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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.
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- 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.

- 12 radiale bij Durio (7), Kokoona (10), Lophopetalum (11), Anisoptera (15) en
Dryobalanops (17) e.a.; onregelmatige bij Dillenia (14), Sloanca (22), Elatcriospermum (24), Cinnamomum (32), Litsea (34) en Notaphoebe (35); tangcntfale
bij Sloanea (22)•
In den bast kan men 2 soorten van sklerose aantreffen. Bij dencencgaatze
uit van vezels of van reeds aanwezige steencellen en tast tegen deze elementen
liggende parenchymcellen aan. MOLLER l) heeft dezen vorm de voortschrijdende genoemd; hij wordt zeer algemeen in het dilatatieweefselaangetroffcn.
Insommigebasten is hij echter ook in het secundair phloeem zoo sterk, dat de
steencellen de hoofdmassa van den bast gaan uitmaken (b.v. bij Triomma,
bast 9). Bij den anderen vorm treedt deskleroseopbepaalde plaatsenindenbast
op, b.v.bij het ontstaan van desteencelstaven in Dillenia (14)en Baccaurea (23);
ik hebdezenvorm spontane sklerose genoemd. Wanneer verspreide cellen of
celgroepen verdikteenverharde wandenvertoonen,spreekt MOLLERvan diffuse
sklerose (zie hiervoor beschrijving Nephelium, bast 55); ze is in wczen een
vorm van de spontane.
Bij het onderzoek bleek de volgende verdeeling der steencelgroepen praktisch
te zijn:
1. platen, die in een richting zwak zijn ontwikkeld;
2. staven, die in ien richting sterker zijn ontwikkeld dan in de beide andere;
3. nesten, die ongeveer isodiametrisch zijn;
4. onregelmatige groepen, die niet bij 1,2of 3kunnenworden onder gebracht.
Invloed van dilatatie en sklerose op de primaire bastdeelen.
1. De epidermiswordt gewoonlijk reeds in het eerste levensjaars afgeworpen
en door een kurklaag vervangen; niet zelden levert zij zelf het kurkcambium.
Volgt ze gedurende eenige jaren den diktegroei (b.v.bij CitysusLaburnum L.),
dan treden er radiale deelingswanden op in de cellen.
2. De primaire schors (cortex) is dikwijls overwegend parenchymatisch, doch
bevat zeer algemeen collenchymatische weefsellagen of -groepen, soms ook een
ring van vezels of steencellen. Soms wordt ze reeds spoedig door het eerstgevormde kurklaagje grootendeels of geheel afgesloten en sterft af; wanneer het
eerste kurklaagje dicht onder of in de epidermis wordt aangelegd, blijft de
cortex in talrijke gevallen gedurende vele tientallen jaren aan den stam aanwezig,b.v. bij Dillenia, bast 14. Echter is dan de begrenzing van dit bastdeel
meestal niet meer duidelijk.
Aan de binnenzijde van de kurklaag wordt gewoonlijk phelloderm („kurkschors") afgezet, welk weefsel aanvankelijk uit radiale celrijen is opgebouwd;
*) (8), pag.426, noot. PFEIFFER, (Beitrage zur Kenntnis entwickelungsmechanischer
metazytischer Potenzen der Pflanzlichen sekundaren Rinde, Biologisches Zentralblatt 1925,
Heft I, pag. 60) noemt dezen vorm de sclerotia continuentionis;hijvermoedt,datdesklerose
samengaat met de aanwezigheid van pentosen in de cellen. Het verschijnsel der sklerose
laat hij echter onverklaard.

- 13 wanneer het echter de bastdilatatie moet volgen, gaat de typische bouw meestal
verloren enhiermededebegrenzing tegenden cortex. Het niet meer als zoodanig
te herkennen deel van het phelloderm wordt dan van zelf te zamen met den
cortex beschreven *).
De begrenzing tegen de stele (het pericambium) wordt tengevolge van de
dilatatie meestal onduidelijk; de endodermis is spoedig niet meer terug te
vinden. Ook wordt de begrenzing tegen den pericykel minder duidelijk, wanneer
parenchymatische groepen van beide bastdeelen tegen elkaar grenzen, daar de
cellen van beide bastdeelen onder invloed van de dilatatie in vorm en bouw
met elkaar gaan overeenstemmen. In dit zeer algemeene geval wordt bij mijne
beschrijvingen al wat buiten het secundair phloeem ligt, samengevat onder den
naam van ,,primaire bastdeelen".
Bij de dilatatie ontstaan tangentiale celrijen, die dikwijls opvallen als horizontale streepjes op de tangentiale vlakken; dit dilatatieweefsel sklerotiseert
zeer algemeen gedeeltelijk, waarbij nesten of tangentiale staafjes, soms wormvormige nesten of groepjes van steencellen ontstaan. Nesten werden zeer algemeen aangetroffen; ze loopen wat grootte betreft zeer sterk uiteen, soms ook
wel bij dezelfde plant. Zeer algemeen zijn zij aan binnen- en buitenzijde iets
afgeplat, zoodat ze soms den plaatvorm naderen. Ze liggen meestal ongeveer
regelmatig verspreid (zit beschrijving Dialium, bast 37, Nephelium, bast 55).
Komen ze in ongeveer tangentiale rijen voor, dan vormen ze dikwijls op dwarsdoorsnede een stuk van een ring; in zoo'n ring zijn de talrijke, naast elkaar liggende groepjes duidelijk te onderscheiden. Men kan hier duidelijk het verschijnsel waarnemen, dat de sklerose in tangentiale richting voortgaat. (Zieo.a.
beschr. van Campnosperma, bast 1 en van Kokoona, bast 10).
Wanneer er tangentiale steencelstaafjes in den cortex voorkomen, is deze gewoonlijk voor het grootste deel opgebouwd uit tangentiale steencelgroepjes van
een of weinig cellen breedte en hoogte, waartusschen andere, ongeveer even
groote groepjes voorkomen, die zwakker of niet gesklerotiseerd zijn (beschr.
van Kokoona, bast 10 en van Macaranga, bast 25).
De met den naam wormvormige nesten of -groepjes aangeduide steencelgroepjes zijn overlangs gerekt en dan niet zelden iets golvend en gewoonlijk
een weinig knobbelig, zoodat ze iets worm- of madevormig van uiterlijk zijn,
Ze komen niet vaak voor, doch worden in sommige bastsoorten vrij talrijk aangetroffen, somsookgemengd onder gewonenesten. Insommigebasten vertoonen
de nesten celrijen, die meer of minder scheef staan ten opzichte van de radius,
doch soms ook nog zuiver radiaal verloopen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn
deze steencelgroepen van phellodermatischen oorsprong.
3. Het perikambium (de pericykel) maakt deel uit van de stele, welke alle
deelen omvat, die binnen de endodermis zijn gelegen. Volgens SOLEREDER 2 )
*) MOLLER deed dit reeds;zie (8),pag.2.
2
) (12), Erganzungsband, pag.395.

- 14 is soms het geheel, soms alleen het buftenste laagje, meestal echtcr allcen de
binnenste, smallere of breedere zone van het perikambfum parenchymatisch,
terwijl in het laatste geval de buitenste deelen of geheel uit bastvezels bestaan,
of uit groote of kleine bastvezelgroepen met steencellen of parenchymatisch
weefsel in de zich daartusschen bevindende openingen. Deze mantel van
sklerenchymatische elementen wordt een g e s l o t e n s k l e r e n c h y m r i n g (zie
pag. 4, fig* 1) genoemd en omdat ze uit bastvezelbundcls en steencelgroepen
is opgebouwd, g e m e n g d e , g e s l o t e n s k l e r e n c h y m r i n g . Deze komt o.a.
in het geslacht Quercus voor.
Wanneer het perikambium aan de buitenzijde parenchymatisch is, wordt de
begrenzing ervan tegen den cortex, zoodra er sterkere dilatatievcrschijnselen
in den bast zijn opgetreden, minder duidelijk (zie b.v. Polyalthia, bast 4). Is
er een sklerenchymring aanwezig, dan breekt deze bij dilatatie af; doch vaak
worden de aldus ontstane openingen steeds weer door spoedig sklerotiseerend
parenchym aangevuld *) en zou de buitenzijde van den ring als buitengrens
van het perikambium kunnen worden beschouwd (b.v* bij Dillenia, bast 14).
Daar echter de aanvulling van den ring dikwijls met buiten den ring gelegen
weefsel. dus met weefsel van den cortex plaats heeft, verliest verdere onderscheiding van cortex en perikambium aan oudere stengeldeelen haar waarde.
Heeft een bovenbeschreven aanvulling met spoedig sklerotiseerend parenchym
niet plaats, dan is er tenslotte niets meer van den ring terug te vinden. Volgens
2
MOLLER ) komt dit verschijnsel o.a. bij den plataan voor.
De begrenzing aan de binnenzijde levert ook niet zelden moeilijkheden op.
De schaarsche primaire zeefdeelen treft men bij sterker dilatatieslechts hoogstzelden meer aan, terwijl volgens JANSSONIUS a) de buitenste parenchymatische
deelen van het secundaire phloeem en het primaire bastweefsel in bouw zeer
sterk op elkaar gaan gelijken (zie b.v. beschrijving en afbeelding Polyalthia,
bast 4, Macaranga, bast 25).
Wanneer er een mantel van sklerenchym in het perikambium optreedt, blijft
deze, zooals boven reeds werd vermeld, dikwijls niettegenstaande de dilatatie
gehandhaafd. Dit heeft volgens MOLLER 4) bij sommige boomen slechts gedurende korten tijd plaats, bij vele echter gedurende het geheele leven van
den boom (b.v. Dillenia, bast 14). De binnenzijde van dezen permanenten
steencelring wordt dan als binnenzijde van het perikambium en tegelijk van de
priamaire deelen aangenomen. Bij tal van andere soorten wordt echter het geheele perikambium op jeugdigen of hoogeren leeftijd door kurk van het stengeldeel afgesloten.
In den oorspronkelijk gemengden sklerenchymring treft men bij oudere
stammen praktisch geen vezels meer aan.
*) MOLLER (8), pag. 418.
2

) Ibidem, pag. 418.
) Tangent, groei (5), pag. 46.
4
) (8), pag. 418.
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- 15 Bij het onderzoek bleek, dat de sklerenchymring in oudere hasten plaatselijk
wel eens wordt verbroken. Wanneer dit het geval is, zijn de twee uiteinden gewoonlijk langs elkaar heen verlengd.
Soms is de ring opgebouwd uit overlangsche,wormvormige steencelgroepjes,
die in tangentiale richting vlak tegen elkaar zijn geplaatst; aan den buiten- en
binnenkant van den ring treft men dan groefjes tusschen de knobbelige steencelgroepjes aan (zie beschrijving Notaphoebe, bast 35, Adenanthera, bast 36
en Intsia, bast38). In andere hasten is de bouw van den ring veel gelijkmatiger,
terwijl in dit geval de sklerose ook minder hard is dan bij knobbelige ringen (zie
beschrijving Sindora, bast 40).
In sommige gevallen was het opmerkelijk, dat de weefsels aan de binnenen buitenzijde van den ring geen sklerose vertoonden. De voortschrijdende
sklerose bleek hier inderdaad alleen in tangentiale richting te gaan. (Zie atlas
b.v. Dialium, afb. 37).
De sklerose van de parenchymatische deelen van het perikambium bleek gewoonlijk met die van den cortex overeen te stemmen.
4. Het primaire phloeem is reeds in nog jonge twijgen zelden meer te vinden.
Invlocd van dilatatie en sklerose op het secundaire phloeem.
JANSSONIUS *)onderscheidt vier zones in den bast en wel de primaire weefsels,

het buitenste, het middelste en het binnenste deel van den secundairen bast.
Over de dilatatie der primaire bastweefsels is in deze paragraaf reeds gesproken.
In het buitenste deel van den sekundairen bast (JANSSONIUS rekent hieronder
10 tot 15 cellagen) zijn de mergstralen door het veel breeder worden op dwarse
doorsnede niet meer als zoodanig te herkennen; zoowel het mergstraalweefsel
als het bastparenchym gaan op het weefsel van de primaire bastdeelengelijken.
In het bastparenchym treden hiernietalleen radiale,dochook dwarswanden op.
In het middelste gedeelte van den bast onderscheidt hij vier wijzen, waarop de
dilatatie plaats heeft. In het binnenste deel wordt de noodige uitzetting veroorzaakt door tangentiale rekking der cellen.
Omtrent de manieren, waarop in het middelste deel van den bast dilatatie
plaats heeft, kan het volgende worden medegedeeld.
„De eerste wijze," aldus JANSSONIUS, „is die, waarbij alle elementen, welke
daartoe in aanmerking komen, samenwerken om den tangentialen groei tot
stand te brengen. In dit geval worden de mergstralen van binnen naar buiten
toe breeder door breeder worden der cellen en door enkele celdeelingen en
wordt de rest der tangentiale vergrooting veroorzaakt door het uitgroeien in
tangentiale richting van de tusschen de mergstralen liggende nog levende elementen/' Daar ik in vele hasten bij de parenchymatische elementen en soms ook
bij de vezels tangentiale gerektheid der dwarse doorsnede aantrof, veronderstel
*) Tangent, groei (5), pag. 45 e.v.

— 16 ik, dat deze methode van dilatatie naast een of meer andere in vrijwcl allc hasten
voorkomt.
„De tweede manier is die, waarbij alle ervoor in aanmerking komende elementen, behalve de mergstralen, samenwerken om den noodigen tangentialen
groei tot stand te brengen." Deze manier werd door mij niet aangetroffen l).
„De derde wijze is die, waarbij de mergstralen verreweg het grootste deel van
den tangentialen groei tot stand brengen door den tangentialen groei der cellen
en vorming van radiale deelingswanden. De tusschen de mergstralen gclegen
elementen groeien dan relatief weinig in tangentiale richting." Bij mijnonderzoek bleken praktisch alle boomsoorten deze wijze te volgen; zelfs in die hasten,
waarin ook nog op een andere wijze dilatatie plaats heeft, is vrijwel steeds een
duidelijke dilatatie in de mergstralen aanwezig. Alleen bij die soortcn, waarbij
sterke korstvorming plaats had, zijn de gevolgen van tangentiale uitzetting in
de mergstralen van den overblijvenden bast dikwijls niet te constateeren.
Wanneer een hooge, lensvormige mergstraal dilateert, neemt deze op tangentiale doorsnede gewoonlijk een steeds duidelijker lensvorm aan (Myristica,
afb. Ala en Pterocymbium, afb. 57a). Het bastlaagje, dat de mergstralen van
elkaar scheidt, de baststraal 2 ) dus, verliest hierbij zijn ongeveer vertikalen
stand en komt meer schuin te staan. Zeer waarschijnlijk worckn de baststralen een weinig in de lengte uitgerekt; bij steeds toenemende uitzetting worden de buitenste deelen van de baststralen geheel of gedeeltelijk uit elkaar gescheurd. Het gevolg hiervan is, dat ook op een dwarsdoorsnede de mergstraal
niet meer duidelijk begrensd is.
Aan hasten, waarvan de buitenste deelen reeds zijn afgesloten, dilateeren dikwijls in een overlangsche baststrook gelegene mergstralen sterker dan de overige
(Triomma, afb. 9a en Koompassia, afb. 39a); niet zelden worden in deze
strooken de baststralen verbroken. Wanneer deze hasten sterker moeten
uitzetten, doet echter gewoonlijk het meerendeel der mergstralen hieraan mee;
alleen eenrijige mergstralen blijven hierop dikwijls een uitzondering maken.
Bij vele soorten werd geconstateerd, dat de baststralen bij het breken worden
vervangen door een groepje dilatatieweefsel, dat in vele gevallen een rechte honzontale onder- en bovenrand heeft (Triomma, afb. 9a).
In hasten, waaraan de primaire deelen nog aanwezig zijn, moeten de oudere
deelen der mergstralen natuurlijk het sterkst in tangentialen zin uitzetten, omdat
bij hun vorming het stammetje het dunst was en zij het verst naar den buitenkant
van den bast reiken. Deze sterke verbreeding van de oudste mergstralen valt
dan nog speciaal in het oog, wanneer de uiteinden der baststralen in de oude
*) De afbeelding van den bast Rhamnus Purshiana (5), pag. 21, waarin deze wijze
van dilatatie zou voorkomen, geeft slechts een klefn stukje uit den bast en dcet dan ook
vermoeden, dat er in andere deelen van dezen bast nog een andere wijze van dilatatie
optreedt.
2
) De term baststraal, op dwarsedoorsnede door mij gebezigd in tegenstellingmet mergstraal, ware voor het tangentiale vlak wellicht beter te vervangen door den term bastnet.

- 17 deelen van den bast smaller toeloopen (Coelostegia, atlas afb. 6 en Pterocymbium, afb. 57) x ). De secundaire mergstralen worden in hun dilatatie dikwijls
belet door het omgevende weefsel. Zoo kan een mergstraal, die in steencelplaten
of dikke vezellagen ligt opgesloten, niet dilateeren,voor dezehardelagendoor de
bij de dilatatie optredende, tangentiale spanningen zijn vaneen gescheurd
(Koompassia,atlasafb. 39a)* Aan de oudere der secundaire mergstralen is het
dikwijls tijdens de sterke dilatatie in de jeugd nog wel gelukt de baststralen te
verbreken; ook zijn de vezellagen in zeer jonge basten gewoonlijk niet zoo sterk
als in oudere.
Als vierde wijze van dilatatie brengt JANSSONIUS die manier naar voren,
„waarbij zich op ongeveer gelijke afstanden van elkaar overlangsche, wigvormige, met den scherpen kant naarbinnen gekeerdestrooken parenchym vormen,
die in bouw geheel gelijk zijn aan de buitenste lagen van het secundair phloeem
en zich daarbij ook aansluiten. Zij ontstaan," gaat JANSSONIUS verder, „bijna
altijd door plaatselijken tangentialen groei en celdeeling in de elementen van
het bastparenchym, slechts een enkele ontstaat bij den stambast van Punica
granatum door diezelfde werkingen in de mergstralen/' Het door JANSSONIUS
onderzochte monster van Punica granatum L. was 4_- 1mm dik; hetbleekmij,
dat in een ietwat dikker baststukje de verdere dilatatie zich vrijwel geheel op
de mergstralen concentreerde 2 ).
Het is een vrij algemeen verschijnsel, dat de uitzetting zich beperkt tot
enkele weinige mergstralen, o.a. bij het voorbeeld der leerboeken, de drie h vierjarige linde. BEUMEE 3) vermeldt het van den bast van jonge djati-stammetjes
(Tectona grandis L.). Ook aan oudere stammen trof ik het aan o.a. bij den
olm; overigens geleek het dilatatie-beeld in oude stambasten sterk op dat der
linde 4 ), in welk geval men echter niet met de vierde, doch met de derde
vorm van JANSSONIUS heeft te maken. Zooals bij de behandeling van dezen vorm
reeds werd opgemerkt, kunnen niet allemergstralen even gemakkelijk dilateeren.
In het vierde geval, zooals het door JANSSONIUS werd waargenomen, behoeven
echter geen baststralen te worden verscheurd. Bij de door mij onderzochte
stambasten, die gemiddeld meer dan vijf maal zoo dik zijn als het monster van
Punica granatum L. en waarvan in vele gevallen de oudste deelen zijn afgevallen, werd de vierde dilatatievorm van JANSSONIUS niet aangetroffen. In haar
plaats zou ik willen stellen het optreden van overlangsche strooken met sterke
dilatatie op ongeveer gelijke, niet zelden echter ook op ongelijke afstanden van
elkaar, welke strooken kunnen bestaan uit een of meerdere sterk dilateerende
mergstralen of uit een overlangsche, wigvormige gleuf of vore.
1
2

) en in (5), fig. 4, Punica granatum L.

) In Punica granatum L. is het verbreede weefsel der merg-enbaststralen goed van elkaar
te onderscheiden; bijanderebasten, zooals b.v. bij Thuja spec, bleek dit niethetgevalte zijn.
3
) In zijn bespreking van de dissertatie van JANSSONIUS (5), Boschbouwkundig Tijdschrift
Tectona, Deel XII, 1919, pag. 486.
*) Zie b.v. atlas, Polyalthia, afb. 4, Coelostegia, afb. 6, Pterocymbium, afb. 57.
2

- 18 Bij het onderzoek der Indische stambasten werden gecn overlangsche, wigvormige dilatatie-groepen aangetroffen, die slechts een mergstraal omvatten.
Overigens bleek het aantal mergstralen, dat in eenzelfde dilatatiegroep opgaat,
nogal uiteen te loopen. In deze groepen zijn de baststralen gewoonlijk alle verscheurd en op dwarsdoorsnede in verspreide brokstukjes l) midden in het dilatatieweefsel aan te treffen; het laatste bevat dan niet zelden steencelgroepjes
(Hopea, afb. 18,Shorea, afb. 20, Castanea, afb. 26, Palaquium, afb. 56, terwijl
Notaphoebe, afb. 35, een zeer identiek verschijnsel vertoont).
Aan zeer oude boomen, welker buitenste deelen zijn afgesloten en welker binnensteslechtsheelzwakbehoeven tedilateeren, worden deverschijnselen minder
duidelijk. Van de boven vermelde voorbeelden is alleen Shorea (bast 20) nog
in het bezit van de buitenste dilatatiezone.
Bij de vorming van wigvormige,overlangsche dilatatiegleuven of voren worden gleufvormige kurklagen gevormd, welke de ontstaande of wellicht reeds
ontstane barst afsluiten. (Lophopetalum, afb. 11, en Calophyllum, afb. 29).
Wanneer er eenmaal overlangsche dilatatiegroepen zijn ontstaan, blijven
deze voor zoover bekend, steeds op dezelfde plaats gehandhaafd. Wei ontstaan
er soms nieuwe, kleinere, in de niet-dilateerende gedeelten; meestal treedt
echter hier aanvankelijk de derde dilatatievorm naar voren. Basten, waarin overlangsche dilatatiegroepen optreden, bevatten vrijwel steeds sterke vezellagen.
Over den invloed van dilatatie en sklerose op de onderdeelen van het secundaire phloeem moet hier nog het volgende worden opgemerkt.
1. De zeefdeelen worden soms bij de dilatatie verscheurd (vergel. hetgeen
op pag. 16 over de baststralen is medegedeeld); ze sklerotiseeren volgens
MOLLER 2 ) nooit.
2. Over den invloed van de dilatatie op de mergstralen is op de voorafgaande pagina's reeds een en ander medegedeeld. Wanneer deze regelmatig
over den geheelen bast was verdeeld, zouden de mergstralen naardebuitenzijde
regelmatigwigvormigzijnverbreed;zeeralgemeenvertoonenzeechtereenwaaiervormige gedaante of een figuur als de rook van een flambouw, d.w.z. smal bij
het kambium en naar de buitenzijde golvend of kronkelend in breedte toenemend 3 ). Soms treden er ook plotselinge verbreedingen op in de mergstralen;
deze zijn gewoonlijk ontstaan door sterke tangentiale vergrooting der cellen;
soms echter hebben er een aantal celdeelingen plaats gehad 4 ).
De mergstraalcellen liggen aanvankelijk zelden of nooit in tangentialerijen.
*) BEUMEE vermeldt in Tectona, Deel X I I , 1919, pag. 486 het voorkomen dezer weefselgroepjes op de dwarse doorsnede bij Tectona grandfs L.
2
) (8), pag. 430.
3
) Zie atlas, voor wigvormige verbreeding Durio (afb. 7), Alangium (afb. 13), Myristica
(afb. 47); voor waaiervormige verbreeding, Polyalthia (afb. 4), Coelostegia (afb. 6), Pterocymbium (afb. 57); voor flambouwvormige verbreeding Dillenia (afb. 14), Dipterocarpus
(afb. 16), Vatica (afb. 21), Dialium (afb. 37), Koompassia (afb. 39), Artocarpus (afb. 45).
4

) M O L L E R (8), pag.

437.

-
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Eerst wanneer het aantal cellen, dat door vorming van radiale wanden uit een
eel is ontstaan, grooter wordt, treden er horizontale celrijen op; hierdoor gaat
het mergstraalweefsel op dat van de primaire bastdeelen gelijken. De horizontale celrijen vallen het spoedigst op, wanneer slechts die cellen meristematisch
worden, welke in eenzelfde radiale strook zijn gelegen (Dillenia ?Scorthechinii
Ridley, beschrijving no. 14). JANSSONIUS l ) nam in den bast van Cusparia
febrifuga Humb. waar, dat de celdeeling zich in de, meestal twee cellen
breede, mergstralen beperkte tot een der rijen.
Een verdere, bij verscheidene soorten aangetroffen eigenaardigheid, die het
gevolg is van dilatatie, is het voorkomen van zgn. dilatatieholten; dit zijn cellen
of gangen, die de dilatatie volgen, doch waarin geen celdeeling optreedt. Hierdoor ontstaan tangentiaal gerekte hoiten, die in radialen zin niet langer zijn dan
de lengte van de oorspronkelijke eel. Het is ook mogelijk, dat intercellulaire
holten dezen vorm aannemen. (Myristica, afb. 47a en Pterocymbium 57a).
Wat de sklerose van het mergstraalweefsel betreft, kan men met MOLLER 2)
over het algemeen de sklerose in het weinig of niet verbreede gedeelte der mergstralen van die in het dilatatiegebied onderscheiden. In de smallere gedeelten
liggen de steencelgroepen vrijwel uitsluitend tegen sklerotische groepen in de
baststralen aangedrukt.Somstreedteralleenskleroseopindeboven- en benedeneinden der mergstralen (atlas Myristica, afb. 47a), soms ook aan de zijkanten. Gewoonlijk is de mergstraal ter plaatse waar hij zich tusschen sklerotische bastdeelen bevindt, geheel gesklerotiseerd 3 ). Slechtszeldenbreidt deze
steencelgroep zich ook naar de binnen- en buitenkant uit in het overige mergstraalweefsel (beschrijving Eusideroxylon, bast 33). Breede, meerrijige mergstralen verharden meestal minder snel dan smalle; ook is overigens groot
verschil in de snelheid, waarmede de cellen van den bast sklerotiseeren. In
sommige hasten treft men echter in het niet dilateerende deel van den mergstraal
nooit sklerose aan.
Het dilatatieweefsel heeft bij de meeste boomsoorten neiging tot sklerose.
Desteencelgroepen, die men in het dicht tegen de primaire bastdeelen gelegen
weefsel aantreft, komen in hoofdzaak overeen met die van genoemde bastdeelen. Zeer frequent zijn steencelnestjes, die soms verspreid liggen (atlas, Dillenia,
afb. 14), soms in tangentiale rijen of meer of minder duidelijk in kleine, plaatvormige lagen. Vooral in de tangentiale rijen is de voortschrijding der sklerose
in tangentiale richting duidelijk; aldus ontstaan er stukken van nevenringen
(atlas b.v. Polyalthia, afb. 4, Kokoona, afb. 11). Ook die vorm van sklerose,
waarbij tangentiale celrijen of groepen van dergelijke celrijen verharden, kan
men aantreffen, doch deze is hier gewoonlijk minder typisch dan inde primaire
deelen (atlas, Kokoona afb. 11, Macaranga, afb. 25).
>) (5), pag. 32.
2

3

) MOLLER (8), pag. 438 en 439.

) Zie atlas o.a. Castanea, afb. 26, Palaquium afb. 56, Vitex, afb. 60, de kleine mergstralen
van Carallia, afb. 53.

20 Zooals boven reeds werci opgemerkt, bleek bij het onderzoek vrij algemeen
voor te komen, dat de verbroken baststralen worden vervangen door groepen
dilatatieweefsel met horizontale onder- en bovenzijde. Deze groepjes docn zich
op tangentiaal vlak voor als „bruggetjes" vanden cenen wand naarden andcren.
Zezijn zeer algemeen gesklerotiseerd (atlas, afb. 9a); het optreden dezer sklerose
is voorzoover bekend met aan onmiddellijke nabijheid van sklerotische deelen
in de baststralen gebonden. Zeer waarschijnlijk is dit weefsel ontstaan door
deeling van bastparenchymcellen; bij de sklerose wordt waarschijnlijk ook
niet zelden het mergstraalweefsel aangetast.
Bij mijn onderzoek bleken er zich bijzonderheden voor te doen in sommige
breede mergstralen; in het dilatatiegebied hiervan behouden sorns de in het
mediane vlak gelegen cellen hun radiale gerektheid en doen niet rnede aan de
vorming van dilatatieweefsel (atfes, Dillenia, afb. 14 en Pterocymbium, afb.
57 en 57a). Alleen in de oudere mergstralen zijn deze verschijnselen duidelijk. Bij Quercus (atlas, afb. 27) en Carallia (atlas, afb. 53 en 53a) is het
mediane vlak der mergstralen gesklerotiseerd.
3. De invloed van de dilatatie op het parenchym der baststralen l) uit zich in
dejongere bastdeelen alleen door een tangentiale rekking der cellen. In de oudste
deelen van het secundair phloeem treden ook wel radiale deelingswanden in
de cellen op, waardoor het bastweefsel op het dilatatieweefsel van deze primaire
bastdeelen gaat gelijken.
Sklerose treedt vrij algemeen op in het bastparenchym. Een belangrijk punt,
waarop MOLLER 2) reeds wees,is,dat desteencellen nooit vlak tegen de kambiale
laag optreden; met de dikwandige vezels 3 ) is dit wel het geval. Verder wijst
MOLLER op den invloed, dievan desklerenchymatische vezels op het omgevende
bastparenchym uitgaat 4 ).
Bij het onderzoek bleek in sommige hasten de sklerose zoo uitgebreid, dat de
steencellen de hoofdmassa van den bast vormen (b.v. bij Carallia lucida Vahl.,
bast 53).Voor den vorm der groepen, waarin de steencellen voorkomen,werd de
volgende benaming aangenomen:
a. Platen en lagen.De eerste zijn vrijwel altijd tangentiaal gerekt,slechts zelden
zijn ze ongeveer radiaal geplaatst. Soms bestaan ze uit radiaal gerekte cellen en
zijn dan meestal niet meer dan een cellaag dik en niet zeer hard. De dichtst bij
het kambium voorkomende zijn meestal het regelmatigst van vorm (atlas,
Durio, afb. 7, Dryobalanops, afb. 17). Wanneer er een laag bastparenchym
verhardt, waarbij de cellen niet of weinig uitzetten, geef ik de voorkeur aan den
J

) JANSSONIUS (5), pag. 46.

2

) Anat. der Baumrfnde (8), pag. 424.
3
) MOLLER schrijft in (8), pag. 427, noot „Die s.g. Bastfasern mochte ich insgesammt
als Parenchymfasern erklaren. Es bestimmt mich dazu nicht sosehr ihre Form als ihre Vertheilung und die Unregelmassigkeit ihrer Sklerosierung". Het feit, dat in den bastvan Podocarpus Beccari Pari, (atlas, afb. 58) de verdikkingen in de vezels eerst op eenigen afstand
van het kambium optreden, stemt met deze opvatting van MOLLER overeen.
4
) (8)/ pag- 424 e.v.

- 21 term steencellaag boven steencelplaat (beschr. en afb. Triomma, bast 9), omdat
hier vaak het karakter van de zachte bastlaag bij de sklerose weinig verandert.
Wanneer alle parenchymcellen, die zich aan weerszijden van een of meer
vezellagen bevinden, zijn gesklerotiseerd, ontstaat een combinatie vansteencelen vezellagen, die door mij als steencelvezellaag wordt aangeduid (beschr* en
afb. van Anisoptera, bast 15, Eusideroxylon, bast 33 en Michelia, bast 43),
b. Steencelstaven, welkebij sommigesoorten door den geheelen bast verspreid
voorkomen (beschr*en afb* van Gluta, bast 2en van Baccaurea, bast 23).
c. Steencelnesten worden, behalve dicht bij de primaire bastdeelen, slechts
zeldenaangetroffen. Zehangen somsminof meerplaatvormig metelkaar samen;
soms liggen ze tegen steencelgroepjes in de mergstralen aan (beschr. en afb.
Kokoona, bast 10).
d. Onregelmatige steencelgroepen komen hoofdzakelijk in het dilatatiegebied
voor en zijn gewoonlijk uit nesten opgebouwd (beschr. en afb. Michelia,
bast 43).
4. Door de dilatatie en de uitzetting van parenchymcellen bij de sklerose
ontstaan dikwijls kleinere of grootere onregelmatigheden in de rangschikking
der bastvezels. De invloed van de dilatatie bleek bij het onderzoek hoofdzakelijk
hierin te bestaan, dat de vezellagen uit elkaar worden getrokken en niet zelden
gedeeltelijk uiteen worden gescheurd. Zelfs nam ik in een Lophopetalum spec,
waar, dat de vezels in de dilatatiezone hun axiale richting hadden verloren en
met een uiteinde naar de as toe helden!
Wanneer er onregelmatigheden optreden tengevolge van de sklerose,kanmen
de ongestoorde ligging der elementen steeds aantreffen in enkele lagen bij het
kambium. IndevezelsvanAlstonia pneumatophora Backer (bast 5) en in PodocarpusBeccari Pari, (bast 58) treedt een sterke secundaire wandverdikking op,
die gepaard gaat met plaatselijke uitzetting van den vezel; tengevolge hiervan
worden de omliggende elementen opzij gedrukt.

§3* Bijzondere vormingen*
Als een afzonderlijk staand verschijnsel' verdient te worden vermeld het
voorkomen van het z.g*interxylaire phloeem.Dit is bastweefsel, dat geheel door
hout isingesloten. Meestal heeft deze insluiting, zooals opverscheidene plaatsen
in de literatuur (vergl. SOLEREDER (12), Erganzungsband 1908, pag. 404) is
vermeld, plaats, doordat op grooten of kleinen afstand van het gewone kambium
een nieuw wordt aangelegd, dat naar de binnenzijde hout, naar de buitenzijde
bastweefsel voortbrengt 2 ). Bij vele boomsoorten, als Eugenia e.a. wordt voortdurend al het nieuw gevormde secundaire phloeem door een nieuw kambium
x

) Volgens LEISEPING, Bot.CentralbL,80Bd.,pag.500,wordtbijStrychnosdoorhetgewone
kambium een weinig gedifferentieerd weefsel naar de binnenzijde afgescheiden, waaruit bastweefsel ontstaat. Deze wijze van vorming van interxylair phloeem werd bij mijn onderzoek niet aangetroffen.
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afgesloten; het komt zelfs voor, dat de bast altijd vrijwel allccn uit deprimaire
deelen blijft bestaan. x ).
Bij sommigesoorten treedt devorming van het interxylaire phloeem reedsaan
jeugdige stengeldeelen op, bij andere eerst op hoogen leeftijd. Hier bleek zich
dan soms de eigenaardigheid voor te doen, dat in grootendeels gesklerotfseerde,
vele tientallen jaren geleden gevormde bastdeelen plotseling een hout- en bastvormend kambfum ontstond 2 ). Het verschijnsel werd waargenomen bij Koompassia ?malaccensis Maing., Dialium platysepalum Baker en Carallia ?lucida
Vahl.;nietonwaarschijnlijk is het een noodgreep van den boom, wanneer de
groei in het oude kambium den bast niet meer kan weg drukken en doen
dilateeren.
In spoedig na de vorming ingesloten bastweefsel treedt geen sklerose op;
ook heeft hier voor zoover bekend geen vorming van kristallen plaats. Zoodra
het bastweefsel door hout is ingesloten (interxylair is geworden), kan er geen
dilatatie meer in optreden.
Een bijzondere, niet zddzajne vorm van dilatatie, waarbij alle bastdeelen
medewerken, zijn de dilatatie-inzinkingen of -slenken. Bij het ontstaan hiervan
treedt zeer plaatselijk aan den stam in een overlangsche strook sterke dilatatie
op, tengevole waarvan de bast langzaam aan dunner wordt en de merg- en baststralen scherp zijdelings wegbuigen, terwijl er plaatselijk talrijke nieuwe, secundaire mergstralen ontstaan* De aanvankelijk aanwezige mergstralen groeien in
breede dilatatieinzinkingen zeer sterk in tangentialen zin, dus in de lengte 3 )!
Ook de buitenste bastdeelen volgen deze bijzonder sterke tangentiale uitzetting.
De randen der inzinkingen blijven meestal vrij steil; bij vele boomen worden
ze echter reeds afgesloten en verwijderd, als de slenken pas 1—2cm breed zijn.
Wei is waar, verandert het verwijderen der randen niets aan het verschijnsel,
doch de inzinking valt daarna aan den stam niet langer op. Deze smalle, gootvormige inzinkingen werden geconstateerd o.a. bij Nephelium lappaceum
Radlk., Notaphoebe (bast 35), Hopea spec, Alstonia (bast 5). Grootere, tot
5 cm en meer breede inzinkingen werden aangetroffen bij Adenanthera (36)
en Sindora (40). Van deze laatste is de rand van een dilatatiegleuf in den atlas
afgebeeld (afb. 40a) 4 ).
*) Zooals bij Avicennia officinalis L. volgens de beschrijving van WENZEL, MangroveGerbrinden, Botanischer Archiv, 12 Band, pag. 83.
2

) Men zou geneigd zijn van interphloair xyleem te spreken, doch in principe is dit verschijnsel niet van de vorming van interxylair phloeem te onderscheiden, daar ook hier, voor
zoover werd waargenomen, het nieuwe kambium aan het oude aansloot. Het is slechts een
seniele vorm van het ontstaan van interxylair phloeem.
3
) Hoe dit geschiedt, is nog niet langs microscopischen weg opgehelderd.
4
) Bij verscheidene Calophyllumsoorten treedt in verscheidene, meer of minder regelmatig
over den stam verdeelde, overlangsche, zelden meer dan een voet lange strooken sterke
dilatatie op, tengevolge waarvan zwakke gleufvormige inzinkingen ontstaan, welke sterk
opvallen, doordat het sterk dilateerende kurk een helder lichtgele kleur vertoont en het niet
dilateerende aan de buitenzijde grauw is. Dit verschijnsel is ook nog niet gocd onderzocht.
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Verder moeten nog worden vermeld de merggangen,die voorkomen in de
geslachtenAlstoniaenDyera,wierbladeren entakken in6- ofmeertalligekransen
staan. De takken worden aan den jongen stam zeer spoedig afgestooten; na
ditafstooten overwalt de bast van alle zijden het taklitteeken en sluit zich over
het vrij dikke merg heen, doch daarna ontstaat er blijkbaar in het merg een
kambium, dat mergweefsel blijft produceeren, zoowel naar de binnen- als naar
de buitenzijde, terwijl de vorm dikwijls in overlangsche richting wordt gerekt.
Zoo ontstaan van ± 1tot ± 30mm hooge gangen, met spleet- tot lensvormige,
tangentiale doorsnede, welke zijn gevuld met een mergweefsel, dat talrijke
melksapvaten bevat. Dit weefsel droogt tot een dun lint in en laat hierbij gewoonlijk aan de zijkanten los* Deze merggangen loopen van het merg uit door
het hout heen tot diep in den bast*
*

§4* Kurklaag (periderm) en lenticellen*
De kurklaag bestaat uit het kurkkambium (phellogeen), phelleem (kurk) en
eventueel phelloderm („kurkschorsM).
De eerste kurklaag wordt gevormd in de epidermiscellen, in een cellaag dicht
onder de epidermis, in een diepere laag van de primaire schors of in het perikambium* Bij sommige houtachtige gewassenblijft dezeeerstekurklaagtientallen jaren bestaan; zij wordt dan p e r m a n e n t e kurklaag genoemd*Bij andere
boomsoorten treden later dieper in den bast nieuwe kambia op* Gewoonlijk
zijn deze kambia schubvormig (afb* 30); slechts zelden loopen ze ringvormig
rondom het stengeldeel.Bij mijn onderzoek werd deze vorm niet aangetroffen*
Zijn de wanden der phelleemcellen niet sklerotisch, dan heeft men z a c h t
kurk (Duitsch Schwammkork), dat soms sponzig, soms vellig van aard is* Bij
enkele bastsoorten zijn de cellen van het zachte kurk in radiale richting gerekt;
in dit geval heb ik den naam h a a r k u r k gebezigd* Zijn de celwanden dun en is
de eel in radiale richting zeer korr, dan wordt hier den naam l e d e r k u r k gebruikt (Duitsch Plattenkork). Kurk met verdikte celwanden wordt hier steenkurk (Duitsch Steinkork) genoemd; dikwijls zijn de wanden der afzonderlijke
steenkurkcellen, zooals reeds MOLLER ^ aangeeft, slechts gedeeltelijk verdiktTusschen de hierboven behandelde kurksoorten bestaan tal van overgangen,
vooral tusschen zacht kurk en steenkurk*
Meestal brengen de kurkkambia slechts een soort van kurk voort; in sommige
gevallen wordt na een laagje zacht een laagje steen- of lederkurk gevormd en
daarnaweerzacht kurk*Aldusontstaatgelaagdkurk;gewoonlijkzijn dezelagen
ookonderlingverschillend van kleur*In zacht kurk treden ooknietzelden laagjes
met verschillenden celvorm envan verschillende kleur op,welke kleuren worden
veroorzaakt door inhoudstoffen der cellen of door het afwisselen van gekleurde
met praktisch inhoudlooze of kleurlooze cellaagjes (Dillenia, afb* 14 en Litsea,
afb. 34)*
l

) (8), pag*414*
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In het kurk van den kurkeik worden g r o e i z o n e s aangctroffcn; dit zijn zones
van verschillende structuur en geaardheid, in pen'oden van verschillende groeikracht van de plant gevormd. In tropische kurksoorten werden zij nog nict geconstateerd *). De groote regelmaat, die bij altijd groene boomsoorten in de
tropen gewoonlijk in gelaagd kurk optreedt, doet vermoeden, dat het gelaagd
zijn niets met de eventueele periodiciteit in de ontwikkeling van den boom heeft
te maken. Intusschen blijft een nauwkeurig onderzoek zeer gewenscht.
Bij Koompassia ?malaccensis Maing. wordt op bepaalde plekken in het kambium steeds dezelfde kurksoort •jevormd, door de omgevende cellen afwisselend
twee soorten (afb. 39), waardoor de kurklaag plaatselijk gelaagd, plaatselijk niet
gelaagd is,
Een bijzonderheid fs nog het optreden van z.g. p h e l l o i d a l e lag e n 2 ) ;
dit zijn laagjes in het kurkweefsel met dunne, niet verkurkte cellulosewanden of met eveneens onverkurkte, min of meer verhoute en verdikte celwanden. Bij mijn onderzoek bleek, dat verschillende door SOLEREDER :I) vermelde
families, welke deze eigenschap bezitten, verschijnselen %'ertoonden, die op het
voorkomen van phelloidale lagen wijzen; deze families waren o.a. de Burseraceen, Myrtaceen en Meliaceen.
Tengevolge van de dilatatie rekken de cellen gewoonlijk een weinig in tangentiale richting; tenslotte ontstaan er overlangsche barstjes of voortjes, die bij het
dikker worden van de kurklaag in diepte toenemen.
Deoudere kurklagen vertoonen gewoonlijk ook dest r u etie v e r s c h i j n s e l e n
tengevolge van verweering, d.i. de inwerking van de atmosfeer. Verrotting, d.i.
de invloed van de activiteit van schimmels en bacterien, is ongetwijfeld ook
steeds aanwezig, doch treedt zeer waarschijnlijk bij de verweering op den
achtergrond. In het algemeen vertoont steenkurk een buitengewoon groote
resistentie tegen de verweering, lederkurk een vrij groote, zacht kurk soms een
vrij groote, soms een geringe.
Lenticellen 4 ). Naar den vorm kan men r o n d e en g e r e k t e lenticellen onderscheiden, Bij de vorming van ronde bleek de gewone kurklaag soms gewoon af
te vallen; soms echter ontstaan er straalsgewijze barsten in, b.v. 3 tot 5; de
aldus gevormde segmentjes steken dan naar buiten uit. Voor deze lenticel heb
ik de aanduiding r o z e t v o r m i g gekozen.
Bij sommige boomen ontwikkelen zich soms over grootere uitgestrektheden
dikke kurklagen met ongeveer eenderen opbouw als het vulweefsel der lenticellen (o.a. beschr. Carallia, bast 53).
a

) MOLLEF (8),pag.413zegthierover /;EinederJahrringbildungdesHolzesanalogcSchichtungistbeilange ausdauerndenOberflachenperidermen gewohnlich,dagegen selten bei innern
Peridermen, weil bei diesen nur ausnahmweise das Korkcambium mchrere Vegetationsperioden hindurch tatfg bleibt/'
2

) V O N H O H N E L , Sitzungsberichte, Wiener Akad. L X X V I , abt. 1, 1877, pag. 595.
) (12), Erganzungsband, pag. 391.
4
) SOLEREDER (12), Erganzungsband, pag. 392.

3

- 25 Bijna alle kurkkambia produceeren ook phelloderm. De dikte ervan bleek
gewoonlijk van plaats tot plaats aan de verschillende kurklagen van een boom
te varieeren. Het bevat, wanneer het aan den buitenkant van het stengeldeel
isgelegen, meestal chlorophyl; wanneer het door een dikkere korstlaag is bedekt,
echter niet*
Wanneer er dilatatie in een stam voorkomt, treden ook in de cellen van het
phelloderm radiale wanden op; hierdoor gaat de radiale ligging der cellen
verloren, ook op het radiale vlak. Wanneer er dan binnen het kurkkambium
nog primair weefsel aanwezig is, is het phelloderm moeilijk hier van te onderschei.den.
Bij het onderzoek bleek, dat wanneer het phelloderm isgesklerotiseerd, men
vrij algemeen in de primaire bastdeelen steencelgroepen kan aantreffen, met
evenwijdige celrijen, van welke groepjes men mag aannemen dat ze afkomstig
zijn van door de dilatatie verbroken phellodermlagen.
Vrij algemeen treedt er in het phellodermsklerose 1 )op; bij sommigesoorten
echter nooit. Meestal ontstaan er tengevolge van de sklerose kleine, langs de
«tangentiale zijden sterk afgeplatte steencelplaatjes, waarvan er in radiale richting
soms verscheidene naast elkaar worden gevormd. Ook komen er dikwijls meer
onregelmatige steencelgroepjes voor;somsechter treedt een gelijkmatige sklerose
op in de geheele laag 2 ).
Niet alleen door den bouw uit radiale celrijen ongeveer loodrecht op het kurkkambium, kan men de aanwezigheid van phellodermlagen constateeren. Staat
b.v. genoemd kambium schuin ten opzichte van de andere, primaire of secundaire bastlagen, dan kan men dikwijls, vooral aan de gebogen randen der kambia, waarnemen, dat het buitenste laagje van den levenden bast een ander verloop heeft dan de overige. Vooral wanneer er steencelplaatjes in optreden, is
het phelloderm niet zelden gemakkelijk te herkennen. Verder treft men soms de
bijzonderheid aan, dat er vlak onder het kurkkambium vele steencelgroepjes
optreden, terwijl er overigens in den bast geen of weinig steencellen voorkomen
of in andere groepeering. In hasten, die de primaire deelen reeds hebben verloren,kanmen hetphelloderm dikwijls herkennenalseenweefsellaagje, datanders
is gebouwd dan het secundair phloeem en dat geen mergstralen of vezels bevat.
Kristallen komen vrij algemeen in het phelloderm voor; secretieorganen
werden er door mij niet in aangetroffen.

§5* De korst*
De eigenschappen van de korst worden door velerlei factoren beheerscht en
bei'nvloed,zcodat de korst bij verschillende soorten zeer verschillend in bouw en
uiterlijk kan zijn en ook binnen een soort zeer groote verschillen kan ver*)Dat MOLLER (8) in zijn „Schluszbemerkungen" niets mededeelt over de sklerose van
het phelloderm (zie pag.412)iswaarschijnlijk het gevolgvan hetfeit, dat hij bij zijn onderzoek hoofdzakelijk jonge hasten bezigde.
'*) Zoodat men zich dan afvraagt, hoe het kurkkambium nog kan blijven leven.
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geven, zullen hfer achtereenvolgens de volgende factoren worden bchandcld:
a. het tijdstip, waarop de vorming der kurklagen begint;
b. de dikte van de korst;
c. de vorm der afsluitende kurklagen;
d. de scheiding van korst en bast;
e. de invloed van den diktegroei;
/ . de verweering en verrotting der korst.
a. Het tijdstip, waarop de vorming der dieper naar binnen gelegen kurklagen
begint, ligt bij sommige soorten reeds op betrekkelijk jeugdigcn, bij andere op
lets hoogeren leeftijd; bij weer andere begint de afsluiting eerst, vvanneer de
boomen reeds zeer oud zijn, terwijl er bij enkele soorten praktisch nooit korst
wordt gevormd; deze laatste zijn de gevallen, waarin een permancnte kurklaag
aanwezig is. Zeer algemeen kan men boomen aantreffen, waaraan nog slcchts
plaatselijk bast is afgesloten.
Toch heeft er bij boomsoorten, welke oogenschijnlijk een permancnte kurklaag hebben, soms wel afsluiting plaats; zoo nu en dan blijkt een dun laagje bast
van zelfs minder dan 0.1—A mm dikte te worden afgesloten (b.v. bij Parinarium
spec, Dialium, bast 37, Coelostegia, bast 6,etc.). Soms kan men dan deze dunne
laagjes in het kurk aantreffen, soms vallen ze met het kurk af. Het komt voor,
dat zeer oude, langen tijd niet of zeer weinig afstootende boomen, opeens dikke
bastlagen afsluiten (Artocarpus, afb. 45).
b. De dikte van de aanwezige korst hangt, behalve van de dikte der afgesloten
bastlagen in hooge mate af van de snelheid, waarmee eenerzijds nieuwe bastlagen
worden afgesloten en aan de korst toegevoegd, anderzijds de aanwezige korst
verweert of afvalt. Blijven de korstlagen lang vastzitten, dan kan men soms
4 en meer laagjes bast in de korst aantreffen (Gonystylus, afb. 28 en Cratoxylon,
afb. 30). Bij deze snelle afsluiting verliest de bast zelf spoedig zijn dilatatiezone
(Triomma, afb. 9, Isoptera, afb. 19, Sloanea, afb. 22).
De dikte der afgesloten laagjes is zeer uiteenloopend; zoo zijn ze bij Eusideroxylon (33) ± 1 mm, bij Triomma (9)vaak tot 5 mm dik. Niet zelden worden
bij jongere boomen in de primaire bastdeelen dunnere laagjes afgesloten dan
in het secundair phloeem aan oudere boomen. Een voorbeeld hiervan is Shorea
(20), waarbij in de oudste korstdeelen tal van kurklaagjes op zeer kleinen afstand van elkaar zijn gelegen, terwijl in diepere bastlagen aanzienlijk dikkere
lagen worden afgesloten.
c. De vorm derafsluitende kurklagen. Werkelijk ringvormige kurklagen komen
bij de beschreven hasten niet voor; bij Melaleuca leucodendron, die de kajoe
poetiholie levert, en andere boomen uit de familie der Myrtaceen loopen de
peridermen omeen groot deelvan den stam door, doch niet rondom den geheelen
stam.
De schubvormige lagen varieeren wat vorm en afmetingen betreft zeer sterk.

- 27 Men kan aan deze lagen onderscheiden: le. den algemeenen vorm (vlak,
golvend, putvormig); 2e. het voorkomen van fijnere oneffenheden en 3e. de
randen, welke vlak, vlak schotelvormig of sterk schotelvormig opgebogen kunnen zijn. De fijnere oneffenheden in de kambia worden meestal veroorzaakt,
doordat de kurklaag om steencelstaven of andere steencelgroepen heenbuigt;
deze steencelgroepen kan men dan op den buitenkant van den bast als ribbeltjes of knobbeltjes waarnemen.
Aangaande de afmetingen van de schubvormige kurklagen zegt MOLLER 1 )
„je kleinschuppiger und unregelmassiger die Borke ist, desto ungeregelter ist im
algemeinen die Verteilung der sklerotischen Elemente des Bastes." Deze correlatie werd door mij bij oudere stammen niet bevestigd gevonden.
d. De scheiding van korst en bast. Wanneer er in een bast geen steencellen of
vezels voorkomen, vormt de kurklaag een scheiding tusschen levende en doode
deelen; gapingen vindt men dan niet in de kurklagen* Zijn er kleine steencelgroepen in den bast, dan worden dekambiahieromheenaangelegd. Bijaanwezigheid van vezel- of groote steencelgroepen, snijden de kurklagen deze groepen
of zij loopen er omheen, alleen hun randen moeten deze groepen toch snijden*
De vezels en de steencellen zelf vormen geen kambiale cellen en zoo ontstaan
er gapingen in het kurkkambium, terwijl genoemde sklerotische elementen
korst en bast verbonden houden door het kurk heen. Soms kan men aan den
buitenkant van den bast of van een afgesloten bastlaag nog vezeluiteinden waarnemen, die door de kurklaag heen aan den bast vastzitten 2 ). Gewoonlijk bevindt
zich dan een kleine verhooging om den vezel of het vezelgroepje.
Bijverschillende boomsoorten ziet men, hoe toch de door vezels of steencelgroepen aan den bast verbonden korst wordt losgemaakt. Bij vele soorten 3 )
wordt n.l. de phelleemlaag zeer dik, zoodat de van den bast in de schors overgaande vezels geheel door kurk worden ingesloten en verscheurd. Bij Lagersrroemia speciosa Bl. vindt men echter de dikkere kurklaagjes alleen daar, waar
de vezels in de korst reeds zijn vergaan. Bij Durio carinatus Mast, wordt de
schors, behalve door een dik phelleem, ook nog weggedrukt door de ontwikkeling van zeer grove lenticellen onder de korst. Bij Isoptera sumatrana v. SI.
ontstaan tot 1cm hooge, harmonicavormige kurklichaampjes tusschen bast en
korst (beschrijving 19), die waarschijnlijk hetzelfde effect hebben. Ook het
phelloderm drukt, wanneer het een flinke dikte bereikt, de vezels los.
Wanneer er geen sklerotische elementen de kurklaag kruisen, is er meestal
nog een aanzienlijke kracht noodig om de korstlagen los te scheuren. Toch treft
men niet zelden gevallen aan, waarin een nieuwe korstlaag in haar geheel afvalt,
voordat zij geheel rot is. Dit wordt veroorzaakt door het afwisselend in') (8), pag.410.
2

) Zie beschrijving Eugenia spec. (48 en 49). Bij een Cyathocalyx-soort werden talrijke,
meer dan 1 mm lange vezeluiteinden waargenomen.
3
) B.v. bij Lophopetalum (11), Laplacea (59). Ook JANSSONIUSvermeldt het voorkomen van
vezels in de kurklaag, zie (5), fig. 1.
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krimpen en opzwellen van de korst tengevolge van schommelingen in het
vochtgehalte en wellicht ook door den diktegroei. Vooral wanneer tr phelloidale
laagjes optreden, laat de korst gewoonlijk snel los. VON HOHNEL *), die deze
laagjes ontdekte, noemde ze „Trennungsphello'ide". Dimwandigc, niet verkurkte laagjes, die tengevolge van nat worden en uitdrogen van de korst .spoedig
worden verscheurd, noemt hij „passive": dikwandige laagjes, wier resistentie
tegen het uitzetten de aangrenzende kurklagen doet scheuren, noemt hij „aktive
Trennungsphello'ide".
Bij het losscheuren der korst treft men niet zelden gevallen aan, dat de randen
der kurklaag vast blijven zitten aan den bast of aan andere schilfers-). Soms
vallen dan twee of meer schilfers tegelijk in den vorm van een plaat af (Intsia
(38), Ochanostachys (50) en Scuthinanthe brunnea Thw.iits). Waarschijnlijk
komt dit verschijnsel wel bij meer soorten voor.
e. De invloed van den diktegroei op dekorst. Wanneer de korst stevig aan den
levenden bast is verbonden, moet zij bij het grooter worden van den omtrek
overlangs barsten of de kurklagen, welkedeverbinding vormen met den levenden
bast, moeten losscheuren. Slechts zelden ontstaan tangentiale scheuren in de
korst zelf. Daar in het algemeen de uitdroging een zelfden invloed heeft op de
korstlagen als de bastdilatatie, zijn deze twee factoren niet uit elkaar te houden
en waar over den invloed van de dilatatie wordt gesproken, moet dan ook steeds
bovendien aan de uitdroging worden gedacht.
Door de ontstaande barsten wordt de destructie (verweering en rotting) der
korst sterk in de hand gewerkt.
f, Verweering en rotting derkorst. Aantasting doordieren. Wanneer er eenmaal
korst is gevormd, begint deze te verweeren. Ook wordt ze spoedig aangetast
door bacterien en schimmels; deze wijze van destructie wordt hier kortweg
rotting genoemd.
Het phelleem is over het algemeen vrij goed bestand tegen verweering en
rotting; zoolang het korstdeelen geheel omsluit, worden deze tegen verweering
en afbrokkeling en ook eenigermate tegen rotting beschut. Doorgaans echter
scheuren de kurklagen spoedig en worden de doode bastdeelen aan den vollen
invloed van atmosfeer, bacterien en schimmels blootgesteld.
Onder de invloeden der atmosfeer treden hoofdzakelijk de vochtigheids- en
temperatuursschommelingen op den voorgrond. Ze veroorzaken uitzetting en
inkrimping, waardoor de korst tenslotte uiteenvalt of soms in dikke lagen losscheurt (zieboven, onder punt e), Er zijn echter boomsodrten, wier korst zeer
resistent is tegen de verweering, b.v. bij Shorea (20), welks eerstgevormde
korstdeelen buitengewoon langzaam uiteenvallen.
1

) Zic noot 2, pag. 24. Voor deze studie werden geen onderzoekingen verricht betreffende
deze „Phelloide"; met de loupe konden ze alsnog niet worden geconstateerd, doch gczien
het bijzondere gedrag van sommige hasten (ik noem hier Triomma, Intsia, Amoora,
Eugenia, Ochanostachys) is hun aanwezigheid zeer waarschijnlijk.
2
) O.a. bij Triomma (9), Laplacea (59).

- 29 Wanneer de omgeving, waarin een stam zich bevindt, voortdurend vochtig
is, heeft de rotting meestal aanzienlijk sneller plaats dan aan stammen van
dezelfde soort op meer droge groeiplaatsen. Mossen enandere epiphyten houden
gewoonlijk langen tijd vocht vast, waardoor ze de rotting in de hand werken.
Het uiterlijk van de korst wordt door de atmosfeer beinvloed. Zoo hebben
parenchymatische weefselgroepen, die niet kunnen opkrullen, de neiging
bij het uitdrogen te scheuren zooals kleilaagjes. Andere korsten krijgen een
vellig,een molmachtigofeen brokkelig uiterlijk, terwijl tengevolge van de rotting
ook de kleur van den stam dikwijls wijzigingen ondergaat door het optreden
van rottingskleuren. Soms worden vermolmde, parenchymatische deelen door
den regen weggespoeld, zoodat dan de vaak lichter gekleurde, sklerotische
korstdeelen zichtbaar worden. Vele stammen ontleenen hun kleur in hoofdzaak
aan de rottende korstdeelen (Aporosa en Baccaurea spec, e.a.), terwijl het bij
Shorea spec.div.algemeen voorkomt, dat de boom een min of meer bont uiterlijk
krijgt, doordat de korstlagen bij het rotten geelachtig wit worden, hoofdzakelijk
door het mycelium van schimmels.Wanneer een stuk korst afvalt, komt soms het
kurk, waaraan dikwijls nog rotte bastdeelen kleven, bloot; deze plek wordt
hier s c h i l f e r p l e k genoemd. Aan sommige boomsoorten vallen ze op door
hun van de omgeving afwijkende kleur. Door afspoeling en bleeking van de
rotte bastdeelen ondergaan deze plekken gewoonlijk spoedig na het ontstaan
een kleursverandering.
Zeer algemeen wordt rottende bast door witte mieren en kevertjes aangetast,
hetgeen de destructie gewoonlijk sterk in de hand werkt. Verder kan men bij
sommige boomsoorten waarnemen, dat eekhoorns de schorslaagjes direct nadat
ze zijn gevormd, komen wegbijten. Deze dieren doen dit, n?ar het schijnt, bij
wijze wzn spel. Gewoonlijk zoeken ze er bepaalde boomsoorten voor uit met
weinig harde, dunne schilferlaagjes b.v. Lansium domesticum L., Hydnocarpus
Setumpul v. SI. e.a.

§6* Het uiterlijk der boomstammen.
Het uiterlijk van den stam beoordeelt men het best, als men op eenigen afstand staat. Het hangt ten nauwste samen met vorming en afstooting van korst.
In de praktijk is gebleken, dat men een zevental typenkanonderscheidenenwel:
1. het type met gladden stam;
2. ,• ••ft ,» ft overlangsche voren of gleuven;
overlangsche barsten;
3.
tt
yy
plaat- of schilfervormige afsluiting;
4.
M
yy
grof pokdalig uiterlijk;
5.
^
yy
fijn pokdalig uiterlijk;
6.
yy
yt
vellig uiterlijk.
7.
yt
tf
1. Een gladden stam kan men aantreffen, zoowel wanneer er geen of slechts
zeer weinig korst is gevormd, als na duidelijke korstvorming. In heteerstegeval
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gewoonlijk min of meer duidelijke, horizontale lijntjes of ribbeltjes, nict zelden
ook t a k l i t t e e k e n s , zooals ze van den beuk wel bekendzijn. Bij nadcrc beschouwing blijken echter bijna alle horizontale lijntjes en ribbeltjes cveneens
deeluit te maken van niet meer duidelijk alszoodanig tc herkcnnen taklitteekens.
Vrijwel alle ribbeltjes bestaan uit een rij steencelnestje;, welke rij zieh bij de
dilatatie blijkt te handhaven. Gewoonlijk zijn de ribbeltjes afgerond, soms
echterhoekig; met zelden zijn ze zoo dicht bij elkaar gelegen, dat het tusschcn
twee ribbeltjes gelegen voortje dichtgedrukt is. Wanneer er, zooals bij Dillenia
(14), zeer dunne laagjes bast worden afgesloten, zijn er meestal geen ribbeltjes
aanwezig. Soms zijn aan niet of weinig korstvormende boomen w a r r e l k n o e s t j e s (Duitsch M a s e r k n o l l e n ) aan te treffen, welke in Europa het
meestbekend zijn van den beuk. Alleen bij Sindora leiocarpa Backer werden ze
aangetroffen op de ribbels der taklitteekens; ze bereiken bij dezen boom soms
een doorsnede van eenige centimeters. Gewoonlijk zijn ze ix\ den bast ingezonken
en vertoonen danaan de binnenzijde een smal, overlangs kamvormig uitsteeksel,
terwijl ze door een dun staafje met het kambium zijn verbonden en niet zelden
ook hier weer een kamvormigen ribbel vormen.
Het phelleem aan de buitenzijde van den stam is glad of vellig, of vertoont
overlangsche barstjes of voortjes; soms barst het als opdrogende klei. Ook de
aanwezigheid van lenticellen geeft dikwijls een bijzonder aspect aan een stam.
Het tweede geval — gladde stam na duidelijke korstvorming - doet zich
o.a. voor, wanneer de gevormde korst spoedig afvalt. Het oppervlak vertoont
dan gewoonlijk een schulping, welke een gevolg is van den schubvorm der
kurklagen. Het gladde oppervlak verdwijnt bij de vorming van nieuwe (ruwe)
korst, om meestal weer op te treden, wanneer deze nieuwe korst is afgevallen,
Intsia (38), Ochanostachys (50) en Seloeloes (Cratoxylon spec), aan welks
stam tijdelijk groote, opkrullende korstlagen hangen. In Europa treft men deze
snelle afstooting en het gladde oppervlak dikwijls aan bij jonge, snelgroeiende
platanen.
Een glad oppervlak niettegenstaande de aanwezigheid van korst aan den
buitenkant van den stam heb ik alleen waargenomen bij Mussaendopsis Beccariana Baill.; hier bevat de korst zeer talrijke alleenstaande vezeltjes en valt
zij bij verweering regelmatig uiteen. Tenslotte kan de stam glad blijven trots
korstvorming, wanneer de laatste onder de kurklaag van een schijnbaar met
afsluitenden boom plaats heeft en daardoor aan den buitenkant niet zichtbaar
is. Zelfs wanneer zoo'n korstlaagje overlangs barst, schaadt dit vaak nog niet
aan het gladde uiterlijk van den stam.
2. Het type met overlangsche voren of gleuven komt in Nederland bijna niet
zuiver voor; Populus alba vertoont het soms op bepaalden leeftijd. Het bestaat
hierin, dat er in een dikke korst breede, diepe, overlangsche scheuren aanwezig
zijn met scherpe, steile randen. Het ontstaat, wanneer de bast van een boom
(Shorea b.v.) tot aanzienlijke stamdikte meedilateert zonder korst af te sluiten
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dezelfde plaats blijft barsten, Bovendien moet de korst bestand zijn tegen
verweering, daar anders de ruggen tusschen de gleuven zich afronden of zelfs
geheel verdwijnen.
Wanneer de bast overlangsche dilatatiegroepen bevat, en dat is bij dit stamtype zeer algemeen het geval, barsten de nieuw gevormde korstlagen steeds
op het zachtere weefsel dezer groepen, welke groepen gedurende tientallen
van jaren op dezelfde plaats in den bast blijven voortbestaan, Het laatste wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het vastzitten der korstruggen aan den bast,
tengevolge waarvan deze slechts moeilijk kan uitzetten en de dilatatie op de
groeven wordt geconcentreerd. Het uiterlijk der ruggen is doorgaans vrij effen
of brokkelig, nooit sterk schilferig,
Daar basten met overlangsche voren steeds vezelig zijn, oefent het verloop
der vezels, d.i, de draad, grooten invloed uit op den vorm der voren. In een
rechtdradige bast ontstaan lange,overlangsche gleuven; bij Hopea (18) zijn deze
somstot 1 meteren meer lang, Bij kruisdraad komen de voren soms bijnaonder
elkaar, doch meestal voor een deel ook naast elkaar te liggen. Bij toenemende
dilatatie worden ze verder opengetrokken, maar de tusschenliggende, vezelige
partijen blijven bij voortduring het ontstaan van zeer lange voren in den weg
staan, Typische voorbeelden hiervan zijn diverse Shoreasoorten, o,a. bast 20,
Vele boomsoorten vertoonen voren of gleuven, die van het hierboven beschrevene type afwijken. Zoozijn er bij Calophyllum (29),in het onderste stamdeel van Lophopetalum (11), bij Robinia pseudaccacia L, e,a, een betrekkelijk
gering aantal vaak breed opengetrokken gleuven, doordat bij deze boomsoorten
de gleuven reeds ontstaan, wanneer de stammen nog dun zijn, Bij de Europeesche eik, olm e,a, verweeren de randen der ruggen en vaak ook de ruggen
zelfvrij snel,zoodat het typische van devoor verdwijnt, Bij Fagraea (41) barsten
dedieperekorstlagengeheelonafhankelijk vandehenbegrenzende deelen volgens
hun eigen vezelrichting, zoodat er tal van holten in de korst ontstaan,
3, Het type met overlangsche barstenvertoont smalle, op ± 2 tot 10 cm van
elkaar geplaatste scheuren in een vrij dunne korst, welke wel is waar langeren
tijd aan denbast blijft vastzitten, doch tochzoosneluiteenvalt, dat ergeen hooge
ruggen en dus ook geen voren kunnen ontstaan, Gewoonlijk wordt de overlangs barstende korst door vlakke, uitgebreide kurklagen afgesloten, terwijl in
basten met typische voren uiteenloopende vormen van schubvormige kurklagen
worden aangetroffen,
Bij Mangifera-, Durio-, Shorea spec, div, e,a, wordt het derde type (met
overlangsche barsten) zeer algemeen aangetroffen; niet zelden rotten hierbij
tenslotte plaatvormige, overlangs gebarsten stukken van de korst los, Bij
Baccaurea (23) vermolmt de korst; bij Scorodocarpus (51) brokkelt ze af, hetgeen bij dezeboomsoort echter vaakzoolangzaam gaat, dat er ruggen en groeven
ontstaan. Bij oude, zwak dilateerendestammenkanmenvaakaantreffen, datpas
afgesloten korstlagen nog geen ofslechtsenkeleoverlangschebarstenvertoonen.
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4. Plaatvormige of schilfervormige afstooting is gekaraktcrisecrd door het
snelle afvallen der korstlagen, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan het
optreden van phelloidale lagcn in het kurk. Wanneer de afgesloten bastlagen een
zekere dikte hebben en stijf zijn, wordt hier van cen p l a a t v o r m i g e , wanneer
de laagjes dun zijn, van s c h i l f e r v o r m i g e afstooting gesprokcn. Doorgaans
komt dit type voor aan basten zonder of met weinig vezels, inaar meestal rijk
aan steencellen.
De aanwezigheid der phelloidale lagen heeft soms tot gcvolg, dat de op ongeveer gelijke diepte liggende kurklagen van aaneengrenzende schubben tezamen
losscheuren, zoodat deze schubben als een plaat afvallen. Dat de randen der
platen niet loslaten, wordt veroorzaakt, doordat de kurklagen hier minder goed
zijn ontwikkeld of dat ze de bastdeelen niet hebben kunnen afsluitcn. Doorgaans
blijven de platen dan aan den bovenrand, maar ook algemeen aan de zijranden
of aan den benedenrand vastzitten ! ). Vaak scheuren ze reeds, voor ze geheel
van den stam loslaten. Doorgaans zijn de platen nog niet rot, wanneer ze afvallen. De randen, die bij het afbreken aan den slam blijven zitten, gaan echtcr
wel rotten. Bij verscheidene boomsoorten in de families der Myrtaceen, der
Meliaceen en Burseraceen, blijken deze randen plaatselijk door de kurklaag nog
niet te zijn afgesloten; een gevolg hiervan is, dat de rotting doordringt in den
levenden bast, waarin dan een smalle, eenigszins gootvormige kurklaag wordt
aangelegd om den inrottenden rand af te sluiten. Maar ook dit kurklaagje sluit
vaak den bast niet af tot aan de oppervlakte; hierdoor blijft de gelegenheid voor
verdere aantasting van den levenden bast bestaan. Het gevolg is, dat wederom
een kurkkambium wordt gevormd. Dit herhaalt zich niet zelden drie of meermalen. Zoo ontstaan k r i n g v o r m i g e f i g u r e n om den dikwijls grilligen rand,
waar de inrotting begon. De kurklagen der kringen zijn gewoonlijk ongeveer
2—3 cm breed.
5. Bij het grof pokdalig uiterlijk zijn de kurklagen putvormig en ::: 5—10cm
groot; verder bevat het kurk zeer waarschijnlijk phelloidale lagen. Soms werken
ook hier verscheidene kambia samen en vallen er aan elkaar hangende stukken
korst af. Zijn er geen phelloidale lagen in het kurk aanwezig, dan blijven de
korstlagen vastzitten en rotten weg, waardoor de stam niet het typische, pokdalige uiterlijk verkrijgt. Deze afsluitingsvorm treedt alleen op aan basten,
welke niet sterk vezelig zijn en geen groote steencelgroepen bevatten. Typische
voorbeelden ervan zijn Ochanostachys (50) en Intsia (38).
6. Het fijn pokdalige oppervlak treft men aan, wanneer er tal van kleine,
putvormige kurklaagjes optreden, zonder phelloiden en niet grooter dan een
tot eenige cm2 en die toch een vrij dik laagje bast afsluiten. Bij het vergaan der
korstbrokjes ontstaan dan kleine putjes. Dikwijls treden in de kurklagen en in de
kleine korstgroepjes nog dilatatiescheurtjes op. Deze afsluitingsvorm kan men
o.a. aantreffen bij Artocarpus (45) en bij Urandra (31).
') Zeker niet akijd dakpansgewijs boven elkaar, zooals MOLLER (8) pag. 410, aangeeft.
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kurk, waarin dunne, doorgaans zeer uitgestrekte, korstlaagjes voorkomen. Het
wordt aangetroffen bij Melaleuca-, Eugenia- en Glochidion spec*
In de praktijk kan men tal van overgangen tusschen al deze vormen aantreffen; soms zelfs wijken boven- en onderstuk van den stam in uiterlijk sterk
van elkander af (oude berken!).
Verder treft men zeeralgemeen in dekorst horizontale of ongeveer horizontale
barsten aan, welke soms ook in den bast aanwezig zijn. Meestal bevindt zich
onder deze barsten een ribbel op het houtlichaam, Aan vele Dipterocarpaceen
vindt men dergelijke scheuren, waarin dan meestal spontaan hars uittreedt.

HOOFDSTUK II.
DE MET DE LOUPE WAARNEEMBARE KENMERKEN IN
BAST EN KORST. HERKENNING VAN VERSCHILLENDE
ELEMENTEN ENWEEFSELS. ANDERE, METHETBLOOTE
OOGWAARNEEMBARE KENMERKEN. GEUR, SMAAK, ENZ.
Inleiding.
Mijn bastbeschrijvingen zijn gebaseerd op het onderzoek met een 10voudige loupe; het bleek mij echter bij denvoortgangvanhetonderzoek noodzakelijk, steeds een 20-voudige bij de hand te hebben. In vele beschrijvingen zal
men danookdenotitie kunnen vinden „alleen met 20-voudigeloupe waarnecmbaar". Ofhetnietwenschelijk zalzijn,degeheelebeschrijvingopeen waarneming
met de 20-voudige loupe te baseeren, zal eerst blijken, wanneer de in deze
studie uiteengezette beginselen gedurende eenigen tijd in de praktijkderbastherkenning zullen zijn getoetst.
Verderbleekhetvoortdurend noodzakelijk, tercontrolevanhetwaargenomene,
sterkere vergrootingen te bezigen. Aanvankelijk was mij deze controle alleen
mogelijk door het nagaan van dunne doorsneden in doorvallend licht onder ft
gewone miskroskoop; nadat aldus eenige ervaring was opgedaan, konopenkele
uitzonderingen na bij de controle steeds worden volstaan met opvallend licht op
goed voorbereide snij-, slijp- of splijtvlakken (vergrooting-_iz80 x ) .
MateriaaL Bij het maken van de beschrijvingen met de loupe, werden van
elke boomsoort enkele in de zon gedroogde monsters gebezigd. De verschillen,
die gewoonlijk in demonstersvaneenboomoptreden,zijn doorgaanseven sterk,
als die in de monsters van verschillende boomen waarneembaar zijn. Meestal
heeft men weinig moeite in deze verschillen slechts variaties te herkennen, die
den typischen bouw onveranderd laten; zij hebben grootendeels hun ontstaan
te danken aan verschillen in dilatatie, afsluiting en soms ook in sklerose.
Onderzocht werden de dwarse breuk, het radiale splijtvlak, het binnenvlak
(d.i.de binnenzijde van den in denabijheid van ofop het kambium losgescheurden bast) en verscheidene tangentiale splijtvlakken. Verder dwarse, radiale en
verscheidene tangentiale sneden. Deze sneden zijn in de uit harde en zachte
deelen opgebouwde hasten meestal zoo onduidelijk, dat het maken van slijpvlakken noodig is. Deze worden gemaakt door een goed snijvlak op een harde
lei onder toevoeging van water af te slijpen. Is het snijvlakzeerruw,dan brengt
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goeden weg; in vele gevallen is het resultaat op zandsteenverkregenreedsvoldoende.Hierbij moetnogworden opgemerkt,datdeslijpmonstertjes bag moeten
zijn, liever niet hooger dan ± 1cm, teneinde het slijpvlak zuiver vlakte houden.
Een goed slijpvlak vertoont bij opvallend licht met een 80—100 voudige vergrooting zeer veel details 1 ).
Overigens gelden voor het hanteeren der loupe bij het bekijken van den
bast dezelfde regelen alsbij het onderzoek van hout 2 ). Men gewenne zich eraan,
allevoorhet onderzoek van belangzijnde vlakken voorelk onderdeelsteeds weer
zorgvuldig geheel af te zoeken, teneindezekerheid te hebben,dat geenbijzonderheden aan de aandacht kunnen ontsnappen. Men moet in elk speciaal geval,
door keeren en wenden van het monster, die richting van lichtinval bepalen,
waarbij men de waar te nemen bijzonderheden het duidelijkst te zien krijgt.
Voorts is nog noodig te wijzen op een moeilijkheid, welke zich bij de beschrijving voordoet.Insommigegevallenkanmeneenofander elementoforgaan
met de loupe niet waarnemen, terwijl het bij gebruik vaneensterke vergrooting
wel aanwezig blijkt te zijn. In dit geval moet in de beschrijving toch worden
opgenomen „ontbrekend". Aan dezen term moet dus de beteekenis worden gegeven „ontbrekend of althans met de loupe niet waarneembaar".
De onderscheiding der elementen met de loupe komt in grove trekken hierop
neer, dat men van het parenchym de celholte met inhoud en de dunne celwanden, van de steencellen de dikke bruinachtig gele wanden en de soms zeer
kleine lumina, van de vezels de dikke, op kops vlak donker-, op overlangsch
vlak lichtg&kleurde celwanden en den langgerekten vorm kan onderscheiden;
deze waarnemingen vinden steun in de hardheid der elementen, welke bij het
aansnijden blijkt.
Bij de beschrijving wordt de radiale afmeting van een bastdeel of een element
aangeduid met deletter R, de tangentiale met T, de longitudinale of axiale richting met L.

§L De p r i m a i r e bastdeeleiu
Met de loupe zijn de primaire bastdeelen gewoonlijk duidelijk te onderscheiden van het secundair phloeem aan het ontbreken van overlangs gerekte
elementen in de eerstgenoemde deelen. Het is evenwel dikwijls onmogelijk een
scherpe grens aan te geven, evenzeer als dit bij het microscopisch onderzoek het
geval is.
De begrenzing naar de buitenzijde is afhankelijk van de duidelijkheid van
het phelloderm; wanneer het phelloderm niet als zoodanig te onderschei1

) Werden aanvankelijk voor fotografische opname geslepen, daarna op een droge lei
gepolijste monstertjes gebezigd, later bleken ongepolijste slijpvlakken bij goede belichting
eveneens zeer goed bruikbaar (zie afb. 14, 33,40, 40a en 47a).Door het polijsten komen
de sklerotische deelen meer naar voren, doch de secreetgangen en cellumina raken onherstelbaar verstopt.
2

) D E N BERGER—BEEKMAN (3), pag. 3 en 4; PFEIFFER (11), pag.

49.

~ 36 •den is, wordt de binnenzijde van het phelleem als buitcngrcns aangenomen.
Wanneer er een steencelring aanwezig is, wordt dc binnenzijde van dezen
ring als binnengrens van de primaire bastdeelen aangenomen. Ontbreekt hij,
dan tracht men door het nagaan van tangentiale sncden te benaderen, waar de
overlangs gerekte elementen beginnen en toetst de bevindingen door op het
kopsche vlak na te gaan,waardebuitenste groepen van baststraalwecfselzijngelegen.BijMacaranga (beschr.25) bleekdebinnengrensplaatselijk zecrduidelijk te
zijn doordeaanwezigheid van grove vezelgroepen. De breedte van de primaire
bastdeelen ligt gewoonlijk tusschen I en 1mm, soms *)is zij grooter dan 1mm,
bij de laatste tot 2.5 mm.
De pericambiale s t e e n c e l r i n g , eigenlijk steencelmantel, doetzichophet
kopsche vlak voor als een ring, op het radiale als overlangsche strecp en op het
tangentiale als een plaat. Hij onderscheidt zich daardoor van de nevennngen,
die, hoewel ze op het kopsche vlak zich als stukken van ringen voordoen, nooit
een mantel vormen, maar tangentieele steencelstaven. Op het radiale vlak doet
iedere „nevenring" zich voor als een steencelnestje, op het tangentiale als een
reep van steencelnestjes. De breedte van den (pericambialen) ring ligt tusschen
100 en 400//, gewoonlijk is zij ± 200—250//. Deze meting geschiedde met een
binoculair-microscoop met micrometer; men zou hier ook de loupe en een
glasplaatje met een fijne schaalverdeeling kunnen bezigen-). De kleur van
den ring varieert van ongeveer wit tot goudgeel; dikwijls zijn ook andere
tinten aanwezig.
In vele basten bleek de parenchymatische zone aan weerszijden van den
steencelring duidelijk waarneembaar.
Gewoonlijk zijn er in de primaire bastdeelengeelachtige s t e e n c e l g r o e p j e s
aanwezig/ die in verscheidene basten onduidelijk begrensd zijn. Het laatste is
een gevolg van het voortschrijden der sklerose, waardoor de aan den omtrek
liggende cellen nog niet geheel zijn gesklerotiseerd.
Kleine, moeilijk zichtbare steencelgroepjes komen vaak te voorschijn, als men
het slijpvlak iets bevochtigt; wanneer echter alle cellen een zwakke wandverdikking vertoonen, is het constateeren van sklerose zeer moeilijk, zoo met
onmogelijk.
Als voorbeelden van de wijze van voorkomen der steencellen dienen devolgende gevallen.
Ineenpaar basten,Dryobalanops (17) en Vatica (21), zijn waarschijnlijk alle cellen min of
meer verhard; meestal echter komen de steencellen voor in nestjes, waarvan soms een
gedeelte aan de tangentiale zijde is afgeplat; slechts zelden (afb. 39 en 40) warden alleen
plaatvormige groepjes aangetroffen. Diffuse verdeeling der steencellen komt voor bij Adenanthera (36). Tangentiale, staafvormige steencelgroepjes afwisselend met tangentiale rijtjes
parenchym vertoonen Kokoona (afb. 10) en Macaranga (afb. 25). Bij Alstonia (5) en Quercus (afb. 27) bevindt zich aan den buitenkant van den bast een tweedesteencelmantel,ongetwijfeld van phellodermatischen oorsprong.
1

) Afb. 10en25. Dezevermelding der rnaten verleent bij het zoeken naar de begrenzing
van bastdeelen dikwijls grooten steun.
2
) PFEIFFER (11), pag. 47, heeft een „loupe-micrometer" ontworpen, welke mijzeerpraktisch voorkomt.
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zelden een grauwe tint vertoont. Overigens komen er soms lichtbruine, geelbruine,oranjeroodeendonkerbruine totzwarte kleuren voor. De cellen zijn gewoonlijknietduidelijkte onderscheiden; bij Intsia (38) zijn zij met 20-voudige
loupe niet te herkennen, bij Macaranga (afb. 25) echter zeer duidelijk met een
10-voudige loupe. Platgedrukte cellagen doen zich op dwarse en radiale snede
voor als donkergekleurde lijnen, die tusschen de meestal aanwezige steencelgroepen golvend verloopen (beschr. Polyalthia, bast 4 en Dillenia, bast 14)*
Bij Kokoona (10) en Michelia (43)werden op het tangentiale vlak sterk tangentiaalgerektecellenwaargenomen; bij Alstonia (5) tangentiaal gerekte intercellulairen of gangen.
Wat d e i d i o b l a s t e n betreft, zoo is het waarnemen vanoliecellengewoonlijk niet gemakkelijk. Deze cellen zijn gewoonlijk een weinig grooter dan de
omgevende, terwijl ze voor zoover mij bekend, een lichtgekleurden inhoud bezitten. Ik vond ze echter nog slechts bij Litsea (34) en bij Michelia (43).Bij de
laatste verrieden ze zich reeds door den geur; toch bleken met de loupealleen
± 100/* groote klompjes van een lichtgekleurde stof (zeer waarschijnlijk de
inhoud der oliecellen) waarneembaar te zijn.
Slijmcellen, eveneensvaniets grootere afmetingen dan de omgevende, werden bij Litsea (34) aan hun donkeren inhoud herkend, terwijl bij Adenanthera
(36) cellen met granaatkleurigen, niet nader bekenden inhoud x) werden aangetroffen. G o m g a n g e n werden alleen aangetroffen bij Macaranga (afb. 25);
in dezen bast vallen ze op doorhungrootte,terwijl hethierduidelijk waarneembaar is, dat een wand ontbreekt. K r i s t a l l e n , k r i s t a l n a a l d e n o f - s t e r r e n
werden meestal eerst herkend op een snede aan het witte gruis, dat bij het stuk
drukken ontstaat; is op deze wijze de ligging bekend, dan zijn zij gewoonlijk
op een breukvlak met 10 of 20-voudige loupe wel waarneembaar.
Kristallen of kristalsterren werden waargenomen bij Campnosperma (1) verspreid, bij
Quercus (27) intangentialerijen, in Pterocymbium (57) verspreid en in tangentiale rijen. Bij
Carallia (53) werden ze alleen met de 20-voudige loupe waargenomen in de nabijheid der
steencelgroepjes; hetzelfde was het geval bij Alstonia (5). In Dillenia (14) werden enkele
idioblasten met raphiden aangetroffen.

§2* De vezels*
Voor het constateeren van vezelsleent een breukvlak zich het best, en wel een
dwarse breuk. Reeds bij het breken bemerkt men in vele gevallen, aan de buigbaarheid en de taaiheid van den bast, dat er vezellagen aanwezig zijn.
Wanneer er alleenstaande vezels voorkomen, ziet men op het breukvlak met
de loupe, niet zelden echter reeds met het bloote oog, de punten dezer vezels
uitsteken; deze uiteinden zijn soms geelachtig en stijf naaldvormig, soms wit en
haarachtig slap. Liggen de vezels in lagen of groepen, dan kan men deze gewoonlijk duidelijk met het bloote oog waarnemen; bovendien steken er op de
J

) Waarschijnlijk looistof.
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breuk der lagen meestal vezelige ptxnten uit en zijn cr met de loupe fijne vezeluiteinden zichtbaar. Soms echter zijn de vezels afgebroken.
In twijfelachtige gevallen en bovendien ook oin de verspreiding en rangschikking der vezels na te gaan, moet men ook snij- en liefst slijpvlakken bezigen.
Op het kopsche snij- of slijpvlak vormen de alleenstaande vezels fijne, meestal
vrijwel ronde, donkere stippen, soms wel, soms niet door een lichtgekleurd
lijntje omgeven (afb. 5, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 50, 52, 54 en 59). Zij liggen
hier r e g e l m a t i g v e r s p r e i d , in t a n g e n t i a l e of in r a d i a l e rijen.
De v e z e l l a g e n zijn als tangentiaal gerekte, de v e z e l g r o e p e n en- s t a v e n
als ongeveer ronde, donker grauw tot zwart gekleurde, soms echter grijsachtige,
geelachtige tot geelbruine figuren waarneembaar (afb. 1, 4, 11, 12, 18, 26,28>
42, 47, 57, 60 e.a.). Dikwijls zijn ook deze lagen en groepen door een lichtgekleurd lijntje of dito stippen omgeven (afb. 11, 18,44, 45 c.a.).
Op een tangentiaal vlak herkent men de alleenstaande vezels aan hun overlangs gerekten vorm; dikwijls zijn zedonkergrauw of wit. De vezellagen of -groepen zijn gewoonlijk lichtgeel, met goudachtige, grauw- of roodachtige tint; soms
zijn ze bijna wit* De lagen zijn niet zelden gemakkelijk te isoleeren, waarbij de
perforatie door de mergstralen dikwijls zeer opvalt.
Op een radiaal vlak zijn, evenals op het tangentiale, de alleenstaande vezels
doorgaansaan den vorm te herkennen; de vezellagen zijn er over het algemeen
ookgoedteonderscheiden.De mergstralen zijn echter vaak hinderlijk voor fijnere
vezelwaarnemingen.
Niet zelden komen er gevallen voor, waarin twijfel bestaat of men met verdikte vezels te maken heeft of met steencellen (beschr. 23, 48, 49, 51 en 60).
Ook laat soms het parenchym in velletjes los, in welk geval men niet zeker
is of er wellicht slappe vezels in zoo'n velletje voorkomen. Wanneer men echter
het te onderzoeken monster van alle zijden nagaat, kan men in de meeste
gevallen wel zekerheid verkrijgen.
Wanneer de vezels deel uitmaken van s t e e n c e l v e z e l l a g e n , zijn ze op het
kopsche vlak duidelijk waarneembaar als zwarte lijntjes of stippen in een bruingele steencelmassa.
A l l e e n s t a a n d e v e z e l s kunnen samen voorkomen met vezellagen (beschr.
bast 28 en 60) of met steencelstaven (beschr. bast 49). Vezellagen van vers c h i l l e n d e c o n s t i t u t i e kan men aantreffen in de basten van Gonystylusen
Lagerstroemia (beschr. 28 en 42).
De afmeting vanlagen engroepen in radialen zinismeestal gering; niet zelden
wisselt zevan plaats tot plaats in de lagen. Gewoonlijk is ze gelegen tusschen
20 en 500/i. De tangentiale afmeting kan, behalve in // of mm, ook worden opgegeven, door vermelding van het aantal mergstralen, waarover de vezellaag
of -groep te volgen is. De longitudinale of axiale afmeting is meestal zeer groot;
slechts in enkele gevallen is zij tot eenige cm beperkt, n.l. bij de aanwezigheid
van vezelgroepen of -staven (beschr. 27, 49, 51 en 60). In vele gevallen blijkt
ze moeilijk na te gaan.

- 39 De metingen geschiedden met den dubbelen decimeter, de fijnere onder een
binoculair-microscoop met den oculair micrometer.
De vorm der groepjes, waarin op dwarsdoorsnede de lagen en groepen
door de mergstralen worden verdeeld, is meestal eenvoudig vast te stellen,
behalve wanneer de mergstralen door geringe breedte of door onregelmatige
uitzetting der vezels onduidelijk zijn.
De k r i s t a l l e n op de oppervlakte der vezellagen en -groepen vindt men
meestal op een dwarse of overlangsche snede als wit gruis. Zijn ze talrijk, dan
stuift de bast meestal bij het breken, doordat de kristallen er uit vliegen. Vaak
zijn ze met 10- of 20-voudige loupe waarneembaar en blijken dan meestal kristalsterren te zijn (beschr. 12, 26, 42, 48, 49, 51).
Van de vezels zelf zijn dikwijls ook nog verscheidene eigenschappen waar
te nemen. De alleenstaande zijn gewoonlijk te isoleeren en dan is de bepaling
van lengte, kleur, soepelheid, fijnheid en aard van het oppervlak mogelijk. Wanneer de vezels gebundeld voorkomen, kunnen alleen de uiteinden worden nagegaan. In sommige gevallen breken de vezels af of blijken de uitstekende punten
nog uit verscheidene vezels te zijn samengesteld. Is het niet duidelijk of men
met een vezeluiteinde of met een vezelbundeltje te maken heeft, dan moet men
de 20-voudige loupe gebruiken.
De kleur der vezels geeft gewoonlijk aanwijzingen omtrent hun geaardheid.
Soepelevezelszijnwitofgrauwachtigwit,terwijlstijvevezelsalgemeeneenbruingele of gelekleur en een glad oppervlak vertoonen.Vaak blekendeze laatste een
eenigszins steencelachtig karakter en zeer onregelmatige celholten te bezitten
(beschr. 48, 49, 51 en 60). De celholten kan men over het algemeen het best
op een radiaal slijpvlak waarnemen.Afdrukken van omgevende cellen vertoonen
de vezels van Cinnamomum, Litsea en Notaphoebe (beschr. 32, 34 en 35);
onregelmatige verdikkingen die van Alstonia en Podocarpus (beschr. 5 en 58);
zeer sterk verdikt zijn dievan Laplacea (59).Zeer lange, dunne vezelsheeftArtocarpus (45), pluizige Gonystylus (28); slechts weinig verdikt zijn de vezelwanden bij Calophyllum (29). Voortgezet onderzoek zal over de bruikbaarheid
van deze eigenschappen ter determinatie een oordeel toelaten.

§3* De zachte dcelcn der baststralen*
De zeefdeelen en het parenchym der baststralen met zijn idioblasten heb ik
samengevat als „zachte deelen der baststralen*\
De zachte deelen zijn gewoonlijk grootendeels opgebouwd uit parenchymatisch weefsel, dat te herkennen is aan de zeer geringe hardheid, aan de gewoonlijk van die der sklerotische bastdeelen afwijkende kleur, terwijl niet zelden
de cellen afzonderlijk waarneembaar zijn. De zeefdeelen zijn nooit als zoodanig
te onderscheiden; op de plaatsen, waar men ze in den bast zou verwachten,
d.i. midden in het bastparenchym, treft men echter wel zeer algemeen een
donkergekleurd weefsel aan, dat bij de gelaagde hasten zich gewoonlijk voordoet
als een fijn, zwart, tangentiaal lijntje (beschr. en afb. 4, 12, 18, 19, 20 en 60),
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bij ongelaagde als rondachtigc, groote of kleine, zwarte groepjcs (bcschr. 11,
20, 25,26, 32, 33,38, 48, 56, 58 en 60). Op een tangcntiaal vial: is dit bijzondere
weefsel vaak als een zwarte of donkerbruine laag of strong waarneembaar. Ook
op het radiale vlak is het niet zelden duidelijk. Bij microscopisch onderzoek
bleek de donkere kleur afkomstig te zijn van den donkeren inlioud der
parenchymcellen, welke vlak tegen de zeefdeelen aanliggen.
De c e l l e n van het bastparenchym zijn op het kopsche vlak slcchts in sommige
gevallen met de loupe even waarneembaar (beschr. bast 5, 7, 9, 11, 14, -2,
24, 27, 32, 33, 35, 53 en 58). Op het tangentiale vlak zijn ze in verscheidene
basten (o.a. bast 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 22, 23, 25, 36, 46, 47, 53, 58en59)
waarneembaar, hoewel soms eerst bij 20-voudige vergrooting duidelijk te onderscheiden; gewoonlijk ziet men ze dan ook in overlangsche rijen liggen. Deze
lichtbruine, bruinroode, soms ongeveer zwarte celrijen golven langs de mergstralen heen, hetgeen vooral opvalt bij breede of tengevolge van de dilatatie
verbreede mergstralen.
Niet zelden zijn er in het bastparenchym nog bijzonderheden waar te nemen,
zooals een enkele overlangsche celrij met rooden of witten inhoud; meestal
echter zijn deze met een 10- of 20-voudig vergrootende loupe niet duidelijk te
onderscheiden.
E t a g e b o u w werd behalve in Dialium (37) en Koompassia (39) waargenomen
in Pterocymbium (57);in dezen bast vertoonen echter alleen de kleine mergstralen en de zachte baststralen dezen etagebouw, de vezellagen niet duidelijk.
De k l e u r van de zachte bastlagen is meestal grauw-, bruin- of roodachtig;
in sommige basten is ze anders.
Onder dei d i o b l a s ten moeten worden genoemd deoliecellen, die in de basten
der Lauraceen zijn te onderscheiden, in welke basten ook andere, grootere
c ellen, waarschijnlijk slijmcellen voorkomen. Meestal zijn de s e c r e t i e c e l l e n
alleen duidelijk door het grootere lumen, soms ook door de bijzondere kleur
van den inhoud. Duidelijk zijn ze meestal niet; op het tangentiale splijtvlak van
Litsea (34) en Michelia (43) komen wel klompjes grijsgele of witte stof voor,
zeer waarschijnlijk de inhoud van oliecellen. Alleen in Eusideroxylon (33)
zijn deze, zelfs ook op kopsch vlak, met de loupe zichtbaar.
Beter waarneembaar dan de secretiecellen zijn de g a n g e n 1 ) - Meestal zijn
deze op dwarse breuk zeer duidelijk; bij Artocarpus spec. (afb. 46) en Cratoxylon formosum Dyer (30) zijn ze alleen duidelijk op deze breuk. Overigens
zijn de secretiegangen op een kopsch slijpvlak ook meestal duidelijk (afb.
bast 1, 2, 3, 5, 8, 9, 29, 37, 45 en 50). Op een tangentiaal splijtvlak vindt
men ze ook vrijwel altijd gemakkelijk terug, vooral, wanneer er nog inhoud
in aanwezig is. In twee basten (44 en 56), waaruit in levenden toestand bij inkapping melksap te voorschijn treedt, zijn plaatselijk klompjes of kleine laagjes
*) Feitelijk moet hier worden gesproken van gangen en vaten, waarvan de eerste zonder,
de laatste met wand. Daar dit met de loupe gewoonlijk niet met zekerheid is te constateeren,
wordt voor beide vormingen de term gang gebruikt.
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radiale vlak ontwaart men de secretiegangen soms even snel als op het tangentiale, meestal echter minder gemakkelijk.
Het verloop der gangen is doorgaans kronkelend, vooral in het dilatatiegebied;
niet zelden zijn ze hier sterk geknikt; heel sterk is dit het geval bij Dialium (37),
welksbast etagebouw heeft. Een regelmatige, dichotome vertakking der gomgangen heeft Calophyllum macrocarpum Hook.f.(29); bij Cratoxylon formosum
Dyer (30) is deze minder duidelijk.
K r i s tallen, gewoonlijk kristalsterren, zijn soms op dwarse breuk reeds
zichtbaar, b.v. bij Laplacea (59), Eugenia (48 en 49). Wanneer ze talrijk zijn,
„stuivenM de basten gewoonlijk bij het breken, d.w.z*de kristallen vliegen er uit.
Op tangentiaal splijtvlak zijn ze dikwijls duidelijk waarneembaar, zooals bij
Terminalia (12) en Eugenia spec. (48 en 49); in vele gevallen bemerkt men ze
eerst op een snede, waar ze dan, stukgedrukt, als wit poeder waarneembaar zijn.
Vaak heeft men een 20-voudige loupe noodigomzeinongeschonden toestand
te kunnen onderscheiden. De kleine kristalletjes in het bastparenchym blijken
vaak enkelvoudig te zijn. Bij Lagerstroemia (42) zijn enkelvoudige, staafvormige
kristalletjes met 10-voudig vergrootende loupe zichtbaar. Kristallen werden
tegen de vezelsaangetroffen bij debasten 1,12,18,20,36,38,40,44,48,49,55 en
59, terwijl zebij bast 13en50welaanwezig,maarzelfs bij 20-voudige vergrooting
niet duidelijk zichtbaar waren. In sommige dezer basten komen ze ook wel
voor midden in dezachtelagen,zoob.v.ookbij Cratoxylon formosum Dyer (30),
welke bast geen sklerotische elementen bevat. In een monster van Urandra
corniculata Foxw. werden kristalsterren gevonden tot 250 ft groot. Dillenia (14)
bevat overlangs gerekte cellen met raphiden; in Nephelium spec. (55)vormen de
kristalvezels plaatselijk duidelijk waarneembare, bruinachtig gele laagjes, welke
in de beschrijving k r i s t a l l a a g j e s zijn genoemd. Een bijzondere vorming werd
aangetroffen in Michelia (43); hierin komen overlangsche, zilvergrijze celrijen
voor, die bij stukbreken een kristalachtig uiterlijk vertoonen; alleen met 20voudige loupe zijn hier de celwandjes van kristallen te onderscheiden.
In het geslacht Dipterocarpus (16)zijn dewanden vanvele cellagen verkiezeld;
op snede zijn deze bastlagen poederachtig wit, op dwarse breuk treft men
blauwachtige groepjes aan. Dezelfde eigenaardigheden werden aangetroffen in
Vatica (21), Artocarpus (46), Santiria (8) en in Bouea Burmanica Griff.
T o p o g r a f i e . Naar het voorkomen der zachte bastdeelen kunnen vijftypen
worden onderscheiden; deze deelen kunnen n.L:
a. den geheelen bast uitmaken;
6. de grondmassa vormen;
c. in tangentiale lagen liggen;
d. in zigzag- of golvend verloopende lagen voorkomen of
e. groepen vormen.
Deze vijf vormen zijn gemakkelijk te onderscheiden. In sommige basten kan
men algemeen of plaatselijk twee dezer vormen naast elkaar aantreffen of ook
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tusschenvormen (beschr. en afb. van bast 1, 2, 3, 8, 9, 11, 18, 22, 38, 54).
Deafmeting der lagenengroepen inradialen zinblijft mecstal hcneden300/';
ze loopt, wanneer de zachte deelen in lagen in den bast voorkomen soms wel,
soms niet sterk uiteen. In de omgeving van secretiegangen zijn do lagen vrij algemeen verbreed (afb. 1,3 en 29). Wanneer de zachte deelen de grondmassa
vormen,wordt bij debeschrijving degemiddelde afstand tusschen desklerotische
deelen vermeld.
De afmeting in tangentialen zin is gewoonlijk zeer moeilijk aan tegeven,ook
wanneer de zachte deelen in tangentiale la^en voorkomen, doordat de lagen
anastomoseeren. Alleen de afstanden tusschen twee anastomosen der lagen
worden dan vermeld. Slechts zelden (beschr. 33) kan men een laagaantreffen,
welke aan een zijde in een divergeerende vezel- of steencelgroep eindigt.
Hoe de zachte deelen in overlangsche richting met elkaar samcnhangen is,
wanneer er vezellagen voorkomen meestal niet duidelijk, daar de afmeting hiervan in deze richting doorgaans grooter is dan die der handmonstcrs.

§4* De steencellen der baststralen.
De steencellen zijn, wanneer de sklerose een eindweegs is voortgeschreden
en de steencellen in groepen voorkomen, gemakkelijk waar te nemen door hun
hardheid en kleur. Hoewel ze uit het baststraalparenchym zijn ontstaan,worden
ze toch niet onder dit hoofd behandeld, daar de samenhang v^n het parenchym
endesteencellen over hetalgemeen met deloupe niet duidelijk iswaar te nemen.
Bij de verdere behandeling der steencelgroepen zal niet steeds worden vermeld,
dat de gedeelten der mergstralen, die zich in desteencelgroepen bevinden, wanneer zij zijn verhard, ook deel uitmaken van de steencelgroepen.
De steencelgroepen zijn, wanneer ze bij de sklerose niet zijn uitgezet, grauw
bruingeel; zijn ze wel uitgezet, dan vertoonen ze niet zelden dikke, heldere,
sterk lichtbrekende lagen(afb. 31), welke vooral op een gepolijst vlak opvallen;
zijn ze slechts in een, b.v. in radiale richting uitgezet, dan is de heldere kleur
wel op het dwarse en radiale, doch niet op het tangentiale vlak waarneembaar.
Zeer kleine steencelgroepjes zijn dikwijls alleen bij bevochtiging van het slijpvlak goed zichtbaar (beschr. 8). Uit zwak gesklerotiseerde groepjes is de kleur
van het parenchymatische weefsel nog niet geheel verdwenen; zij vertoonen
dan een roode of bruine tint. Ook andere kleuren komen voor.
De vorm der steencelgroepen is gewoonlijk gemakkelijk te bepalen; slechts
doen zich nog wel eens moeilijkheden voor, wanneer de wandverdikking slechts
zwakis. Dit kan het geval zijn bijkleinesteencelgroepjes,zooalsb.v.inDipterocarpus(16),Sindora (40),doch ook wanneer er geheele lagen of zelfs de geheele
bast min of meer sklerotisch is, zooals in Alstonia (5), Alangium (13), Dialium
(37), Artocarpus (45en 46).Ookwanneer dezachte deelen bij aansnijden korreligenwitzijn, zooalsbij Dipterocarpus (16) met deverkiezelde celwanden,ishet
constateeren van sterker gesklerotiseerde celgroepjes dikwijls alleen mogelijk
bijbevochtigingofpolijsten vaneen slijpvlak.
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Duidelijke sklerose van bijna al het bastweefsel (behalve in een smal strookje langs het
kambium) treft men aan in Triomma (afb. 9) en Carallia (afb. 53),terwijl in Sloanea (afb. 22)
en Elateriospermum (afb. 24) steencelstaven en staafvormige groepen voorkomen, die, in
ongeveer tangentiale rijen gerangschikt en voor een deel met elkaar samenhangend, een
zeer groot deelvan den bastinnemen. In Gluta (afb. 2)zijn desteencelstaven meer regelmatig
van vorm en ook zelden met elkaar verbonden; in Kokoona (afb. 10) hangen onregelmatige
steencelgroepen in platen of lagen tezamen; in Koompassia (afb. 39) zijn het plaatvormige
steencelgroepen, die bijna den geheelen bast opbouwen. Deze bijzonderheden kan menwaarnemen op tangentiale splijt- en slijpvlakken.
Regelmatig verspreide staven komen voor in Dillenia (afb. 14) en Baccaurea (afb. 23);
ook in Cinnamomum (afb. 32) zijn ze soms aan te treffen. Tangentiale platen bezit Dryobalanops (afb. 17), radiale platen Urandra (afb. 31). In Santiria (afb. 8) zijn de wit gekleurde
lagen soms onduidelijk verhard. Steencelvezellagen komen voor in Anisoptera (afb. 15),
Eusideroxylon (afb. 33) en Michelia (afb. 43).

De a f m e t i n g der steencelgroepen in radialen zin is dikwijls kleiner dan
-| mm; alleen in Uranda (afb. 31) bereikt zij soms 5 mm; in tangentiale
richting blijven de afmetingen dikwijls beneden 1mm; in verscheidene basten
bedragen ze echter verscheidene cm, zooals in Triomma (afb. 9), Dryobalanops (afb. 17), Litsea (afb. 34), Koompassia (afb. 39). In axialen zin zijn
de groepen over het algemeen grooter dan in tangentiale richting; soms ook
hangen ze in overlangsche richting met elkaar samen.
De aanwezigheid van k r i s t a l l e n wordt meestal geconstateerd door verbrijzeling ervan bij aansnijding, Meestal zijn ze daarna ook met de loupe te
vinden (afb. 10).

§5* De mergstralen*
De mergstralen zijn door hun radiaal verloop vrijwel steeds gemakkelijk te
onderscheiden van de andere deelen van het secundaire phloeem.
Op het kopsche vlak is dikwijls het geheele verloop der mergstralen zichtbaar, doordat het mergstraalweefsel in kleur verschilt met de omgeving. Dit
wordt ten deele veroorzaakt door afwijkende kleur en structuur der sklerenchymatische deelen, doch hoofdzakelijk door een anderen celinhoud en doordat het
licht in de parenchymatische mergstraalcellen op een andere wijze wordt terug
gekaatst dan in de meer overlangs gerekte bastparenchymcellen. Slechts zelden
zijn in de mergstralen radiaal gerekte cellen zichtbaar. Wanneer de mergstralen
smal zijn en niet zuiver recht of regelmatig gebogen verloopen, zijn ze soms gedeeltelijk minder duidelijk, soms geheel onzichtbaar; vaak kan men ze alleen
onderscheiden, waar zesklerotische laagjes of groepen passeeren,opwelkeplaatsen ze zeer algemeen gesklerotiseerd zijn en licht geelbruin geworden. Tengevolge van spanningen in den bast worden genoemde sklerotische groepen niet
zelden in hun geheel verschoven; deze verschuiving heeft dan een draai of
knik in het parenchymatische weefsel tengevolge. De mergstraalcellen ondergaan dan mede een verandering van ligging; zij kaatsen daardoor het licht op
andere wijze terug en blijken dan op het kopsche vlak minder gemakkelijk
zichtbaar te zijn geworden. Breede mergstralen blijven ook na ombuiging of

knikking beter waarneembaar dan srnalle. Het kopschc vlak gecft ook aanwijzingen omtrent het aantal, de dilatatie der mergstralen c.d., docli hierovcr
zal straks meer in het bijzonder worden gesprokcn.
Op meer naar binnen gelegen t a n g e n t i a l e v l a k k e n , spcciaal ophet binnen
vlak, zijn breede mergstralen duidelijk waar tc nemen, sinallc cchter niet steeds,
doordat vooral deze laatste in het parenchymatische weefsel soins wcinig tegen
de omgeving afsteken. Doch bijna altijd zijn ze bij nauwkcurig waarncinen van
kleur, substantie, vorm en afmetingen der bastdeelen op verscheidene plaatsen
in het monster te herkennen. Vooral in tangentiale vezellagen zijn ze dikwijls
zeer duidelijk; om deze te zien is het soms noodig het aanwezige parenchym van
••

de vezellaagjes te verwijderen. Deze blijken dan geperforeerd te zijn: cr zijn
overlangs gerekte, spleetvormige, kleine openingen uitgespaard voor de mergstralen. Aan het monster ziet men deze gewoonlijk het duidclijkst, wannecr men
onder een kleinen hoek in axiale richting langs het object kijkt.
Laat de bast op de kambiale laag of dicht daarbij van het houtlichaam los,
dan is de duidelijkheid der mergstralen gewoonlijk verschillend, naar gelang de
lagen bij het kambium bij indroging sterk contraheeren of niet. Bij sterke contractie zijn ze moeilijk waarneembaar, bij geringe krimping zijn ze doorgaans
duidelijk. Ook in 't laatste geval blijken de mergstralen door de krimping wat
verbreed, althans breeder dan in iets diepere, nog niet gedilateerde bastlagen.
Op het r a d i a l e s p l i j t v l a k kan men de mergstraal in haar lengterichting
waarnemen; slechts zelden echter wordt zij bij het splijten in haar geheele
lengte zichtbaar. Is de bast rechtdradig en loopt de mergstraal zuiver of
bijna zuiver radiaal, dan is dit wel het geval, doch indien de bast kruisdradig
is, krijgt men in vele gevallen er niets meer van te zien dan een smal overlangsch
strookje, dat tegen een of ander sklerotisch element aanligt. Bovendien komt het
dikwijls voor, dat het splijtvlak de randen der mergstraal niet bloot legt. Een
slijpvlak geeft dan soms een beter overzicht.
Het radiale vlak is gewoonlijk van zeer groot belang, omdat men er de mergstraalcellen kan waarnemen. Bij het onderzoek naar bruikbare determinatiekenmerken zijn de niet gedilateerde deelen van den mergstraal van het meeste
belang. Tenzij er veel inhoud in de cellen aanwezig is, of er radiale gangen in
voorkomen, zijn de cellen in het middendeel van den mergstraal duidelijk;
de randen zijn echter gewoonlijk minder duidelijk en minder regelmatig dan
in het hout 1 ).
Thans zal achtereenvolgens worden behandeld, hetgeen is waar te nemen van:
de verschillende soorten van mergstralen;
het verloop en de verdeeling door den bast;
de hoogte;
!

) Dit laatste vindt misschien zijn verklaring in het feit, dat er tegen een eel uit denbastmergstraal een aanzienlijk aantal cellen in den houtmergstraal worden gevormd. Verandenng
in afmeting van de kambiale moedercel komt in het hout dus geleidelijk totuiting,in denbast
kan het met een sprong gebeuren.
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het aantal;
de dilatatie;
de dilatatieholten;
de kleur;
de celinhoud;
de sklerose;
de kristallen;
de secretieorganen.
De v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n van m e r g s t r a l e n . Bij een vergelijking van
de mergstralen van ± 40 der 60 beschreven hasten met debeschrijvingen van
die uit het hout, welke door D E N BERGER werden gemaakt [en gedeeltelijk gepubliceerd in de Mededeelingen van het Proefstation voor het Boschwezen,
no. 7 (3) en no. 11], bleken die uit den bast naar aantal en bouw vrijwel geheel
overeen te stemmen met die in het hout. Om deze reden is bij een bestudeering
van den bouw der mergstralen in het bastlichaam een vergelijking met die in
het hout steeds zeer nuttig. Meestal zijn deze laatste duidelijker waarneembaar
dan die in den bast.
De e e n r i j i g e mergstralen doen zich op het binnenvlak of op een iets meer
naar de buitenzijde gelegen tangentiaal splijtvlak voor als een overlangs lijntje.
In zeer vele gevallen is echter niet te onderscheiden, of men bij het waarnemen
van zulk een overlangs lijntje met een eenrijigen of met een smallen, meerrijigen heeft te maken, daar de cellen op dit vlak betrekkelijk zelden duidelijk
zichtbaar zijn.
M e e r r i j i g e mergstralen kunnen zich op het binnenvlak voordoen als een
smal lijntje; meestal echter vormen ze streepvormige of lensvormige figuurtjes.
Wanneer ze echter staande randcellen bezitten loopen de randen spits toe; zijn
er hooge strooken staande cellen aanwezig, dan eindigen de mergstralen aan
weerszijden in een fijn lijntje. Een samengestelde mergstraal met verscheidene
verdiepingen neemt men meestal waar als een overlangsche rij van smalle lijntjes, afwisselend met een weinig breedere, soms lensvormige deelen. De omhullende mergstraalcellen zijn dikwijls niet duidelijk waar te nemen (ook niet
op een radiaal vlak); slechts bij Artocarpus spec. div. valt de hoogteafmeting
dezer celsoort niet zelden in het oog, doordat een gedeelte dezer cellen inhoud
bezit en de liggende niet.
Treft men zeer smalle, lijnvormige en lens- of streepvormige met spitse
uiteinden aan, dan komen er gewoonlijk twee soorten van mergstralen voor*
De groote mergstralen van Dillenia (14), Quercus (27) en Carallia (53) zijn
zeer opvallend (afb. 53a).
Wanneer de mergstralen smal zijn, is het gebruik van de 20-voudige loupe
aan te bevelen. Men zoeke echter eerst met de 10-voudige loupe een plaats
op, waar de mergstralen duidelijk zijn.
Een controle van de waarnemingen op het binnen- of tangentiale vlak heeft
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vanrandcellendikwijls slechts te onderscheiden, doordat do gehcelc rij hooger
is dan de rijen van liggende cellen. Ook heeft men moeih'jkheden, vvannecr het
splijtvlak niet volgens de uiteinden der mergstralen valt, doch overspringt op
een dichtbij liggende mergstraal. Radiale slijpvlakken, mits zorgvuldig langs de
mergstralen gelegd, zijn gewoonlijk duidelijk.
Bij het bekijken van het kopsche vlak bedenke men, dat niet alio mergstralen,
die men hier als een smal lijnfje waarneemt, inderdaad ook smal zijn; valt
het kopsche vlak b.v. langs den smallen rand van een breeden mergstraal, dan
neemt men ook deze als een smal lijntje waar. Wanneer er echter cenige smalle
mergstralen optreden telkens tusschen twee breedere, dan heeft men hierin een
vrij zekere aanwijzing voor de aanwezigheid van twee soorten mergstralen
(afb. 15).
Het kopsche vlak leent zich ook voor het onderscheiden van p r i m a i r e en
s e c u n d a i r e mergstralen.
Verloop en v e r d e e l i n g der mergstralen in den bast. Het verloop van de
mergstralen is gewoonlijk op kopsch vlak vrij duidelijk waarneembaar; slechts
zelden zijn bepaalde deelen van de mergstralen niet zichtbaar. Of ze op- of
benedenwaarts zijn gericht, constateert men met het bloote oogop radiaal splijtvlak.
Op een tangentiaal vlak zijn de overlangsche lijntjes der mergstralen meestal
vrijregelmatigverspreid.Slechtswanneerzealleevenhoogzijn ener e t a g e b o u w
aanwezig is,blijken ze in rechte,soms een weinig golvende, horizontale lijnen te
zijn geplaatst, hetgeen dikwijls reeds met het bloote oog waarneembaar is
(afb. 39a). Bij enkele plantengroepen zonder etagebouw, doch met gelijkmatig hooge mergstralen, zooals bij Burseraceen en sommige Leguminosen,
komen er vaak ettelijke mergstralen meer of minder duidelijk in horizontale,
doch soms ook wel in schuin staande, golvende lijnen voor (afb. 9a).
De hoogte der mergstralen is gewoonlijk nogal variabel. Wanneer er twee
soorten zijn, varieeren deze elk afzonderlijk binnen bepaalde grenzen. Daar de
cellen der mergstralen niet afzonderlijk zijn waar te nemen, kan de hoogte met
worden opgegeven naar het aantal cellen, doch moet men tot de absolute maat
zijn toevlucht nemen. Voor de hoogtebepaling trok ik op de binnenvlakte der
gewoonlijk gebogen monsters twee lijntjes op 2—3 mm van elkaar; daarna
stelde ik den juisten afstand vast en schatte de hoogte der mergstralen. Bij het
maken der beschrijvingen bezigde ik echter een binoculair microscoop met
oculair micrometer*
Voor de verdeeling der mergstralen in groepen naar de hoogte, werd voor de
uniformiteit de indeeling van DEN BERGER l) gevolgd:
*) DEN BERGER—BEEKMAN (3), pag. 26. De benamingen der groepen stemmen met goed
overeen met het spraakgebruik; de groote afmetingen zijn 266 schaarsch, dat men gewoonlijk
een mergstraal van 2—5mm reeds hoog noemt.
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zeer laag
laag
vrij laag
matfg hoog
hoog
zeer hoog
buitengewoon hoog

< I mm
1—1 mm
1—2 mm
2—5 mm
5—10 mm
1—2 cm
2—5 cm
> 5 cm

Bij de beschrijving werden de bij meting aangetroffen uitersten en wanneer
dit aanwezig was, ook het veelvuldig voorkomend gemiddelde vermeld; dit
laatste is bij de identificatie van meer belang dan de uiterste afmetingen.
De b r e e d t e der mergstralen wordt evenals de hoogte ook in een absolute
maat en wel in /I'S uitgedrukt. Ze wordt gemeten op het breedste deel van den
mergstraal en schommelt voor elke soort binnen bepaalde grenzen. De bepaling der breedte vond plaats op het binnenvlak of op een tangentiaal vlak
dichtbij het kambium met een binoculaire microscoop bij een 20—30-voudige
vergrooting. Ook hier werd de indeeling van D E N BERGER J ) weder gebezigd,
die als volgt luidt:.
zeer smal
smal

vrij smal
matig breed
breed

zeer breed
buitengewoon breed

< 15
15-30
3 0 _ 50
50—100
100-200
200-400
> 400

Voor onderlinge vergelijking van de t a l r i j k h e i d der mergstralen moetmen
de tellingen verrichten in die deelen van den bast, die dichtbij het kambium zijn
gelegen. Als vergelijkende maat wordt het aantal, dat gemiddeld op 1mm voorkomt, gebruikt, Voor de bepaling van dit aantal werd op het binnenvlak een
plekje gezocht, waar de mergstralen duidelijk zijn; op ± 3—5 mm van elkaar
werden twee overlangsche potloodlijntjes aangebracht, de afstand tusschen deze
lijntjes nauwkeurig gemeten, het aantal mergstralen in tangentiale richting
met de loupe geteld en per mm omgerekend, Naar dit aantal wordt de talrijkheidder mergstralen gekarakteriseerd volgens de verdeeling van D E N BERGER 2 ):
zeer spaarzaam.
spaarzaam
') (3), pag. 23.
2> Ibidem.

t/m 3 per mm
4 en 5 „ ,,
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vrij spaarzaam
vrij talrijk
talrijk
zeer talrijk

6 en 7 per mm
8 t/m 10
tt
11 t/m 15
tt
> 15
tt

tt
ft
tt

De d i l a t a t i e is, als ze eenfgermate grootere afmetingen aannccmt, in de
mergstralen en in de overlangsche dilatatiegroepen duidelijk vvaarnecmbaar in
al zijn vormen. Soms is de verbreeding in het buitenste deel van den bast op
het kopsche vlak niet te constateeren door onduidelijkheid van de begrenzing
der mergstralen. In dit geval blijkt gewoonlijk bij raadpleging \\m het tangentiale
vlak, dat de baststralen bij de dilatatie zijn verbroken. Vlak tegen de primaire
bastdeelen zijn de mergstralen steeds onduidelijk begrensd. Overigens is het
verschilinuitzettingtusschen demergstralen onderling dikwijls zoowelop kopsch
als op tangentiaal vlak opvallend. Bastmonsters zonder duidelijke dilatatieverschijnselen werden bij het onderzoek zeer schaars aangetroffen. Ook onregelmatige verbreedingen zijn vrij zelden duidelijk waarneembaar.
Het voorkomen van d i l a t a t i e h o l t e n is gewoonlijk alleen op ccn tangentiaal
vlak duidelijk zichtbaar; de aard der holten is macroscopisch zelden nader te
bepalen. Soms zijn de holten radiaal gerekt en op radiaal splijt- of slijpvlak
duidelijk zichtbaar, in andere gevallen zijn ze niet radiaal gerekt en dan op ge••

noemd vlak ook niet duidelijk waarneembaar; slechts zelden zijn er secreueproducten aanwezig, waardoor men zekerheid krijgt met een secretiegang te
doen te hebben. Bij de beschrijving worden de afmetingen vermeld; de talrijkheid werd nog niet in cijfers uitgedrukt.
De cellen van het dilatatieweefsel zijn in vele gevallen met de 10-voudige
(afb. 14), soms alleen met de 20-voudige loupe te onderscheiden.
De k l e u r van het mergstraalweefsel wordt dikwijls veroorzaakt door den celinhoud; bij ontbreken hiervan is het de kleur van de celwanden, die men waarneemt en deze is meestal grauwachtig licht geelbruin. Wanneer de mediane laag
niet meedoet aan de vorming van dilatatieweefsel, wijkt gene hiervan in tint af;
meestal is dit echter mede een gevolg van de groote, radiale gerektheid der
mediane cellen (afb. 6 en 14). Opvallende kleuren komen wel voor, hoevvel een
duidelijke „spiegel", d.i. het afsteken der mergstralen tegen de omgevende
weefsels ophet radialevlak,vrijzeldzaam is[o.a.Calophyllum (30),Sindora (40)].
Bij verschillende soorten van Hopea kan men een gele kleur aantreffen. Mergstralen met inhoud in de cellen hebben dikwijls een roodbruine kleur; bij
sommige soorten o.a. Strombosia (52) hebben enkele celrijen inhoud, terwijl de
andere zoo goed als leeg zijn.
De i n h o u d der mergstraalcellen is soms ook met de loupe te onderscheiden
en wel, zooals gezegd, meestal door de kleur, doch soms ook door de consistentie,diezeaanhetweefsel geeft. Onder develekleuren,diemen kan aantreffen,
valt dikwijls eengranaatkleur op; granaatkleurige cellen komen alleenstaand of
in kleine groepjes voor, soms in grooten getale (beschr. 38 en 40). Verder treft
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- 49 men in sommige hasten — Terminalia (12), Acacia spp., Adenanthera (36),
Pterocymbium (57) — stoffen aan, die bij doorsnijdingvandenbast aanhetmes
blijven kleven; in dit geval is het parenchym steeds eenigermate plastisch en
bevat veel looistoffen.
De sklerose in de mergstralen is vrijwel steeds gemakkelijk te constateeren;
alleen, wanneer ze diffuus is, kan zewel eens minder duidelijk zijn, doordat dan
de steencelgroepjes dikwijls klein zijn en niet scherp begrensd. Overigens
is de vorm der steencelgroepen meestal vrij duidelijk te constateeren door
vergelijking van tangentiale, kopsche en radiale doorsneden. Wel treftmensoms
steencelgroepen aan, waarvan moeilijk is uit te maken of ze in de merg- of in
de baststralen zijn geplaatst; dit is vaak het geval, als de mergstralen smal
en onduidelijk zijn en ook wanneer de steencellen voorkomen in het dilatatiegebied,waarin debaststralen zijn verscheurd.
Microscopische controle heeft echter geleerd, dat, wanneer er in wcinig
of niet dilateerende bastdeelen uit ongeveer tangentialecelrijenbestaandesteencelgroepen voorkomen, deze gewoonlijk in de mergstralen zijn geplaatst en die
met een radiale of overlangsche streping in de baststralen (afb. 1, 2, 3, 7,
11, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31,32, 34, 35, 38, 40, 43, 47, 48, 50 en 55).
Wanneer er groote steencelplaten, steencellagen of steencelvezellagen in den
bast voorkomen, is het mergstraalweefsel in deze steencelmassa soms wel, soms
niet te onderkennen (afb. 17,23,32, 34 en 35).
Het voorkomen van „ b r u g g e t j e s " — datzijnaanonder- enbovenzijdehorizpntaal afgeplatte, gewoonlijk gesklerotiseerde groepjes dilatatieweefsel tusschen
deuiteindenvantweeboven elkaargelegenmergstralen (zie pag.20) — is meestal
zeer duidelijk waar te nemen op een tangentiaal vlak (afb. 9a).
Als bijzonderheid kan worden beschouwd, dat in de mergstralen van vele
Leguminosen praktisch nooit sklerose voorkomt, ook niet als het omringende
weefsel sterk is verhard. Alleen het dilatatieweefsel dicht bij de primaire bastdeelen vertoont soms ook bij deze soorten wel sklerose.
Het voorkomen van mediane steencellagen is gemakkelijk te constateeren;
het gaat in alle gevallen, waarin het door mij werd aangetroffen, samen met het
uitsteken der steencelplaat aan de binnenzijde van den bast (afb. 27 en 53).
Bij verscheidene bastsoorten bezitten de mergstralen k r i s t a l c e l l e n in
wisselend aantal. Niet zelden is het slechts na eenige inspanning mogelijk, uit
te maken of de aanwezige kristallen oorspronkelijk in de mergstralen voorkwamen of er bij het opensplijten van den bast in terecht zijn gekomen. Men is
dusvanhet voorkomen vankristallen inde mergstralen niet zeker,voor men tenminste eenige rijtjes kristalcellen heeft waargenomen. Kleine kristallen en kristallen in steencelgroepen zijn in vele gevallen alleen te constateeren aan het
witte gruis, dat bij het aanbrengen van een snede isontstaan, tengevolge van het
verbrijzelen der kristallen (beschr. 25).De waarneembare kristallen zijn vrijwel
zond'er uitzondering kristalsterren. Soms treft men enkele groote,enkelvoudige
kristallen aan, los in den bast liggend, waarvan niet is uit te maken, inwelk

_ 50 weefsel zijzijn ontstaan.Raphiden, diemet deloupe zichtbaar zijn, werden alleen
waargenomen in de geslachten Dillenia (14) en Tetramerista.
Van s e c r e t i e o r g a n e n werden in de mergstralen aangetroffen: oliccellem
slijmholten en radiale gangen. De olieccllen vcrtooncn een iets grootcr lumen
dan de omgevende cellen, terwijl ook dikwijls een bijzondcr gckleurde inhoud
aanwezigis. Meestalverspreidt deze een aromatischen, frisschcn, harsachtigen
geur (Lauraceen, Magnoliaceen), soms een geur als van rottcndc visch (bij
Polyalthia (4) en Cananga spec). Slijmholten vallen meestal spoedig in het
oog.Wanneer zegeen inhoud hebben endeze ook niet iswaargenomen bij lcvend
materiaal, is het dikwijls moeilijk uit te niaken, met welksoort vansecrctieorgaan
men te doen heeft.
De radiale gangen vallen meestal opalsdilatatieholten;ookdeniet opvallende
zijn meestal het duidelijkst op het tangentiale vlak. Op het radiale zijn ze vaak
eenigermate in het mergstraalweefsel verborgen. Soms bevatten zc in het droge
bastmonster nog gomhars (Anacardiaceen), melksap (Apocynaccen) of liars
(Dipterocarpaceen);meestal zijn zeleeg (Myristica spec).Deze gangen communiceeren niet met gangen in de overige bastdeelen.

§6, Korstvorming en kurklaag (periderm)*
De kurklaag, die de grens tusschen korst en bast vormt, laat zich op het
kopsche vlak gewoonlijk waarnemen als een meer of minder duidelijk, recht,
gebogen of golvend bandje of lijntje, waarin soms reeds bij den eersten aanblik
phelleem en phelloderm zijn te onderkennen. Als de korst sterk vervveerd is,
steekthijsterkaftegen denlevendenbast, zoodat de kurklaag, als grens tusschen
•

beide, onmiddellijk te vinden is. Zijn er geen afgesloten bastdeelen aanwezig,
dan vormt de kurklaag natuurlijk de buitenkant van den bast. Op het tangentiale
vlak is de kurklaag van andere weefselsoorten te onderscheiden door het regelmatig aaneensluiten van zijn gewoonlijk ongeveer ronde of veelhoekige cellen.
Bij het onderzoek was zij slechts bij twee hasten (Baccaurea deflexa M. A. en
Fagraea sororia J. J. S.) tengevolge van haar geringe dikte niet te onderscheiden.
Bij het onderzoek bleek bij ruim 50 van de 60 hasten korst aanwezig te zijn;
zijbestondin het overgroote deel der gevallen uit 1of 2, in eenige gevallen uit
meer lagen. In de korst van Cratoxylon (30)werden 5,in dievan Eusideroxylon
(33) tot 10 laagjes aangetroffen.
Somsblijkteen kurklaagje een dun, weinig uitgestrekt korstlaagje te bevatten
en dus ter plaatse dubbel te zijn; dit verschijnsel treft men vooral aan bij hasten, wier primaire deelen nog niet zijn afgesloten (afb. 57).
Overigens loopt de dikte der korstlagen zeer sterk uiteen. Bij verscheidene
soorten bleek ze nooit meer dan 1 mm te bedragen, bij Eusideroxylon (33)
slechts I mm; meestal iszeechter eenige mm, plaatselijk soms tot 1cm (beschr.
38 en 45).

- 51 Het constateeren of de korst uit primaire bastdeelen of uit secundair phloeem
bestaat, brengt gewoonlijk geen moeilijkheden mede.
De v o r m der kurk- of peridermlagen is gewoonlijk op de dwarse en radiale
doorsnede waarneembaar; de duidelijkste aanwijzingen vindt men doorgaans
echter aan den buitenkant van bast of korst. Gemeenlijk zijn de kurkschubben
grillig van omtrek en overlangs gerekt. De a f m e t i n g e n loopen zeer uiteen;
zijn de boven beschreven, dunne, weinig ttitgebreide korstlaagjes aan hasten,
welker primaire deelen nog niet zijn afgesloten, dikwijls niet grooter dan 1 cm4^
(beschr. 14, 40, 53), aan andere basten zijn ze dikwijls meer dan 20 cm groot in
tangentialen en meer dan 30 cm in axialen zin. De dikte der phelleemlaag loopt
uiteen van weinige ///s (bast 23 en 41) tot 4 mm; bij het onderzoek bleek ze bij
een aantal der bastsoorten geringer dan I, betrekkelijk zelden grooter dan 1 mm
te zijn.
Of na de vorming van de kurklaag l e v e n d e en a f g e s l o t e n b a s t d e e l e n
nog door niet afgesnoerde, sklerotische deelen met elkaar verbonden blijven, is
het best na te gaan op een radiale snede en zeer eenvoudig met de loupe te
constateeren. Als de bast vezellagen bezit, is het aanbrengen van eensplijtvlak,
zoogoedmogelijk langs de kurklaag, soms reeds voldoende om te kunnen waarnemen, dat deze door vezellagen wordt gekruist en dus de vezels van korst in
bast overgaan.
Watdeninvloedbetreftvanrottingendilatatieopkorstenphelleem wordt
bij de beschrijving alleen aandacht geschonken aan bijzonderheden, die met
het bloote oog waarneembaar zijn.
Het vaststellen van de phelleemsoort is gemakkelijk, wanneer men met het
typische steen-, leder-, haar- of zacht kurk te doen heeft. Het s t e e n k u r k
vertoont met de loupe waarneembare, radiale celrijen, knapt bij de geringste
ombuiging af en is in bijna alle gevallen gitzwart; het aanbrengen van een
tangentiaal splijtvlak lukt gewoonlijk niet (afb. 25,47). Het l e d e r k u r k vertoont
geen met de loupe waarneembare, radiale celrijen; het vormt een homogeen,
ietwat soepel laagje, terwijl op buiten- of binnenzijde hoogstens een vagecelteekening, doch geen celholten waarneembaar zijn (afb. 36). In het h a a r k u r k
zijn op een kopsch of radiaal vlak radiaal gerekte cellen waarneembaar, terwijl
het aan debuitenzijde eenvlossig uiterlijk heeft (afb. 36en47).Het z a c h t e k u r k
vertoont geen duidelijke radiale celrijen; de laagjes zijn niet stijf, terwijl erop
het tangentiale vlak gewoonlijk celholten waarneembaar zijn. Er zijn echter
tal van tusschenvormen.tusschen deze typen; ook kan de inhoud der cellen het
karakter schijnbaar veranderen, terwijl de velligheid der lagen soms de bepaling
der kurksoort kan bemoeilijken. In deze gevallen moeten aard en opbouw worden
omschreven.
L e n t i c e l l e n zijn gewoonlijk gemakkelijk te herkennen; niet zelden echter
komen er in korst- of kurkbarsten vormingen voor, die sterk op lenticellen
gelijken, maarniet den typischen bouw er van bezitten. Ook blijken de lenticelachtigeverhevenheden soms bij nadere beschouwing toch inderdaad lenticellen
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te zijn, waarvan het vulweefsel 6f is vergaan of de bovenliggende kurklaag nog
niet heeft doorbroken; soms echter bevatten zij niets anders dan cen afgebroken
vezelgroepje. Een overlangsche en een overdwarsche snede met een scherp
mes zijn meestal voldoende om den geheelenbouwduidelijk temaken; isopeen
snijvlak de aard van het vulweefsel niet duidelijk te onderkenncn, dan is het
gewoonlijk afdoende, als men met een naald eenvoudig wat vulweefsel loswoelt.
Het p h e l l o g e e n is nooit duidelijk waarneembaar; het p h e l l o d e r m (afb.
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,25,35,37,38,39,40,
42, 44,45,49,50,52,55) isgewoonlijk herkenbaar aan de radialc celrijen, welke
in het algemeen op een radiale of dwarse breuk duidelijk zijn; echter zijn ze
op .een dito slijpvlak of snede vaak even goed waarneembaar. Ook de herkenning door den schuinen stand ten opzichte van de overige bastlagen (vergelijk
pag. 25) valt dikwijls gemakkelijk op genoemde breukvlakken, hoewel een slijpvlak hiervoor gewoonlijk het geschikst is. Het ophouden der mergstralen voor
het kurk geldt natuurlijk alleen als phellodermkenmerk, wanneer de kurklagen
in het secundair phloeem zijn gelegen; een kopsch slijpvlak leent zich het best
voor de waarneming dezer omstandigheid, vooral wanneer het phelloderm dun
is. Hetverschilvan het phelloderm met de overige bastdeelen (het voorkomen
van steencellen, van anders gevormde steencelgroepen, van sterkere sklerose
en het ontbreken van bastvezels) isgewoonlijk gemakkelijk teconstateeren,wanneer het phelloderm niet al te dun is. Wanneer het phelloderm slechts eenigt
cellen dik is, zal het meestal met de loupe niet kunnen worden waargenomen.
Sklerose en kristallen zijn in het phelloderm even duidelijk alsindeprimaire
bastdeelen (biz* 36 e.v.).

§7* Met het bloote oog waarneembare kenmerken**)
In deze rubriek worden behandeld: 1. dikte van bast en korst; 2. hardheid,
brosheid en al of niet stuiven bij het breken; 3. uiterlijk en kleur van de
binnenzijde van den levenden bast en de kleur hiervan bij den dooden bast;
4. dwarse breuk; 5. kleur der dwarse doorsnede bij den levenden en bij den
dooden bast; 6. radiaal splijtvlak; 7. geur; 8.smaak; 9. secreties; 10. extract
met water.
1. De dikte van den bast. Over het algemeen is de bast aan oudere boomen
dikker dan aan jongere; korstvorming en sterke dilatatie op stamlijsten en -uitwassen en in dilatatieinzinkingen ontnemen aan dezeg regel echter zijn algemeenheid.Vandekorstvorming kanworden opgemerkt, datzij,wanneer eenmaal
de primaire bastdeelen en de sterke dilatatiezone zijn afgesloten, de bast op
ongeveer constante dikte houdt. Bij de bepaling van de bastdikte worden het
minimum en maximum opgenomen; zijn er dilatatiegleuven of -inzinkingen
*) Deze kenmerken worden zeer algemeen gebezigd bij de herkenningvan pharmaceutische
hasten.
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Bij de vermelding der korstdikte wordt het phelleem verwaarloosd, tenzij dit
een flinke ontwikkeling vertoont. Evenals bij den bast vindt opgave plaats van
het waargenomen maximum en minimum met vermelding van de plaats, waar
dit laatste bedrag werd bepaald; deze plaats is meestal een gleuf, een korstbarst
of een plek, waar de korst is afgevallen*
2* De hardheid en de brosheid.De hardheid wordt hier beoordeeld naar den
indruk, die verkregen is bij inkapping van den levenden bast en bij het kopsch
aansnijden van den dooden bast* Zij is afhankelijk van de hoeveelheid vezels en
steencellen in den bast* Onder brosheid wordt verstaan de eigenschap van een
bast weinig buigbaar te zijn en bij geringe doorbuiging reeds af te knappen*
Basten met vele steencellen en alleenstaande vezels zijnbros, degeheeluitzacht
weefsel bestaande meestal eenigszins buigzaam. Zijn ervelevezellagen aanwezig,
dan is de bast meestal niet bros; de vezeligheid treedt dan meer naar voren*
Zoowel brosheid als vezeligheid worden eenvoudig naar een subjectieven indruk beoordeeld x ). Het „stuiven bij het breken" wordt hoofdzakelijk door in
den bast aanwezige kristallen veroorzaakt; echter kunnen ook andere bastdeelen
de oorzaak zijn, zooals b.v. pluizige vezeltjes bij Gonystylus (28)*
3. Het binnenoppervlakvan den levenden bast is gewoonlijk glad; soms vertoont het echter overlangsche ribbels, welke worden veroorzaakt door dicht bij
het kambium gelegen steencel- of vezelstaven of dito steencelkammen, die uit
de mergstralen van den bast naar buiten steken.
De kleur van het versche binnenvlak verandert zeer algemeen spoedig na de
losmaking van het hout. Deze kleursverandering komt bij vele Lauraceen en bij
Fagraea (41) in enkele seconden tot stand, doorgaans echter veel langzamer*
Meestal gaat zij naar het bruine, soms naar het violette. Bij sommige basten
vertoonen ookdeparenchymatische deelen der dwarsdoorsnede dezeverkleuring*
4. De dwarsebreakis belangrijk, omdat ze veel vertelt over de samenstelling
van den bast*Steencellen en parenchym geven eenvlakke breuk, vezels verraden
zich als uitstekende punten. Bovendien zijn de secretiegangenopditbreukvlak
gewoonlijk zichtbaar*
5. Watdekleurderdwarsedoorsnedebetreft,wordtslechtsbedoeld overwegende
kleur of kleuren vast te leggen*Deze doorsnede vertoont gewoonlijk tal van details, welke echter bij de verdere bastbeschrijving tot hun recht komen* Het
verschil in kleur tusschen den levenden en den dooden bast, komt in hoofdzaak
J

) Een nadere bepaling dezer grootheden zou reeds af te wijzen zijn op grond van het
feit, dat jonge en oude basten in samenstelling sterk van elkaar kunnen verschillen. — De
technische eigenschappen kunnen globaalworden bepaald naar desamenstelling van den bast;
zookan b.v.desplijtbaarheid in grove trekken worden beoordeeld naar deharde deelen, welke
bij de splijting zullen moeten worden verscheurd. Toch worden hardheid, brosheid en
vezeligheid in de beschrijvingen vermeld,omdat dewaarneming van genoemde eigenschappen
onwillekeungbij hetonderzoekvanelkenbast geschiedt, terwijl deze een snelle, al is het een
zeer oppervlakkige, orienteering in de samenstelling van den bast toestaan.
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van den bast*
6. Het radiale splijtvlak is van belang voor het waarnemen der mergstralen
en geeft in vele gevallen tevens een overzicht van den draad. Wannecr er krufsdraad aanwezig is,zijn de mergstralen gewoonlijk grootendeels verscheurd, hetgeen echter ook het geval is als overigens rechtdradige vezellagen niet gemakkelijk zijn te splijten en wanneer er tangentiale steencellagen in den bast aanwezig
zijn; dan scheurt een groot deelvan deze lagen links of rechts van het splijtvlak
en vormen daarop overlangsche, uitstekende randjes. Wanneer de mergstralen
bij het splijten over hun geheele lengte worden geopend, blijkt echter bij nadere
beschouwing nogvaak, dat de randen toch nog niet zijn opengescheurd of blootgelegd, in welke gevallen het maken van een radiaal slijpvlak gewenscht is.
In sommigegevallen wordt bij debeschrijving van het t a n g e n t i a l e splijtvlak
in den levenden bast vermeld, dat het een grijze of witte kleur vertoont, tengevolge van de aanwezigheid van zeer talrijke kristallen.
7.Bijna allelevende basten bezitten eenofanderengeur,welkeechter vaakvan
zoodanigen aard is, dat een eenigszins juiste omschrijving zeer bezwaarlijk is.
Bovendien is hij niet zelden zwak, hetgeen ook de waarneming moeilijk maakt,
terwijl hij voorts dikwijls van boom tot boom verschillend is. In de familie der
Lauraceen kan men nog de bijzonderheid aantreffen, dat de versche bast bij het
losmaken van het hout gedurende enkele seconden een bijzondere,scherpegeur
verspreidt, welke spoedig voor een andere plaats maakt. Men zou kunnen vermoeden, dat deze verandering door een snelle oxydatie wordt teweeggebracht.
Bij het afsterven en drogen gaat de geur meestal verloren of maakt plaats voor
een muffe; alleen wanneer hij bij den levenden bast sterk is,blijft hij ook bij het
drogen behouden. De reukstoffen komen meestal in secreetcellen voor.
8. Evenals van de geur, is omschrijving van den smaakgewoonlijk zeermoeilijk, terwijl deze ook dikwijls van boom tot boom verschilt. Bij het drogen blijft
hij zelden geheel bewaard; overigens treedt somsin den dooden basteennieuwe,
typische smaak op den voorgrond, hetgeen gewoonlijk het geval is,wanneer er
•

veel samentrekkende, bittere looistoffen in den levenden bast aanwezig zijn.
Wanneer deze stof slechts in kleine hoeveelheden voorkomt, verdwijnt de
typische, wrange smaak gewoonlijk.
9. Van de secreties worden hier alleen notities gemaakt, voor zoover ze bij
inkapping van den levenden bast waarneembaar zijn. Van belang zijn hier
snelheid en duur van uittreding l) en ook dehoeveelheid van hetsecreet.Deze
grootheden zijn echter niet constant; zoo is het van verscheidene Sapotaceen
bekend, dat er in de morgenuren en bij regenachtig weder meer melksap uittreedt dan op de warmste uren van den dag. Ook moet men steeds nauwkeurig
opletten of de uittreding niet langzaam in druppeltjes plaats heeft.
a

) Bij Styrax benzoin Dryand duurt het gewoonlijk een paar weken,voordat hetsecreet
zichtbaar wordt.Deharsvormingishier echter eenpathologisch verschijnsel.

••
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buiten het bestek dezer studie* Naar het spraakgebruik onderscheidde ik:
m e l k s a p (datwit of zeer lichtgeel, meer of minder dun vloeibaar en meerof
minder kleverig is), rood sap (dat hoofdzakelijk in kleur van het melksap afwijkt), gom (een matig snel of zeer langzaam uitvloeiend, kleverig, meestal
reukeloos product), hars 1 ) (een naar terpentijn of worteltjes riekend uitscheidingsproduct) enslijm(eenzeerlangzaamuittredende,sterkgelatineuze,meestal
reukelooze, doorgaans ongeveer kleurlooze tot lichtbruine massa), De indeeling
bedoelt eigenlijk slechts een benaming te kunnen geven; een omschrijving van
deeigenschappen van hetproduct,alskleur,reuk,smaak,consistentie,verharding
bij indroging, brandbaarheid e.d. blijft ook bij het bezigen van deze termen
zeer noodig; zoo wijkt b.v. het witte melksap der Apocynaceen sterk af van dat
der Moraceen, het roode sap der Leguminosen van dat der Myristicaceem
Een belangrijk verschijnsel is het spontaan uittreden van harsen, dat speciaal
in de familie der Dipterocarpaceen veelvuldig is aan te treffem Dit hars is afkomstig uit het spinthout en baant zich een weg naar buiten toe door gangen in
de mergstralen.
10* Van de mogelijke extracten werd alleen dat met water nagegaan, omdat
ditindepraktijk het meestvoor de hand ligt.Hiertoewerden enkele spaandertjes
in een reageerbuisje gedurende 5 minuten gekookt. De meeste extracten waren
geel,rood of bruin; slechts van twee basten (23 en 27) was het volkomen kleurloos, Bij schudden der extracten schuimden ze alle, sommige zeer sterk, alleen
die van bovenvermelde basten 23 en 27 niet* Ook bij toevoeging van ammonia
en ferrichloride gaven deze geen verkleuring*De meeste extracten werden door
ammonia een weinig, sommige zeer duidelijk donkerder gekleurd; van deze
laatste namen er verscheidene een roode kleur aan*
Toevoeging van ferrichloride, een reactie op looistof2), veroorzaaktebij bijna
de helft der extracten een intensieve zwartkleuring, hoewel van sommige dezer
bastenanderemonsterseenminder donkereverkleuring gaven.Bij Cinnamomum
(32), Dialium (37), Intsia (38) en Myristica (47) was deverkleuring groenachtig,
Alsbijzonderheidzij hier vermeld, dat het monster van Quercus encleisocarpa
Korth. niet de minste kleursverandering vertoonde*
2

) Dewetenschappelijke indeelingvan gommen en harsen komt hierop neer, dat een gom
geheel in water, een hars geheel in alcohol oplosbaar is; blijft er een residu bijoplossingin
water of alcohol, dan spreekt men van een gomhars.
2
) Of het alleen looistoffen zijn, die deze zwartkleuring veroorzaken, zal ik hier in het
midden laten.—Het gebruikmakenvanchemischereactiesals grondslagvoor de systematiek
heeft reeds gedurende tientallen jaren de aandacht der onderzoekers (zie SOLEREDER (12),
pag» 4). De groote moeilijkheden, die zich hierbij voordoen, bestaan hierin, dat de tallooze,
samengestelde verbindingen, welke in de extracten aanwezig zijn, met een reagens reacties
geven zonder dat menzeker kan zijn, dat destoffen, diemen methetreagenswildeaantoonen,
ook inderdaad in het extract voorkomen*

HOOFDSTUK III.
HET GEBRUIKVAN MET DE LOUPEWAARNEEMBARE
KENMERKEN VOOR DE IDENTIFICATIE.
Inleiding.
Het doel van deze bastbeschrijvingen is herkenning der hasten aan de hand
hiervan. Waar in dit werk slechts een beperkt aantal hasten is behandeld,
zoudendezebeschrijvingen, welketotidentificatie dezer hasten leiden, kort kunnen zijn; het doel van deze studie isechter het leggen van een grondslag voor
de ldcntificatie van een onbeperkt aantal hasten. Om deze reden is een zoo
volledig mogelijk beschrijvingsschema opgesreld.
Wanneer talrijke beschrijvingen zijn verricht, zooals b.v. door JANSSONIUS
voor Javaansche houtsoorten, kan deverwantschap der soorten totuitingkomen.
Naast de naspeuring hiervan, hetgeen men de wetenschappelijke zijde van het^
werk zou kunnen noemen, heeft men nog een praktisch doel, dat bestaat in het
ontwerpen van gemakkelijk tot het doel voerende determfnatietabellen voor een
meer beperkt aantal soorten. Dit laatste is nagestreefd in de in dezestudie opgenomen determinatietabel. Hoewel 60 verschillende soorten, verdeeld over 58
geslachten en 34 families een zeer gering aantal is voor het nagaan van de
waarde der verschillende kenmerken voor identificatie en verwantschap,
acht ik mij toch gerechtigd mijn indrukken hieromtrent in dit hoofdstuk mede
te deelen, daar ik behalve deze 60 bastsoorten ook vele aanverwante soorten
onder oogen gehad heb, de meeste in tal van monsters.

§L De kenmerken van het uiterlijk van den boomstam*
Van het uiterlijk van den stam worden genoteerd: kleur; bijzonderhedenvan
korst en oppervlak; lenticellen.
In depraktijk werkt men gaarne met het herkennen der soorten opden eersten
aanblik van den stam; dit mag na lange oefening voor de meeste boomsoorten
mogelijk zijn, voor een determinatie leent het uiterlijk zich niet. Wei gaf ik in
hoofdstuk I een zevental typen van het uiterlijk, doch in de praktijk komt er
misschien niet een boomsoort voor, wier uiterlijk niet in enkele of vele gevallen
door bepaalde omstandigheden zoo sterk afwijkt van hetgeen men gewoon is,
dat herkenning op den eersten aanblik van den stam uitgesloten is. Dat deze
herkenning toch in talrijke gevallen niettegenstaande de dan optredende, vaak.
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hetgeen men aan de buitenzijde waarneemt, de meer naar binnen gelegen deelen
afspiegelen,hetgeenvooralhetgevalisbij stammen,waaraan korstvorming plaats
heeft, Daar eenstudievan dezemeer naar binnen gelegen bastdeelen echter meer
direct voert tot het doel: determinate en herkenning, zal hier geen verdere
aandacht aan de bijzonderheden van het uiterlijk worden geschonkem
Voor de herkenning der boomen op het oog benut men echter niet alleen de
kenmerken van de schors, doch de geheele habitus van den boom*Het is echter
in het algemeen niet gemakkelijk de eigenschappen, welke den habitus betreffen
tehanteeren;dit blijke uit hetgeen KOORDERS1) schreef over dekenmerken,welke
stam, kroon, takken en schors bezitten:
„Deze kenmerken varieeren echter in vele gevallen bijzonder sterk, al naar
gelang de boom in vrijen of in gesloten stand, op vochtigen of drogen grond, op
groote of geringe zeehoogte, enz* is opgegroeid*
Een beknopte juiste omschrijving dier kenmerken leverde daarom bijzonder
veelbezwaren op*Immers om te kunnen zeggen, hoe die kenmerken voor eenof
andere boomsoort op Java „meestar* zijn, moet men vele honderden volwassen
boomen dier soort op verschillende standplaatsen hebben gezien; iets, wat in
vele gevallen niet doenlijk is, omdat men daarvoor die soorten op het terrein op
den eersten aanblik moet kennen, terwijl dit natuurlijk zeer groote moeilijkheden
oplevert in een land als Java, waar honderdtallen van boomspecies zoo hoog
opgroeien, dat men, zelfs met een binocle gewapend, ternauwernood den vorm
van hun bladeren, bloemen en vruchten kan onderscheiden.
Daardoor is de beschrijving dezer kenmerken, nietttegenstaande de vele
daaraanbestedemoeite,invelegevallennogzeeronnauwkeurig,Voorhemechter,
die de boomen in loco (in het bosch) moet herkennen, zijndezekenmerkenniettemininveelgevalleneennietteversmaden hulpmiddel (vooralwanneer bloemen
en vruchten ontbreken)",

§2* De met het ongewapende oog w a a r n e e m b a r e kenmerken*
Geur t smaak, enz*
Bij de beschrijving worden vermeld: dikte van den levenden bast en korst;
hardheid of vezeligheid van den bast; hetalofnietstuiven bij hetbreken; kenmerken van het binnenoppervlak: al of niet effen, kleur in levenden toestand, verkleuring bij blootstelling aan de lucht; dwarse breukt effen of
vezelig, secretiegangen en wat verder waarneembaar is; kleur der dwarse doorsnede bij den levenden en den dooden bast; radiaal splijtvlak: duidelijkheid der
mergstralen enaard van het splijtvlak; geur van den levenden en drogen bast;
smaak idem, idem; bij inkapping uit den levenden bast uittredende secreties;
kleur van het extract met water, de verkleuring hiervan met ammonia en ferrichloride, al of niet schuimen bij omschuddem
i) (6), pag. 4.
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den boom en ook van boom tot boom wisselt,iszijdoorgaansvooroudeboomen
toch van beteekenis, gewoonlijk alleen voor de soort, soms ook voor een geslacht of voor mecr geslachten van een zelfde familfe. Vooral bij basten,dietengevolge van de korstvorming steeds betrekkelijk dun blijven, b.v. 5 mm of nog
dunner, is deze gemiddelde dikte vaak van groote waarde bij de identificatie.
Dunne basten zijn typeerend voor verscheidene Cratoxylon-soorten en voor
zeervele Melastomaceen; verder komen ze voor bij Vatica, Baccaurea, Aporosa,
Fagraea, Amoora. Dikke kan men verwachten bij: Alstonia (5) tot 25 mm,
Coelostegia (6) tot 30 mm, Durio (7) tot 20 mm, Hopea (18) tot 18mm, Shorea
(20) tot 16mm, Urandra (31) tot 25 mm, Artocarpus (45) tot 17mm, Myristica
(47) tot 17 mm. De basten van het geslaeht Vatica, welke sterk gelijken op die
van Dipterocarpus, zijn hiervan dikwijls te onderscheiden door hun geringere
dikte*
De dikte der korst is soms voor de soortsherkenning wel van belang, vooral
bijbasten,waarvandekorstsnelafvalt ofwaardezealtijd lang blijft vastzitten. In
deze laatste gevallen blijken er dikwijls ookverscheidene soorten uit een geslaeht
of familie dezelfde eigenschap te vertoonen; die kan ook worden gezegd van het
al of niet ontstaan (of op zeer hoogen leeftijd) van korst.
Snel afvallende korsten is in de Burseraceen, Meliaceen een familietrek; ook
in de Eugenia's komt het soms voor. Een dikke korst is typisch voor de soort
Fagraea (41). De vorming van weinig of geen korst is gemeenlijk typisch voor
Alstonia spp., Kokoona (10), indische Quercus-soorten, Dialium spec, div.,
Koompassia (39), Sindora spec, div., Michelia (43), Carallia (53), Nephelium
spec, div., Pterocymbium (57). Korstvorming aan oudere boomen isin vele
families zeeralgemeen, b.v.bij deAnacardiaceen; het geslaeht Bouea vormt hier
echter voor zoover mij bekend een vrij vaste uitzondering. Terwijl in de Bombacaceen, het geslaeht Durio zeer algemeen korst vormt, komt dit bij Bombax
niet voor. Onder de Dillenia's zijn er soorten, die steeds, andere, die nooit korst
vormen;onder de Dipterocarpaceen ken ik alleen enkele Vatica's, waarbij korstvorming niet ofzeer zelden tot stand komt. Dergelijke bijzonderheden doen zich
in tal van families voor.
De h a r d h e i d en b r o o s h e i d zijn in zoo sterke mate afhankelijk van de
samenstelling van den bast, dat ze ongetwijfeld van groote waarde voor de identificatie zoudenzijn,indiendebepalingmetgrooterenauwkeurigheid geschiedde;
de subjectieve indruk, waarnaar dit hier plaats heeft, leent zich slecht tot het
maken van onderlinge vergelijkingen.
Het s t u i v e n bij het b r e k e n blijkt bij werkelijk droge basten een voor de
soort vast kenmerk te zijn; soms is deze eigenschap echter zeer zwak. In de gevallen,waarin het stuiven verbandhoudtmetdeaanwezigheidvanvelekristallen,
zaldezeeigenschapongetwijfeld ookdikwijlsvoorgeheelegeslachten gelden; ook
wanneer andere bastdeelen het stuiven veroorzaken, kan dit wel het geval zijn.
Duidelijk stuivend bleken bij het onderzoek de volgende basten: Campnos-
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Terminalia (12), Dillenia (15), Anisoptera (15), Dipterocarpus (16), Dryobalanops (17), Hopea (18), Isoptera (19), Shorea (20), Elateriospermum (24),
Castanea(26),Quercus(27),Lagerstroemia (42),Amoora (44),Eugenia (48en49),
Adina (54),Palaquium (56),Pterocymbium (57)•Bij Gonystylus (28)en Fagraea
(41) veroorzaakten de vezeltjes het stuivem
Dat het b i n n e n o p p e r v l a k effen is, is het meest algemeene geval; het
uitsteken van steencelkammen in de mergstralen is een zeer vaste eigenschap
voor de geslachten Quercus en Carallia. Ribbelvormige kammen, zooalsafb*45
te zien geeft, zijn niet constant geblekeiu Het voorkomen van fijne ribbels,
door steencel- of vezelstaven veroorzaakt, is meestal constant, doch vaak
minder duidelijk te constateeren. Deze laatste werden aangetroffen bij Lophopetalum (11), Alangium (13), Sloanea (22), Baccaurea (23), Castanea (26),
Eugenia (48 en 49), Laplacea (59)* Fijne, overlangsche streping vertoonen de
Podocarpussoorten.
De kleur van het b i n n e n v l a k is bij vele basten een vaste eigenschap; daar
helderwitte tot lichtbruine, niet zelden bovendien zwak geelachtig getinte
binnenvlakken zeer algemeen zijn, zijn afwijkende kleuren gewoonlijk een snel
middel ter orienteering* Doorschemerende kleuren van diepere bastlagen zijn
van weinig beteekenis.
Onder de hier beschreven basten waren alleen dievanMangifera en Isoptera
steeds lichtgeel en alleen die van Quercus licht roodbruin.
De snelheid der v e r k l e u r i n g aan de l u c h t , die waarschijnlijk op een oxydatie berust, is in vele gevallen typeerend voor een soort, in bepaalde gevallen
voorgeslachten,zelfsvoorgroepen hiervan,Eenlangzame,lichtbruinetotbruine,
soms grauwachtige verkleuring is de meest algemeene.
Eensnelleverkleuringheeft plaatstotrood,dochoverwegend oranjebijCoelostegia (7),tot bruin bij Baccaurea (23),Notaphoebe (35),Michelia (43), tot paars
bij Lagerstroemia (42), Eugenia (49), tot paarsachtig met rose of roode tint
bij Castanea (26) en Quercus (27), tot oranje of bruin bij Eusideroxylon (33),
tot grauwbruin bij Litsea (34),tot bruin ofkarmijnrood bij Intsia (38),tot donker
bruinofzwartbij Fagraea (41),tot geeloranje of bruinachtig bij Artocarpus (46),
tot lichtrood bij Myristica (47), tot roodbruin bij Carallia (53), tot groen, geel
of bruin bij Adina (24), tot bruin, eenigszins grauw of blauw bij Vitex (60).
De dwarse breuk geeft bijzonderheden, die van zeer groot belang zijn bij
de identificatie* Deze komen bij de verdere behandeling van den bast nog nader
ter sprake*
De kleur der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast vertoont in vele
gevallen meerofminder sterkevariatie,dochisookdikwijls eensterke aanwijzing
voor een bepaalde soort of groepen van soorten, soms voor geheele geslachten
of groepen van geslachten; niet zelden zijn ook bepaalde, slechts plaatselijk
optredende tinten zeertypisch.Vaakisechter dekleur bij snelgroeiendeboomen
anders dan bij langzaam groeiende, terwijl de buitenzijde dikwijls donkerder
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van kleur is dan het binnenste deel. Bovendien is de omschrijving dcr kleur zeer
moeilijk, vooral wanneer het vele in elkaar overgaande kleurcn geldt. De vermelde kleuren en tinten hebben dan ook zoo'n sterk subjectief karakter, dat
Ze voor determinatie niet goed bruikbaar zijn.
Dezelfde opmerkingen gelden bij den dooden bast.
De notities omtrent het r a d i a l e s p l i j t v l a k zijn, evenals die omtrent
de kleur der dwarse doorsnede bij den levenden bast, meer van belang voor een
snelle herkenning dan voor een determineering. Een grijze kleurophet t a n g e n t i a l e s p l i j t v l a k is meestal een voor de soort,somsook voor een geheel geslacht
constante eigenschap, daar ze door een grootcn rijkdom aan kristallen vvordt
veroorzaakt.
De g e u r is soms typeerend voor een soort, soms voor een geslacht of groep
van geslachten. Echter is omschrijving van dit subjectieve kenmerk moeilijk,
waardoor het in het algemeen bij de determinatie slechts gebruikt zal kunnen
worden, als de andere kenmerken in den steek laten. Wanneer er in een beschnjving niet een zeer positieve geur isopgegeven, is deze gewoonlijk niet typeerend.
Evenwel kan ze voor een snelle herkenning in het bosch groote diensten bewijzen. Werkelijk vast zijn terpentijnachtige geuren van Cinnamomum (32),
Litsea (34), Notaphoebe (35) en Michelia (43). Een typische geur van amylacataat (perenester) verspreidt Eugenia (48); een sterken knoflookgeur Scorodocarpus (51);naar worteltjes ruikt de bast van Triomma (9).Aromatisch Zijn verder de hasten van Polyalthia (4), Cratoxylon (30), Urandra (31).
Bij de gedroogde hasten heeft de geur veel meer systematische waarde dan
bij de levende. De drie Lauraceen (bast 32, 34 en 35) met de Michelia (43)
behouden hun scherp aromatische, harsachtige geur; Scorodocarpus (51) en
Eugenia (48)verliezen hun typischen geur; bij Triommaishijzwakkergeworden;
bij Polyalthia is de zoet aromatische geur veranderd in een vieze lucht als van
rottende visch; bij Cratoxylon is de aromatische geur bewaard; uit Urandra is
ze verdwenen, bij Myristica (47) wordt ze iets duidelijker.
Voor den s m a a k als kenmerk geldendezelfde opmerkingen alsvoorden geur.
Het meerendeel der versche hasten smaakt meer of minder sterk wrang en bitter,
hetgeen ongetwijfeld door looistoffen wordt teweeg gebracht. Zoo smaakten
Urandra (31), Cinnamomum (32) en Notaphoebe (35) bitter en geurig; enkele,
w.o.vooral Alstonia (5)moet worden genoemd, bitter; zeer wrang,Eugenia (49);
zeer wrang en naar knoflook Scorodocarpus (51); zoet, daarna bitter Cratoxylon
(30) en Vitex (60).
Bij het drogen blijftervandensmaak meerhangen danvandengeur,hoewel na
eenigejarenspeciaaldebittereenwrangesmakengemakkelijkblijken teverdwijnen.
De s e c r e t i e s zijn van groot belang voor de identificatie en het is dan ook van
gewicht er bij de herkenning in het bosch voldoende aandacht aante schenken.
Vaak kan men aan boomstammen spontaan uitgetreden secreties aantreffen of
zijn er oude wonden aanwezig, waarin zich nog een restant van uitgetreden sappen bevindt.
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van groot belang voor de herkenning. Wit melksap werd aangetroffen bij Alstonia (5),Elateriospermum (24),Amoora, (44),Artocarpus (45), Ochanostachys
(50); Palaquium (56), terwijl dat van Artocarpus (46) een oranje tintvertoonde.
Geel is het gom van de Guttiferae, ietwat groenachtig bij Calophyllum (29),
roodachtig bij Cratoxylon (30); rood sap bevatten Dialium (37) en Myristica
(47), een vrij helder gom Pterocymbium (57) en een monster van Sindora (40);
een rood gom heeft Macaranga (25)•Een harsachtige stof werd in de Anacardiaceen Campnosperma (1), Gluta (2), Mangifera (3) en in de Burseraceen
Santiria (8) en Triomma (9) aangetroffen.
De snelheid van uittreding en de hoeveelheid isdikwijls typeerend; zoo treedt
het melksap van Alstonia zoo snel uit, alsof het in den bast onder druk stond,
bij Ochanostachys worden alleen langzaam kleine droppeltjes zichtbaar. Het
verschil in consistentie spreekt gewoonlijk het sterkst, wanneer de sappen een
weinig zijn ingedroogd; dan zijn direct deArtocarpaceen (45en 46) aan de dikte
der substantie te herkennen. De geur is vooral bij de harsen van groote waarde;
aan den smaak is b.v. het roode sap der Dialium (37) te onderscheiden van het
eveneensroode,maarsterksamentrekkende van Myristica (47).
Het e x t r a c t met water en de reacties met ammonia en ferrichloride zijn
ongetwijfeld van waarde voor de identificatie. Onderlinge vergelijking van de
kleuren derextracten is echter niet zoomaar mogelijk; ook met de verkleuringen
door de beide reagentia zij men voorzichtig, daar de duur en de manier van bewaren der monsters op die verkleuring grooten invloed kan oefenen. Toch zijn
sprekende verkleuringen ter identificatie zeer bruikbaar en evenzoo het sterke
schuimen bij omschudden.

§3* Dekcnmerken van korstvorming, phelleem en lenticellen*
Het beschrijvingsschema van de korst omvat:
Korst (algemeene aanteekeningen als: overlangs barstend,snelvergaand e.d.),
Afgesloten bastdeelen (niet, overal of plaatselijk gevormd, alof nietafgevallen;
indienaanwezig;uit hoeveel korstlaagjes bestaand; dikte van deze laagjes en uit
welkebastdeelensamengesteld).Afsluitende kurklaagjes (afmetingen: T, L en R,
algemeenevorm,vorm der randen, al of niet effen; de scheiding tusschen bast
en korst door vezels of steencelgrcepen belemmerd of niet; invloed van dilatatie
en verweering op de buitenste, aan de lucht blootgesteldephelleemlagen).Kurk
(phelleem) (welke soort of soorten, eventueele overgangen; kleur; eventueele
plaatsing der soorten ten opzichte van elkaar; radiale celrijen alof niet duidelijk;
cellen op het tangentiale vlak al of niet zichtbaar en hun grootte). Lenticellen
(vorm of vormen;verspreiding; talrijkheid; afmetingen; kleur en aard van het
vulweefsel; sluitvliezen: duidelijkheid, kleur).
De invloed van dilatatie, verweering en verrotting op de korst is afhankelijk
van den aard der afgesloten substantie en is zoodoende belangrijk voor de her-
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in § 1van dit hoofdstuk werd besproken.
De korstv o r m i n g is eveneens in het voorgaandehoofdstukbehandeld. Het
a a n t a l laagjes, waaruit de korst bestaat, is gewoonlijk wel van waarde voorde
soortsherkenning; zoobijv.hetgroote aantal bij Cratoxylon (30), Eusideroxylon
(33) e.d., het geringe aantal bij Triomma (9),Amoora(44) e.a. Ookinde d i k t e
der afgesloten bastlaagjes vindt de identiffcatie een steun, b.v. bij Durio (7)
of Strombosia (52), waar ze steeds twee of meer, bij Eusideroxylon (33), vvaar
ze slechts i J mm, bij Podocarpus, waar ze hoogstens 1 mm dik zijn. Of de
k o r s t l a g e n primaire bastdeelen bevatten of uit secundair phloeem bestaan,
geeft bij tal van soorten wel steun aan de herkenning, b.v. bijAdenanthera (36),
waar vrijwel steeds primaire deelen in de korst aanwezig zijn, bij Amoora (44),
waar ze steeds ontbreken.
De a f m e t i n g e n der afsluitende kurklaagjes in tangentialen en radialen zin
zijn bijvelesoorten, somswelin geheele geslachten tamelijk constant en kunnen
zoodoende goede aanwijzingen geven bij de identificatie. Zoo vertoonen vele
Burseraceen, Meliaceen, Dipterocarpaceen en Myrtaceen uitgebreide korstlagen, terwijl ze bij Alangium (13), Urandra (31) zelden langer en breeder zijn
dan eenpaar cm.Ook bij Cratoxylon (30) en andere soorten van dit geslacht zijn
ze klein, bij een andere Cratoxylon-soort weer constant groot.
De d i k t e a f m e t i n g der kurklagen is soms constant, soms varieert ze nogal;
bij Baccaurea (23) en Fagraea (41) zijn ze met de loupe niet waarneembaar,
terwijl die van Lophopetalum (11), Adenanthera (36), Strombosia (52) zeer
algemeen 1 mm en meer dik zijn.
De a l g e m e e n e vorm der kurklagen isbij velesoorten, somsbij verscheidene
soorten uit een geslacht constant; zoo vertoonen eenige Intsia-soorten enOchanostachys (50) typische, putvormige afsluiting, terwijl Urandra (31) en enkele
Artocarpus-soorten vanhettype van bast 45 door kleine, putvormigelaagjesgekarakteriseerd zijn. Vlakke, dunne kurklagen met scherp opgebogen randen
hebbenallemij bekende Cratoxylon-soorten. Vrijwel alle uitgebreide peridermlagen zijn vlak. De r a n d e n bevestigen soms de identificatie, doch veel steun
verleenen ze niet, mede omdat ze betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen. Van
veel meer belang zijn doorgaans de o n e f f e n h e d e n der kurklagen, daar ze
gewoonlijk ontstaan door het uitwijken van het kurkkambium voor steencelof vezelgroepen, zooals bij Eugenia (48 en 49), Scorodocarpus (51) en Laplacea
(54); doch ook bij Lagerstroemia (42), Vitex (60) vertoonen ze overlangsche
golving, evenals de oudste laagjes bij Shorea (20) en soms bij Myristica (47).
Bij Calophyllum (29) zijn de jonge laagjes golvend; bij diktetoename worden
ze vlak.
Of de afgeslotene en l e v e n d e b a s t d e e l e n door het kurkgeheelworden
gescheiden, is evenals vrijwel alle kenmerken der korst slechts van secundair
belang voor de herkenning, daar dit afhankelijk is van de aanwezigheid van
vezelsin den bast.Bij debeschreven hasten was er slechts een [Baccaurea (23)]
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langzame vorming van den rand der kurklagen de oorzaak, dat bast en korst
tijdelijk met elkaar verbonden blijven.
K r i n g v o r m i g e figuren komen zeer schaarsch voor; aan dit kenmerk werd
weinig aandacht geschonken.
Deinvloedvandedilatatie ophetphelleemisvanwaardevoorde herkenning
op het eerste gezicht; overigens hangt het uiterlijk der kurklagen samen met den
aard van het phelleem. Het ontstaan van regelmatige, overlangsche ribbeltjes,
het opbarsten als klei en het ontstaan van onregelmatige, horizontale barstjes
treft men aan in zachte kurklagen; deze bijzonderheden zijn evenals het afschilferen van het buitenste laagje gewoonlijk min of meer constant.De snelheid van
v e r w e e r i n g hangt,evenals hetverschijnsel der speciale afsluitingvandebarsten
derkurklagen,samen met den aard van het kurk en is dan ook een vrij constante
eigenschap.
De k u r k s o o r t of -soorten zijn kenmerkend voor de soort, niet zelden echter
voor geheele geslachten. Zacht kurk en overgangen van zacht naar steen- of
lederkurk zijn zeer algemeen. Het voorkomen van twee soorten is voor zoover
bekend belangrijk voor de soortherkenning. Steenkurk werd aangetroffen bij
Mangifera (3), Shorea (20), Cratoxylon (30), Urandra (31), Koompassia (39),
Myristica (47), Scorodocarpus (51) en Pterocymbium (47);in al deze gevallen,
Urandra uitgezonderd, ging het vergezeld van zacht kurk. Haarkurk gaat bij
Adenanthera (36) samen met lederkurk, bij Myristica (47) met steenkurk.
Lederkurk werd alleen in Kokoona (10) aangetroffen en in Notaphoebe (35)
tezamenmetzachtkurk;zuivergelaagdkurkhebben Dillenia (14)enLitsea (34).
Ook de kleur van het kurk is constant, zij het dan soms ook tusschen wijde
grenzen. In het zachte en overgangskurk treedt dikwijls meer dan een kleur op;
hetgeen tot gevolg kan hebben, dat dekleuraandenstamnietoveral dezelfde is.
Het steenkurk is gewoonlijk zwart, het haarkurk in de twee gevallen,waarin het
werd aangetroffen roodachtig bruin. Celrijen met rooden inhoud werden constant aangetroffen in twee Olacaceen, Scorodocarpus (51) en Strombosia (52),
eninAdina (54), waarin bovendien verspreide, roode celletjes voorkomen; in
Nephelium(55)werdenverspreide,bruinecellenaangetroffen. Verdere bijzonderheden als dunne roodbruine laagjes in het zachte kurk bij Pterocymbium (57),
oranje groepen of laagjes in witgrijze laag bij Lophopetalum (11), het in natten
toestand brandbaar zijn bij Kokoona (10),donkere tangentiale lijntjes bij Eugenia
(49), onduidelijkheid bij Baccaurea (23), Fagraea (41) en Palaquium (56), etc.,
zijn in de soort, soms in verscheidene verwante soorten typisch. Ook de liggingvantweekurksoortent.o.v. elkaar is vrij vast, b.v. de radiale, zachte groepen in steenkurk bij Koompassia(39).Deduidelijkzichtbare,radialecelrijen
en de duidelijkheid v^n de cellen op t a n g e n t i a a l vlak zijn grootendeels afhankelijk van de kurksoort, in dien zin, dat de eerste bijzonderheid gewoonlijk bij steenkurk, de laatste bij zacht kurk wordt aangetroffen; radiale celrijen
zijn in stijf kurk (een overgang van zacht naar hard kurk) echter dikwijls welvan
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belang voor de soortherkenning. Een bijzondere, gerektecelvormwerd constant
aangetroffen bij Terminalfa (12).
De l e n t i c e l l e n zijn voor sommige soorten een zeer gemakkelijk bruikbaar
middel ter identiffcatie; in tal van gevallen echter ontbreken ze plaatselijk of
geheelaan een stam, hetgeen ook het geval is met de harmonicavormige kurkwoekeringenvan Isoptera (19).In met minder dan 15van de 34gevallen, waann
lenticellen aanwezig waren, bleken ze niet aan alle monsters voor te komen.
Overigens is de vorm der lenticellen vrijwel steeds constant bij een bepaalde
soort; met de r a n g s c h i k k i n g is dit meestal alleen het geval, wanneer ze verspreidstaan.Hetvoorkomeninoverlangscherijen enin korstbarsten bleek minder
constant te zijn. De talrijkheid is in enkele gevallen wel, in vele echter geen
bruikbaar kenmerk. Zoowerden b.v. aan een boomvanSindora(40)zeer talrijke
lenticellen aangetroffen, aan de andere stammen ontbraken ze geheel of waren
ze zeer schaarsch. Al zijn de grenzen soms vrij wijd, zoo zijn de a f m e t i n g e n
van ronde en rozetvormige lenticellen meestal vrij constant; met de spleetvormige is dit meestal niet het geval. Van meer belang is de kleur van het vttlweefsel, vooral wanneer deze van die van het gewone kurk afwijkt; ze is voor
zoover bekend constant, evenals de aard van het vulweefsel en het voorkomen
van s l u i t v l i e z e n .
In talrijke gevallen werd bij het onderzoek bruin, soms bijna wit vulweefsel
aangetroffen. Vrij zuiver witte en gele lenticellen bleken ook niet schaarsch te
zijn; roodachtig paars waren die van Coelostegia (6) en Gonystylus (28), oranje
die van Mangifera (3), karmijnrood die van Sindora (40), bruinrood die van
Alangium (13),Intsia (38) en Carallia (53).De aard van het vulweefsel is meestal
korrelig, soms sponzig, soms tusschen sponzig en korrelig instaand; ook was in
verscheidene gevallen de overeenkomst met het gewone kurk groot. Bij Dryobalanops (17) waren de cellen radiaal gerekt, bij Strombosia (52)waren er duidelijke, radiale celrijen. Bij Carallia (53) en Shorea (20) kwamen aan sommige
monsters uitgebreide woekeringen van het vulweefsel voor. Sluitvliezen werden
alleen bij Leguminosen aangetroffen.

§4* De kenmerken van het phelloderm*
Bijdebastbeschrijvingwordt,wathetphelloderm betreft, aandacht geschonken
aan de volgende punten: overal of plaatselijk aanwezig; radiale afmeting;
waarneembaarheid van radiale celrijen; eventueele schuine stand ten opzichte
van overige bastiagen; onderscheiding van de overige bastdeelen door het
voorkomen van steencellen uitsluitend in het phelloderm of door afwijkingen
van deze steencelgroepjes van die in de overige bastdeelen; het eindigen der
mergstralen voor het kurk. Parenchym (kleur; kristallen al of niet aanwezig;
cellen met bijzonderen inhoud). Steencelgroepjes (vorm; kleur; het aantal
groepjes, dat in radiale richting naast elkaar voorkomt).
Mag het phelloderm in jonge hasten van weinig waarde zijn voor de identi-
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die basten,waarin hetoveralaandekurklaag aanwezig is; het laatste bleek echter
bij slechts 26 der 60 soorten het geval.
De wijzen van h e r k e n n i n g zijn in de beschrijving opgenomen, omdat ze
tevens een inzicht geven in de topografische verhoudingen.De laatste zijn echter
op zich zelf slechts van betrekkelijk geringe waarde voor de soortsherkenning,
tengevolge van hun groote variabiliteit.
De d i k t e is dikwijls aan oudere kurklagen vrij constant en in sommige gevallen dan ook een bruikbaar middel voor de identificatie*
De k l e u r van het p a r e n c h y m iszelden van beteekenis;meestal isdit roodbruin of bruin, niet zelden bruinrood ofrood; lichtgekleurd ishet bij Artocarpus
(45), lichtgeel bij Hopea (18), licht geelbruin bij Isoptera (19), wit en sterk op
kurkweefsel gelijkend bij Lagerstroemia (42), De aanwezigheid van k r i s t a l l e n
is constant; het onderzoek met de loupe geeft echter niet altijd voldoende zekerheid,zoodat ditkenmerkzeermatigbetrouwbaarmoetwordengeacht*InTriomma
(9)werden de kristallen in overlangsche strepen aangetroffen; bij Dryobalanops
(17) zeer duidelijk in radiale rijtjes; bij Shorea (20) eveneens, doch alleen in
kurklagen, welke diep in het secundair phloeem zijn aangelegd; bij Sloanea (22)
zijn de radiale rijen onduidelijk, bij Macaranga (25) vrij duidelijk* Cellen met
donker gekleurden i n h o u d werden aangetroffen bij Durio (7), Shorea (20) en
Macaranga (25); zeschijnen mij van weinig waarde bij deidentificatie, omdat ze
vrij lastig zijn waar te nemen.
De v o r m der steencelgroepjes is van betrekkelijk weinig belang, daar het
vrijwel steeds nestjes of plaatjes zijn, welke vaak voor.een deel onduidelijk zijn
begrensd. Van meer beteekenis is het al of niet ontbreken van steencellen of
het bijna geheel uit deze celsoort opgebouwd zijn, zooals bij Elateriospermum
(25); bij Eleutherandra pes cervi v, SL, een Flacourtiacae, vormt het phelloderm een steencellaag van bijna 1 mm dikte*
De kleur der steencellen, het a a n t a l groepjes, dat in radialen zin naast
elkaar voorkomt en de afmetingen der steencelgroepjes, welke soms bij de
beschrijvingen werden vermeld, zijn nog niet van gewicht gebleken voor de
herkenning*
Samenvattend kan men zeggen, dat het phelloderm de volgende identificatiekenmerken levert: Lde aanwezigheid; 2*de dikte; 3, de aanwezigheid van kristallen; 4*de sklerose*

§5* D e kenmerken der p r i m a i r e bastdeelen* 2)
T

Het beschrijvingsschema omvat voor deze deelen de volgende punten: overal
x

) SOLEREDER (12) zegt op pag. 391 „Die Phellodermentwickelung ist sehr verbreitet und
im algemeinen fur die Systematik von geringer Bedeutung/'
2
) In de beschrijvingen van Hoofdst. V werd voor deze deelen vaak de term „primaire
schors" gebezigd.
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of plaatselijk aanwezig; de afmeting in radialen zin. Parenchym: kleur; kristalleti
en secretfeorganen. Steencelgroepen: vorm; rangschikking; kleur; afmetingen;
eventueele steencelvrije zone buiten den ring.
Aansommige oudere boomen isde aanwezigheid vandeprimaire bastdeelen
constant te noemen, aan andere vrij onzeker, zoodat men de waarde van dit
onderdeel van den bast voor de herkenning niet te hoog mag aanslaan. Toch
geeft in zeer talrijke gevallen de aanwezigheid een zeer grooten steun aan de
identificatie. Van Dillenia (14), Dialium (37), Koompassia (39), Sindora (40) e.a.
werd door mij nooit een boom aangetroffen, waaraan de primaire deelenookmaar
plaatselijk ontbraken; aan Adenanthera (36), Alstonia (5), Carallia (53), Polyalthia (4), Notaphoebe (35) e.a. was dit niet zelden wel het geval.
De d i k t e is vrij constant, doch slechts in een zeer enkel geval is de breedte
op zich zelf kenmerkend en wel bij Kokoona (14) en Macaranga (25), bij
welke hasten ze grooter is dan 1mm; bij de laatste ligt ze zelfs tusschen 2 en
3.5 mm. De k l e u r van het parenchym is gewoonlijk roodbruin of bruinrood,
soms met grauwe tint; verder moet in de kleur niet meer dan een kleine aanwijzingworden gezocht.
Het v o o r k o m e n van k r i s t a l l e n is naar het schijnt een vrij standvastige
eigenschap; doch de moeilijkheden bij het constateeren verminderen de waarde
ervan sterk. Bij Campnosperma (1), Quercus (27) en Pterocymbium (57) zijn
ze wel te bezigen voor de herkenning; evenzoo de raphiden in den bast van
Dillenia (14). De s e c r e t i e o r g a n e n zijn ongetwijfeld van groote waarde bij
de herkenning, hoewel het constateeren van secretiecellen niet gemakkelijk is.
De gomlacunes van Macaranga (25) en Pterocymbium (57) zijn wel duidelijk
waarneembaar.
Soms is de a f m e t i n g d e r c e l l e n een bruikbaar hulpmiddel, b.v. bij de
soort Macaranga (25).
Het voorkomen van s t e e n c e l l e n in den vorm van een r i n g is, voor zoover
werd waargenomen, een constante eigenschap; ook bij de determinatie van
herbariummateriaal wordt aan de aanwezigheid van een sklerenchymnng
groote waarde gehecht*). Overigens is het algeheele ontbreken van steencellen,
zooals bij Pterocymbium (57), of alleen in de zone buiten den ring, zooals bij
Nephelium (55), zoowel als het voorkomen van steencelnestjes of -plaatjes en
van tangentiale steencelstaafjes in deze zone, wel van beteekenis voor de herkenning.
De dikte en de kleur van den ring zijn beide vrij constant, doch de gennge
dikteverschillen, welke de ringen onderling vertoonen en het subjectieve element
bij de kleurbepaling beperken de waarde dezer kenmerken zeer sterk. De
opbouw van den ring uit wormvormige of gelijkmatige groepjes en het voorkomen van steencelvrije zoneslangsden ring zijn, voor zoover bekend, vrij vaste
eigenschappen.
l

) SOLEREDER (12), Erganzungsband, pag. 396.
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Het bij de beschrijving gevolgde schema luidt aldus:in 1 of 2soorten en welke
soort(en); hoogte in mm; breedte in /i; aantal per mm, eventueel voor elk
der soorten*
Op het kopsche vlak: duidelijkheid; kleur (ook die der omgeving); verloop;
dilatatie in de mergstralen; eventueele onregelmatigheden in de verbreeding.
Op het binnenvlak of een ander dichtbij het kambium gelegen, tangentiaal
vlak: duidelijkheid; vorm (ook van de uiteinden); een- of meerrijigheid; etagebouw.
Op het radiale vlak: aandeel van liggende of (en) staande cellen in den opbouw van den mergstraal; hoogte der cellen in //•
Mergstraalweefsel: kleur; dilatatieholten; sklerose, plaats, bijzonderheden;
baststralen bij dilatatie verbroken, eventueel door dilatatieweefsel vervangen;
kristallen, kristalsterren of -naalden, verspreiding, talrijkheid, afmeting; secreetcellen, -gangen of -holten, verspreiding, talrijkheid, afmetingen.
De mergstralen bieden tal van bijzonderheden, welke van belang zijn voor
de identificatie der hasten *). Van zeer groote beteekenis is het voorkomen in
een oftweesoorten*Eensoort van mergstralen, hetzij enkelvoudige,hetzij samengestelde met drie verdiepingen, komen vrij algemeen voor, samengestelde met
meerdan drieverdiepingen zijn vrijschaars.Tweesoortenvanmergstralen werden
niet zelden aangetroffen; er zijn dan als regel smalle, geheel uit staande cellen
opgebouwd, en breedere, gedeeltelijk uit liggende cellen bestaand. Het onderscheidenvan deze twee typen op het tangentiale vlak is meestal niet bezwaarlijk,
doch de controle op het radiale vlak laat niet zelden in den steek.
Bij Carallia (53), Quercus (27) en Dillenia (14) werden twee soorten van mergstralen aangetroffen, waarvan de groote soort meer of minder duidelijk uit
verscheidene, samengevoegde mergstralen bestaat (mergstraalaggregaten). Enkelvoudige mergstralen werden aangetroffen bij de Anacardiaceen, Burseraceen,
Celastraceen, bij Castanea, Gonystylus, bij de Guttiferen, Lauraceen, Leguminosen, bij Fagraea (41), Lagerstroemia (42), Amoora (44), Nephelium (55),
Podocarpus (58) en Vitex (60); samengestelde met drie verdiepingen bij Polyalthia (4), Urandra (31), Michelia (43), bij welke soorten de strooken staande
randcellen echter niet zeer duidelijk zijn*
Behalve bij de bovengenoemde soorten — hasten 53,27 en 14 —werden 2
soorten aangetroffen bij de Bombacaceen, Terminalia (12), Alangium (13),
Sloanea (22),Baccaurea (23), Macaranga (25), Artocarpus (45 en 46), Myristica
(47), Eugenia (48 en 49), Palaquium (56) en Pterocymbium (57); samengestelde met verscheidene verdiepingen bij de Olacaceen (50, 51 en 52), Adina
(54) en Laplacea (59). Bij Terminalia (12) werden de beide soorten slechts in
J

) Zic ook DEN BERGER, Practische Identificatie van Hout, Tectona Dh XIV, 1921 (3),

pag. 898 en PFEIFFER (11), pag. 99.

— 68 een monster duidelijk waargenomen; bij Elateriospermum (24) was het met
duidelijk of er een of tweesoorten aanwezig waren.
De hoogte en b r e e d t e , in cijfers uitgedrukt, blijkt gewoonlijk nogal uiteen
te loopen, zelfs van plaats tot plaats aan eenzelfde monster, maar toch zijn er
gevallen,waarbij dewaarde van deze kenmerken niet twijfelachtig is; 200kunnen
Dillenia(14)enBaccaurea(23)zeergemakkelijkaandegrootebreedteenhoogteder
mergstralen worden herkend. Evenzoo is het aantal mergstralcn permm binnen
bepaalde grenzen constant en zoodoende voor een soort, geslacht of voor een
familie kenmerkend; een gering aantal werd bij Polyalthia, bij de Dipterocarpaceen, Leguminosen, Lauraceen, Meliaceen e.a. aangetroffen; zeer talrijk zijn
ze bij Lophopetalum (11), Fagraea (41), Olacaceen en Adina (54).
Omdat het waarnemen der mergstralen in hun geheele verloop over het algemeen niet eenvoudig is, werden bij de beschrijving sommige bijzonderheden
vermeld, zooals ze op het kopsche, tangentiale en radiale vlak werden geconstateerd.
D e d u i d e l i j k h e i d der mergstralen opde dwarse doorsnede is voor de praktijk van weinig beteekenis; ze is afhankelijk van de breedte en het verloop van
denmergstraaleninhoogemate vanden aard van het kopsche vlaken degezichtsscherpte van den waarnemer. De k l e u r op kopsch vlak is gewoonlijk vnj constant binneneensoort,dochdoor demoeilijke omschrijving isdit kenmerk slechts
van geringe waarde*
Het verloop, dat in hooge mate wordt beinvloed door spanningen in den
bast, kan soms wel steun geven aan een determinate; zoo komen in de familie
der Leguminosen zeer algemeen fijne kronkelingen voor, bij Sloanea (22) zijn
de breede mergstralen opvallend recht. Over het algemeen verloopen de mergstralen rechtbij sterk afstootende hasten, bij Cratoxylon (30) en Artocarpus (46)
is dit echter weer niet het geval.
De v e r b r e e d i n g der mergstralen is in vele gevallen kenmerkend, b.v. wanneer er wigvormige, overlangsche dilatatiezones in voorkomen, zooals bij Hopea
(19), Shorea (20), Castanea (26),of wanneer er voren optreden, terwijl de mergstralennietdilateeren,zooals bij Lophopetalum (11) en Calophyllum (29). Onregelmatigheden in de verbreeding zijn van zeer weinig waarde voor de herkenning, omdat ze gewoonlijk moeilijk zijn vast te stellen en bovendien niet in
alle monsters voorkomen.
De d u i d e l i j k h e i d o p het tangentiale vlak is, evenalsdieophetkopschevlak,
slechts van betrekkelijke waarde.De vorm isintusschen van veel meer gewicht;
Ze hangt vrijwel zonder meer met soort en breedte der mergstralen samen,
evenals dit 00k het geval is met de een- of meerrij'igheid. Toch is het voor
bepaalde bastsoorten typeerend, dat de cellen op het binnenvlak waarneembaar
Zijn, zooals bij Alstonia (5), Kokoona (10) en Podocarpus (58);voor de waarneming is echter vrij geregeld een 20-voudig vergrootende loupe noodig.
Een belangrijk punt van waarneming op het binnenvlak is de etagebouw,
welke bij sommige soorten als Dialium (37), Koompassia (39), Pterocymbium
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soorten uit het geslacht Dialium vertoonen in alle exemplaren en alle deelen een
duidelijken etagebouw.
Het radiale vlak dient hoofdzakelijk voor het constateeren van de mergstraalsoort. De hoogte der cellen is vooralsnog van weinig waarde gebleken bij de
identificatie, evenals de op- of nederwaarts gerichte stand der mergstralen bij
Triomma (9) en Dipterocarpus (16).
De kleur van het mergstraalweefsel is gewoonlijk van meer beteekenis voor
de herkenning dan de kleur op het kopsche vlak; wel isze niet geheel vast, doch
de gele kleur bij Hopea (18), de donkere kleur bij Dipterocarpus (16), bij Laplacea (59) e.a., de grijze kleur van Koompassia (39) is toch typeerend. Meestal
is echter de kleur roodbruin of bruinrood, dikwijls met grauwe tint, terwijl een
nadere aanduiding bezwaarlijk is.
Van groot gewicht zijn de d i l a t a t i e h o l t e n gebleken. Ze zijn waarschijnlijk alle in secretiegangen ontstaan. Ze werden aangetroffen in talrijke (niet alle)
Anacardiaceen, waar ze,evenals bij Triomma (9)uit radiale harsgangen zijn ontstaan; in Polyalthia (4), Alstonia (5), Urandra (31), Michelia (43), Artocarpus
(45en46),Myristica (47)enPterocymbium (57)zijn zezeer duidelijk, in Sloanea
(22), Elateriospermum (24), Litsea (34) en Notaphoebe (35), Carallia (53)
zijn zeslechts matigduidelijk, dochookindesoortconstant.Eennader onderzoek
bij delaatstgenoemdehasteniswelgewenscht.BijDipterocarpus (16)en Quercus
(27) treden vaak cellen op van een bijzondere tangentiale afmeting; of hieraan
systematische waarde zal mogen worden toegekend, is een open vraag.
Mediane s t e e n c e l p l a t e n in de mergstralen komen voor bij Carallia (53)
en Quercus (27); voor deze geslachten zijn de naar de binnenzijde uitstekende
kammen typeerend en opvallend. Hetzelfde kan worden gezegd van het ontbreken van steencellen in dilateerende mergstralen, hetgeen bijdeLeguminosen en
Nepheliumsoorten het geval is en van het voorkomen van tangentiale steencelstaafjes in het dilatatieweefsel bij Kokoona (10) en Macaranga (25). Overigens
is de talrijkheid der steencellen wel van belang, doch hiervoor is moeilijk een
maat te vinden. De sklerose van de mergstralen in het binnenste, niet dilateerende gedeelte van den bast isvan meer belang; gewoonlijk is hierbij de invloed
vanomgevende,sklerotische elementen tebemerken.Vaakishet echterinsmalle,
en ookwelinbreede,mergstralen moeilijk teconstateeren oferwerkelijk sklerose
optreedt.
Dat er bij de dilatatie baststralen worden verscheurd, is een algemeen verschijnsel; dat ze worden vervangen door dilatatieweefsel, dat „ b r u g g e t j e s "
(ziebiz*20)vormt,isnietzooalgemeen en,voor zoover is nagegaan, wel typeerend. Dit verschijnsel werd aangetroffen bij Campnosperma (1),Mangifera (3),
Canarium (8), Triomma (9), Amoora (44); niet verhard zijn de „bruggetjes",
bij Lagerstroemia (42) en Artocarpus (45).
K r i s t a l s t e r r e n zijn althans voor de soort, waarinzeworden aangetroffen,
eenstandvastige eigenschap; dikwijls zijn ze echter minder duidelijk teconsta-
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teeren. Zewerden aangetroffen bij Campnosperma (1),Alangium (10), Isoptera
(17), Shorea (20), Sloanea (22), Macaranga (25), Quercus (27), Urandra (31),
Carallia (53)en Pterocymbium (57);bij enkele dezer soorten liggen zij alleen in
het dilatatieweefsel.
S e c r e t i e c e l l e n z i j n van grootgewichtvoordeidentificatie, dochnietzelden
moeilijkwaarneembaar;in Michelia (43)werden duidelijke, groote,ledigeof met
een gelen inhoud gevuldeoliecellenaangetroffen; inPolyalthia(4)grauwachtige,
die in radiale rijen en lagen liggen. Overigens werden in talrijke basten mergstraalcellenaangetroffen met bijzonderen inhoud, welke meestal granaatkleurig,
bruinrood, grauwbruin of donkergrauw is. Deze donkerkleurigecellen werden
aangetroffen in Campnosperma (1), Mangifera (3), Quercus (27), Gonystylus
(29), Cinnamomum (32), Litsea (34), Notaphoebe (35), Adenanthera (36),
Intsia (38),Sindora (40),Fagraea (41),Artocarpus (46),Eugenia (49),Nephelium
(55), Palaquium (56) en Pterocymbium (57). Bij de Bombacaceen wisselen
radiale rijen ledige cellen af met rijen gevulde, hetgeen soms op een radiaal
breukvlak, doch meestal alleen op een dergelijk slijpvlak, zichtbaar is. Lichtbruine, typische looistofcellen werden aangetroffen in Terminalia (12); in verscheideneomhullende enstaande randcellen komtbijArtocarpus (45)eenzwarte,
bij Artocarpus (46) een witte inhoudstof voor. In de Olacacae Scorodocarpus
(51) komen tal van cellen met rooden inhoud voor, welke bij Strombosia (52),
uit dezelfde familie, in radiale rijen zijn gelegen. In de groote mergstralen bij
Carallia (53) komen slijmcellen en -gangen voor. De meeste dezer cellen zijn
karakteristiek voor een soort, waarschijnlijk zijn er verscheidene typisch voor
het geslacht.
D e s e c r e e t g a n g e n i n d e mergstralen zijn van groote waarde voor de identificatie; ze gaan gewoonlijk met het optreden van dilatatieholten gepaard, alleen
in Campnosperma (1), Gluta (2), Triomma (9) en in een monster van Shorea
(20) konden ze duidelijk over de geheele lengte van den mergstraal worden gegevolgd. In velegeslachten van deAnacardiaceen zijn zezeer algemeen.
Slijmholten in de mergstralen werden aangetroffen bij Coelostegia (6) en
Pterocymbium (57),in beide basten dicht bij de primaire bastdeelen. Ze zijn in
desoort vrij constant gebleken met deze restrictie, dat ze bij Coelostegia dikwijls
aan oudere basten tengevolge van korstvorming zijn verdwenen.

§7* De kenmerken der zachte bastdeelen*
Bij de beschrijving hiervan worden genoteerd: vorm; plaatsing ten opzichte
van de sklerotische elementen; afmetingen. Op kopsch vlak: kleur, teekening,
bijzonderheden. Op tangentiaal vlak: kleur; overlangsche celrijen; dito gangen;
kristallen; secretieorganen; eventueel etagebouw. Op radiaal vlak eventueele
bijzonderheden.
De vorm der zachte bastdeelen isvan grootewaardevoor de herkenning, daar
ze ten nauwste samenhangt met de aanwezigheid en de verdeeling der sklero-
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en alle mij bekende soorten van dit geslacht; in Artocarpus (46) is waarschijnlijk
verharding der celwandenaanwezig.In Urandra (31)vormendezachte deelen de
grondmassa van radiale strooken* Gewoonlijk komen de zachte bastdeelen voor
in anastomoseerende lagen of als grondmassa, terwijl er soms overgangen tusschen dezevormen aanwezigzijn. Slechtszelden komenze gedeeltelijkingroepen
voor, alleen bij Carallia (53) is dit uitsluitend het geval. Bij Lophopetalum
(11), Hopea (18) en Shorea (20) liggen ze gedeeltelijk in zigzagvormige lagen,
bij Polyalthia (4), Myristica (47) en Pterocymbium (57) kan men zuivere,
tangentiale lagen aantreffen.
Een enkele maal werd bij de beschrijving vermeld, welk gedeelte van de
dwarsdoorsnede dezachte bastlagen ongeveerinnamen; dit bedrag is gewoonlijk
weleenigszinstypeerend, dochbij deidentificatie weinigbruikbaar, vooralomdat
het niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden geschat.
De afmetingen zijn over het algemeen wel eenigermate typeerend voor een
soort; ze zijn echter aan vrij groote schommelingen onderhevig. De behoefte
aan een indeeling der lagen naar de dikte deed zich niet voelen.
Hetgeen men op kopsch, tangentiaal en radiaal vlak kan waarnemen van den
bouw der lagen, isover het algemeen van zeer veel belang voor de identificatie,
doch vaak is de waarneming dezer bijzonderheden minder gemakkelijk. Zoo is
het voorkomen van laagjes of groepjes donker weefsel, dat het h o o r n p r o s e n c h y m (keratenchym) bevat, waarschijnlijk zeer typisch, maar dikwijls moeilijk
te constateeren. Zoo ook is het voorkomen van overlangsche celrijen een
subtiele eigenschap, welke bij voortzetting van het onderzoek wellicht nog van
waarde zal blijken te zijn*
De kleur der zachte bastlagen is over het algemeen vrij vast, doch moeilijk
te omschrijven; grauwachtig roodbruine kleuren zijn bij zeer vele soorten aanwezig; intusschen is het voorkomen van een lichte of donkere kleur wel voor de
soortsherkenning te bezigen; zoo is het bleek lichtgele weefsel van Alstonia (5)>
Alangium (13), Lagerstroemia (42) e.a. typisch voor deze soorten*
Van groot belang zijn reeds de s e c r e t i e g a n g e n gebleken; ze zijn duidelijk
waarneembaar en zeer vast in soort, geslacht of familie. Ze werden bij het
onderzoek aangetroffen in de Anacardiaceen en Burseraceen, de Apocynaceen,
de Guttiferae, de Moraceen, het geslacht Dialium en Ochanostachys (50)* In
Amoora (44)werden plaatselijk laagjes Witte stof gevonden, terwijl de gangen
op tangentiaal slijpvlak duidelijk waren; in Palaquium (56) werden eveneens
plaatselijk klompjes of plaatjes witte stof waargenomen, doch de secretieorganen
zelf waren niet zichtbaar; toch trad er bij inkapping melksap uitdenlevenden
bast x ). Bij Myristica (47) zijn de overlangsche rijenvansecretiecellenof secretiegangen alleen op het tangentiale vlak als bruinroode lijnen te onderscheiden.
]

) Ditverschijnselvindtzijn verklaring in het feit, dat de Sapotaceen geen secretiegangen,
doch overlangsche rijen van secretiecellen bezitten (zie SOLIREDER (12),pag*582), welke in
dezesi Palaquiumbast ook met 20-voudige loupe niet waarneembaar zijn.
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Secreetcellen zijn betrekkelijk zelden duidelijk te onderscheiden, doch
overigens zijn zevan groote beteekenis voor de identificatie. Alleen bij de Lauraceenwarenzeduidelijk waarneembaar;bij Michelia (43)wasdeaard dercellen
niet vast te stellen.
De aan- of afwezigheid van kristallenis een constante eigenschap,diesoms
alleen maar voor een soort, somsook voor een geslacht geldt. Meestal liggen ze
tegen de vezels aan. Door de talrijkheid der kristalsterren onderscheidden zich
bij het onderzoek de geslachten Terminalia en Eugenia; staafvormige kristalletjes warenzeertalrijk bijLagerstroemia (42);kristallaagjes werden aangetroffen
in Nephelium (55); raphidenbundels in Dillenia (14).
Het verkiezelen van celwanden is een vaste eigenschap bij Dipterocarpus.
Alle waargenomen Dipterocarpus-, Vatica- en Bouea-soorten vertoonden dezelfde eigenaardigheid bij het snijden (zie pag. 42).
Wat de etagebouw betreft, zoo gelden hier dezelfde regels, als wanneerhij
voorkomt in de mergstralen, n.l. dat de eigenschap in sommige soorten en geslachten constant is, doch in andere niet; wanneer hij echter aanwezig is, moet
dit als een waardevol hulpmiddel bij de identificatie worden beschouwd.

§8* De kenmerken der vezels*
Het beschrijvingsschema vermeldt voor de vezels het volgende: al of niet
aanwezig;wijzevan voorkomen en rangschikking;afmetingen. Op kopsch vlak:
kleur, eventueele bijzonderheden. Op tangentiaal vlak:kleur; parenchymatische
bekleeding. Op radiaal vlak: eventueele bijzonderheden. Vezels zelf:lengte der
gdsoleerde vezels of der vezeluiteinden op breuk; kleur; soepelheid; fijnheid;
oppervlakte.
Het al of niet ontbreken van vezels is meestal van groote waarde voor de
herkenning van soorten, geslachten en families. Bij Triomma (13),Koompassia
(39) en Artocarpus (46) bleek de eigenschap echter zelfs in de soort niet constant. Overigens is ook de r a n g s c h i k k i n g (zie pag. 8) gewoonlijk constant, vaak in geheele families. Zoo hebben alle mij bekende Anacardiaceen,
Dipterocarpaceen, Verbenaceen e.a. vezels in afgebroken, tangentiale lagen,
alle Anonaceen, Myristicaceen en Sterculiaceen in zuiver tangentiale lagen,
alle Bombacaceen, Leguminosen, Sapindaceen e.a. vezels in bundels,eenigegeslachten der Lauraceen, Olacaceen, Theaceen e.a.alleenstaande vezels.
Ookdeafmetingen dervezellagen of -groepen zijn gewoonlijk vrij constant;
welis waar treden er somsvrij groote schommelingen op (zie b.v. Palaquium,
afb. 56), doch in het algemeen vindt men er voor de soort en niet zelden ook
voor het geslacht vrij vaste aanwijzingen in.
De kleur der vezels of vezelgroepen op kopsch vlak is over het algemeen
van weinig beteekenis; ze is ook afhankelijk van den aard van het vlak. Alleen
inbijzondere gevallen,b.v.bij Calophyllum (29),isdelichtekleurweltypeerend.
Het voorkomen van een wit lijntje aan den omtrek op het kopsche vlak, dat
samengaat met hetvoorkomenvankristallen op de oppervlakte der vezellagen,
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is voor zoover bekend een constante eigenschap*De kleur der vezellagen op het
tangentiale of radiale vlak is meestal weinig typisch*
De v o r m der vezelgroepen bij isolatie is bij het onderzoek voor vele soorten
een vastkenmerk gebleken, b*v*de bandvorm bij Castanea (26); groote,breede
vellen zijn voor verschillende, mij bekende Sterculiaceen typeerend*
Verscheidene bastsoorten vertoonen in hun vezel bijzonderheden, welke van
waarde zijn voor de determinate• Zoo hebben Alstonia (5) en Podocarpus (58)
verdikkingen in een gedeelte der alleenstaande vezels; de steencellagen van
Castanea (26) hebben soms, de vezelstaven van Eugenia (48en49),Scorodocarpus (51) en Vitex (60) steeds een steencelachtig uiterlijk; in Lagerstroemia
(42) komen constant 2 soorten van vezellagen voor*
De l e n g t e der isoieerbare, alleenstaande vezelsverleent somsalleen een steun
aan de determinatie; vaak is ze typeerend voor de soort* Dit geldt ook voor de
lengte der vezeluiteinden op dwarse breuk* Tal van Moraceen zijn gekenmerkt
door zeer lange, slappe, witte vezels; verscheidene geslachten der Lauraceen
hebben ± 0*75mm lange, stijve, meestal bijna gele vezels; het geslacht Gonystylus onderscheidt zich door fijne, pluizige vezeltjes; bij Calophyllum (29),
Amoora (44)en Vitex (60) zijn de vezelsop breuk vrijwel steeds alle afgebroken*
Ook de s o e p e l h e i d is gewoonlijk typeerend voor soort, geslacht of familie*
Deze eigenschap,welkewelhet best waarneembaar isbij isoieerbare vezels, doch
gewoonlijkookbijvezeluiteinden,hangt,voorzooveriswaargenomen, samen met
sterke, steencelachtige verdikking der wanden,indienzin,datvezels,waarinzich
dit verschijnsel voordoet, haar verliezen* Van de Eugenia's (48en49), Scorodocarpus (51),vele Lauraceen e*a* zijn de vezels stug, van de Moraceen, Leguminosen en tal van andere families soepeL
De fijnheid is moeilijk in een maat vast te leggen, daar het meten van den
•diameter der vezels bezwaarlijk is.Voor de fijnheid gelden, voor zoover is nagegaan, dezelfde regels als voor de soepelheid*
De aard van het oppervlak der vezels is in de meeste gevallen bij een bepaalde soort constant; overigens werd door mij aan dit kenmerk nog weinig aandacht geschonken.

§9* De kenmerken der steencellen*
Omtrent de steencellen wordt bij de beschrijving het volgende genoteerd:
vorm (eventueel, nadere vermelding van den bouw der groepen); afmetingen.
Opkopsch,tangentiaalenradiaalvlak:kleuren teekening;hardheid der sklerose;
kristallen.
Het o n t b r e k e n van steencellen is soms typeerend voor een soort, soms voor
een geslacht, soms zelfs voor een familie, doch in vele gevallen komen ze zoo
schaars voor, dat men op een monster van een stam niet kan vertrouwen* In de
geslachten Calophyllum, Garcinia, Gonystylus e*a* werden nooit steencellen
aangetroffen*
Overigens is de vorm der s t e e n c e l g r o e p e n gewoonlijk wel typisch

voor de soort, doch soms zelfs voor deelen van een familie, zooals b,v.
de uit radiaal gerekte cellen opgebouwde platen of plaatjes bij talrijke
Lauraceen* Het optreden van steencelstaven is bijzonder constant, soms alleen
in een soort, als bij Dillenia (14), of in een of meergeslachten,alsBaccaureaen
Aporosa*
Wanneer de bast bijna geheel uit steencellen is opgebouwd, zooals bij
Gluta, Triomma, Kokoona, Sloanea, Elateriospermum, Koompassia en Carallia,
is dit meestal typisch voor de soort; of dit ook voor groote plantengroepen opgaat, is nog niet bekend, omdat er van deze geslachten geen andere soorten
konden worden nagegaan,
De k l e u r e n der steencellen blijken in enkele gevallen aanwijzingen te bevatten voor de identificatie, meestal slechts voor de soort; soms is zt ook in verwante soorten wel eender, zooals de lichtgele van vele Lauraceen* Het optreden
van sterk lichtbrekende wanden, hetgeengepaard gaat met uitzetting der steencellen,isgewoonlijk bij de soort, soms ook bij vele soorten van eengeslacht,en
soms bij meerderesoortenvaneenfamilie,constant*Vanhetlaatste zijn ookweer
de Lauraceen een goed voorbeeld.
Op de waarde van de h a r d h e i d der sklerose is nog weinig acht gestagen,
daar zt moeilijk te bepalen is, Bij verschillende individuen der behandelde
soorten bleken de steencelgroepen vrijwel steeds even hard. Zoo zijn de steencellen van Urandra (31) veel harder dan die van Dryobalanops (17).
Het voorkomen van k r i s t a l l e n in de steencellen, zooals bij Kokoona (10)
en Carallia (53), bleek in de soort constant te zijn.

HOOFDSTUK IV.

HET MATERIAAL,
De beschreven monsters zijn grootendeels afkomstig van genummerde boomen, waarvan ook bloemen, vruchten en houtmonsters zijn verzameld voor de
afdeeling Botanisch-houttechnische Boschexploratie van het Boschproefstation
te Buitenzorg,
Al het herbariummateriaal werd voor zoover mogelijk gedetermineerd op het
Herbarium van 's Lands Plantentuin *)•
Een lijst van de beschreven bastsoorten is aan te treffen in de inhoudsopgave.

*) Ik betuighiernogwclmijn dankaanden Chef vandeze Indenting,Dr,J.G.B.Beumee,
voor dezorgen, welkehij welwillend aan de determinatiesbesteedde.Dat niet bij allesoorten
een soortsnaam kon worden vermeld, niettegenstaande er van vele dezer soorten reeds gedurende eenige jaren volledig herbariummateriaal aanwezig was, moet worden geweten aan
het onvoldoend aantal werkkrachten aan genoemd Instituut.

HOOFDSTUK V.

BESCHRIJVING VAN 60HASTEN.
Familie AnacardiaceaeNo. 1*)•

CAMPNOSPERMA AURICULATA HOOK. F.

MateriaaL Vier monsters: E 342 (diameter onbekend), E 1154 (d.58 cm),
E 1156 (d. 65 cm), T907 (d. 80 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Starn. Kleur bruinachtig grijsgeel. Korst slechts zelden
aanwezig; waar aanwezig met grauwe, korte, kronkelende, overlangsche barstjes op 1—2 cm van elkaar of met lange, rechte, overlangschebarsten. Oppervlak van jonge boomen met duidelijke, horizontale ribbels en lijnen; gewoonlijk ruw, soms zacht aanvoelend. Jonge boomen met talrijke, verspreide,groote
en kleine lenticellen in barstjes van het kurk; oudere alleen in de omgeving
der wortellijsten; randen der lenticellen dikwijls iets opkrullend.
Bastkenmerken. Dikte 4—10 mm; korst 1—5mm (aan de monsters ontstaan na aantasting door witte mieren). Bast in levenden toestandmatighard,
het buitenste deel brokkelig; nabij het kambium vezelig; vezellagen niet sterk;
de bast in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad, in levenden toestand wit; aan de lucht zeer langzaam bruin kleurend.
Dwarse breuk aan den buitenkant vrij effen, aan den binnenkant mettalvan
fijne, vrij slappe, lichtgekleurde vezeluiteinden. K l e u r der dwarse doorsnede bij den levenden bast licht bruinachtig rood of lichtrood tot steenrood;
bij den dooden bast roodbruin-grauw. Radiaal splijtvlak met weinig duidelijke mergstralen, als gevolg van den kruisdraad. G e u r zwak zoet en muf;
in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak sterk wrang en bitter, in drogen
toestand niet kenmerkend. S e c r e t i e s : direct na inkapping treedt in meer
of minder groote hoeveelheid een waterig of wit-troebel, soms iets geelachtig,
weinig kleverig melksap uit, dat ongeveer een kwartier lang uit de wond stroomt
en matig snel zwart opdroogt; het versche melksap reukeloos,naar plantengroen
smakend, soms ook een weinig vettig. E x t r a c t met water geelachtig, met
ammonia niet,metferrichloride slechtsweinigdonkerder kleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst. Afgesloten bastdeelen slechts plaatselijk gevormd, in e^n laagje,
tot ± 1 mm dik, afkomstig van de primaire schors, waarschijnlijk plaatselijk
ook van het secundair phloeem; aan de monsters, uitgezonderd E 342, korstvorming pathologisch, Afsluitende kurklaagjes onduidelijk begrensd, T e n
L 1 cm en meer (voor R zie kurk), vlak. Kurk (phelleem) in 1 soort, zacht
2

) Van iederen beschreven bast vindt men onder het zelfde nummer een opnatne van
een dwarse en soms ook van een tangentiale doorsnede in den atlas.
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aan E 342 een weinig harder (plaatselijk meer of minder vliezig);aan de overige
monsters sponzig; laagjes R tot 0*8, plaatselijk tot 2 mm; de hardere licht
stroogeel, de sponzige witachtig geel. Hardere kurklaagjes vooral voorkomend
aanboomen,dieweinigofgeenbastafsluiten, endaarzeeruitgebreid, gewoonlijk
vliezige, somsooksponzige laagjes bevattend;desponzige laagjes aan de randen
van en in de kurkbarstjes doorgaans dikker; radiale celrijen alleen in de harde
laagjes duidelijk; op tangentiaal vlak in de zachte deelen cellen even waarneembaar, in de hardere onzichtbaar (cellen L = ± T = 30—40/*); kurk
soms overlangs barstend (soms barstjes weer afgesloten), zeer langzaam verweerend. Lenticellen slechts aan een paar monsters duidelijk; in grillige, overlangsche rijen in de kurkbarsten; overlangs gerekt; L tot eenige cm; plaatselijk
T tot | cm; plaatselijk matig talrijk; met plaatselijk bijna wit, zwak korrelig,
overigens niet duidelijk van het gewone kurk te onderscheiden vulweefseL
Bast* PHELLODERM niet duidelijk, waarschijnlijk in zeer dun laagje aanwezig.
PRIMAIRE SCHORS niet duidelijk van het dilatatieweefsel der mergstralen te
onderscheiden; aan het monster E 342 waarschijnlijk nog aanwezig; R -J—f
mm; opgebouwd uit roodbruin parenchym, uit plaatvormige steencelgroepjes
en uit in tangentiale richting aaneengeregen steencelnestjes. In het parenchym
vrij talrijke, 40—50// groote kristallen aanwezig in meer of minder duidelijke
horizontale rijen* Secretie-organen ontbrekend. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralenin 1soort, enkelvoudig, uitsterst laag tot zeer laag (L 0.3—0.7, gewoonlijk ± 0.5 mm), die met een harsgang echter hooger (L tot 1 mm); vrij smal
(T 30—50/ti),die met harsgang echter breed (T tot 200/i); spaarzaam tot vrij
spaarzaam (5—6 per mm). Op kopsch vlak mergstralen duidelijk, tegen de
verbreedingszone soms onduidelijk, roodbruin, in gelig grauwe omgeving;
recht, krom of kronkelend, zonder fijne kronkelingen, naar de buitenzijde
verbreed; voorzoover waarneembaar zonder onregelmatigheden in deze ververbreeding. Op binnen- of tangentiaal vlak mergstralen vrij duidelijk, lijnvormig of lensvormig met stompe uiteinden; waarschijnlijk sommige eenrijig.
Op radiaal vlak mergstralen met vrij duidelijke liggende cellen (L 20—50/0•
Mergstraalweefsel bruinrood tot roodbruin, vrij algemeen met dilatatieholten
(harsgangen); het mergstraalweefsel gesklerotiseerd bij den buitenkant van
den bast; waar de mergstralen vezellagen doorsnijden, algemeen in de uiteinden, zelden over degeheelemergstraal verhard.Bijdeskleroseder mergstralen
op verscheidene plaatsen de baststralen verscheurd en vervangen door steencelgroepen; deze steencelgroepen met horizontale onder- en bovenranden, geelachtig wit, met tangentiale streping, uit groote cellen bestaand;degroepen op
kopsch vlak soms in gebogen radiale rijen gerangschikt, in de mergstralen waarneembaar. In het dilatatieweefsel plaatselijk ook kleinere, alleenstaande steencelgroepjes; de steencelgroepen meer naar de buitenzijde gewoonlijk te zamen
metschaarsche vezelgroepen, tangentiale lagenvormend, somseenweinigscheef
geplaatst ten opzichte van de vezellagen; afmetingender groepen R 250—400/*
(plaatselijk, waar 2 groepen tegen elkaar liggen, nog een weinig grooter); T200
—500ju;L 150[i—2\ mm. Kristallen in de jongere deelen niet duidelijk, in het
dilatatiegebied matig talrijk, verspreid, 20—80// in diameter (nogal varieerend).
Secreetcellen ontbrekend. In sommige mergstralen soms 1, soms 2, groote,
ronde, radiale harsgangen voorkomend; deze gangen tot 0.2 mm in diameter
en plaatselijk met zwarten inhoud. Overige bastdeelen. Z a c h t e d e e l e n
in eenigszins onregelmatige, dikwijls golvende, tangentiale lagen, plaatselijk in
grillige groepen, afwisselend met vezellagen, plaatselijk verspreide vezelgroepen bevattend; de zachte lagen R 50—150/>,sommige groepen tot 1mm groot;
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deze groepen speciaal in het dilatatiegebied meestal niet duidelijk tegen de
mergstralen begrensd; T der zachte lagen niet aan te geven, L langer dan de
monsters* Op kopsch vlak het zachte weefsel vuil roodbruin tot zwart (vooral
dejongere lagen zijn zwart), dikwijls met lichtere stippels; mettalvanongeveer
ronde harsgangen. Zacht weefsel optangentiaal vlak roodachtig bruin, plaatselijk
met tal van zwarte, zeer plaatselijk ook roode, overlangsche lijnen en met overlangsche,golvendeharsgangen; dezein het verbreedingsgebied soms horizontaal
verloopend en sterk kronkelend, soms anastomoseerend, met roodachtig lichtbruinen tot zwarten binnenwand, zeer plaatselijk met zwarten,soms bruinrooden
inhoud, tot 0.1 mm wijd, in tangentiale richting tot ± 25 per cm. Zachte
deelen tegen devezels en dikwijls ook midden in de lagen met matig talrijke, vrij
korte kristalvezels; soms is het onduidelijk of deze in de mergstralen of in de
baststralen zijn gelegen. Kristallen 25—50 figroot. Op radiaalvlakin 't zachte
weefsel, fijne, overlangsche,zwartelijntjes enharsgangenwaarneembaar. Vezels
intangentiale lagen en groepen, afwisselend metof verstrooid inhetzachtebastweefsel; de vezelgroepen plaatselijk in een kring gerangschikt. Afmeting der
vezellagen: R gewoonlijk 0.2—03 mm, plaatselijk tot 1 mm, soms van plaats
tot plaats in eenzelfde laag varieerend; T 1 tot verscheidene mm; L sterk
gerekt; afmetingen der groepen R0.1—0.25mm; soms enkele groepen inradiale
richting tegen elkaar en dan R tot 1mm; T 0.1—± 0.25 mm; L sterk gerekt.
De vezellagen gewoonlijk door de mergstralen in radiaal gerekte groepjes verdeeld. Op kopsch vlak vezellagen en -groepen grauw, dikwijls met grijzetint;
op tangentiaal vlak de lagen grauwachtig wit-geel, plaatselijk met korte, schaarsche tot vrij talrijke, overlangsche kristalrijen; op radiaal vlak de vezelsmatig
grof, de vezelgroepen en -lagen met fijne, overlangsche strepen. Vezeluiteinden
op dwarse breuk L 0.1,plaatselijk een enkele tot 0.5 mm, licht bruingeel, soms
witachtig, matig soepel,vrij grof, met ruw oppervlak.Steencellen ontbrekend.
No. 2.

GLUTA RENGHAS L.

Materiaah Vijf monsters: TB 242 (diameter onbekend), T819 (d. 70 cm),
T823 (d. 90 cm), T 1241 (d. ± 70 cm), T 1242 (d. ± 80 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam* Kleur roodachtig lichtbruin met grauwe tint;
vrijwel steeds met kleine of groote, zwarte plekken of naar beneden stroomende
stralen; schilferplekken lichtbruin, dikwijls geelachtig, soms met rondachtige,
vuil donkerbruine plekjes en soms ook met zwarte plekjes en streepjes. K o r s t
in kleine, dikwijls niet opvallende schilfers of kleine platen. Oppervlak grof
pokdalig, met rondachtige tot sterk overlangs gerekte, putvormige kurkkambia,
ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bastkenmerken. Dikte 4—11,aan oude boomen soms tot 30 mm; korst
0 (afgevallen) — 4 mm. Bast in levenden toestand vrij hard en korrelig, in
drogen toestand zwak stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k glad, in
levenden toestand wit tot zeer lichtgeel, aan de lucht zeer langzaam verkleurend
tot zwak rose-geel. Dwarse breuk effen, eenigszins gelaagd, met duidelijke
harsgangen, zonder vezeluiteinden. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den
levenden bast lichtbruin tot bruinachtig rood, bij den dooden bast roodachtig
bruingrauw, naar den buitenkant meer rood. Radiaal splijtvlak met vrij
duidelijke mergstralen. T a n g e n t i a a l splijtvlak roodbruin, dikwijls met
kleine, onregelmatige, zwarte stippen (harsgangen). G e u r zoetig, aangenaam,
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inkapping treden op dwarsdoorsnede hier en daar druppeltjes waterhelder,
reukeloos, vettig aanvoelend sap uit; dit sap begint na ongeveer | uur bruin te
verkleuren en is na een paar dagen zwart. Het sap vloeit langen tijd na; bij
vele menschen bijt het op de huid en veroorzaakt bepaald boosaardige zweren.
E x t r a c t met water roodachtig, met ammonia en ferrichloride iets donkerder
kleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE)

Korst spoedig afvallend, zelden overlangs barstend, dikwijls spoedig na afsluiting door eekhoorns weggebeten; deze dieren rukken dan dikwijls ook de
geheele kurklaag af, waardoor wondjes ontstaan, waaruit een weinigsaptreedt
en welke wondjes door een nieuw kurklaagje worden afgesloten. Afgesloten
bastdeelen overal gevormd; nog slechts plaatselijk aanwezig in 1 laag ter
dikte van 2—4 mm; afkomstig van het secundair phloeem; primaire bastdeelen
niet aanwezig. Kurklaagjes grillig overlangs gerekt of rondachtig, T tot 8 cm,
L tot 10 cm, R tot 0.6 mm, putvormig, met vlakke tot sterk schotelvormig
opgebogen randen, gewoonlijk eenigszins oneffen, soms met fijne, overlangsche
barstjes. Kurk (phelleem) in 1 soort, sponzig; opgebouwd uit afwisselende
laagjes van lichtgele of witte, soms meer bruine kleur en bruinachtig roode
laagjes. De lichtgekleurde kurklaagjes R 40—80,plaatselijk tot 350//, de bruinachtig roode laagjes R40—60, plaatselijk tot 250//. Kurk zonder duidelijke
radiaie celrijen, op tangentiaal vlak met even waarneembare cellen (L = ± T
= 25—40 u); vrij langzaam verweerend, de bruinachtig roode laagjes iets langzamer dan de lichtgekleurde. Lenticellen ontbrekend.
Bast* PHELLODERM bijna overal aanwezig, J—4 mm, plaatselijk tot 1,2 mm
dik; te herkennen aan de radiaie celrijen (deze zijn meestal echter wreinig duidelijk); op vele plaatsen door de schuine ligging ten opzichte van de overige
bastlagen; verder aan de steencellen, welke in bouw niet op de overige steencellen gelijken en aan het eindigen der mergstralen v66r het kurk; opgebouwd
uit roodachtig bruin parenchym, waarin tangentiale steencelplaatjes of -nestjes.
Deze steencelplaatjes of -nestjes plaatselijk niet scherp begrensd, R 20—100//,
in radiaie richting tot 5 dezer groepjes naast elkaar geplaatst. Kristallen ontbreken. PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig- SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in
1soort, enkelvoudig, uiterst laag,zelden zeer laag(L0.2—0.4,somstot0.8mm);
vrij smai (T 3 0 - 4 0 / / ) ; die een harsgang bevatten vrij breed (T tot 80//);
vrij talrijk (9—10 per mm). Op kopsch vlak mergstralen moeilijk waarneembaar, donker bruinrood, gebogen of kronkelend verloopend, zonder fijne kronkelingen, naar de buitenzijde een weinig verbreed, zonder onregelmatigheden
bij deze verbreeding. Op binnenvlak en tangentiale slijpvlakken mergstralen
duidelijk, lijn- tot zwak lensvormig, waarschijnlijk voor een deel eenrijig. Op
radiaal vlak mergstralen met liggende, lage cellen (L25—30/i). Mergstraalweefsel licht bruinrood tot grauw, zonder dilatatieholten, reeds dicht bij het
kambium in de uiteinden der mergstralen, niet zelden over de geheele hoogte
der mergstralen gesklerotiseerd; baststralen dikwijls verbroken en vervangen
door steencelgroepjes, welke bijna alle met rechten onder- en bovenrand. Alle
steencelgroepjes der mergstralen tangentiaal gestreept; R ± J—-f mm; T tot
| mm; L nogal varieerend, tot f mm; grauwachtig bruingeel; op radiaal vlak
grauw. In zeer sterk gedilateerde gedeelten van den bast restanten van de baststralen verspreid en op vele plaatsen, behalve de bruingele, ook kleine, grijze
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nogslechtslage, tangentiale strookjes bruinrood, niet gesklerotiseerd mergstraalweefsel aanwezig. Mergstraalweefsel zonder kristallen, soms met enkele cellen
of celrijtjes met donker roodbruinen inhoud. Harsgangen alleen door hun zwarten inhoud opvallend, matig talrijk, vrij klein (±40—60/i in doorsnede).
Overig bastweefsel. Zachte deelen in meer of minder duidelijk tangentiale
laagjes en dan afwisselend met lagen van steencelgroepen; soms de grondmassa
vormend, waarin steencelgroepen verspreid; de zachte deelen R ± 100—150/u
Op kopsch vlak het zachte weefsel zwart of roodachtig bruin, met harsgangen*
Op tangentiaal vlak met onduidelijke, overlangsche celrijen, zonder kristallen,
op verscheidene plaatsen met tot | mm groote, glasheldere, soms staalblauwe,
soms roze kiezelzuurklompjes, bovendien de zachte deelen dikwijls met groepjes
grauwe, melkwitte stof; deze groepjes komen ook dikwijlsin desteencelgroepen
voor; secreetcellen ontbrekend. In het zachte weefsel golvende tot kronkelende,
dikwijls anastomoseerende, zwarte of bruine gomgangen;dezegangenplaatselijk
met zwarten, op breuk glanzenden inhoud, 40—60jnin diameter, overal door
parenchym omgeven, op kopsch vlak 200—400 per cm2, op radiaal vlak duidelijk. In verscheidene monsters plaatselijk in de zachte deelen de zwarte stof der
harsgangen voorkomend in kleine nestjes van ± 5 0 0 / i in diameter. Vezels
ontbrekend. Steencellen meestal in ongeveer staafvormige groepen, zelden
samenhangend. Gewoonlijk is het niet duidelijk te onderscheiden, welke steencelgroepen of deelen ervan in de mergstralen voorkomen en welke in de baststralen.Een strookje langshet kambium ter diktevan 0.1 mmzondersteencellen.
Het meerendeel der steencelgroepen R ± 200—300/*, in andere monsters
R tot 500—700//, sommige tangentiaal gestreeptegroepenRtot 1| mm; Tomstreeks 150—250fi; Lf—1mm;eendeeldersteencelgroepeningrootere,tot1 cm
langegroepen vereenigd. Opkopsch vlak de steencelgroepen grauwachtig bleekgeel tot botergeel; df tangentiaal 6f radiaal gestreept; 6f met kringvormige, sterk
lichtbrekende celwanden; de tangentiaal gestreepte groepen zeer algemeen,
waarschijnlijk in de mergstralen staand; de radiaal gestreepte schaars, evenals de
groepen met onregelmatige of ronde, sterklichtbrekende celwanden, waarschijnlijk in de baststralen voorkomend. Op tangentiaal splijtvlak de steencelgroepjes
knobbelig. Op radiaal vlak sommige groepen gestreept, anderemetkringvormige
figuurtjes bezet, weer andere gestippeld of donkergrauw; ook op dit vlak plaatsing der groepen in merg- of baststralen onduidelijk.
No. 3.

MANGIFERA SIMILIS B L .

MateriaaL Vier monsters: E 553 (diameter 50 cm), E 607 (d.50 cm),E 608
(d. 50 cm), E 609 (d. 50 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Statu. K l e u r geelachtig grauwbruin in verschillende
tinten, met lichtbruine schilferplekken. K o r s t gewoonlijk met overlangsche
barsten op 2—5 cm van elkaar. Oppervlak van oude stammen na het afvallen
van de korst glad, met indeukingen van afsluitende kurklagen, soms bovendien
met kringvormige figuren, terwijl het kurk tal van grove en fijne, overlangsche barstjes vertoont; de grove kurkbarstjes met lenticelachtig uiterlijk.
Oppervlak van jonge boomen met horizontale lijntjes endikwijls met Heinere,
sterk overlangs gebarsten korstgroepen; oppervlak ruw aanvoelend. Lenticellen in de kurkbarstjes.
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B i n n e n o p p e r v l a k glad; in levenden toestand lichtgeel met groene tint;
aan de lucht zeer langzaam bruin kleurend. Dwarse breuk met vezellagen,
bij het kambium met talrijke vezelpunten, welke meer naar buiten korter en
schaarscher worden; breuk verder met duidelijke, hoewel niet opvallende harsgangen. Kleur der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast roodachtig
lichtbruin, bij den dooden bast licht bruinachtig geel, meer naar buiten toe
zwak grauw. Radiaal splijtvlak met vrij duidelijke mergstralen en uitstekende randen van vezellagen. G e u r zuurachtig; in drogen toestand niet
kenmerkend. Smaak bitter; in drogen toestand niet kenmerkend. S e c r e t i e s :
na inkapping treedt, vooral nabij het spint, in kleine hoeveelheid, eenwaterhelder, een weinig klevend sap uit, dat slechts zelden uit de wond vloeit.
E x t r a c t met water een weinig geelrood, met ammonia niet, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, aan jonge boomen spoedig, aan oudere langzamer
gedestrueerd. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, aan de monsters
reeds afgevallen, aan de stammen soms plaatselijk in 1 laagje ter dikte van
3—6 mm, afkomstig van de primaire en secundaire deelen; de afsluiting begint
meestal op hoogeren leeftijd der boomen* Kurklaagjes matig uitgebreid,
grillig, rondachtig; T en L tot 10 cm en meer; R 100—250,a, plaatselijk tot
500 /i; zwak putvormig met vlakke tot zwak schotelvormig opgebogen randen,
meestal met kleine oneffenheden; doode deelen aanvankelijk door vezels met
de levende deelen verbonden blijvend door de kurklaagjes heen, doch gewoonlijk vrij spoedig afvallend, soms in groote platen van ± 1 M 2 groot. K u r k
(phelleem) in 2soorten, steenkurk en zacht kurk. Het steenkurk zwart, met duidelijke, radiale celrijen, doorgaans slechts in een laag ter dikte van 100—250,
soms tot 500jbt; plaatselijk lagen steenkurk afwisselend met lagen zachtkurken
dangezamenlijkookongeveerde dikte van 500n bereikend; het steenkurk zeer
langzaam verweerend en overlangs barstend, welke barstjes na het ontstaan
meestal wederom worden afgesloten. Zacht kurk een weinig korrelig, dikwijls
tusschen zacht- en steenkurk instaand, bleek okergeel, plaatselijk bruinachtig
of roestkleurig; in zeer dunne laagjes (R tot 150—200/i); aan de randen van
barsten niet zelden een weinig dikker; meestal aan den buitenkant, plaatselijk
ook aan den binnenkant van de harde lagen aanwezig, plaatselijk tusschen
2 steenkurklagen ingesloten; plaatselijk aan de buitenzijde der monsters afgeschuurd; de zachte kurklaagjes plaatselijk met duidelijke, radiale celrijen, op
tangentiaal vlak met onduidelijke cellen (L = ± T = ± 20, soms tot 50 fi);
waarschijnlijk matigsnelverweerend. L e n t i c e l l e n slechts plaatselijk aanwezig,
op spleetvormige kurkbarsten gelijkend; L tot 1 cm, uitpuilend tot 1—2mm,
met oranje tot roestkleurig geelbruin, eenigszins korrelig, op zacht kurk gelijkend vulweefsel.
Bast* PHELLODERM bijna overal aanwezig, R tot 500 u, plaatselijk tot 1 mm;
te herkennen aan onduidelijke, radiale celrijen en aan de steencelgroepen,
welker structuur van die der in de overige bastdeelen voorkomende steencelgroepen afwijkt. Parenchym van het phelloderm bruinachtig, in onduidelijke
laagjes en groepjes, zonder kristallen. Steencellen van het phelloderm in tangentiaaleenweinigafgeplatte nesten, welke soms min of meer plaatvormig samenhangen; nesten en plaatjes R ± 200—250ft; in radiale richting in een, soms 2,
6
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soms 3 rijtjes naast elkaar liggend. PRIMAIRE SCHORS ontbrekend. SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralen in 1soort, enkelvoudig, uiterst laag (L 0*2—03mm),
smal tot vrij smal (T 20—50, gemfddeld + 30ju)f vrij talrijk (8—10per mm).
Op kopschvlakdemergstralen vrij duidelijk, bleek geelbruin;indc parenchymgroepen practisch onzichtbaar; recht tot golvend, soms metfijne kronkelingen;
vele mergstalen naar debuitenzijde breeder wordend, welke verbreedingen dikwijls met gelijkmatig zijn en waar de mergstraal de zachte bastlagen passeert
dikwijls onduidelijk. Opbinnenvlak en op tangentiaal splijtvlak de mergstralen
vrij duidelijk, lijnvormig, voorzoover waarneembaar eenrijig; plaatselijk in
onduidelijke, horizontale, rechte of golvende rijen geplaatst. Op radiaal vlak
mergstralen metvrij duidelijke, liggende cellen (L25—40//)• Mergstraalweefsel
bruinachtig geel, zonder dilatatieholten; waar de mergstralen de vezellagen
passeeren, zwak, gedeeltelijk ookwel sterk gesklerotiseerd; waar de mergstralen
zichinzachtebastlagenbevinden,nietverhard en de baststralen dikwijls verbroken.Mergstralenzonderkristallenofsecretie-organen;inhetdilatatiegebied plaatselijk met geelachtig bruinroode celgroepen. Overige bastdeekn. Z a c h t e
d e e l e n in 2 vormen: a. In rondachtige of tangentiale, lensvormige groepen,
dikwijls met elkaar samenhangend en dan tangentiale lagen, soms ook meer
grillige figuren vormend; deze groepen of lagen R tot 0 3 mm, T J—1, niet
zelden tot 2,5 mm, L gewoonlijk langer dan de monsters• Op kopsch vlak
zachte deelen bruingrauw totgrauwachtig zwart, elkegroep meteen, gewoonlijk
meer harsgangen; deze harsgangen ± 200percm2.Op tangentiaal vlak zachte
deelen bruingrauw, met kleine, in tangentiale rijen gerangschikte celletjes,
zonder kristallen of seeretie-cellen; plaatselijk met klompjes groenachtig gele
stof. Harsgangen uitsluitend in de zachte weefselgroepen voorkomend, met
bruinrooden of zwarten, opbreuk glanzenden inhoud of leeg (endande zwarte
wand zichtbaar), kronkelend, dikwijls anastomoseerend; 100—150ft wijd;
niet zelden in tangentiale, soms ook in radiale richting gerekt. 6. In fijne,
tangentiale laagjes of kleine groepjes tusschen de vezels verspreid, soms ookin
tangentiale laagjes op meer regelmatige afstanden vanelkaar; overigens de vormen dezer laagjes in deverschillende monsters zeer uiteenloopend. Afmetingen
der laagjes R25—40u; T van zeer smal tot eenige cm,over 4—8, niet zelden
over meerdere mergstralen te volgen (doorgaans echter van plaats tot plaats
even afgebroken); L sterk gerekt. Op kopsch slijpvlak de groepjes en laagjes
bleek geelachtig wit,op kopsch snijvlak een groot deel der groepjes met witte
stof. Op tangentiaal vlak de groepjes eveneens bleek geelwit, echter moeilijk
te onderkennen; dikwijls met overlangs gerekte groepjes witte, zachte stof;
zonder kristallen of secretie-organen. Opradiaal vlak defijne laagjes plaatselijk
als lichte streepjes waarneembaar. V e z e l s in lagen, de grondmassa vanden
bast vormend; de lagen R |—If mmen in deze lagendebovenvermelde, fijne,
ongeveer witte, tangentiale laagjes of groepjes vanzachte bastdeelen verspreid;
T en L zeer uitgebreid; vezellagen op kopsch vlak grauw-geelachtig-bruin;
op tangentiaal vlak bruinachtig geel, zonder kristalbekleeding; op radiaal vlak
geelachtig grauwbruin. Vezeluiteinden opbreukLtot250/*,bijna wit,stijf, vrij
fijn, met eenigszinsruw oppervlak. S t e e n c e l l e n i n devezellagen ontbrekend.

, - 83 Familic Anonaceae*
No. 4.

POLYALTHIA SPEC.

MateriaaL Vijf monsters: T 260 (diameter 23 cm), T 370 (d. 38cm), T 556
(d. 30 cm), TB 1083 (d. onbekend), T 1237 (d. onbekend).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r swart- of grijsbruin. K o r s t ontbrekend.
Oppervlak glad, meestal met horizontale lijnen en ribbeltjes, ruw aanvoelend,
L e n t i c e l l e n zeer spaarzaam, grof.
Bastkenmerken. Dikte4—13 mm; korst tot 1mm* Bast in levenden toestand aan de buitenzijde vrij zacht, aan de binnenzijde vrij hard, met sterke
vezellagen; in drogen toestand duidelijk wit stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad, in levenden toestand licht geelbruin; verkleuring aan de
lucht onbekend. Dwarse breuk aan de buitenzijde vrij effen, aan de binnenzijde met talrijke vezelige punten. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den
levenden bast geelbruin, bij den dooden licht bruingrauw. Radiaal splijtvlak
met duidelijke mergstralen, soms echter met uitstekende vezellaagjes en dan
mergstralen minder duidelijk. G e u r zoetig, aromatisch, in drogen toestand onaangenaam, naar rottende visch. Smaak bijna geene of eenigszins scherp;
in drogen toestand onaangenaam. Secreties geene. E x t r a c t met water
lichtgeel, dikwijls zwak troebel; noch met ammonia, noch met ferrichloride
verkleurend; bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst. Afgesloten bastdeelen zeer plaatselijk in dunne, weinig uitgebreide groepjes. Kurklaagjes R tot 400ft, met meer of minder opvallende,
overlangsche, soms ook met ongeveer horizontale barstjes; plaatselijk deze
barstjes weer afgesloten; de kurklaagjes langzaam verweerend. K u r k (phelleem) in 1 soort, zacht, plaatselijk overgangen naar steenkurk vertoonend;
geelachtig bruin, soms licht bleekgeel; de hardere meer opsteenkurk gelijkende
deelen zwart of grauwbruin; het licht gekleurde kurk soms alleen voorkoraend,
vrij algemeen afwisselend met zwarte kurklaagjes, dikwijls echter alleen zwarte
laagjes aanwezig. Lichtere en donkere laagjes R tot ± 200ft; in de meer sponzige deelen radiale celrijen slechts zeer plaatselijk even waarneembaar, in de
donkere deelen duidelijk; op tangentiaal vlak in de zachtere kurkgroepen cellen
onduidelijk (de kurkcellen T = ± L = 15—35/*), in het hardere kurk niet
te onderscheiden. Kurk waarschijnlijk matig snel verweerend. L e n t i c e l l e n
slechts aan enkele monsters duidelijk, rondachtig tot overlangs gerekt, hoofdzakelijk verspreid, plaatselijk vrij schaars, plaatselijk niet aanwezig of niet meer
als zoodanig te herkennen; de ronde tot ± 3 mm in diameter, de spleetvormige
L tot 1 cm met vrij grove, iets uitpuilende randen; vulweefsel onduidelijk,
verweerd, waarschijnlijk donkerbruin.
Bast. PHELLODERM niet duidelijk. PRIMAIRE SCHORS vrijwel overal nog aanwezig, hoewel er plaatselijk verspreide vezelbundels tot vlak bij hetkurkliggen;
R tot 1—11 mm. Schorsparenchym lichtbruin, met bijna zwarte, golvende,
tangentiale lijntjes, zonder kristallen, met talrijke grauw-geelbruine, aan de
tangentiale zijde min of meer afgeplatte steencelnestjes; de nestjes R 50—100 JU,
T 100—350//. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 1 soort, enkelvoudig;
uiterst laag tot vrij laag (L uiteenloopend, 0.3—4.5, vele 2—3 mm); smal tot

— 84 —

zeer breed (T 25—250//); zeer spaarzaam tot spaarzaam (3—5 per mm). Op
kopsch vlak de mergstralen duidelijk zichtbaar tusschen de grauwe vezelgroepen; recht tot golvend;naar debuitenzijde flambouwvormig verbreed, de oudste
mergstralen het sterkst; plaatselijk, speciaal in de omgeving van een steencelgroep, mergstralen met onregelmatigheden in de verbreeding. Oudste baststralen op dit (kopsche) vlak naar de buitenzijde duidelijk versmald; in jonge
basten de toppen der baststralen meer groepsgewijs samengebogen. Opbinnenvlak en op tangentiale vlakken de mergstralen duidelijk, zwak tot sterk lensvormig, somsnagenoeg lijnvormig, meerrijig. Op radiaalvlakvoor zoover waarneembaar de mergstralen met liggende, vrij lage cellen (L 20—30//). Mergstraalweefsel licht bleekgeel tot bruingrauw, in vele mergstralen met een tot
verscheidene dilatatieholten (R tot 1mm, T \— ± 2 mm); in de uiteinden, ook
dikwijls in het midden der mergstralen, zelden over de geheele hoogte van
den mergstraal gesklerotiseerd. De groepjes van steencellen in de mergstralen
meer naar de primaire schors in aantal toenemend, R gewoonlijk | - - | mm,
plaatselijk tot 2.5 mm, over het algemeen meer naar de buitenzijde R kleiner;
de steencelgroepjes T | — | mm, soms tot ± 1mm, L = ± R, grauwgeelbruin
tot geelbruin, fijne kristallen bevattend; de laatste alleen bij aansnijden waarneembaar. Het niet verharde mergstraalweefsel zonder kristallen, oliecellen
bevattend; deze oliecellen met gelen (bij aansnijden geelachtig witten) inhoud
en glimmende wanden, rondachtig, gewoonlijk 50—75, soms tot 120// groot,
soms alleenstaand, meestal echter in radiale rijen, waarvan er in axiale richting
niet zelden 2 tot 40, in tangentiale richting soms 2 naast elkaar voorkomen;
in het dilatatieweefsel oliecellen meer verspreid; de dilatatieholten waarschijnlijk
uit secreetgangen of -holten ontstaan. Overige bastdeelen. Zachte deelen in
zuiver tangentiale lagen, afwisselend met vezellagen; de zachte deelen R gewoonlijk ± 50—150fi, T en L sterk gerekt. Op kopsch vlak de zachte deelen
vrij egaal grauwbruin tot zwart, op gepolijst kopsch vlak met een fijn donker
streepje in het midden der lagen. Op tangentiale vlak de zachte deelen grauwbruin met fijne, overlangsche streping; zonder kristallen, secreetcellen of
-gangen. Vezels in tangentiale lagen, zeer regelmatig afwisselend met zachte
bastlagen; de vezellagen R van monster tot monster sterk varieerend, 30—200//;
op kopsch vlak de vezellagen door de mergstralen in tangentiaal gerekte, soms
vierkante groepen verdeeld; deze groepen zwart, soms iets geelachtig, dooreen
lichtbruin lijntje omgeven; op tangentiaal vlak vezellagen lichtgeel, met geelachtig bruine, geen kristallen bevattende parenchymlaag bekleed;zachtedeelen
gemakkelijk van de oppervlakte der vezellagen te verwijderen. Op radiaal vlak
vezellagen bruin of zwart tot grauwgrijs.Vezeluiteinden opbreuktot If mmlang,
geelachtig wit, vrij slap, matig fijn, met ruw oppervlak. Steencellen ontbrekend; zeer plaatselijk een groepje vezels met geelachtige steencelkleur.

Familie Apocynaceae*
No. 5.

ALSTONIA PNEUMATOPHORA BACKER.

MateriaaL Vier monsters: E 418 (diameter 65 cm), E 511 (d. 75 cm), E 512
(d. 75 cm) en E 343 (d. onbekend, afkomstig van een jonge stam).
MACROSCOPISCHE KENMERKEM.

Uiterlijk van den Stam* K l e u r roomkleurig geel met bruine of grijze
tint, bij sommige boomen plaatselijk grauwachtig door aanwezigheid van in
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schilferige laagjes verweerend kurk. K o r s t slechts plaatselijk aanwezig, dikwijls met meer of minder duidelijke, overlangsche barsten• Oppervlak glad,
een weinig oneffen, meestal met talrijke, overlangsche barstjes in de kurklaag,
tamelijk zacht aanvoelend; vele stammen met smalle, diep gleufvormige, tot
eenige dm lange dilatatie-inzinkingen; jonge stammen met horizontale ribbeltjes. L e n t i c e l l e n horizontaal gerekt, alleen aan jonge boomen aanwezig.
Bastkenmerken. D i k t e 7—20 mm, bij het monster E 343 2.5 mm; korst
0—6 mm. Bast in levenden toestand vrij zacht, bros; in drogen toestand
zwak stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k glad, in levenden toestand
zeer lichtbruin tot wit, aan de lucht slechts zeer langzaam een weinig lichtbruin
verkleurend. Dwarse breuk brokkelig, bij het kambium met enkele fijne,
lichtgekleurde vezeluiteinden. K l e u r d e r dwarse doorsnedebij den levenden
bast lichtbruin, naar binnen toe iets lichter; bij den dooden bast licht geelbruin,
meestal met zwak grauwe tint. Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen.
G e u r gering, zwak zuur of ietwat muf; in drogen toestand niet kenmerkend.
Smaak zeer bitter; in drogen toestand niet kenmerkend. S e c r e t i e s : bij
inkapping stroomt direct, niet zelden alsof het onder druk stond, een wit, bij
opdrogen op den vinger sterk kleverigwordend,reukeloos,flauwsmakend melksap uit. Na ongeveer een half uur is de uitvloeiing opgehouden; een strookje
bast boven de gemaakte wond bevat dan geen sap meer; het melksap droogt
grijs op en wordt ten slotte zwart. Aan de, na den kap niet meer bewerkte,
randen der monsters een dun, bruingeel of grauw, harsachtig laagje opgedroogd
melksap aanwezig. E x t r a c t met water een weinig geel, met ammonia zeer
weinig,metferrichloride nietverkleurend; bijomschudden duidelijk schuimend.
Zeer plaatselijk, in enkele der monsters, tot ± 2 cm hooge en 2—6 mm breede
m e r g g a n g e n aanwezig; deze loopen, steeds smaller wordend, tot den primairen bast door.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, slechts langzaam wegrottend. Afgesloten
bastdeelen aan oudere boomen op vele plaatsen gevormd, plaatselijk reeds
afgevallen; waar aanwezig in een laagje, ter dikte van | —1, soms echter tot 6
mm, afkomstig van de primaire schors, soms ook voor een deel van het secundairphloeem. K u r k l a a g j e s T e n L t o t ± 5 cm, R t o t l | mm, zwak putvormig,
met vlakke tot sterk schotelvormig opgebogen randen, met kleine oneffenheden;
oudere kurklaagjes met fijne, overlangsche barstjes. K u r k (phelleem) in 1 soort,
zacht, doch weinig buigzaam, soms eenigszins vliezig, bruinachtig geel. Bij
sommige monsters in het kurk eenige cellen met licht- tot donker-roodbruinen
inhoud, soms een of meer laagjes van dergelijke cellen. Het kurk verder met
duidelijke, radiale celrijen, waarvan de cellen zichtbaar zijn en tangentiaal,
soms ook radiaal gerekt; op tangentiaal vlak met duidelijke, veelhoekige tot
rondachtige cellen (L = ± T =•- ± 50/i); zeer langzaam verweerend, soms in
velletjes loslatend. L e n t i c e l l e n alleen aan het monster E 343, spleetvormig,
overdwars staand, dikwijls in elkaars verlengde liggend, T tot 1 cm; weinig
uitpuilend; vrij talrijk; met wit tot zeer lichtbruin, sponzig vulweefsel, waarvan
de cellen iets kleiner dan van het gewone kurk.
Bast. PHELLODERM ontbrekend. PRIMAIRE SCHORS alleen aan het monster
E 343 nog aanwezig, ± 1 mm dik, bestaand uit 2 steencelringen (waarvan er
1vlakonder het kurk en 1 tegen het secundair phloeem),waartusschen een laagje
licht geelbruin parenchym. In dit parenchym vele kleine kristallen (als schitterende puntjes waarneembaar) en tal van tangentiale gangetjes (intercellulairen
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kristallen (op dwarse en overlangsche snede als witte klompjes waarneembaar).
Steencelring tegen den secundairen bast licht geelbruin, minder regelmatig
van structuur dan de andere ring, eveneens kleine kristallenbevattend. Aande
binnenzijde van dezen binnensten ring plaatselijk met tot 2 mm lange, licht
geelachtig bruine, soepele, wat fijnheid betreft nogal sterk uiteenloopende,
gladde vezels, welke waarschijnlijk tot de primaire bastdeelen behooren.
SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 1 soort (misschien in 2 soorten, doch de
mergstralen op radiaal splijt- of slijpvlak niet duidelijk), enkelvoudig, zeer laag
(L ± 0.8 mm); vrij smal tot vrij breed (T ± 50—70, meestal ± 5 0 / 0 ; vrij
spaarzaam tot vrij talrijk (6—9 per mm), Op kopsch vlak alleen in het binnenste
deel de mergstralen matig duidelijk, lichtgeel in iets donkerder omgeving;
gebogen tot krom met vele fijne kronkelingen; naar buiten toe sterk verbreed,
doch in het buitenste deel der dilatatiezone niet duidelijk begrensd; zonder
duidelijke, onregelmatige verbreedingen. Op binnenvlak de mergstralen bij
20-voudige vergrooting duidelijk, lijnvormig tot streepvormig met spitse uiteinden, voor het grootste deel e^nrijig; de andere meerrijig, doch voor een deel
met eenrijige uiteinden. Op radiaal vlak met matig duidelijke, liggende cellen
(L20—30/*)* Mergstraalweefsel bleek geelbruin tot geelbruin; in vrijwel alle
dilateerende mergstralen met een, doorgaans meerdere dilatatieholten, welke
R ± I m m > T even groot als de dilateerende mergstraal, meestal echter smaller, L tot 3 X grooter dan de gewone mergstraalcellen; de aan de dilatatieholten grenzende cellen dichtgedrukt. Meer naar de primaire schors baststralen
grootendeels verscheurd, waardoor de begrenzing der mergstralen onduidelijk;
het weefsel is hier wijdcellig en bevat geelbruine, sklerotische groepen, welke
de baststralen met de vezels en een deel van het mergstraalweefsel omvatten.
Deze sklerotische groepen R zeer varieerend, T ± 400/i en meer; niet zelden
enkele groepen in tangentiale richting naast elkaar liggend; L ± 400/i. Kristallen en secreetcellen ontbrekend. Secreetcellen waarschijnlijk in den vorm van
de dilatatieholten• Overige bastdeelen.Zachte d e e l e n d e grondmassa vormend,
waarin de rondachtige, verdikte vezels verspreid; meer naar de buitenzijde van
den bast gewoonlijk niet te onderscheiden van het mergstraalweefsel. Afstand
tusschen de vezels R en T gewoonlijk 50—100, soms tot 250JU. De zachte
deelen opkopsch vlakbleeklichtgeel,in een der monsters met een strook, waarin
roode vlekjes in de omgeving van roode vezelgroepjes; op verschillende plaatsen
bij 20 X, doch ook bij 10 X vergrooting talrijke, rondachtige melksapgangen
(diameter 50—150/<)en kleinere celholten zicbtbaar. Op tangentiaal vlak zonder
kristallen en secreetcellen; met 20-voudige loupe op dit vlak plaatselijk een
kronkelend tot geknikt melksapvat met witten inhoud zichtbaar, Vezels
alleenstaand, vrij schaarsch, vrij regelmatig verspreid, of ettelijke tegen elkaar
geplaatst; in enkele monsters in min of meer duidelijke, tangentiale rijen; soms
in radiale rijen tusschen de mergstralen; plaatselijk op kopsch vlak meer dan
dehelft vanhetoppervlak innemend; voor een deel opvallend, de overigen minder duidelijk. Vezels op kopsch vlak met rondachtige doorsnede;soms,vooral
in de dilatatiezone, tangentiaal,soms radiaal gerekt,somseenigszins halve maanvormig; wand der dikste vezels zwartachtig bruingrauw, scherp begrensd, soms
gelaagd en dan meestal sterk lichtbrekend; soms met grijswitte vlekjes; wand
der dunne vezels bruingrauw; in een der monsters vele roode vezels in een
strook midden in den bast; holte der vezels zeer verschillend van grootte, op
de slijpvlakken soms met witte of grijze stof gevuld; vezels tot 150/i in dia-
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meter, soms R of T tot 250//, de meeste kleine vezels ±50 /i; alle vezels
L f—1], soms tot 2 mm. Op tangentiaal en radiaal vlak de mergstralen matig
duidelijk, helder geel, met duidelijke verdikkingen, spitseuiteindenen dikwijls
met duidelijke celholten. Op dwarse breuk in de jongere bastdeelen vezeluiteinden stomp, zeer kort, stijf en bros. Steencellen in niet duidelijk begrensde
groepen; plaatselijk, vooral in de dilatatiezone, is bijna al het parenchym min
of meer sklerotisch; op kopsch vlak steencelgroepen bruingeel, niet duidelijk
tegen de steencelgroepen in de mergstralen begrensd; steencellen niet uitgezet.

Familie Bombacaceae.
No. 6.

COELOSTEGIA SUMATRANA BECC.

MateriaaLVijfmonsters:E276(diameteronbekend), E754 (d.70cm),T 788
(d. ± 60 cm), T 1287 (d. ± 60 cm) en T 1288 (d. > 40 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r zwartbruin tot zwart met grijze tint, soms
met grijze plekken. K o r s t met onregelmatige, matig diepe tot ondiepe, overlangschevoren;dezevoren tot indenlevenden bast doorloopend, inhet bovenste
stamdeel soms dieper, soms ondieper dan in het onderste stuk; korstruggen
onregelmatig, soms vrijwel geheel verweerd, dikwijls met kleine, iets glinsterende plaatjes aan den buitenkant, met overlangsche en ook wel met overdwarsche barsten/somsvrijeffen enhalf vergaan. Oppervlak oneffen, somsmet
dilatatie-inzinkingen, ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n soms aanwezig, Week,
meestal min of meer in vertikale rijen, bij de wortellijsten meer verspreid.
Bastkenmerken. D i k t e 5—30 mm; korst 0—4 mm. Bast matig hard,
met matig sterke vezelbundels; in drogen toestand stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k glad; in levenden toestand wit tot lichtbruin; aan de lucht
direct lichtbruin, bruinrood of fraai donker-oranje kleurend. Dwarse breuk
met talrijke, oranje-bruine vezeluiteinden. T a n g e n t i a l e d o o r s n e d e bij den
levenden bast doorgaans met groote, overlangs gerekte, licht gekleurde, niet
vezelige weefselgroepen. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden
bast licht roodachtig bruin tot bleekbruin, bij den dooden bast oranjekleurig
roodbruin tot donkerroodbruin. Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen, soms met meer of minder sterken kruisdraad. G e u r frisch, in drogen
toestand niet kenmerkend. Smaak bitter en wrang, in drogen toestand bitter.
Secreties geene. E x t r a c t met water roodachtig, troebel, met ammonia
veel donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE),

Korst overlangs barstend op de dilatatiegleuven van den bast, matig snel
wegrottend. Afgesloten b a s t d e e l e n aan oudere boomen overal gevormd,
soms plaatselijk afgevallen, meestal in 1laag ter dikte van |—4 mm aanwezig;
aan jongere stammen afkomstig van de primaire schors, aan oudere stammen
van het secundair phloeem. Kurklaagjes meestal weinig uitgebreid, T tot
4 cm, L tot 7 cm, R 0.1—0.5, plaatselijk tot 0.8 mm; aan jongere boomen ondiep putvormig, aan oudere vlak tot putvormig; met vlakke tot sterk schotelvormig opgebogen randen, meestal eenigszins oneffen; de afgesloten bastdeelen
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meestal door de kurklaagjes heen met den levenden bast samenhangend, tot de
vezellagen vergaan zijn; kurklaagjes soms grillig barstend als opdrogende klei,
langzaam verweerend. K u r k (phelleem) in 1 soort, zacht, meestal tusschen
zacht en steenkurk instaand; kleur van het kurk lichtbruin, bruinrood of zwart,
dikwijls met grijze tint; plaatselijk bruinroode met zwarte laagjes afwisselend,
plaatselijk kurklaag geheel zwart, in.de gleuven soms een laag lichtbruin kurk
(dezelaagRtot0*8mm);kurkmetmatigduidelijke,radialecelrijen,optangentiaal
slijp- of splijtvlak met onduidelijke cellen (L = ± T = + 35//). L e n t i cellen aan slechts een der monsters aanwezig in een dilatatie-inzinking en ook
elders op den bast; talrijk; spleetvormig, met grove randen; overlangs gerekt,
soms zeer grillig gebogen, tot 11 cm lang, verspreid; slechts enkele lenticellen
met roodachtig paars, korrelig vulweefsel.
Bast* PHELLODERM waarschijnlijk ontbrekend. PRIMAIRE SCHORS niet duidelijk of althans zeer smal. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten, welke
in hoogte en breedte niet te onderscheiden; van zeer laag tot vrij laag (L0.5—4
mm, sterk varieerend);vrij smal tot breed (T 50—150//), de breedste bij indroging van den bast opengetrokken;vrij spaarzaam tot vrij talrijk (7—10 per mm),
Op kopsch vlak de mergstralen duidelijk, licht goudbruin in een meer grauwe
omgeving, recht tot gebogen, soms zwak golvend, zonder fijne kronkelingen;
de uiteinden der oudere mergstralen naastde dilatatiegleuvenzijwaartsgebogen;
vele baststralen in het buitenste deel van den bast versmald en golvend; mergstralen naar de buitenzijde verbreed, de oudste het meest; sommige mergstralen
met onregelmatige, soms ongeveer lensvormige verbreedingen. Op binnenvlak
de mergstralen duidelijk; de groote streepvormig met spitseuiteinden,dekleine
lijnvormig; de groote meerrijig, de kleine eenrijig (bij 20 X'vergrooting). Op
radiaal vlak mergstraalcellen vrij duidelijk, grootendeels liggend, aan den rand
en in de mergstraal plaatselijk staand; enkele mergstralen geheel uit staande
cellen bestaand. Liggende cellen L30—40//, de staande L tot 70/z* Mergstraalweefsel geelachtig roodbruin tot grauw, zonder dilatatieholten, met duidelijke cellen; op radiaal slijpvlak radiale celrijen met inhoud regelmatig afwisselend met een of enkele celrijen zonder inhoud. Kristallen en secretieorganen
•ontbreken. Verbreedingsweefsel naar het schijht zwak sklerotisch; dichtbij den
primairen bast zijn de baststralen verscheurd. Het verbreedingsweefsel tot aan
de primaire schors met slijmholten; deze slijmholten in hasten, waarvan reeds
veel bast is afgesloten, zeer schaarsch, in jongere hasten matig talrijk, plaatselijk in groepjes geplaatst; vorm der slijmholten rondachtig, doch meestal tangentiaalgerekt,met ronde, radiale doorsnede; holten meestalleeg,somsmet grijzigen of grauwen, tot vliesjes opgedroogden inhoud; afmetingen R | — | mm;
T tot 0.8 (waar er 2 holten in elkaar overgaan tot 1 | mm); L ± 0.3 mm.
Overigebastdeelen.Z a c h t e deelen min of meer duidelijk in smalle, tangentiale
laagjes en dan afwisselend met tangentiale rijen van vezelgroepen;op vele plaatsen echter de grondmassa vormend, waarin vezelgroepen verspreid. De zachte
laagjes R slechts 5—25//, gewoonlijk smaller dan de vezelgroepen; T slechts
over 1tot enkele mergstralen te volgen; op kopsch vlak goudkleurig geelbruin;
op tangentiaal splijtvlak goudbruin, met fijne, onduidelijke, overlangsche teekening; zonder kristallen, secreetcellen of -gangen; op radiaal vlak onduidelijk,
grijsachtig, met onduidelijke overlangsche celrijen. Vezels in bundels;deze
bundels verspreid in de zachte bastdeelen of min of meer in tangentiale rijen
geplaatst, op dwarse doorsnede vierhoekig tot veelhoekig, somsmeerrond, niet
zelden onregelmatig; soms radiaal, soms tangentiaal gerekt; R 25—110//, vrij
sterk varieerend; T 30—110//; dikwijls smaller, soms breeder dan de breede
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vlak grauw tot goudgeel, soms bleekgeel; onduidelijk door de aanwezigheid
van de zachte bastdeelen; met enkele, bij aansnijden witte kristalvezeltjes; op
radiaal vlak grauw geelbruin. Vezeluiteinden op breuk langer dan J mm;
bijna wit, iets oranjekleurig; slap, fijn, met ruw oppervlak. Steencellen
bntbrekend.
No. 7.

DURIO OXLEYANUS GRIFF.

MateriaaL Vijf monsters: E 359 (diameter 90 cm), E 463 (d. 70 cm), E 507
(d. 65 cm), E 566 (d. 95 cm), T 332 (d. 84 cm),
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur grijs- of roodachtig bruin, dikwijls met
meer bleeke groepen en chocoladekleurige schilferplekken. Korst met grillige,
overlangsche barsten, in onregelmatige, plaatvormige stukken losrottend of
afbrokkelend, [een ruw uiterlijk aan den stam gevend. Oppervlak gewoonlijk
met ondiepe putten, ruw aanvoelend, met vele lenticellen.
Bastkenmerken. Dikte 7—20 mm; korst 0—6 mm. Bast in levenden
toestand hard, vezelig; in drogen toestand zwak stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k glad, wit tot zeer licht roodbruin, aan de lucht een weinig
donkerder roodbruin tot vuilgrauw kleurend. Dwarse breuk met talrijke,
vezelige punten met lange vezeluiteinden, K l e u r der dwarse doorsnede
bij den levenden bast vuilachtig bruinrood, bij den dooden bast grauwachtig
roodbruin met grijze tint. Radiaal splijtvlak met vrij duidelijke mergstralen,
niettegenstaande de vezeligheid en den kruisdraad van den bast. G e u r zwak
zuurachtig, soms zwak zoetachtig, soms naar rauwe boonen; in drogen toestand
niet kenmerkend. Smaak bitter en wrang, in drogen toestand niet kenmerkend.
Secreties geene, het uit den verschen bast te drukken gewone sap bloedrood.
E x t r a c t met water een weinig bruin of roodbruin, met ammonia een weinig
rooder, met ferrichloride iets donkerder, soms zwart kleurend; bij omschudden
zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst.Afgesloten bastdeelen aanallemonsters,zijhetsomsookplaatselijk,
aanwezig. Korst metenkele grillige,overlangsche barsten, afbrokkelend ofaande
randen der afsluitende kurklagen afbrekend; vrij snel vergaand. Afgesloten
bastdeelen overal gevormd, plaatselijk nog aanwezig in een laagje ter dikte
van 2—6 mm,afkomstig van hetsecundaire phloeem; primaire schors niet meer
aanwezig. Kurklaagjes T t o t 8 cm, L tot 10 cm en meer, R nogal varieerend,
tot 2 mm; putvormig tot vlak, met vlakke of zwak schotelvormig opgebogen
randen; soms met kleine oneffenheden (door steencelgroepjes veroorzaakt),
met overlangsche, grillige barstjes of gleufjes; afgesloten bastdeelen door de
kurklaagjes heen met de levende verbonden blijvend door niet afgesnoerde
vezelbundels, totdat deze laatste zijn vergaan. K u r k (phelleem) in een soort,
sponzig, doch overgangen naar steenkurk vertoonend; de meer sponzige deelen
lichtbruin, plaatselijk bijna wit; de hardere deelen vuil roodbruin, soms bijna
zwart; deze laatste soort dikwijls op breukvlak met blauwachtig grijze of paarse
tinten; de witte of zeer lichtbruine laagjes slechts plaatselijk en dikwijls dichter
bij de kambiale laag voorkomend, niet dikker dan ± 250/i; radialecelrijeninde
witte,sponzigegroepenslechtsplaatselijkduidelijk; indeharderelagende celrijen
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niet zelden verwrongen of door warreligheid der lagen onzichtbaar; op tangentiaal vlak cellen matfg duidelijk, in de warrelfge deelen der lagen onduidelijk
(cellen L = ± T = 30—40,plaatselijk tot50//); hetkurklangzaam verweerend,
de zachtere deelen waarschijnlijk vrij sneL L e n t i c e l l e n aan sommige monsters
aanwezig; dikwijls is het niet duidelijk, of de verhevenheden en gleufjes in het
kurk lenticellen zijn of kurkbarstjes met grove, opgebogen randen; de lenticellen gemeenlijk overlangs gerekt spleetvormig of gebogen spleetvormig, soms
rond of rozetvormig; verspreid, matig tot zeer talrijk, de spleetvormige L tot
1 cm, de ronde tot | cm in diameter; lenticellen dikwijls een weinig uitpuilend;
vulweefsel grijsachtig geelbruin, soms met ongeveer witte groepjes, sponzig tot
korrelig, dikwijls niet duidelijk te onderscheiden van het gewone kurk*
Bast* PHELLODERM aan allemonsters op verscheidene plaatsen; R | —1\ mm;
herkenbaar aan de radiale celrijen, plaatselijk ook aan de schuine ligging der
lagen ten opzichte van de mergstralen; bestaand uit parenchym met tangentiaal afgeplatte steencelplaatjes. Het parenchym bruin, zonder kristallen, uit
fijne cellen opgebouwd, waarvan verscheidene met roodbruinen inhoud.
De steencelplaatjes bleek grauwachtig geel, niet altijd even scherp begrensd;
R 50—200 /i; L zeer uiteenloopend, tot 2.5 mm; in radialen zin 1—5, soms 7
der plaatjes naast elkaar liggend. PRIMAIRE SCHORS ontbrekend. SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten, welke, wat afmetingen betreft, in elkaar
overgaan; uiterst laagtotvrij laag(L 0.4—3mm);smaltotvrij breed (de smalste
T vanaf 20, de grootste T tot 100/*); vfiJ spaarzaam tot vrij talrijk (6—8 per
mm). Op kopsch vlak mergstralen duidelijk, de kleine soort slechts plaatselijk
te onderscheiden; in de plaatselijk aanwezige tangentiale steencelplaten slechts
enkele mergstralen duidelijk; mergstralen licht roodbruin in meer grauwe omgeving, met eenigszins radiaal gerekte cellen, recht tot gebogen verloopend,
dikwijls zwak golvend, zonder fijne kronkelingen, naar de buitenzijdesmalwigvormig verbreed; in verscheidene mergstralen onregelmatige verbreedingen,
opwelkeplaatsen hetweefsel somssklerotisch is.Optangentiaalvlak mergstralen
duidelijk; de kleine lijnvormig, eenrijig (20 X vergrooting op slijpvlak); de
groote meer lensvormig met spitse uiteinden, meerrijig. Op radiaal vlak mergstralen met liggende, slechts plaatselijk aan den rand met enkele staandecellen;
kleine mergstralen hier niet te onderscheiden; de cellen L20—40/*, soms in
een mergstraal, soms in verschillende mergstralen nogal uiteenloopend. Mergstraalweefsel bruinrood, zonder dilatatieholten, in sommige monsters, waar de
mergstraal een steencellaag passeert, gesklerotiseerd; ook in het dilatatiegebied
in de uiteinden, over de geheele hoogte, slechts over een deel hiervan of slechts
in het mediane deel verhard. Steencelgroepjes in deze mergstralen R meestal
gering, licht bruinachtig geel, met tangentiale celrijen; op kopsch vlakdesteencelgroepen uit verschillende mergstralen in radiaal verloopende, zwak gebogen
lijnen en gewoonlijk slechts in de buitenste helft, zelden reeds kort bij het
kambium aanwezig; op tangentiaal vlak onder of schuin onder elkaar gelegen
mergstralen met sterkere sklerose. Mergstraalweefsel zonder kristallen, met
bruinrooden inhoudinzeer vele cellen; op radiaal vlak met afwisselende, bruingele en donker bruinroode, ± 1 eel dikke lagen, zonder secretie-organen.
Overige bastdeelen. Zachte deelen soms in onduidelijke, fijne, doorgaans
tangentiaal gerekte laagjes; meestal de grondmassa vormend, waarin vezelgroepen verspreid; de laagjes en groepjes R tot 100^, nogal varieerend, doch
steeds zeer gering;op kopsch vlak grauw, dicht bij het kambium het duidelijkst;
opkopschslijpvlak met talrijke, zeerfijne cellen,plaatselijk ookmet witte stipjes;
op tangentiaal vlak grauw, plaatselijk met een enkele, overlangsche, roode
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verspreid,ofin min of meer duidelijke, tangentiale rijen gerangschikt, ongeveer
2
/ 3 van het kopsche vlak innemend; op dwarsdoorsnede veel-,somsvierhoekig,
soms rondachtig; R ± 50—100[i; T tot ± 150//, zelden van breede mergstraal
tot breede mergstraal loopend; op kopsch vlak de vezelbundels zwart, op overlangsche slijpvlakken bijna wit* Vezeluiteinden op dwarse breuk tot meer dan
2 mm lang, geelachtig wit, slap, vrij fijn, met glad oppervlak. Steencellen
in sommige monsters in groote en kleine, ten opzichte van het binnenvlak
zwak golvende of eenigszins schuin staande, tangentiale platen; in radiale richting soms een plaat, soms echter 10 en meer van dergelijke platen; de platen R
tot \ mm, T tot verscheidene cm, L doorgaans 1, soms enkele cm; de platen
verder licht bruingeel, zeer waarschijnlijk uit een laag cellen bestaand, welke
cellen in radiale richting uitgezet.

Familie Burseraceae*
No, 8.

SANTIRIA ROSTRATA BL.

Materiaah Vijf monsters: T 5 3 (diameter 35 cm), T 178 (d. 19cm), T255
(d. 22 cm), T527 (d. 25 cm), T583 (d. 26 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r grijs roodbruin, licht bruingeel tot grauwgrijs* K o r s t met kleine, soms grillige, overlangsche barstjes, afbrokkelend of
in meer plaatvormige stukken afvallend* Oppervlak glad, van dichtbij gezien
oneffen, met putten in de dunne, vergaande schorslagen. L e n t i c e l l e n soms
aanwezig, schaarsch.
Bastkenmerken* Dikte 3—6 mm; korst 0—3mm. B a s t in levenden toestand matig hard, in drogen toestand niet stuivend bij het breken. Binnenoppervlak in levenden toestand wit. Dwarse breuk vrij effen, aan de binnenzijde met lintvormige, vrij brosse vezellaagjes; over de breuk talrijke harsgangen
verspreid. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast bruin of
roodbuin, bij den dooden bast vuilwit, tegen den buitenkant meer roodbruin.
Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen en uitstekende vezellaagjes.
G e u r geen of zwak zoetig, soms naar peentjes; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak zoetig, wrang, iets bitter, in drogen toestand niet kenmerkend.
Secretiesrbij inkapping weinig tot vrij veel wit, harsachtig sap in druppeltjes
uittredend, dat aan sommige boomen nog gedurende eenigen tijd uit de wonden
stroomt; aan handmonsters plaatselijk als zwarte stof aanwezig• E x t r a c t
met water bruinachtig, troebel; met ammonia niet of weinig donkerder, met
ferrichloride soms donkerder, soms zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, afbrokkelend, soms in plaatvormige stukken afvallend, spoedig vergaand. Afgesloten bastdeelen aan alle monsters gevormd, van sommige reeds afgevallen; waar aanwezig in tin laagje ter dikte
van 1—2 mm, afkomstig van het secundair phloeem; aan sommige monsters
ook van de primaire schors. Kurklaagjes aan jonge basten rondachtig of
eenigszins tangentiaal gerekt (T en L 1—4 cm), aan oudere basten grooter,
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vlakkeof eenigszinsschotelvormig opgebogen randen; gewoonlijk nogal oneffen;
de door de kurklaagjes niet afgesneden vezels levende en afgesloten bastdeelen
aan elkaar verbonden houdend, totdat de vezels zijn vergaan; kurklaagjes met
vele, zeer fijne, overlangsche barstjes, waarschijnlijk langzaam verweerend.
K u r k (phelleem) in 1 soort, zacht, doch overgangen naar leder- en steenkurk
vertoonend.Dezachtekurklaagjes bleekgeel totbruin,somsglanzend roodbruin,
de hardere lichtbruin tot zwart, doorgaans met dezachtereafwisselend; radiale
teekening in de hardere, doch plaatselijk ook in de zachtere laagjes duidelijk;
cellenoptangentiaal vlak alleen in de zachtere deelen waarneembaar (de cellen
L = ± T = 35—50/i, soms tot 100//). L e n t i c e l l e n slechts aan enkele
monsters, overlangs spleetvormig gerekt of rond, verstrooid, vrij schaarsch;
de spleetvormige in min of meer overlangsche rijen in barsten van het kurk, tot
3 mm lang; de ronde tot 1—2 mm in diameter; vulweefsel geelbruin, vrij
hard, korrelig.
Bast* PHELLODERM plaatselijk aanwezig (R tot 200ju); herkenbaar aan de
radiale celrijen, plaatselijk aan de schuine ligging ten opzichte van de andere
bastlagen. Parenchym niet duidelijk; zonder kristallen. Steencellen geelachtig
wit, in den vorm van tangentiaal afgeplatte nestjes; deze nestjes dikwijls niet
duidelijk begrensd en dan het geheele phelloderm steencelachtig. PRIMAIRE
SCHORS slechts plaatselijk aan een der monsters aanwezig; R |—f mm; parenchym hiervan bruinrood, zonder kristallen of secretieorganen; steencellen in den
vorm van een bleekgelen, harden, tot 150JLC breeden, aan binnen- en buitenzijde door een parenchymlaagje begrensden ring; in de zone buiten den ring
steencellen in vele vaag begrensde groepen of nesten. SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstralen in 1soort, enkelvoudig, uiterst laag (L0.25—0.5 mm) ; smal tot
vrij breed (20—60/*, gemiddeld ± 30/i); vrij spaarzaam tot vrij talrijk (7—9
per mm). Op kopsch vlak mergstralen alleen dicht bij het kambium in de vezelgroepen, plaatselijk ook in de zachte deelen duidelijk; slechts in enkelemonsters
sommige mergstralen onduidelijk begrensd enroodbruin;voorzoover waarneembaarrecht totgebogen verloopend, naar debuitenzijde dilateerend; oferonregelmatigheden bij de verbreeding optreden, is niet duidelijk. Op binnenvlak en
optangentialevlakken mergstralen vrij duidelijk, lijn- tot lensvormig met stompe
uiteinden, waarschijnlijk voor een deel eenrijig. Mergstraalcellen op radiaal
vlak liggend, alleen met 20-voudige vergrooting waarneembaar; L ± 15—20 /i.
Mergstraalweefsel roodbruin, plaatselijk witachtig of zeer lichtbruin, zeer plaatselijk met weinig duidelijke dilatatieholten; waar de mergstralen vezeilagen en
witte bastlagen passeeren, het mergstraalweefsel plaatselijk in de uiteinden,
soms over de helft, soms over de geheele hoogte verhard; reeds bij geringe
dilatatie de baststralen tusschen talrijke, overlangsche groepjes van mergstralen
verbroken en door steencelgroepjes vervangen; deze steencelgroepen licht
grauwgeel, soms bijna wit, op kopsch vlak dikwijls min of meer verspreid, soms
in tangentiale rijen; kristallen en secretieorganen ontbrekend. Overigebastdeelen. Zachte deelen bij het kambium in tangentiale lagen, afwisselend met
vezeilagen; meer van het kambium af iets onregelmatiger, op vele plaatsen de
eigenlijke grondmassa vormend, waarin onduidelijke vezel- en steencelgroepen
liggen. De lagen R 100—250fi, midden in den bast tot 500^. Op kopsch vlak
de zachte deelen ongeveer wit, met grillige, donkerbruine tot zwarte figuren
om de harsgangen, soms ook met tangentiale, donkerbruine totzwarte strookjes;
bovendien plaatselijk met roode, soms eenigszins in tangentiale rijtjes geplaatste
stipjes (deze op dwarse breuk het duidelijkst). Op tangentiaal vlak de zachte
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deelen in sommige monsters grootendeels lichtgeel, in andere wit of grauwachtig wit, met fijne, overlangsche streping en meer of minder talrijke, overlangsche,roode lijntjes; bonderkristallenofsecreetcellen;metgomharsgangen. Deze
gomharsgangen steeds door parenchymatisch weefsel omgeven, doorgaans met
tangentiaal iets gerekt lumen (lumenR100—250/i, T tot350//),overlangs doorgaans sterk kronkelend, anastomoseerend, niet zelden gedeeltelijk horizontaal
verloopend, met licht bruinroode wanden, doorgaans zonderinhoud, plaatselijk
wel eens een roodbruine, kleverige massa bevattend; op tangentiaal vlak 3—6
per cm. Op radiaal vlak dezachtedeelenmetfijne, overlangsche,roodestreepjes
en duidelijke gomharsgangen.Vezelsineenigszins schaarsche, tangentiale laagjes, afwisselend metdewitte,somssteencelgroepen of-laagjes bevattende,zachte
bastlagen;insommigemonstersmeernaar de buitenzijde de vezellaagjes doorde
dilatatieminderduidelijk. De vezellaagjes R tot 150//, T tot 1.2 mm, door de
mergstralen in rondachtige tot vierhoekige groepjes verdeeld. Op kopsch vlak
de vezels grauwzwart, plaatselijk door een wit randje omgeven; op tangentiaal
vlak geel met grauwbruine tint; op radiaal vlak fijn overlangs gestreept. Vezeluiteinden op breuk tot J mm lang, wit, matig soepel, fijn, met eenigszins ruw
oppervlak. Steencellen waarschijnlijk plaatselijk in de als zachte deelen
beschreven bastlagen aanwezig, daar deze bij bevochtiging zwak lichtgeel
worden.
No. 9.

TRIOMMA MACROCARPA (MIQ.) BACKER.

MateriaaL Zes monsters: E 599 (diameter 50 cm), E 985 (d. 56 cm),E 615
(d. 65 cm), E 920 (d. 73 cm), T710 (d. 92 cm), T431 (d. onbekend).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam* K1eur roodachtigbruin,dikwijlsmetsterksprekende grijze, soms met min of meer blauwe, soms met zwarte tint en lichtbruine
schilferplekken. K o r s t meestal bestaand uit plaatvormige, grillige, soms aan
den onderrand iets loslatende, onregelmatig overlangs gebarsten schilfers;
uit de schilfers niet zelden stukken weggevallen; vrij algemeen hangen schubvormige, dikwijls 10—15 cm lange korstrepen dakpansgewijze boven elkaar.
Oppervlak plaatselijk glad; van dichtbij gezien met de indeukingen van
vroegere kurklaagjes; ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n vooral talrijk op de schilferplekken, klein (1—2 mm groot), bruinrood of bleekbruin, soms grijs, spleetof wratvormig, verspreid.
Bastkenmerken. Dikte 4—9 mm; korst 0—3 mm. Bast in levenden toestand vrij hard, brokkelig; in drogen toestand niet stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k glad; in levenden toestand bijna wit; aan de lucht zeer
langzaam bruin kleurend. Dwarse breuk met effen afgebrokene lagen en
in sommige monsters met enkele, lange, vezelige punten; in alle monsters met
duidelijke gomharsgangen. K l e u r der dwarse doorsnede bij den levenden
bast licht tot zeer donker roodbruin, bij den dooden bast grauwachtig grijs
roodbruin. Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen. G e u r sterk naar
peentjes, soms iets harsachtig; in drogen toestand meestal niet kenmerkend,
soms zwak aromatisch. Smaak steeds wrang, soms iets naar peentjes,somsbitter, in drogen toestand ongeveer geen of zwak harsachtig. S e c r e t i e s : direct
na inkapping treedt, vooral aan de kambiumzijde, een weinig, waterhelder of
roodachtig, waterig, kleverig hars of gomhars uit. Dit gomhars spoedig eeniger-
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mate grijs-troebel wordend, sterk naar terpentijn ruikend en zoetachtig, wrang
enzeersterknaarpeentjes smakend* De uitvloeiing bij de meeste boomen maanden,nietzelden jaren voortgaand; dikvloeibare, geleiachtige, nog lichtgekleurde,
nieuwe stroomen komen dan langzaam over de oudere, bruin en zwart verkleurde lagen* Hars eerst na vele maanden vrij hard; bij stuk stooten meestal
een weinig poederig;gewoonlijk zwart; nogsterk naar terpentijn riekend enzeer
gemakkelijk brandbaar. E x t r a c t met water bruinachtig; met ammonia
weinig, met ferrichloride duidelijk donkerder kleurend; bij omschudden zeer
duidelijk schuimend*
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE),

Korst soms overlangs barstend, niet zelden in platen afvallend, soms afbrokkelend, vrij langzaam wegrottend. Afgesloten bastdeelen overal gevormd,
slechts aan enkele monsters aanwezig, aan de stammen in 1, zelden in 2 laagjes,
elk ter dikte van 2—4 mm, afkomstig van het secundair phloeem. Primaire
schors niet aanwezig* Kurklaagjes meestal sterk uitgebreid, T 2 tot 10 cm
en meer, L tot 20 cm en meer; waar het kurklaagje zich tusschen korst en bast
bevindt, R 80—200 /A; waar het aan den buitenkant zit, R 50—75/i; vlak putvormig, met vlakke tot sterk schotelvormig opgebogen randen, gewoonlijk
eenigszins oneffen; waar korst afgevallen, kurklaagje met zeer fijne, overlangsche barstjes en doorgaans langzaam verweerend, K u r k (phelleem) in 1soort,
sponzig tot een weinig hard, witgrijs tot zwartachtig bruin of roodachtig bruin,
zeer plaatselijk wit; de kurklaagjes dikwijls met een witgrijs laagje aan den
buitenkant; radiale celrijen niet waarneembaar; cellen op tangentiaal vlak alleen
in de witte groepjes even zichtbaar (de cellen L —± T = 30—50/*). L e n t i cellen aanallemonstersaanwezig,plaatselijk algemeen,plaatselijk vrij schaarsch
of moeilijk te onderkennen; rondachtig tot kort spleetvormig, verspreid; de
ronde tot 4 mm in diameter, de spleetvormige 1—5 mm lang; lenticellen weinig
uitpuilend met grijsachtig wit, soms licht roodachtig of geelachtig bruin,
sponzig vulweefseL
Bast* PHELLODERM op vele plaatsen aanwezig, 200—400fi dik, te herkennen
aan de radiale celrijen, aan de schuine ligging der lagen ten opzichte van de
overige bastlagen en aan het ontbreken van mergstralen, Parenchym grauw
roodbruin tot rozerood, met tal van fijne, min of meer in overlangsche strepen
geplaatste kristallen, Steencellen in tangentiaal afgeplatte, vrij uitgebreide,
tot 150^ dikke, doorgaans onduidelijk begrensde, bleek grauwgele laagjes;
van deze laagjes dikwijls slechts 1, niet zelden echter 2—4 in radiale richting
naast elkaar. PRIMAIRE SCHORS nergens aanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM* Mergstralen in 1 soort, enkelvoudig, uiterst laag (L0*25—0.5 mm); smal tot vrij
smal (T30—60/i); spaarzaam tot vrij talrijk (5—10 per mm), Op kopsch vlak
de mergstralenvrij duidelijk, in de parenchymatische en de meeste sklerotische
groepen lichtbruin tot grauwrood; in de sterker sklerotische bastgroepen ook
wel lichtgeel; golvend tot kronkelend, bovendien op verscheidene plaatsen met
fijnere kronkelingen; naar de buitenzijde dilateerend, plaatselijk met onregelmatigeverbreedingen*Optangentiaalofbinnenvlak demergstralenvrij duidelijk,
lensvormig met stompe uiteinden, soms lijnvormig, voorzoover waarneembaar
meerrijig. Op radiaal vlak in verscheidene monsters de mergstralen niet loodrecht op het kambium staand; mergstraalcellen liggend, laag (L ± 20—40w)*
Mergstraalweefsel bruinrood, met dilatatieholten in enkele mergstralen. Op
vele plaatsen in overlangsche strooken de mergstralen uitgezet, een deel der
tusschenliggende baststralen verbroken en door steencelgroepen vervangen;
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het mergstraalweefsel of alleen in de uiteinden der mergstralen, of over een
grooter deel van, soms over de geheele breedte en hoogte dermergstralen verhard. Alle steencelgroepen lichtgeel, met onduidelijke, tangentiale streping.
Sklerose hoofdzakelijk optredend, waar de mergstraal zich in sklerenchymatische
bastlagen bevindt; de steencelgroepen der mergstralen op kopsch vlak in het
dilatatiegebied verspreid, meestal duidelijk in de mergstralen voorkomend.
Kristallen en secreetcellen in de mergstralen ontbrekend. Enkele mergstralen
met radiale gomharsgangen; deze 50—100// in diameter; R bijna gelijk aan de
geheele breedte van den bast, meer naar den buitenkant een dilatatieholte
vormend en dan T tot 500//. Overige bastdeelen. Zachte d e e l e n i n tangentiale
laagjes en rondachtige groepjes in de sklerenchymatische grondmassa van den
bast; de laagjes en groepjes niet scherp begrensd; R 50 tot plaatselijk 500//;
T i 100// tot een paar cm, over 1 tot 7 en meer mergstralen te volgen; L
gewoonlijk vrij uitgestrekt.Op kopschvlak donker roodachtig bruin tot ongeveer
zwart, met duidelijke, ronde of tangentiaal een weinig gerekte gomharsgangen
en plaatselijk met talrijke, bij 20-voudige vergrooting duidelijke celholten. Op
tangentiaal vlak donker grauw-bruinrood, onduidelijk; overlangsche celrijen
bruinrooden inhoud vertoonend bij 20 X vergrooting; zonder kristallen
of secreetcellen. Gomharsgangen aanwezig, vrij talrijk, golvend, anastomoseerend, ± 50// in diameter, plaatselijk met witten inhoud en doorgaans bruine
binnenzijde; steeds door een laagje parenchym omgeven. Vezels in het monster
E 985 niet aanwezig, in de andere monsters duidelijk ontwikkeld; dichtbij het
kambium in tangentiale lagen, meer naar buiten toe in verspreide groepen, soms
nog in tangentiale lagen; de lagen R 50—100//, T 50—100//, soms tot eenige
cm (door de mergstralen in vierhoekige of onregelmatige groepen verdeeld),
L niet duidelijk. Opkopschvlakdonkergrauw tot zwart,optangentiaal en radiaal
vlak geelgrauw of grijs, moeilijk van de andere bastlagen te onderscheiden.
Vezeluiteinden op dwarse breuk tot 1mm lang, lichtgeel, soepel, matig fijn,
glad. Steencellen in tangentiale lagen, een groot deel van het kopsche oppervlak innemend; sommige lagen of groepen met zuiver steencelachtig karakter
(op kopsch vlak grauwachtig bruingeel); de meeste lagen met naar het schijnt
minder sterke sklerose (op kopsch vlak roodachtig of bruinachtig geel tot wit).
Langs het kambium een dun bastlaagje zonder steencellen. De steencel- en
de steencelachtige lagen R 200—500ju;in het monster E 985vrijwelhet geheele
kopsche vlak innemend en hier desteencellagen met steencelachtige afwisselend;
T en L uitgebreid; op kopsch vlak met lichte stipjes en grauwe, tangentiale
lijntjes; op dwarse breuk met talrijke, alleen bij 20-voudige vergrooting waarneembare celholten; op tangentiaal vlak met meer of minder duidelijke, overlangschestreping.Steencelachtige lagenoptangentiaal enradiaalvlakmet kleine,
lichtgekleurde, overlangsche lijntjes (waarschijnlijk celinhoud). Kristallen inde
steencellagen ontbrekend.

Familie Celasfxaceae*
No- 10-

KOKOONA SPEC.

MateriaaL Vijf monsters: E 634 (diameter 95 cm), E 635 (d. 70 cm),E 639
(d. 50 cm), E 728 (d. 45 cm), E 736 (d. 80 cm).
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Uitcrlijk van den Stam. K l e u r bruinachtig grauw met gelig grijze plekken,
soms met roode tint; aan den voet bijna altijd heldergeel. K o r s t ontbrekend;
Oppervlak glad, soms met talrijke, meer of minder duidelijke, horizontale
lijntjes of ribbeltjes; vrijwel steeds met fijne, overlangsche kurkbarstjes; ruw
aanvoelend. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bastkenmerken* D i k t e 8—12 mm; korst (uitsluitend uit kurk bestaand)
1—2 mm. Bast in levenden toestand zeer hard, brokkelig; in drogen toestand
niet stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k glad; in levenden toestand
wit tot lichtbruin; aan de lucht zeer langzaam grauwachtigbruin verkleurend.
D w a r s e breuk tangentiale gelaagdheid vertoonend, zonder uitstekende
punten. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast bruinachtig
rood tot karmijnrood, bij den dooden bast geelachtig grauw. Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en uitstekende randen van steencelplaten. G e u r zwak zuur; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak een
weinig bitter, in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene. E x t r a c t
met water bruinachtig of roodachtig,zoowel met ammonia alsmet ferrichloride
slechtseenweinigdonkerderkleurend;bijomschudden zeerduidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst. Afgesloten b a s t d e e l e n ontbrekend. Kurklaagjes R 1, plaatselijk tot 2.5mm; op descheurtjes zeer dun, overlangs barstend; de diepere deelen
der laagjes echter dikwijls in eenigszins andere richting scheurend dan
de meer naar buiten liggende, waardoor eenigermate netvormig geplaatste,
schuin verloopende ribbeltjes ontstaan. K u r k in 1 soort, zacht, minof meer
leerachtig van substantie, soms afknappend bij ombuigen; kleur van het kurk
intens geel, met diverse, dikwijls oranjekleurige tinten en met dunne, zeer lichtgeleof roode laagjes; binnenzijde der kurklaag bruinachtig geel. Het kurk met
onduidelijke, radiale celrijen, op tangentiaal breukvlak met zeer onduidelijke
cellen,. uiterst langzaam verweerend; zelfs de fijne, wellicht 20—30jaar oude
kurkribbeltjes aan demeestemonsters nogintact.Het kurk brandt, zelfs wanneer
het nat is, met sterke vlam. L e n t i c e l l e n afwezig.
Bast. PHELLODERM aan alle monsters; R £—1 mm; naar de binnenzijde
niet scherp afgescheiden; te herkennen aan de radiale streping en aan de lichte
kleur der steencelgroepen, welke van de steencelgroepen in de overige bastdeelen afwijkt. Parenchym roodachtig, met kleine cellen, zonder kristallen.
Steencellen in onduidelijk begrensde, bleekwitte groepjes; bijna het geheele
phelloderm eenigszins sklerenchymatisch. PRIMAIRE SCHORS aan alle monsters
aanwezig; R 1—2mm. Parenchym roodbruin tot grauw, met kleine cellen, in
tangentiaal gerekte, dunne, staafvormige groepjes tusschen de steencelnesten;
zonder kristallen of secretieorganen. Steencellen in tangentiaal aaneerigeregen
nesten en in talrijke, tangentiale celrijen of groepen van dergelijke celrijen,
waardoor op tangentiaal vlakeentypische,horizontaleteekeningontstaat. Steencelnesten met tangentiale streping; R ± f—\ mm, T \—\ mm, L ± \—1 mm;
de rijen van nesten T tot een paar mm; de tangentiale steencelrijen van uiteenloopende afmetingen; R en L ± 25/*—\ mm; T van ± 100/i tot een paar
mm. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 1soort, enkelvoudig; uiterst laag tot
zeer laag (L0.3—1 mm, gemeenlijk |—f mm); smal (T20—30/0; talrijk
(10—13 per mm). Op kopsch vlak in de buurt van het kambium duidelijk
zichtbaar als zeer lichtbruine lijntjes in lichtgele steencelgroepen; sterk kronke-
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vlak met smalle, tangentiale, lichtgele steencelrijtjes en dito bruinroode,
parenchymatische ceirijtjes. Opbinnenvlak en op tangentiale vlakken de mergstralen in dezachte bastdeelen alleen bij 20-voudigevergrooting matig duidelijk,
lijnvormig; althansvoor een deel eenrijig. Cellen op radiaal vlak liggend, laag;
L 30—40fi. Mergstraalweefsel geelachtig bruinrood, dikwijls geel tengevolge
van desklerose, doch dan meestal nogenkele cellen met donkerroodenof donker
bruinrooden inhoudaanwezig;zonder dilatatieholten; opeen enkelenaallemergstralen van vlak bij het kambium tot in de dilatatiezone verhard. Op tangentiaal
vlak slechts enkele mergstralen duidelijk verbreed en deze niet of alleen in de
uiteinden of slechts over een gedeelte der hoogte gesklerotiseerd; de steencelgroepjes hier geelachtig bruingrauw, met tangentiale streping. Mergstralen
overigens, voorzoover waarneembaar op het tangentiale vlak, niet verbreed;
bijna geheel gesklerotiseerd; door de heldergele steencelgroepen in de baststralen opzij gedrukt; in de zachte bastlagen weinig duidelijk, niet verhard.
Op tangentiaal vlak meer naar den buitenkant de meeste baststralen verbroken;
hier liggen in een roodbruin parenchymatisch weefsel vier vormen van steencelgroepenenwel1•ongeveer rechthoekige, op radiaal vlak rondachtige, heldergele en grauwe steencelnestjes, die grootendeels in lange en korte tangentiale
rijen zijn gerangschikt; 2.in deze rijen komen overlangs gestreepte en kristallen
bevattende steencelgroepen voor (dit zijn stukken van de baststralen); 3. grauwachtig gele, meer overlangs gerekte, op radiaal vlak streepvormige, grauwe
steencelgroepjes; 4.ongeveer witte, tangentiale, op radiaal vlak stip- of groepvormige, eveneens ongeveer witte steencelrijen. Plaatselijk zijn de steencelgroepenindetangentialerijen door een lichtgekleurd, overlangsch lijntje (baststraal of mergstraal?) van elkaar gescheiden. Kristallen, secreetcellen of -gangen
ontbrekend. Overige bastdeelen* Zachte deelen in onduidelijk begrensde,
ongeveer tangentiale laagjes, welke echter dikwijls meer of minder talrijke geelwitte steencellen bevatten. Deze laagjes wisselen vrij regelmatig af met lagen,
die zijn opgebouwd uit groote steencelgroepen; langs het kambium een zeer
smal strcokje zonder steencellen. De zachte laagjes R 20—100fi; T en L sterk
uitgebreid; op kopsch vlak grauwbruin; op tangentiaal vlak licht grauwbruin,
met overlangsche, dikwijls donker grauwbruine celrijen; zonder kristallen,
secreetcellen of -gangen; op radiaal vlak met overlangsche,donker grauwbruine
lijntjes. Ook op dit vlak liggen er in de zachte bastlagen duidelijke, overlangs
gerekte, sklerenchymatische elementen. Vezels niet aanwezig. Steencellen
in tangentiale lagen, welke afwisselen met zachte bastlagen, die echter ook voor
een deel zijn gesklerotiseerd (zie boven). De tangentiale, zuivere steencellagen
plaatvormig; opgebouwd uit op kopsch vlak lensvormige, elliptische tot ronde,
op tangentiaal vlak gewoonlijk ongeveer lensvormige steencelgroepen. Deze
steencelgroepen R e n T ± J—| mm, L i—1 mm; op het tangentiale vlak met
het verharde mergstraal- en overig baststraalweefsel verbonden tot staven van
een paar mm lengte. Deze staven vormen dichter bij het kambium vrij
regelmatige, tangentiale platen, doch hangen verder van het kambium af tot
onregelmatige groepen samen; deze groepen zijn door dilatatieweefsel van
elkaar gescheiden. Tegen de buitenzijde van het secundair phloeem de staafvormige groepen of brokken hiervan onregelmatig verspreid. De steencelgroepen
helder geel, opgebouwd uit steencellen, welke gewoonlijk onregelmatig zijn
uitgezet, het meest in radiale en tangentiale richting; steencelgroepen verder
dikwijls met duidelijke kristallen. De verharde deelen der baststralen, welker
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cellen niet zijn uitgezet, meer bleek- of grauwgeel, dikwijls een enkele, overlangsche, grauwbruine celrij bevattend, ponder kristallen.
No. II.

LOPHOPETALUM SPEC.

MateriaaL Vijf monsters:E 539 (diameter 65cm), E 559 (d.70cm),E 560
(d. 60cm), E563 (d.60 cm), E 567 (d.65cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r lichtbruin, niet zelden met rose, soms
gele tint; meestal met geelachtig grijze plekken, vooral aan het onderste
stamdeel, niet zelden de geheele stam geelachtig grijs; stam in het bovendeel
meestal met vrij korte, soms echter 30—50cm lange, overlangsche, diepe,
bruine groeven op ± 2—5 cm vanelkaar; randen dergroevenvrij vlak; in het
benedenste stamdeel de groeven meestal meer barstvormig, bruin, soms op
10cm en meer van elkaar; deze scheuren op de onbeduidende, vlakke lijsten
van den stam dikwijls zeer breed en vlak bij elkaar, zoodat soms een typisch
stelsel van barsten ontstaat, dat eenigermate op een ruwe vischgraatfiguur
lijkt. K o r s t op de ruggen met kleine, korte barstjes. Oppervlak van dichtbij
gezien met afbrokkelende korstlaagjes, ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bastkenmerken. Dikte 1—2 (op diepe gleuven) tot 12mm; korst 0 (in de
gleuven) — 6mm.Bast matighard;hetbinnenstedeelsterkvezelig,het buitenste
deel meer bros; in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken. Binnenoppervlak met talrijke fijne, overlangsche ribbeltjes, in levenden toestand
lichtbruin; aan de lucht langzaam bruin kleurend. Dwarse breuk met zeer
talrijke, zeer lange, grijsgele, vezelige punten. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e
bij den levenden bast roodachtig tot vuilbruin, meer naar binnen toe lichter
(vleeschrood); bij den dooden bast geelachtig roodbruin met grauwe tint.
Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en uitstekende randjes
dervezellaagjes. G e u r eenweinigzuurachtig,dikwijls eenweinigmuf,in drogen
toestand niet kenmerkend. Smaak een weinig wrang en bitter, in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene. E x t r a c t met water een weinig
bruinachtig, met ammonia en met ferrichloride slechts een weinig donkerder
kleurend, bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).
Korst overlangs barstend op de dilatatiegleuven in den bast, meestal spoedig
vergaand. Afgesloten b a s t d e e l e n aan alle monsters gevormd, aan jongere
stammen alleen in de dilatatiegleuven, aan oudere stammen ook op de bastruggen, in 1 of 2 laagjes, elk ter dikte van 1—5 mm; aan jonge boomen afkomstig van de primaire schors, aan oudere stammen ook van het secundair
phloeem. Kurklaagjes gewoonlijk zeer uitgebreid, T tot 10cm en meer, L tot
20 cm en meer, R 1I5—3 mm, vlak, doch in de dilatatiegleuven binnenwaarts
gebogen, met randen van zeer uiteenloopenden vorm, meestal oneffen. De
vezels door de kurklaagjes niet afgesnoerd, waardoor de afgesloten bastdeelen
met den bast verbonden blijven, totdat de vezels zijn vergaan. Kurklaag
gewoonlijk met de afgesloten bastdeelen overlangs barstend, slechts langzaam verweerend. K u r k (phelleem) in 1soort, sponzig, een weinig stijf,grijswit met kleine tot zeer groote, helder oranjegele groepen, plaatselijk ook met
roodbruine, radiaal gerekte groepjes en roodbruine, fijne, tangentiale laagjes;

de oranjekleurige groepjes soms de geheele dikte, soms slechts een gedeelte
van de kurklaag beslaand, doch niet in fijnere, tangentiale laagjes optredend;
het roodbruine kurk in fijne groepjes en zeer dunne, tangentiale laagjes in het
grijswitte kurk, De binnenzijde der kurklagen doorgaans vlak, de buitenzijde
der oude kurklagen soms met uitsteeksels. De dikkere kurklaagjes doorgaans
stukjes bast insluitend, welke stukjes niet steeds gemakkelijk van de roodbruine kurkgroepjes zijn te onderkennen. Kurk met even zichtbare, radiale
celrijen en op tangentiale doorsnede met zeer fijne cellen (L = i T = 15
—35^). L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bast. PHELLODERM slechts plaatselijk duidelijk, R tot 1.2 mm, te herkennen
aan de radiale streping, aan de schuine ligging der lagen ten opzichte van
het overige bastweefsel en aan het eindigen der mergstralen op een kleinen
afstand voor het kurk; parenchym vuilroodbruin, zonder kristallen; steencellen
in tangentiaal afgeplatte nestjes of plaatjes (de nestjes en plaatjes R 30—40,
plaatselijk tot 120jti, T tot ± 1mm, L50— ± 8 0 0 / / ) en in fijne, radiale
rijtjes; van de nestjes of plaatjes tot 3 in radiale richting naast elkaar en de
cellen soms in radiale richting uitgezet. PRIMAIRE SCHORS alleen aan jonge
basten, R | - ± 1mm, onduidelijk tegen den secundairen bast begrensd;
parenchym bruinroodgrauw, in tangentiale staafjes of laagjes, met even waarneembare cellen, zonder kristallen, secreetcellen of -gangen; steencellen grauw
bruingeel, evenals het parenchym in tangentiaal gerekte rijen en in dikwijls
iets tangentiaal gerekte nestjes, welke in tangentiale, soms ook in min of meer
overlangsche rijen zijn geplaatst. SECUNDAIRPHLOEEM. Mergstralenineensoort,
enkelvoudig, uiterst laag en zeer laag (L 0.2—0.6, doorgaans 0.4 mm), smal tot
vrij smal (T 25—50, meestal ± 35/n),talrijk tot zeer talrijk (14—16 per mm).
Op kopsch vlak in de vezelgroepen als zeer lichtgele lijntjes duidelijk zichtbaar;
zeer plaatselijk ook in de parenchymatische groepen waarneembaar; voor
zoover zichtbaar golvend verloopend, bij de bastgleuven gezamenlijk zijwaarts
gebogen, zonder fijne kronkelingen; dilatatie van den bast voor een deel in de
mergstralen plaats vindend, hoofdzakelijk echter door het ontstaan van overlangsche dilatatiegroeven.. Mergstralen waarschijnlijk zonder onregelmatige
verbreedingen. Op binnenvlak en tangentiale snij-of splijtvlakken matig duidelijk, lijnvormig, voor zooverwaarneembaar eenrijig. Op radiaalvlak met liggende
tot ongeveer staande cellen (L 15—50jti,sterk varieerend). Mergstraalweefsel
roodachtig bruin, zonder dilatatieholten, in de vezellagen verhard; meer naar
de buitenzijde, waar de mergstralen de zachte bastlagen passeeren, de mergstralen gedilateerd, de baststralen verbroken of onduidelijk en het mergstraalweefsel soms niet; dikwijls alleen in de hoeken, soms over de geheele hoogte
van den mergstraal verhard; soms verscheidene boven elkaar geplaatste mergstralen gesklerotiseerd; de steencelgroepen dermergstralenR ± 80—100/i,T ±
250ii, L200[i—± 2mm, meestal tangentiaal gestreept,tengevolgevan uitzetting
der cellen,van sommige groepen moeilijk te constateeren of zein de mergstralen
of in de baststralen staan;op kopsch vlak desteencelgroepen verstrooid tusschen
de vezellagen. Kristallen, secreetcellen of -gangen ontbrekend. Overigebastdeelen. Zachte deelen in tangentiale en zigzagsgewijs verloopende, dikwijls
anastomoseerende lagen, afwisselend met vezellagen, soms verspreide vezelbundels en dikwijls ook radiaal gestreepte steencelnestjes bevattend; de zachte
laagjes R 40—300, meestal ± 50—100/i, in dedilatatiezone over het algemeen
breeder en onregelmatig. Op kopsch vlak grauwroodbruin met vele donkere
stippenenditovlekjes, op verscheideneplaatsenmetenkele,duidelijke celholten;
op tangentiaal vlak grauwbruinrood met donker roodbruine tot zwarte, over-
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verscheidene, donkerbruine tot zwarte, overlangsche celrijen in een laagje.
Vezels in tangentiale en zigzagsgewijs verloopende, dikwijls ookgrilliggebogen
lagen, plaatselijk in eenigszins tangentiaal gerekte bundels, afwisselend metof
omgevendoorzachtbastweefseLDevezellagenen-groepen R50—250ji,vanlaag
tot laag,ookin delagen zelf soms varieerend, T van 150/itoteenigemm,Lzeer
lang; op kopsch vlak geelachtig grauw tot zwart door een witlijntje omgeven,
op overlangsch vlak licht grauwachtig geel, met talrijke, op desnede stukgedrukte kristalletjes in de zwak grijze parenchymatische bekleeding; op radiaal
vlak met fijne, overlangsche streping. Vezellagen bij isoleering smal lintvormig,
stijf, bros.Vezeluiteinden op dwarse breuk tot 1mmen meer lang, licht bruinachtig geel tot geel, vrij stug, ietwat grof, metruwopprvlak. Steeneellen in
enkele monsters in 1of2golvende, ongeveer tangentiale laagjes of groepjes; de
laagjes of groepjes R ± 200/r, de groepen T J : 200/*, de laagjes, hoewel
plaatselijk afgebroken, Ttot ± 1cm; de groepen en laagjes L tot 2mm, 1eel
dik; de cellen in radiale richting uitgezet; op kopsch en radiaal vlak geelachtig
grauwbruin, op tangentiaal en radiaal vlak slechts matig dtiidelijk.

Familie Combretaceae*
No. 12.

TERMINALIA SUMATRANA MIQ.

Materiaal, Driemonsters: T 256(diameter 45 cm),T286 (d.58cm), T 569
(d. 40cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den S t a m . K l e u r donker grijsachtig bruin, soms metzwarte
tint. K o r s t metoverlangsche, gewoonlijk vrij onregelmatig verspreide, ondiepe
tot diepebarsten.Oppervlak oneffen,metafbrokkelende korstdeelen,ruw,soms
zacht aanvoelend. L e n t i c e l l e n plaatselijk voorkomend, verspreid.
Bastkenmerken. Dikte 3—7mm;korst 0—8mm.Bast in levenden toestand vrij zacht, vezelig; in drogen toestand sterk stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k glad; bij den levenden bast wit tot heel lichtbruin, aande
lucht bruingrauw kleurend. Dwarse breuk mettalrijke, lang gepunte, soepele,
fijne vezellaagjes; de vezellagen bij ombuigen over den nagel matig sterk.
K l e u r derdwarse doorsnedebij denlevenden bast bruin of licht roodbruin,
bij den dooden bast licht bruinroodachtig grauw. Radiaal splijtvlak metonduidelijke mergstralen en uitstekende randen van vezellaagjes; bast recht tot
sterk kruisdradig. T a n g e n t i a a l splijtvlak in den levenden bast met grijze
tint. G e u r frisch, iets aromatisch ofnaar bittere amandelen; in drogen toestand
niet kenmerkend. Smaak bitter en wrang, in drogen toestand eenweinig zuurzoet, wrang. Secreties geene. E x t r a c t met water bruin geelachtig, zwak
troebel, met ammonia duidelijk donkerder, met ferrichloride zwart kleurend;
bij omschudden sterk schuimend; bij het snijden der droge basten kleeft ereen
plastische stof aan het mes.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst grove en fijne, overlangsche barsten vertoonend, vrij snel vergaand,
afbrokkelend. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd, op vele plaatsen nog
aanwezig in ^en, zelden in twee laagjes, elk ter dikte van 2—4mm; afkomstig
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T en L tot 20 cmen meer, R }—1mm,vlak, met vlakke,tot zwak schotelvormig
opgebogen randen, effen; de niet afgesloten vezellagen door de kurklaag heenloopend en de afgesloten met de levende bastdeelen verbonden houdend tot
de vezellagen bijna zijn vergaan; kurklaag waarschijnlijk matig snel verweerend. K u r k (phelleem) in een soort, sponzig,grijswit tot lichtbruin, bijna overal
gelaagd; aan een der monsters de laatste afgesloten bastlaag met het er tegen
aan liggende kurklaagje geeL Het kurk zeer plaatselijk met zichtbare radiale
celrijen; op tangentiaal vlak met duidelijke, veelhoekige tot rondachtige, soms
typisch lange, smalle cellen; van deze laatste cellen de lange zijde in allerlei
richtingen, soms cellen iets stervormig gegroepeerd; grootste afmeting der
cellen 20—50//* L e n t i c e l l e n zeer plaatselijk aanwezig, rondachtig tot spleetvormig, matig talrijk, verspreid, dikwijls voor een groot deel in de gleuven geplaatst; diameter of lengte-_\z1—3 mm; vulweefsel wit, korrelig.
Bast* PHELLODERM en PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstralen in 1of 2 soorten; in het monster T 286 duidelijk in tweesoorten;
beide soorten uiterst laag tot zeer laag (L -j—1mm), de smalle soort vrijsmal
(T ± 30—50/0, de breede vrij breed (T 50—100/0; mergstralen vrij talrijk
(8—10 per mm). Op kopsch vlak slechts de breede soort mergstralen duidelijk,
licht geelbruin in de donkere vezelgroepen, recht tot gebogen, zonder fijne kronkelingen, met slechts zwakke dilatatie, zonder onregelmatigheden in de verbreeding. Op binnenvlak of tangentiaal vlak de smalle mergstralen lijnvormig,
de breedere lensvormig met spitse uiteinden; de smalle niet goed te onderscheiden, de breede meerrijig. Op radiaal vlak mergstraalcellen liggend, even
waarneembaar; de smalle mergstralen plaatselijk uit staande cellen opgebouwd;
de liggende cellen L ± 20//, de staande L tot 40/<.Mergstraalweefsel lichtgeel,
lichtbruin tot grauwbruin, zonder dilatatieholten, zonder sklerose, zonder
kristallen; in het buitenste deel dikwijls met helder lichtbruine cellen met plastischen inhoud, welke cellen grooter dan de omgevende. Secreetgangen in de
mergstralen niet aangetroffen. Overige bastdeelen. Zachte deelen in zuiver
tangentiale, soms zwak golvende lagen, afwisselend met vezellagen. De zachte
bastlagen doorgaans meer dan de helft van het kopsche oppervlak innemend;
R i 20—150/*,gewoonlijk 50—75/*.Op kopsch vlak licht geelachtig brum met
tangentiale, witte lijntjes tegen de vezellagen, welke witte lijntjes soms ook
in het midden der laag liggen; de zachte lagen gewoonlijk ook met donkerbruine tot zwarte, tangentiale lagen, welke de vezellagen niet raken. Op tangentiaal'splijtvlak wit door de zeer talrijke, in overlangsche rijen geplaatste
kristalsterren, welke de geheele baststraal bedekken; deze kristalsterren in
jonge hasten minder opvallend dan in oudere, in alle hasten gewoonlijk
20—30/* groot, doch steeds ook enkele grooter (in een monster van een jonge
bast diameter der groote kristallen tot 100ju).Tusschen de kristallagen,lichttot
donker roodbruine, overlangs gestreepte,zachte lagen.Secreetcellen of -gangen
in de zachte deelen ontbrekend. Op radiaal vlak de zachte deelen met overlangsche, witte of lichtgekleurde kristallagen, die afwisselen met donkerbruine
tot zwarte kristalvrije lagen; plaatselijk kristallagen minder duidelijk en dan de
donkere laag tegen de meer naar buiten of meer naar binnen geplaatste vezellagen liggend;soms de zachte laag met 2of 3 donkere lagen en evenveel kristallagen. Veze1s intangentialelagen. DelagenR20—100ft(vrijsterkvarieerend);
T en L zeer groot; door de mergstralen in zeer uiteenloopende, meestal tangentiaal gerekte, soms ongeveer vierkante of radiaal gerekte, niet zelden iets onregelmatige blokjes verdeeld; deze blokjes T 20—250ft. Op kopsch vlak vezel-
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op tangentiaal vlak goudgeel of grauwachtig donker bruingeel,dooreentalrijke
kristallen bevattende, parenchymatische bekleeding omgeven; op radiaal vlak
geelachtig, overlangs gestreept. Vezeluiteinden op breuk zeerlang, tot 2mm,wit
of lichtgeel, slap, fijn, met eenigszins ruw oppervlak. Steencellen ontbrekend.

No,13.

Familie Cortiaceae*
ALANGIUMCOSTATUM (BOERL.)WANG.

MateriaaL Vijf monsters: E852 (diameter 26 cm), T 369 (d.40 cm), T789
(d. 36cm), T 797 (d. 42cm), T 1159 (d. 31 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r grijs geelbruin. K o r s t soms met overlangsche barsten, soms min of meer plaatvormig losrottend. Oppervlak
meestal ruw door de vergaande korstdeelen, ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n
matig talrijk, dikwijls opvallend bruinrood.
Bastkenmerken. Dikte 5—9mm; korst 1 mm. Bast in levenden toestand
matig hard, met brosse, vezelige groepen, in drogen toestand zwak stuivend bij
het breken. B i n n e n o p p e r v l a k met talrijke, fijne, overlangsche ribbeltjes;
in levenden toestand bijna wit; verkleuring aan de lucht onbekend. Dwarse
breuk met afgebroken, staafvormige vezelgroepen en met grove, eenigszins
vezelige punten. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast geelbruin, bij den dooden bast grauwachtig wit met zwak bruine tint. Radiaal
splijtvlak met duidelijke mergstralen. G e u r frisch of zwak aromatisch; in
drogen toestand niet kenmerkend. Smaak bitter; in drogen toestand wrang.
Secreties geene.E x t r a c t met water geelachtig, met ammonia niet, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst zonder overlangsche barsten, afbrokkelend, waarschijnlijk matig snel
verweerend. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd; slechts plaatselijk nog
aanwezig in een laagje ter dikte van 1—1,5mm; aan sommige monsters afkomstigvandeprimaireschorsenhetsecundaire phloeem,aanandere uitsluitend
van het secundaire phloeem. Kurklaagjes weiniguitgestrekt; T en L ± 2 cm;
R tot 400, zeer plaatselijk tot 800JLI, ondiep putvormig, met zwak schotelvormig
opgebogen randen, zeer oneffen; door de kurklaagjes heenloopende vezels de
afgeslotenenlevendebastdeelenverbondenhoudendtotdat devezelszijnvergaan;
kurklaagje waarschijnlijk matig snel verweerend. K u r k (phelleem) in een
soort, sponzig, wit of grauw bruinachtig; soms grauwe, bruine en witte kleuren
in een laagje afwisselend; kurk met even zichtbare radiale celrijen en op tangentiaal vlak met dito cellen (T = ± L== 30—50/i). L e n t i c e l l e n aan een paar
monsters, spleetvormig (overlangs gerekt, soms iets scheef) tot ongeveer rond,
soms rozetvormig; verspreid; op sommige monsters talrijk, op andere minder
talrijk; de ronde 1, soms 2 mm in diameter, de spleetvormige tot | cm lang;
vulweefsel bruinrood, korrelig.
Bast. PHELLODERM aan alle monsters; R 100—150/*; herkenbaar aan de
onduidelijke, radiale streping, plaatselijk aan de scheeve ligging ten opzichte van
de overige bastlagen, plaatselijk ook aan den vorm en de kleur der steencelgroepen, welke van die der steencelgroepen in de overige bastdeelen afwijken.
Phellodermparenchym lichtbruin, zonder kristallen; steencellen van *tphello-
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tot 1 mm, in radiale richting in een, soms in twee rijen naast elkaar. PRIMAIRE
SCHORSnietaanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM.Mergstratenin2soorten;wat hoogte
en breedte betreft de 2 soorten in elkaar overgaand; de mergstralen zeer laag
tot vrij laag (L 0,6—3,5 mm, seer uiteenloopend), vrij smal tot breed (T
40—110//), vrij spaarzaam tot vrij talrijk (7—9 per mm). Op kopsch vlak
de mergstralen duidelijk, vooral de breede soort; slechts plaatselijk duidelijk in
2 soorten; in de meer of minder sklerotische parenchymlagen lichtbruin tot
lichtgeel, in de vezelgroepen licht- tot bleekgeel; recht tot golvend, zonder fijne
kronkelingen; dilatatie in de mergstralen tot stand komend; de mergstralen
vooral in de vezelgroepen dikwijls met onregelmatigheden in de verbreeding.
Op binnen- of tangentiaal vlak de mergstralen vrij duidelijk; de kleine soort
lijnvormig; de groote gerekt lensvormig, met spitse uiteinden. Op radiaal vlak
de mergstralen met liggende, slechts hier en daar met enkele rijen staande randcellen; mergstralen geheel uit staande cellen opgebouwd niet aangetroffen;
de liggende cellen L 15—40//, de staande cellen L ± 50ft, in enkele rijen tot
75//. Mergstraalweefsel licht geelbruin, in de niet gesklerotiseerde mergstralen
of gedeelten hiervan met vrij talrijke dilatatieholten. Waar mergstralen vezelbundels passeeren, zijn zij meestal geheel, soms gedeeltelijk en dan vooral aan
de zijkanten tegen de vezels verhard; waar ze zich in zachte bastlagen bevinden, bevatten zij plaatselijk ook steencelgroepen; de steencelgroepen dikwijls
met de vezelbundels en met sklerotische deelen van de baststralen samenhangend tot grootere groepen, welke sklerenchymatische groepen ook smalle,
niet gedilateerde mergstralen bevatten. Op kopsch vlak in het dilatatiegebied
der mergstralen vezels met steencelgroepen soms in tangentiale rijen geplaatst;
steencelgroepen voor een deel met tangentiale streping, bleekgeel tot bruingeel.
Waar de mergstralen vezelgroepen passeeren, bij 20 X vergrooting waarneembare kristalsterren bevattend; deze ook op kopsche snede waarneembaar.
Secreetcellen in de mergstralen ontbrekend; de dilatatieholten waarschijnlijk
korte secreetgangen. Overige bastdeelen. Zachte deelen de grondmassa
vormend; vezelgroepen erin verstrooid of min of meer in tangentiale rijen.
Hetzachteweefsel zelfwaarschijnlijk ookeenweinigsklerotisch;R uiteenloopend,
van ± 1—| mm; L sterk gerekt; op kopsch vlak lichtbruin, soms roodachtig
bruin tot licht bleekgeel, in het laatste geval doorgaans met enkele lichtbruine
strookenofgroepen;optangentiaalvlakgrauwachtig geelbruin, metonduidelijke,
overlangsche teekening; waarschijnlijk in de omgeving der vezelbundels
kristallen bevattend; zonder secretieorganen;op radiaal vlak grauwachtig bruin,
dikwijls onduidelijk begrensd tegen de vezelgroepen. Vezels in bundels. De
bundels verspreid door den bast, soms min of meer in duidelijk tangentiale
rijen, R 100// tot | mm; T 50// tot | mm; L vrij groot, doch het verloopder
bundels niet goed te volgen. Vezelbundels rondachtig, over 1,2 of 3 mergstralen
te volgen, door de mergstralen verdeeld in groepen, welke doorgaans een
tot vele malen langer zijn dan de afstand tusschen 2 mergstralen. Op kopsch
vlak de vezelbundels zeer donker grauwbruin tot zwart, bijna steeds door bleekgele steencellen omgeven; op tangentiaal vlak weinig duidelijk; op radiaal
slijpvlak geel, op verscheidene plaatsen met zichtbare vezelholten; op radiaal
splijtvlak vezelgroepen knobbelig. Vezeluiteinden op dwarse breuk tot 1 mm
lang, bruinachtig geel tot witachtig, soepel, matig grof, glad. Steencellen
plaatselijk duidelijk tegen de vezelbundels; overigens naar het schijnt, de zachte
bastlagen eenigszins gesklerotiseerd.
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Familie Dilleniaceae*
No. 14.

DILLENIA ?SCORTHECHINII RIDLEY.

MateriaaL Driemonsters: E 924 (diameter 65cm), T 873 (d. 62 cm), T898
(d. 67 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den S t a m . K l e u r grijsbruin, soms meer grijs. K o r s t
ontbrekend. Oppervlak glad, met duidelijke, horizontale ribbeltjesenoverlangsche barstjes in het kurk. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bastkenmerken. Dikte 7—10mm; korst ontbrekend. Bast in levenden
toestand matigzacht, bros, in drogen toestand stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad, in levenden toestand wit, aan de lucht langzaam lichtbruin
kleurend. Dwarse breuk vlak, met eenigszins uitstekende steencelgroepen.
K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast roodachtig bruin; bij
dendoodenbastgrijsachtigroodbruin. Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen. G e u r frisch, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak bitter,
eenigszins wrang; in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene.
E x t r a c t met water bruingeel of rood; met ammonia niet, met ferrichloride
ietwat donkerder tot zeer zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk
schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst meestal alleen uit een kurklaag bestaand; soms plaatselijk onbeteekenende laagjes (T en L ± 1cm, R ± J mm) van de primaire schors afgesloten. K u r k l a g e n R tot 600/*, gewoonlijk met meer of minder fijne, overlangsche barstjes, waarschijnlijk vrij langzaam verweerend. K u r k (phelleem)
in ^en soort, sponzig, soms eenigszins plastisch of ook hard; uit bruinroode en
grijze of grauwe, ± 10[idikke laagjes opgebouwd; met gewoonlijk slechts vaag
waarneembare, radiale celrijen, op tangentiaal vlak met zichtbare, 30—40/^
groote cellen. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bast. PHELLODERM niet duidelijk te onderscheiden. PRIMAIRE SCHORS overal
aanwezig; R 0,6—1 mm; zone buiten den ring R | —f mm; opgebouwd uit een
parenchymatische zone, waarin steencelnesten en -nestjes voorkomen en een
steencelring. Parenchym roodbruin met blauwpaarse tint; parenchym zonder
kristallen, met enkele raphidenbundels, welke bij aansnijden als een klompje
witte stof waarneembaar zijn; secreetcellen en -gangen ontbrekend. Steencelring vrijwel overal aanwezig; bruingeel tot bleekgeel; hard; R 150—250 ju;
aan binnen- en buitenzijde van den ring meestal een smalle zone parenchym
steencelvrij. Nesten rondachtig tot plaatvormig, R en T tot \ mm, soms in
tangentialerijenaaneengeregenen in radiale richting in 1of 2 rijen naast elkaar;
bovendien vele kleinere, niet duidelijk begrensde nestjes aanwezig. SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralenin 2 soorten, n.l. kleine en groote; de kleine soort alleen
opdwarse breuk waarneembaar; degroote soort zeerlaagtot matig hoog (L |—5
mm en meer,nogalvarieerend), vrij breed tot breed (T ± 50—200 /*); de kleine
soort zeer smal tot smal (T 20—40/i); groote mergstralen zeer spaarzaam
(2—3per mm), de kleine soort spaarzaam tot vrij talrijk (3—4,soms 6 per mm).
Opkopschvlak de groote mergstralen meestal duidelijk; in sterk dilateerende
basten, meer naar de buitenzijde niet duidelijk tegen de baststralenbegrensd;
bruinrood tusschen grauwe, steencelgroepen bevattende baststralen; recht,
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kleine mergstralen als fijne, roode lijntjes zichtbaar; door een rij wijde cellen
van elkaar gescheiden; in de omgeving der steencelgroepen onduidelijk. Op
binnen- of tangentiaal vlak de groote mergstralen zeer duidelijk, breed streepvormig, met spitse, soms toegespitste, dikwijls scheeve uiteinden, duidelijk
meerrijig; de baststralen tusschen boven elkaar geplaatste mergstralen soms
afgebroken en meestal veelsmaller dan die tusschen naast elkaar liggende mergstralen; de kleine mergstralen niet te onderscheiden vanoverlangsche celrijen.
Mergstraalcellen liggend, plaatselijk staand (omhullende of randcellen); de
cellen der kleine mergstralen niet te onderscheiden; de liggende cellen
L 20—30//, destaande L tot 50/t.Weefsel der groote mergstralen donker bruinrood, soms met paarsachtigen gloed;in het dilatatiegebied de mediane zone dikwijls iets donkerder gekleurd en uit grootere cellen opgebouwd dan het andere
mergstraalweefsel; het laatste bij de dilatatie gevormd door tangentiale celdeeling. Mergstralen zonder dilatatieholten; dichter bij de primaire schors met
talrijke, tangentiaal gerekte, ongeveer in tangentiale rijen gerangschikte steencelnestjes, welke rijen op kopsch vlak meer of minder duidelijke nevenringen
vormen; meer naar de binnenzijde, zeer plaatselijk of overal, verspreide steencelgroepen of -nestjes in de mergstralen, vrijwel steeds aan een, soms aan beide
zijden van het mediane vlak optredend, vrij zelden overdit vlak heengrijpend;
de steencelgroepjes grijs- tot grauwbruingeel; de cellen niet uitgezet. Kristallen
ontbrekend; raphiden (als witte klompjes stof waarneembaar) in enkele tot
verscheidene, soms min of meer radiaal gerekte cellen, welke cellen soms op
dilatatieholten gelijken. Secreetcellen of -gangen in de mergstralen ontbrekend,
Overigebastdeelen.Zachte deelen tesamen met de kleine mergstralen en vrij
talrijke steencelnesten de baststralen tusschen de groote mergstralen vormend;
uit radiale,door desteencelgroepen afgebroken celrijen bestaande,hetgeen plaatselijk op dwarse breuk bij 20-voudige vergrooting duidelijk is. Op kopsch vlak
de zachte deelen grauw, met vele grijze vlekjes of streepjes; op dwarse breuk
metduidelijke cellen; vele cellen met witten inhoud (raphiden). Op tangentiaal
vlak zachte deelen wit of lichtbruin (de zeer fijne, bruinroode, overlangsche
celrijen zijn waarschijnlijk kleine mergstraaltjes); zonder kristallen, secreetcellen of -gangen, doch met vele overlangs gerekte cellen met witten inhoud
(raphidenbundels). Vezels ontbrekend. S t e e n c e l l e n i n overlangs gerekte, op
dwarse doorsnede ongeveer ronde groepen, welke groepen in de baststralen
tusschen de groote mergstralen zijn geplaatst op 0.3—0.5 mm van elkaar; ze
omvatten ook weefsel der kleine mergstralen en ontbreken in een strook ter
breedte van }—I mm langs het kambium; de steencelgroepen R 500—750/i,
T 250—500//, L 1—6 mm. Op kopsch vlak de steencellen helder geelachtig
groen, gewoonlijk met lichtere stippels, soms met tangentiale, zelden met
radiale teekening; de steencellen bij de sklerose uitgezet. Op tangentiaal en
radiaal vlak de sklereiden grauw geelachtig bruin, met meer of minder duidelijke, overlangsche rijtjes van zwak tangentiaal gerekte celholten. Sklereiden
matig hard.
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Familie Dipterocarpaceae*
No. 15*

ANISOPTERA COSTATA

KORTH*

MateriaaL Zeven monsters:E 399 (diameter60cm),E 546 (cL70cm),E622
(d* 65cm), T 330 (d. 65cm), T 503 (d*47 cm), T 895 (d. 50 cm), T 896 (d.
50cm),
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam*Kleur vanjongereboomenbruingeelofgrauwgeel,
soms een weinig okerkleurig; van oudere boomen meer roodbruin (door de
afbrokkelende korst),dikwijls met grijze tint*Korst meestal met grauwe, overlangsche, meestal onregelmatige, doorgaans vrij diepe, soms vrij breed opengetrokken barsten op |, soms tot op 6 cm van elkaar; zelden met kleine, horizontale barsten; in het bovendeel van den stam en bij jongere boomen zijn de
barsten meestal regelmatiger dan aan het onderste stuk. Korst soms verdeeld in
smalle schilferstrooken, waarvan de onderrand loslatend. Bij oudere boomen
en vooral aan het onderste stamdeel barsten onduidelijk en korst afrottend.
Oppervlak oneffen, zeer ruw, soms met wat verharde, meestal geelachtige
hars, ruw aanvoelend. Lenticellen op de gladde plekken, waar de schors is
afgevallen, in de groote en kleine barstjes talrijk, matig groot, meestal rozetvormig, lichtbruin*
Bastkenmerken* Dikte 4—10mm; korst0 (afgevallen) —8mm* Bast in
levenden toestand hard, vezelig; met sterke vezelbundels, in drogen toestand
stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad; in levenden toestand lichtgeeloflichtbruin, dikwijls bijna wit;aandeluchtzeerlangzaam bruin kleurend*
Dwarse breuk met afgebroken, tangentiale steencelplaten en vele vezelige
punten met fijne, uitstekende vezeluiteinden. Kleur der dwarse doorsnede
bij den levenden bast lichtbruin tot bruingeel met donker roodachtig bruine,
tangentiale banden; bij den dooden bast grauwbruin met licht geelachtige of
licht bruingele, tangentiale banden* Radiaal splijtvlak met meestal matig
duidelijke mergstralen; met uitstekende randen van steencelvezellagen; soms
kruisdraad vertoonend* Geur muf; in drogen toestand niet kenmerkend*
Smaak bitter en wrang, soms gering; in drogen toestand een weinig bitter*
Secretiesgeene*Extract met water bruingeelachtig of roodachtig; met ammonia een weinig donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden
zeer duidelijk schuimend*
l^\jKjrS-tDLjI2iL-iLJ
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Korst met grillige, overlangsche barsten, langzaam vergaand en dan afbrokkelend.Afgeslotenbastdeelen overal gevormd; plaatselijk geheel afgevallen,
elders in 1of 2laagjes, elk ter dikte van 2—5 mm, aanwezig; afkomstigvanhet
secundair phloeem. Primaire schors niet aanwezig* Kurklaagjes vrij uitgestrekt, soms minder duidelijk begrensd; T tot 15cm en meer; L tot 20 cm en
meer; R ± 100—500/i; vlak, gewoonlijk met zwak schotelvormig opgebogen
randen; meestal oneffen; korstlagen blijven door niet afgesnoerde vezels en
steencelvezelgroepen met den levenden bast verbonden tot de korst afrot;
kurklagen waarschijnlijk langzaam verweerend. Kurk (phelleem) in een soort,
zacht, soms wat harder; aan het monster T 503 afknappend bij ombuiging;
licht bruingeel tot geelwit, soms helder geel;aan sommige monsters met duidelijke, radiale celrijen, op tangentiale doorsnede met even zichtbare cellen
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matig tot vrij talrijk; met grauwachtig bleekgeel, korrelig vulweefseh
Bast. PHELLODERM aan alle monsters; R J—1mm; te herkennen aan het eindigen der mergstralen voor de kurklaag. Phellodermparenchym grauwbruin,
ietwat korrelig; zonder kristallen; steencellen in den vorm van nesten en
plaatselijk in tangentiale, dikwijls iets overlangs gerekte plaatjes aanwezig.
Steencelgroepen inhetphelloderm grauw; somsmeerof minder duidelijk in den
vorm van een groote plaat gerangschikt; in radiale richting soms in 2—3 rijen
naast elkaar*PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM.Mergstralen
in2soorten;dekleinesoortenkelvoudig,zeerlaag(L | — | mm);degrootesamengesteld uit 3 verdiepingen, laag tot vrij laag (L tot 2\ mm, meestal 1— 1 | mm);
de kleine soort vrij smal (T ± 40/0; de groote breed (T 100—150/0* Mergstralen spaarzaam (ongeveer 5 per mm, waaronder gemiddeld tot een der kleine
soort)• Op kopsch vlak de mergstralen duidelijk, waar zij steencelvezellagen
passeeren en aldaar licht geelbruin in grauwer omgeving; in de parenchymatische bastlagen slechts plaatselijk zichtbaar, met duidelijke, radiaal gerekte
cellen* Verloop der mergstralen op kopsch vlak recht; in de zachte bastlagen
echter dikwijls een weinig geknikt, zonder fijne kronkelingen; naar de buitenzijdedilateerend; inenkelemonsters met onregelmatigheden in de verbreeding*
Op binnen- en tangentiale vlakken de mergstralen duidelijk; de kleine soort
het best te onderscheiden in een dicht bij het kambium gelegen vezellaagje
en daar smal lensvormig, waarschijnlijk eenrijig; de grootemergstralen streepof lensvormig, met rechte of schuine,spitse toteenigszinstoegespitste uiteinden*
Op radiaal vlak de mergstralen met grootendeels liggende cellen; plaatselijk
met 1of 2 rijen van iets hoogere randcellen; de kleine mergstralen niet terug te
vinden;deliggende cellen L + 20jti, derandcellen L tot40/*.Mergstraalweefsel
licht bruinachtig geel, in het dilatatiegebied grauw bruingeel, eenigszins wollig,
zonder dilatatieholten; waar de mergstralen de steencelvezellagen passeeren,
mergstralen gesklerotiseerd; plaatselijk in de zachte bastdeelen mergstralen en
baststralen onduidelijk, terwijl er plaatselijk in deze lagen onduidelijk tangentiaal gestreepte, soms tegen de steencelvezellagen aanliggende steencelgroepen voorkomen, van welke groepen op tangentiaal splijtvlak niet is uit
te maken of ze in de merg- of in de baststralen zijn geplaatst en die op kopsch
vlak soms wel, doch meestal niet duidelijk in de mergstralen liggen. Kristallen,
secreetcellen of -gangen in de mergstralen ontbrekend* Overige bastdeelen.
Zachte deelen hoofdzakelijk in smalle, tangentiale laagjes, welke afwisselen
met vezellaagjes of met steencelvezellagen; de zachte lagen tusschen de steencelvezelgroepen doorgaans met minder duidelijke vezellaagjes of -groepen* De
zachtebastlaagjes Rnogalvarieerend, 50—300ju;T zeergroot,nietoveralduidelijk in tangentiale richting te volgen en op verschillende plaatsen door de steencelvezellagen afgebroken; L sterk gerekt*De zachtelaagjes opkopschvlak bruinachtig goudgeel, soms grauw; op tangentiaal splijtvlak fijncellig, eenigszins
wollig; soms plaatselijk steencelnestjes bevattend, van welke nestjes niet
duidelijk is of ze in de mergstralen of in de baststralen voorkomen; voorts
op tangentiaal splijtvlak de zachte bastlagen met pnduidelijke, overlangsche
celrijen, zonder kristallen, secretiecellen of -gangen; op radiaal vlak de zachte
deelen weinig duidelijk* Vezels in tangentiale lagen; deze lagen regelmatig
door den geheelen bast verdeeld, bij het kambium slechts 20—30fi van elkaar,
elders grootendeels door steencellen aaneengekit en door uitzetting der steencellen op 80—200/*, doorgaans echter op ± 100ju van elkaar beland. Hier
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en daar tusschen deze steencelvezellagen nog een of meer vezellaagjes aanwezig.
De vezellaagjes R 20—40fi; voorzoover waarneembaar T sterk gerekt; L zeer
groot; op kopsch vlak zwart of donkerbruin, door de mergstralen in vrij rechte,
sterk tangentiaal gerekte groepjes verdeeld; op tangentiaal vlak bruingeel, soms
grauwachtig, niet door kristallen omgeven; plaatselijk het aangrenzende parenchym een weinig witte stof bevattend; op radiaal vlak vezellaagjes heldergeel.
Vezeluiteinden op dwarse breuk tot | mm lang, ongeveer wit tot lichtgeel, slap,
zeer fijn, met glad of fijn korrelig oppervlak. Steencellen in de steencelvezelplaten (zie onder „vezels,t) en als kleinere groepen of nesten in de zachte
bastlagen; langs het kambium een ± 1nim breede strook zonder steencellen.
De steencelvezellagen R nogal varieerend, ± 1—1 mm, plaatselijk in radialen
zin door een groepje steencellen met elkaar verbonden; T + 0,1 tot vele cm;
L grooter dan de monsters, gewoonlijk 3—7 vezellagen omvattend; op kopsch,
tangentiaal en radiaal vlak bruinachtig geel met enkele sterk lichtbrekende
groepjes; de cellen uitgezet, het meest in radiale richting, vrij sterk gesklerotiseerd, zonder kristallen. Voor de vrij schaarsche groepen of nesten der zachte
bastdeelen zie onder Mergstralen.
No. 16.

DIPTEROCARPUS HUMERATA v.SL.

MateriaaLDrie monsters: E 946 (diameter 95cm), E 947 (d.45cm), E 1150
(d. 67 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Statu. K l e u r grauw- of roodachtig licht geelbruin met
meerofmindersterkegrijze tint; schilferplekken bleeklichtgeelbruin. Korstuit
onregelmatige, overlangs gerekte of overlangs gescheurde, plaatvormige schilfers bestaand, welke schilfers dikwijls nog alleen aan een rand vastzitten en
soms min of meer dakpansgewijs over elkaar hangen; bovendien aan den stam
op vele plaatsen kleine, verspreide stukjes korst aanwezig* Oppervlak plaatselijk vrij glad, doch van dichtbij gezien oneffen met ondiepe putten en fijne
kurkbarstjes, aan jonge stammen met vage, horizontale lijnen; aan alle stammen
ruw aanvoelend; op lenticellen gelijkende vormingen talrijk, rond, rozetvormig of spleetvormig, grof, soms in een kurkbarstje geplaatst.
Bastkenmerken. Dikte 3—9mm; korst 0 (waar afgevallen) —7 mm.
Bast in levenden toestand vrij hard, bros; alleen het binnenste laagje met onsterke vezelgroepen; bast in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k glad, in levenden toestand licht geelbruin tot wit, aan de
lucht zeer langzaam grauwbruin kleurend. Dwarse b r e u k effen, alleen vlak
tegen het kambium met lange, grijze, uitstekende vezelpunten. K l e u r der
dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast geelbruin, soms roodachtig, bij den
dooden bast bruinrood; de baststralen gewoonlijk echter bijna wit. Radiaal
splijtvlak met duidelijke mergstralen. G e u r zoet, zuurachtig; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak zoetachtig bitter, in drogen toestand niet kenmerkend.Secreties geene.Ext r a c t met water bruingeelachtig,met ammonia
niet of slechts een weinig donkerder, met ferrichloride een weinig donkerder
of zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst gewoonlijk in groote,somsvooraf overlangs gebarsten platen afvallend;
de platen aan de randen afbrekend; slechts langzaam vergaand. Afgesloten
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aanwezig, ook aan de stammen nergens in meer dan een laag ter dikte van
1—-6mm aanwezig; afkomstig van het secundair phloeem, plaatselijk waarschijnlijk ook nog van de primaire schors. Kurklaagjes van zeer beperkten
omvang tot zeer uitgebreid, T en L soms 20 cm en meer, R tot 150//, vlak
ofonregelmatig putvormig,metvlakketotsterkschotelvormigopgebogen randen,
gewoonlijk oneffen; de vezels, die de kurklaag snijden, niet afgesnoerd en deafgesloten met de levende bastdeelen verbonden houdend, totdat ze door een
sterke ontwikkeling van het phelloderm worden losgedrukt of totdat ze zijn
vergaan; kurklaagjes onregelmatig overlangs barstend en de ontstane barstjes
weer door een apart kurklaagje afgesloten; voorts kurklaagjes voorzoover
waarneembaar langzaam verweerend. K u r k (phelleem) in een soort, eenigszins
stijfsponzig tot hard als steenkurk; het sponzige kurk in licht bruinachtig
grijze laagjes; het hardere kurk in lichtbruine, plaatselijk roodachtige laagjes;
dehardere laagjesvrijwel over het geheelebastoppervlak aanwezig,R50--150 /i;
de zachtere laagjes plaatselijk afwisselend met hardere, meestal slechts in een,
zeer plaatselijk in meer laagjes in de kurklaag aanwezig, R 20—± 100//.
Radiale celrijen in de hardere laagjes zeer fijn, duidelijk, indezachtere meestal
onduidelijk; op tangentiaal vlak cellen in alle laagjes vrij duidelijk, T = ± L
= 20—30, soms tot 50//* L e n t i c e l l e n aan vrijwel alle monsters aanwezig,
overlangs spleetvormig, rond of rozetvormig; de spleetvormige in de overlangsche dilatatiebarstjes in het kurk, de ronde en rozetvormige meer verspreid;
de spleetvormige tot een paar cm lang, de ronde en rozetvormige 2—± 5 mm
in diameter; vulweefsel in geen der beide vormen typisch, waarschijnlijk reeds
verweerd; de verhoogde randen der spleetvormige lenticellen uit harder kurk
bestaand; de ronde uit rondachtige, grove, platte woekeringen van harder,
soms van zachter kurk*
Bast* PHELLODERM bijna overal aan alle monsters aanwezig; R tot 600//;
te herkennen aan de radiale celrijen of aan de schuine ligging ten opzichte
van de overige bastlagen; parenchym grauwroodbruin, zonder kristallen, dikwijls bijna geheel min of meer sklerenchymatisch; steencelleninvaagbegrensde,
grauwgele groepjes of dito tangentiale plaatjes, PRIMAIRE SCHORS niet meer
aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM.Mergstralen in 2soorten;desmalleenkelvoudig,
uiterst laagtot zeer laag,somslaag (L0.2—1,somstot 2mm);de breede samengesteld, uit 3 verdiepingen opgebouwd, zeer laag of laag (L 0,6—2mm); de
smalle vrij smal (T ± 30—50//), de breede vrij breed (T 50—100//); mergstralen vrij spaarzaam ( ± 6 per mm). Op kopsch vlak de breede, plaatselijk ook
desmallemergstralen duidelijk,bruinroodgrauw inlichteromgeving,soms recht,
doorgaans golvend tot kronkelend, zonder fijne kronkelingen; de breede dilateerend, flambouwvormig, waaiervormig, dikwijls onregelmatig verbreed. Op
binnenvlak beide soorten mergstralen duidelijk; de smalle lijnvormig, de breede
streep- tot lensvormig met spitse, plaatselijk duidelijk eenrijige uiteinden;
met 20-voudige loupe desmalle duidelijk een-, de breedere meerrijig. De breede
mergstralen op radiaal vlak met liggende cellen en staande randcellen; de smallere met staande, doch meestal onduidelijk waarneembare cellen; de cellen overigens niet duidelijk te ooderscheiden tengevolge van hun inhoud; deliggende
cellen L ± 20/*,destaande L ± 60/i.Mergstralen zeeralgemeenniet loodrecht
op de kambiale laag staand. Mergstraalweefsel donkerbruinrood,doch meestal
met witte, radiale streping, welke waarschijnlijk een gevolg is van verkiezeling;
op tangentiaal vlak in de smalle mergstralen en in de randen der breede dikwijls
nog slechts enkele cellen duidelijk zichtbaar, de overige zijn verkiezeld. Merg-
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vergrooting waarneembaar, sommige cellen duidelijk tangentiaal zijn gerekt).
Midden in den bast verscheidene baststralen verbroken en het mergstraalweefsel
voor een klein deel, vooral in de uiteinden der mergstralen verhard; in desterk
gedilateerde bastdeelen vele baststralen verbroken en het mergstraalweefsel
voor een groot deel gesklerotiseerd. Degesklerotiseerdeweefseldeelen lichtgeelbruin totlichtgeel.Mergstralen plaatselijk met enkele tot vrij talrijke, verspreide,
bij 10-voudige vergrooting duidelijke cellen, zonder kristallen, secreetcellen
of -gangen. Overigebastdeelen. Z a c h t e d e e l e n dicht bijhetkambiumin tangentiale laagjes, afwisselend met vezellaagjes; meer in het midden van den bast
de grondmassa vormend, waarin tangentiale vezellaagjes verspreid liggen.
De zachte bastdeelen vooral in het middelste deel van den bast duidelijk verkiezeld, in de buitenste deelen der baststralen minder duidelijk; dichter bij het
kambium niet verkiezeld; R nogal varieerend, van 30—350/i, dikwijls ± 75 /i.
Op kopsch vlak de verkiezelde deelen wit of blauwachtig grijs, met enkele witte
stipjes; de niet verkiezelde deelen lichtbruin. Op tangentiaal vlak met dezelfde
kleuren als op kopsch vlak, hier en daar met een roze, rood, groen of staalblauw
schitterend plekje; plaatselijk met korte, overlangs gerekte, witte cellen of celrijtjes; zonderkristallen, secreetcellen of -gangen. Vezels in tangentiale laagjes,
welkebij het kambium afwisselen metzachtebastdeelen;indeoverige bastdeelen
dikwijls meer verspreid voorkomend. De vezellaagjes R 30—60 (enkele groepjes
tot 100fi), de oudere lagen meestal iets breeder; T varieerend, ongeveer van
50—350ft; L zeer lang; de vezellaagjes gewoonlijk over eenige mergstralen te
volgen, door de groote mergstralen in tangentiaal gerekte groepjes verdeeld;
plaatselijk T kleiner dan de afstand van groote mergstraal tot groote mergstraal;
op kopsch vlak de vezelgroepjes zeer donkergrauw, bijna zwart, in sommige
monsters door een wit laagje omgeven; op tangentiaal vlak bleek lichtgeel;
kristalleninhetomgevendparenchym nietwaargenomen.Vezeluiteinden opbreuk
tot I mm lang, lichtbruingeel tot wit, slap,fijn, iets ruw tot glad. Steencellen
waarschijnlijk in de oudere deelen van den bast aanwezig, dochhier baststralen
en mergstralen onduidelijk begrensd.
No. 17.

DRYOBALANOPS OBLONGIFOLIA DYER.

Matcriaal. Vier monsters: E 165 (diameter onbekend), T 677 (d. 80 cm),
T 1054 (d. 23 cm), T. 1067 (d. 55 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijkvan den Stam* K l e u r roodbruin, schilferplekken lichtbruin.
K o r s t met overlangsche barsten, dikwijls in groote of kleine platen loslatend,
welke platen dikwijls aan de randen afbreken. Oppervlak oneffen, met duidelijke randen van vroegere kurklaagjes, ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n talrijk,
geelachtig bruin.
Bastkenmerken. Dikte 3 (aan het monster T 1054, een jonge boom)
—10 mm; korst 0—3mm. Bast in levenden toestand matig hard, vezelig;
de vezelbundels slechts matig sterk; in drogen toestand stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k glad; in levenden toestand lichtbruin tot lichtgeel, aan de
luchtzeerlangzaambruinkleurend. Dwarse breuk metafgeknapte, tangentiale
steencelplaten en vezelige lagen met lichtbruine, uitstekende punten. K l e u r
der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast lichtbruin, somsiets roodachtig;
bij den dooden bast grauwachtig -lichtbruin. Radiaal splijtvlak met matig
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duidelijke mergstralen en uitstekende randen van steencel- en vezellaagjes;
soms matig sterke kruisdraad vertoonend. G e u r zoetachtig of zuurachtig;
in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak bitter of wrang, in drogen toestandnietkenmerkend.Secreties geene.Extract met water bruin geelachtig;
met ammonia niet, met ferrichloride zwart of donkerder kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, vrij snel vergaand. Afgesloten bastdeelen
overal gevormd, plaatselijk nog aanwezig in 1of 2laagjes, elk ter dikte van 1—3
cm, afkomstig van het secundair phloeem; aan het monster T 1054ook nog primaire schorsdeelen bevattend. Kurklaagjes T tot 10cm en meer; L tot 20 cm
en meer; R 60—350//;vlak putvormig, met vlakke tot schotelvormig opgebogen
randen, doorgaans vrij oneffen; de door de kurklaag niet doorsneden vezelen steencellagen houden de afgeslotene en levende bastdeelen tesamen totdat
ze zijn vergaan of door een sterke ontwikkeling van phelloderm zijn losgedrukt;
kurklaagjes waarschijnlijk langzaam verweerend. Kurk (phelleem) in een soort,
zacht, vellig, iets soepel, soms overgaand naar steenkurk, geelachtig bleek of
roodbruin tot bruinrood, aan de buitenzijde grijzig verweerend, uit zeer dunne,
verschillend gekleurde laagjes opgebouwd; radiale celrijen slechts zeer plaatselijk duidelijk; op tangentiaal vlak slechts in de sponzige, geelachtig bleeke
groepen met duidelijke cellen (L = zk T, tot 60/0, in de overige kurkdeelen
cellen L en T sledhts ± 10—20fi. L e n t i c e l l e n aan alle monsters aanwezig,
rond (aanhetmonster T 1054ietstangentiaalgerekt),verspreid; aan het monster
T 1054 matig, aan de oudere monsters matig tot zeer talrijk; 1—4 mm in diameter. Vulweefsel aan den buitenkant lichtbruin, grijswit gebleekt, korrelig;
meer naar binnen in de lenticellen bruinachtig geel; de cellen in radialen zin
gerekt, kort haarvormig; in sommige kleine lenticellen het haarvormige vulweefsel niet duidelijk.
Bast* PHELLODERM overal aanwezig; R | tot zeer plaatselijk I I mm; aan het
monster T 1054 slechts 60//; te herkennen aan de schuine ligging ten opzichte
van de andere bastlagen, aan de radiale celrijen en aan het eindigen der mergstralen voor het kurk. Parenchym bruingeel tot bruinrood, met groote en kleine,
matig talrijke kristalsterren, welke plaatselijk in duidelijke, radiale rijtjes liggen.
Steencellen invaagbegrensde, geelachtig bleeke nesten, welkesoms min of meer
plaatvormig zijn. PRIMAIRE SCHORS alleen aan het monster T 1054 aanwezig;
R i I mm. Parenchym een weinig bruinrood, zonder kristallen, secreetcellen
of -gangen. Steencellen een groot deel van de primaire schors innemend,
zwak gesklerotiseerd, roodbruinachtig geel;steencelring ontbrekend. SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten; de kleine enkelvoudig, uiterst laag (L ±
\—| mm); de groote samengesteld, uit 3 verdiepingen opgebouwd, zeer laag
tot laag (L | - 2 mm); de kleine vrij smal (T 3 0 - 4 0 jti), de groote vrij breed tot
breed (T 80—150tu); mergstralen spaarzaam tot vrij talrijk (5—9 per mm, w.o.
1—2 smalle). Op kopsch vlak, behalve in de steencellagen, de grooteenplaatselijk ook de kleine mergstralen zichtbaar; de groote met radiaal gerekte cellen,
lichtbruin tot rood in meergtauweomgeving,recht totgebogenofzwak golvend,
tusschen de vezellagen een weinig kronkelend, naar de buitenzijde dilateerend,
zeer plaatselijk in de tangentiale steencellagen versmald. Op binnen- of tangentiaal vlak mergstralen duidelijk; de kleine het duidelijkst in de vezellagen,
lijnvormig, waarschijnlijk e^nrijig; de groote streep- of lensvormig met ietstoegespitste, niet zelden scheeve uiteinden, meerrijig. Op radiaal vlak de groote
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de kleine mergstralen niet duidelijk terug te vinden; de cellen met duidelijk
afzonderlijk waarneembaar, de liggende zeer laag (L tot 20//), de randcellen
L tot 40/*. Mergstraalweefsel grijsachtig rood, zonder dilatatieholten; in alle
monsters gesklerotiseerd en grauw bruingeel, waar de mergstraal de steencellagen passeert; in enkele monsters korte, overlangsche rijen van gedilateerde
mergstralen met kleine,radialesteencelplaatjes, welkesoms tot dichtbij het kambiumvoorkomen; tusschendeze mergstralen baststralen gewoonlijk verbroken;
desteencelplaatjes tangentiaal gestreept,R tot 11 mm,T tot250//,L tot ± 2mm.
In sterk dilateerende bastdeelen, vooral in jongere basten vele baststralen verbrokenenhetdilatatieweefselnietzelden minof meerduidelijk gesklerotiseerd en
dikwijls met onduidelijk begrensde, tangentiale, geelachtig bruine steencelgroepjes. Dicht bij het kambium talrijke radiale celrijen met witte kristalsterren
(diameter tot 50//); meer naar de buitenzijde in het parenchymatische mergstraalweefsel kristalsterren kleiner; secreetcellen en -gangen ontbrekend.
Overigebastdeelen.Zachte deelen in vrij zuiver tangentiale lagen, regelmatig
afwisselend met vezellagen; verscheidene zachte lagen met breede steencelplaten; in een monster eenige naast elkaar liggende, zachte bastlagen elk met
een steencelplaat. De zachte lagen R 30—180//, T zeer verschillend (op het
kopsche vlak dikwijls moeilijk te volgen), L \ tot 2—3 cm; de lagen op kopsch
vlak lichtbruin; op tangentiaal vlak met grijze en lichtbruine deelen, met
fijne, overlangsche celrijen, zonder kristallen, secreetcellen of -gangen; op
radiaal vlak weinig duidelijk. Vezels in tangentiale lagen, afwisselend met
zachte bastlagen, plaatselijk ook met tangentiale platen; deze tangentiale platen
soms onregelmatig van dikte en dan een minder regelmatige ligging der vezellagen veroorzakend. Vezellagen bij het kambium dicht bij elkaar, meer naar de
buitenzijde van den bast niet zelden verder uiteenliggend. De vezellagen
R 20—70 M; T niet altijd duidelijk te volgen, van minder dan | tot eenige
cm; L zeer groot; door de mergstralen in meer of minder sterk tangentiaal gerekte groepjes verdeeld; op kopsch vlak zwart, op overlangsch vlak grauwgeel; kristallen in de parenchymatische bekleeding niet duidelijk; op radiaal
vlakvezellagenweinigduidelijk.VezeluiteindenopbreuktotJ,somstot | mmlang,
lichtgeei tot ongeveer wit, matig slap tot eenigszins soepel, met glad of zeer
fijn gestippeld oppervlak. Steencellen in tangentiale platen, in het monster
T 1054 (jonge bast) nog niet aanwezig. Van de steencelplaten ± 3 tot 7 in
radiale richting; plaatselijk in enkele aan elkaar grenzende, zachte bastlagen
voorkomend. De steencelplaten Rtot400fi,demeernaardebuitenzijde gelegene
dunner, T en L + i mm tot eenige cm; plaatselijk de platen naar het schijnt
uitmeerderestukkensamengesteld. De platen op kopsch vlak helder lichtgeei;
op tangentiaal vlak grauwroodbruin, soms zwak geel; op radiaal vlak grauwachtig heldergeel; voor zoover waarneembaar opgebouwd uit een rij, inradiale
richting sterk uitgezette cellen.
No. 18.

HOPEA MENGARAWAN MIQ.

MateriaaL Zesmonsters. E402 (diameter 50cm), E 447 (d. 50 cm), E 449
(d. 60 cm), E 519 (d. 70 cm), E 953 (d. 46 cm), E 956 (d. 57 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den S t a m . K l e u r donker grauwbruin, meestal met grijzige
tint. K o r s t met overlangsche, scherp geprononceerde voren of groeven, die
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op -1—1cm, soms op 4 cm van elkaar liggend, overlangs meestal niet ver,
hoogstens 1m doorloopend, uit schuin in elkaar overgaande barsten ontstaan.
Jonge boomen met een aantal onregelmatige barsten of weinig geprononceerde
ruggen; de randen der groeven scherp. Oppervlak der ruggen effen, met fijne,
horizontale lijntjes (de randen der ruggen zijn dan dikwijls iets verhoogd) of
bedektmeteenigszinsschilferigafbrokkelende korst;ruwaanvoelend; niet zelden
een of enkele helder lichtgele of zwart verweerde harsdruppels aan den
stam aanwezig; klompjes hars zeldzamer* L e n t i c e l l e n in de groeven en op
de steltwortels of wortellijsten gelegen, weinig opvallend, lichtgekleurd, klein.
Bastkenmerken. D i k t e op de ruggen 4—18 mm, 6p de gleuven 2—12 mm;
korst 0 (in de gleuven) —6 mm, Bast hard, vezelig, steeds moeilijk van het
spint loslatend; de vezelgroepen sterk en soms overlangs golvend. De bast in
drogen toestand geelachtig stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k
effen, bij den levenden bast wit, lichtgeel of lichtbruin; aan de lucht zeer langzaam lichtbruin kleurend. Dwarse breuk met talrijke, lange, geelachtig
bruine, uitstekende punten; bast moeilijk te breken door zijn sterkte en
vezeligheid. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast lichtbruin,
meestal geelachtig, soms groenachtig of roodachtig; bij den dooden bast licht
blauwachtig bruin. Radiaal sp-lijtvlak met matig duidelijke mergstralen,
vezelig; soms zwakke, zelden sterken kruisdraad vertoonend. G e u r gering,
zoetachtig of frisch, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak zeer
bitter en wrang; in drogen toestand geene of een weinig bitten S e c r e t i e s :
soms dikke, radiale, met hars gevulde gangen aan te treffen, welke eerst eenigen
tijd na een verwonding ontstaan. E x t r a c t met water bruingeelachtig; met
ammonia duidelijk donkerder, met ferrichloride donkerder tot zwart kleurend;
bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend op de overlangsche dilatatiegroepen in den bast,
langzaam vergaand; vooral de korstdeelen afkomstig van de primaire schors
zeer resistent tegen verweering. Afgesloten bastdeelen reeds aan stammen
van ± 30cmdikteoveralaanwezig,aanouderestammen dikwijls in verscheidene
laagjes boven elkaar; de laagjes elk van 2--5 mm dik. De afgesloten bastdeelen
aan jonge boomen afkomstig van de primaire schors, aan oudere van het
secundair phloeem. Kurklaagjes T meestal onduidelijk, vrij smal, waarschijnlijk niet grooter dan 10 cm; L tot 20 cm en meer; R tot 50—100/i;
onder degleuven niet zelden weiniguitgebreide kurklaagjes optredend. De kurklaagjes in overlangsche richting vlak, in tangentiale richting vlak tot sterk geschulpt, onder de voren in den bast doorduikend, met vlakke tot sterk schotelvormig opgebogen randen, overigens vrij effen, Verscheidene kurklaagjes zoo
dun, dat hun aanwezigheid alleen kan worden geconstateerd aan het afsterven
der afgesloten bastdeelen; dit afsterven geschiedt langzaam en er treden dikwijls groene of rose tinten bij op. De vezellagen, die door de kurklaag heenloopen, worden door deze niet afgesnoerd en houden de afgeslotene en levende
bastdeelen gedurende tientallen jaren verbonden, tot de afgesloten bastdeelen
zijn vergaan. Aan jongere boomen de bast nog zwak dilateerend onder de korstlagen, waardoor schijnbaar de randen der overlangsche korstbarsten zich terug
trekken over het kurklaagje; bij oudere boomen, waar de korst veel vasteraan
den bast zit, is dit verschuiven minder duidelijk; bij verdere dilatatie ontstaan
hier barsten of gleuven in den levenden bast. Kurklaagjes waarschijnlijk lang8
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naar steenkurk, swart, plaatselijk met bruine, soms iets roodachtige plekjes.
Zeer jonge kurklaagjes dikwijls geel; hierbij is niet te onderscheiden of ze nit
kurk of uit phelloderm bestaan. Kurk in laagjes tot 50—100// dik, welke
doorgaans dikker schijnen, doordat het aangrenzende weefsel ook een weinig
swart gekleurd is; radiale celrijtjes vaag,de cellenop tangentiaal vlak onduidelijk
(L = ± T = 10—35JLI). L e n t i c e l l e n aan enkele monsters aanwezig, rond
of eenigermate spleetvormig; in de gleuven matig tot weinig talrijk;opplaatsen,
waar de korst is afgevallen, talrijk; met eengrootste afmetingtot3mm; metwit
of grijs, soms bruin getint, sponzig tot een weinig korrelig vulweefsel.
Bast. PHELLODERM aan vrijwel alle kurklagen; onduidelijk; te herkennen aan
de radiale streping en de scheeve ligging der laag; R tot J mm; bestaand uit
geel, kleincellig, geen kristallen bevattend parenchym. PRIMAIRE SCHORS plaatselijk in de korst aanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten;
de kleine enkelvoudig, uiterst laag (L 0*2—03 mm); de groote samengesteld
uit 3 verdiepingen, uiterst laag tot laag (L 03—L8 mm), sterk varieerend; de
kleine zeer smal tot smal (T 10—25/i),de groote matig breed (T 50—100 /*)•
Mergstralen vrij spaarzaam (6—7 per mm, waarvan gemiddeld 0— i 1 der
kleine soort). Op kopsch vlak de mergstralen duidelijk (behalve in sterk dilateerende bastdeelen), licht goudgeel, tusschen grauwe vezelgroepen; recht tot
sterk golvend, zonder fijne kronkelingen; aan weerszijden van de overlangsche,
wigvormige dilatatiegroepen zijdelings wegbuigend; zonder onregelmatige
verbreedingen. Bastdilatatie hoofdzakelijk in de mergstralen der wigvormige
dilatatiegroepen tot stand komend, doch ook verscheidene der overige mergstralen naar de buitenzijde vrij regelmatig, flambouwvormig verbreed. Op het
binnenvlak en in de vezellagen op tangentiaal vlak, de groote mergstralen smal
streepvormig met spitse uiteinden, meerrijig; de kleine lijnvormig, waarschijnlijk eenrijig. In sommige monsters plaatselijk mergstralen tangentiaal in meer
of minder regelmatige etages (L ± 0*5—0*6mm), Cellen op radiaal vlak, voorzoover waarneembaar, liggend, zeer laag; L ± 15—20/i; de kleine mergstralen en randcellen der groote op dit vlak niet duidelijk te onderscheiden,
Mergstraalweefsel lichtbruin of grauwachtig, in het dilatatiegebied goudgeel;
zonder dilatatieholten, steencellen, kristallen of secreetcellen of -gangen; verscheidene cellen met iets grooter lumen dan de overige. In de wigvormige dilatatiegroepen vele baststralen verbroken, Overige bastdeelen* Zachte deelen
in dunne, tangentiale of zigzagvormige lagen, welke afwisselen met vezellagen. De zachte lagen bij het kambium R 20—50/*, gewoonlijk smaller dan
de vezellagen; meer naar de buitenzijde R tot ± 100//; T vrij groot, doch
niet duidelijk; L zeer groot; op kopsch vlak goudgeel tot lichtbruin, plaatselijk
met zeer dun, grauw laagie, dat meer naar de buitenzijde soms tot ± 100u
dik is. De zachte bastlaagjes op tangentiaal splijtvlak grauwbruin, met onzichtbare cellen, zonder overlangsche teekening, sponzig van uiterlijk, gemakkelijk van de vezellagen loslatend, tegen de vezellagen metvrij schaarsche,
onduidelijke, witte, sterk lichtbrekende, op snede duidelijke kristalvezels. Deze
kristalvezels T ± 25ju,L ± 0.5 mm; de kristalsterretjes in de opengescheurde
kristalvezels met 20-voudige loupe even zichtbaar. Secreetgangen ontbrekend.
Op radiaal vlak het donkergekleurde middenlaagje der zachte bastdeelen als
fijn, lichtbruin tot zwart lijntje zichtbaar; plaatselijk dicht bij de vezellagen,
elders meer in het midden van het zachte laagje gelegen. In de zachte bastlagen enkele cellen met grooter lumen dan de omgevende.Vezels in tangentiale
lagen; op het kopsche vlak een groot deel van den bast innemend; de vezel-
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dilateerende deelen verder uiteengelegen. De vezellagen R 50—100jti; T niet
aan te geven, hoewel de lagen soms plaatselijk eindigen; L zeer gerekt. Op
kopsch vlak de vezellagen zwart, met een aantal witte stippen aan den omtrek
(aangesneden kristalvezels); op tangentiaal vlak goudgeel met vrij schaarsche
kristalvezels; op radiaal vlak geelachtig grauw, onduidelijk begrensd, plaatselijk
met kristalvezels; op tangentiale breuk vezellagen lintvormig. Vezeluiteinden
op dwarse breuk tot 1 mm lang, grauwachtig geel, slap, fijn, matig glad*
Steencellen ontbrekend.
No. 19.

ISOPTERA SUMATRANA v. SL.

Materiaah Zesmonsters: E367 (diameter 100 cm), E 481 (d.50cm), E 555
(d. 65 cm), E 625 (d. 55 cm), E 662 (d. 95 cm), TB 1066 (d. 40 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r bruin met grijzig grauwe tint, soms meer
lichtbruin; schilferplekken ongeveer geelachtig bruin. K o r s t afvallend in
groote, onregelmatige, plaatvormige schilfers; de schilfers soms overlangs
gescheurd, of reeds onregelmatige stukken van deze schilfers afgevallen.
Oppervlak dikwijls met onregelmatige, kringvormige figuren; oneffen; met
grillige randen van vroegere kurklaagjes, met onregelmatige, kringvormige figuren en ook met vertikale gleufjes of gleuven in den bast; niet zelden met
harsklompjes, ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n op de gladdere plekken talrijk,
vrij groot of klein, rond, vertikaal spleetvormig, grijs, lichtbruin of roodachtig.
Bastkenmerken. Dikte 4—15 mm; korst 0 (afgevallen) —5 mm. Bast
in levenden toestand hard, vezelig, moeilijk van het spinthout te scheiden; de
smalle,lintvormigevezelgroepenbros. Bast in drogen toestand stuivend bij het
breken. B i n n e n o p p e r v l a k effen, bij den levenden bast geel, soms met
groenachtige tint, aan de lucht vrij snel lichtbruin kleurend. Dwarse breuk
met vele afgebroken vezellaagjes en betrekkelijk weinig uitstekende punten.
K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast bruinachtig of groenachtig lichtgeel; bij den dooden bast roodachtig bruingrauw. Radiaal splijtvlak met gewoonlijk matig duidelijke mergstralen, met uitstekende randen van
vezellaagjes, niet zelden zwakken tot sterken kruisdraad vertoonend. G e u r
zoetachtig, harsachtig, muf; in drogen toestand zwak zuurachtig. Smaak
zeer bitter en wrang; in drogen toestand zuurachtig bitter, muf. Secreties
geene; bastwonden soms met hars; soms ook spontane uittredingen van hars
vanuit het spint door den bast heen aanwezig. E x t r a c t met water roodachtig, met ammonia niet, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden
zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, langzaam vergaaand, waarbij niet zelden witte
kleuren optreden. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, op vele plaatsen
nog aanwezig, meestal slechts in een laagje ter dikte van 1—5 mm, afkomstig
van het secundair phloeem; primaire deelen niet aanwezig. Kurklaagjes
T tot 20 cm en meer, L tot 25 cm en meer, R tot 500/i, vlak, met vlakke tot
sterk schotelvormig opgebogen randen, gewoonlijk vrij oneffen. Vezellagen door
de kurklaagjes niet afgesnoerd en afgeslotene en levende deelen aan elkaar
verbonden houdend tot de vezellagen zijn vergaan, of losgedrukt door het
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gelijkende, regelmatig gelaagde kurklichaampjes met harmonica-achtig
uiterlijk; R tot 1cm; T l — 2 m m ; L2—5 mm; deze lichaampjes drukken
de korst weg van den bast, Kurklaagje soms met fijne, overlangsche barstjes.
K u r k (phelleem) in een soort, zacht, doch plaatselijk iets harder, geelachtig
of grijsachtig bruin tot roodbruin-zwart. De meer bruine kurk in 80—400/*
dikke laagjes, aan den buitenkant der kurklaag aanwezig; de meer zwarte in
zlz 100—150//,doorgaans i 100—120/i dikke laagjes aan den binnenkant der
kurklaag aanwezig* Kurk met plaatselijk wel, plaatselijk nietzichtbare, radiale
celrijen, op tangentiaal vlak met onduidelijke cellen (L = + T = 25—60/0;
het geelachtig bruine kurk verweert waarschijnlijk vrij spoedig, het zwarte
langzaam. L e n t i c e l l e n aan de meeste monsters, de meeste rond, wratvormig,
de overige overlangs gerekt; alle verspreid; matig tot vrij talrijk; de ronde
1—3mm in diameter, de overlangs gerekte tot 4 mm lang. L e n t i c e l l e n uitpuilend, met grauwachtig roodbruin, stijf tot korrelig vulweefsel; onder de
lenticellen soms een sterke ontwikkeling van phelloderm.
Bast. PHELLODERM vrijweloveral aanwezig;R tot \ mm; te herkennen aan de
radiale celrijen, aan den schuinen stand ten opzichte van de overige bastlagen
en aan het eindigen der mergstralen voor het kurk. Parenchym licht geelbruin,
iets op kurk gelijkend; onder de lenticellen verdikt en zeer sterk op kurk gelijkend; zonder kristallem Steencellen in onduidelijk begrensde, grauwachtige,
tangentiale plaatjes; in radiale richting 1 of 2, zelden meer van deze plaatjes
naast elkaar; plaatselijk weefsel geheel min of meer sklerenchymatisch.
PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in twee
soorten; de kleine enkelvoudig, uiterst laag (L ± 0.2 mm), de groote zeer
laag tot laag (L 0.3—1.25 mm, de meeste L ± 0.6 mm); de kleine smal
(T 15—30jti), de groote vrij smal (T 40—50/^). De mergstralen vrij spaarzaam
tot vrij talrijk (7—8 per mm, w.o. tot een der kleine soort). Op kopsch vlak de
groote mergstralen geheel duidelijk, lichtbruin in meer grauwe omgeving;
sommige met duidelijke, radiaal gerekte cellen; de mergstralen recht tot gebogen, in sommige monsters fijn golvend, soms met fijne kronkelingen, naar de
buitenzijde dilateerend, plaatselijk eenigszinsonregelmatigverbreed. Op binnenof tangentiaal vlak mergstralen vrij duidelijk; de kleine fijn-lijnvormig, waarschijnlijk e^nrijig, de groote lijn- tot lensvormig, met spitse uiteinden, meerrijig. Cellen op radiaal vlak liggend, onduidelijk, zeer laag (L 15—30 //);
randcellen en de kleine mergstralen niet waarneembaan Mergstraalweefsel licht
geelbruin, zonder dilatatieholten; in enkele monsters overlangsche groepen van
mergstralen, welke geheel of gedeeltelijk zijn verhard. De steencelgroepen soms
van den eenentotdenanderenkantvandenmergstraalloopend,somsslechtsaan
^en zijde hiervan voorkomend; R tot § mm; T tot J mm; L j tot verscheidene
mm. Sommige steencelgroepen grijsachtig bruingeel met geoblitereerde cellen,
andere grauwachtig grijs met tangentiaal gerekte celholten (bij 20-voudige vergrooting duidelijk); de steencelgroepen op kopsch vlak in meer of minder
duidelijk radiale, gewoonlijk gebogen lijnen waarneembaar, slechts plaatselijk
duidelijk in de mergstralen geplaatst. Waar de baststralen uit zachte
deelen bestaan, op verscheidene plaatsen onduidelijk of verbroken. Kristallen
en secretieorganen ontbrekend. Overigebastdeelen.Zachte deelen in tangentiale, anastomoseerende lagen, afwisselend met vezellagen. De zachte lagen
R van weinige micra bij het kambium tot soms ± 200/i meer naarden buitenkant, doorgaans + 50/*; T niet duidelijk aantegeven; Lzeerlang. Opkopsch
vlak de zachte lagen licht geelbruin tot bijna zwart, plaatselijk met een tangen-
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celrijen; zonder kristallen of secretieorganen. Vezels in tangentiale, rechte tot
golvende lagen; de lagen bij het kambium doorgaans iets dichter bij elkaar dan
meer naar den buitenkant. De vezellaagjes R 50—100,zeer plaatselijk tot 150 /i;
T niet duidelijk, doch over weinig tot vele groote mergstralen te volgen; L
zeer lang; de laagjes door de mergstralen in tangentiaal gerekte of ongeveer
vierh'oekige, dikwijls aan de hoeken afgeronde groepjes verdeeld. De vezellagen
op kopsch vlakgrauwbruin tot zwart, ooktegen de mergstralen door een dunne,
geelachtig lichtbruine kristalbekleeding omgeven; op tangentiaal vlak donkergrauwtotgeel,met witte, zeer fijne, overlangsche rijtjes kristallen, welke alleen
bij aansnijden duidelijk zijn; op radiaal vlak grauw bruingeeL Vezeluiteinden
op breuk tot j , zelden tot 1 mm lang; zeer lichtgeel, bijna wit of iets bruin;
slap; matig fijn; met fijne stippeltjes op het oppervlak, Steencellen ontbrekend.
No. 20.

SHOREA LEPROSULA MIQ.

MateraaL Vijf monsters: T 290 (diameter 73 cm), T 295 (d.80cm), T298
(d. 60 cm), T 310 (d. 45 cm), T 315 (d. 40 cm). Nog verscheidene andere monsters werden vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r zwart of grauwachtig, min of meer roodachtig bruin, dikwijls met grijze tint. K o r s t en bast met meestal onregelmatig verloopende, dikwijls iets kronkelende, overlangsche voren of gleuven.
Deze gleuven dikwijls eenigszins schuin onder elkaar gelegen en in elkaar overgaand; tot 50 cm lang, 1of meer cm breed, 2—+ 10mm diep; op 1, meestal
op 2 tot 5 cm van elkaar. Randen der ruggen dikwijls breed en weinig steil,
meestal eenigszins ruw, soms effen, soms afbrokkelend, niet zelden met vage,
overlangsche streping; aan jongere boomen niet zelden verdikt, soms tot
| cm buiten de ruggen stekend en dan dikwijls op de randen van groute lenticellen gelijkend; de ruggen aan jonge boomen vrij glad, niet zelden met
horizontale barstjes, aan oudere boomen fijnwrattig of afbrokkelend, soms
grootendeels weggerot en dan het vorenstelsel minder typisch. Soms stam en
takken plaatselijk met gelige of bruinachtige harsklompjes of -stralen. Oppervlak ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n in de voren en waar plaatselijk de korst
is afgevallen.
Bastkenmerken. Dikte 2 (opdegleuven) —16mm; korst0 (in de gleuven)
—11 mm, doorgaans ± 2 — 4 mm. Bast in levenden toestand zeer hard en
vezelig; de vezelgroepen slechts matig sterk. Bast steeds moeilijk van het
spint te scheiden; in drogen toestand bruinrood stuivend bij het breken.
B i n n e n o p p e r v l a k b i j den levenden bast effen, bijna wit, met gele of lichtbruine tint; aan de lucht langzaam iets grauw, soms zwak paars,somsweleens
donkerrood kleurend. Dwarse breuk met tal van uitstekende, roodachtig
bruine, vezelige laagjes met lange, uitstekende punten. Kleur der dwarse
d o o r s n e d e bij den levenden bast licht bruinrood, grauwbruin of zeer lichtbruin tot geel; bij den dooden bast roodachtig grauwbruin. Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en uitstekende randen van vezellagen,
vrijwel steeds kruisdraad vertoonend. G e u r frisch, zuur- of zoetachtig, soms
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Smaak bitter en wrang, soms eerst zoetachtig; in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene; soms treedt hars vanuit het spint door den bast
heen naar buiten. E x t r a c t met water zwak rood, met ammonia niet, met
ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst behalve aan oude boomen op de dilatatiegleuven overlangs barstend.
Afgesloten bastdeelen overal gevormd, algemeen in 2 of meer laagjes aanwezig; deze laagjes nabij de primaire schors \—2 mm dik, dieper in het secundair phloeem 2—5 mm en meer; afkomstig van het secundair phloeem. Primaire
schors waarschijnlijk plaatselijk nog in de korst aanwezig*De doode bastdeelen,
die afkomstig zijn van de primaire schors en de eronder liggende lagen,
langzaam verweerend, dikwijls horizontaal barstend en zeer langzaam
afbrokkelend; de korstdeelen afkomstig van dieper in den bast gelegen lagen,
veelsnellervergaanden in brokjes of laagjes afvallend. Kurklaagjes T en L
tot 10 cm en meer, R tot 2 mm; aan jonge boomen vlak, aan oudere overlangs
vlak, doch in tangentiale richting onregelmatig geschulpt; dikwijls onder
de dilatatiegleuven door duikend. De kurklaagjes plaatselijk dicht bijeen, in
radiale richting soms 5naast elkaar; dezelaagjes op kopsch vlak dikwijls golvend
en in het bastweefsel blijkbaar eindigend, soms anastomoseerend; de vezellagen niet door de kurklaagjes afgesnoerd en afgeslotene en levende bastdeelen
verbonden houdend; de afgesloten bastdeelen vallen na verweering af. Kurk
(phelleem) in 2 soorten, en wel steenkurk en zacht kurk. Het steenkurk zeer
algemeen, het tweedevrij schaarsvoorkomend. Het steenkurk typisch van bouw;
somsechter vrij zacht, glinsterend koolzwart, soms met bruine tint; soms bruinroode, zachte kurkdeelen insluitend; het steenkurk voorkomend in laagjes van
50—100, soms tot 600/« dik, meestal alleen de kurklaag vormend. Soms wisselen2ofmeerzwartelaagjesafmetbruin,zachtkurk;meestaltreft men tusschen
dicht op elkaar liggende, zwarte kurklaagjes afgesnoerd phelloderm of bast
aan. In het steenkurk radiale celrijen duidelijk, op tangentiaal vlak cellenniet
waarneembaar. Het zachte kurk sponzig, geelachtig bruin of donkergrauwbruin
of roodachtig bruin, soms paarsachtig grijs of geel getint; voorkomend in laagjes
van ± 100/LI tot 2 mm dikte; in sommige kurklagen ontbrekend ofzeer dun;
aan een monster in kurkwoekeringen tot 5 mm dik; soms in de kurklaag afwisselend met 1 of meer laagjes steenkurk* Waar deze steenkurklaagjes zeer zwak
of niet zijn ontwikkeld, de zachte lagen plaatselijk tot 2 mm dik; de zachte
kurklaagjes soms moeilijk van afgesnoerde phellodermlaagjes te onderscheiden.
In het zachte kurk radiale celrijen slechts plaatselijk duidelijk, op tangentiale
breukcellen onduidelijk (de cellen L = ± T = ± 25—35/n).Het steenkurk
zeer langzaam, het zachte kurk vrij snel verweerend. L e n t i c e l l e n slechts aan
een monster duidelijk, zeer grof, rondachtig; voorkomend, waar de ruggen zijn
afgevallen; schaarsch, tot 7 mm in diameter; met okerkleurig, eenigszins hard,
korrelig vulweefsel, dat slechts weinig afwijkt van het gewone kurkweefsel.
Enkele andere monsters met een sterke woekering van lichtbruin tot roodbruin, zacht kurk met fijne, onduidelijke, golvende, donkere laagjes in de overlangsche gleuven of op plaatsen waar de ruggen zijn afgevallen; deze woekeringen waarschijnlijk overlangsche lenticellen. De kurklagen dezer woekeringen
tot 5 mm dik, in bouw niet van het gewone kurk afwijkend.
Bast* PHELLODERM vrij algemeen; vooral duidelijk aan die kambia, welke
dieper in het secundair phloeem liggen en die toch reeds iets ouder zijn; R
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door de bruinroode kleur van kurk te onderscheiden. Parenchym grijsachtig
geelbruin tot eenigszins grauw-bruinrood, eenigermate op kurk gelijkend; in
dieper in den bast gelegen phellodermlagen met fijne, met 10-voudige loupe
even waarneembare, bij het doorsnijden duidelijke kristallen; deze ontbreken
in de phellodermlagen der dicht bij de primaire schors gelegen kurklagen. Sommigeparenchymcellen van't phelloderm met bruinrooden inhoud. Steencellen:
een groot deel van het phelloderm, naar het schijnt, een weinig verhard.
PRIMAIRESCHORSnietaanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten,
de kleine enkelvoudig, uiterst laag (L 0.2—0,45, doorgaans 0.4 mm), de groote
samengesteld uit 3 verdiepingen, zeer laag tot laag (L 0.6—2 mm, nogal uiteenloopend); de kleine zeer smal tot vrij smal (T 10—40//), de groote vrij smal
tot breed (T 40—200//). Mergstralen spaarzaam tot vrij spaarzaam (5—6 per
mm, w.o. gemiddeld 0—1 der kleine soort). Op kopsch vlak de groote mergstralen duidelijk, licht geelbruin met meerof minder sterk roode tint, in grauwachtige omgeving; recht tot gebogen of min of meer golvend; ponder fijne
kronkelingen; in basten, waarvan de oudste secundaire bastdeelen nog niet zijn
afgestooten, groepsgewijs zijdelings van de overlangsche dilatatiegroepen afbuigend. Dilatatie voor een deel in de mergstralen plaats vindend, voor een
ander, meestal grooter deel in overlangsche dilatatiegroepen; soms mergstralen
met onregelmatige verbreedingen optredend, welke verbreedingen dikwijls
het gevolg zijn van het optreden van steencelnesten. Op binnenvlak en tangentiale vlakken de kleine mergstralen lijnvormig, eenrijig; de groote streepvormig
of lensvormig, gewoonlijk met iets toegespitste, niet zelden scheeve uiteinden,
meerrijig. Op radiaal vlak de groote mergstralen met liggende, lage cellen (L
tot 20[i)t slechts zeer plaatselijk met een of twee rijen hoogere randcellen (L tot
40fi); de kleine mergstralen niet waarneembaar. Mergstraalweefsel grauwbruin tot grauwbruinrood, zonder dilatatieholten; in het dilatatiegebied enkele
of verscheidene mergstralen verhard in de uiteinden of in het midden van het
weefsel, soms zelfs over de geheele hoogte en breedte van den mergstraal; in het
laatste gevaldikwijls desteencellen van verscheidene boven elkaar gelegen mergstralen samenhangend. In deze overlangsche groepen van dilateerende mergstralen de baststralen dikwijls verbroken. Steencelgroepjes der mergstralen
schaarschtot matigalgemeen; matig hard; R nogal varieerend; T tot | —| mm;
L ± I mm, somsechter tot eenige cm.Deze steencelgroepjes op kopsch vlak in
min of meer gebogen, radiale rijen gelegen, helder grauwachtig geel; de cellen
voor een groot deel in tangentiale richting uitgezet. Verbreedingsweefsel der
overlangsche dilatatiegroepen parenchymatisch, verspreide vezelbundels van
verbroken baststralen bevattend, waarschijnlijk uit verbreede mergstralen ontstaan, bruinrood, matig hard, met doorgaans vrij talrijke, verspreide, heldergele
steencelnestjes, welker cellen tangentiaal zijn gerekt. Mergstraalweefsel met
weinige tot talrijke, in diameter nogal verschillende, 20—40/e groote kristalsterren; in de overlangsche dilatatiegroepen de kristalsterren in tangentiale
rijen, talrijk, doch klein. Secreetcellen niet aanwezig; het monster T 295 met
matig talrijke, radiale, ronde, soms met geelachtig hars gevulde harsgangen,
welke 75—100ft in diameter zijn. Overig bastweefsel. Zachte deelen in
tangentiale of zigzagvormige lagen, regelmatig afwisselend met vezellagen; in
de dilatatiegroepen en het buitenste deel der dilatatiezone niet te onderscheiden van het dilatatieweefsel. De zachte laagjes R bij het kambium plaatselijk slechts 10//,meernaar buiten tot200/u; T enL zeeruitgebreid.Op kopsch
vlak de zachte laagjes geelachtig goudbruin of roodbruin tot grauw, plaatselijk
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de zachte lagen grauwachtig bruin, met onduidelijke, overlangsche celrijen;
tegen de vezellagen met zeer talrijke, ± 40fi groote kristalsterren; zonder
secretieorganen; in het monster T 295 plaatselijk met kleine en grootere holten
(L tot I cm), die met een heldergeel hars zijn gevuld. Vezels in tangentiale
en zigzagvormige lagen; deze lagen op kopsch vlak vrij regelmatig door den
bast verdeeld, aan den buitenkant vandenbastwatverder uiteenliggend dan bij
het kambium. De vezellagen R ± 50—250/*; T niet steeds duidelijk aan te
geven, bij isoleering der lagen T tot een paar cm; L zeer lang. De vezellagen
door de mergstralen in zeer variabele, meestal tangentiaal gerekte, dikwijls
rechthoekige of min of meeronregelmatige, soms echter ongeveer ronde groepen
verdeeld; op kopsch vlak zwart, soms grijsachtig, gewoonlijk door een geheel
omsluitende, witte kristalbekleeding omgeven; op tangentiaal vlak bruingeel,
met talrijke kristalsterren op de oppervlakte; op radiaal vlak grauwachtig bruingrijs. Vezeluiteinden opbreuktot 11 mmlang,geelachtigwit,matigsoepel,matig
fijn, somsmetglad, doch meestal met ruwoppervlak. Steencellen ontbrekend.
No* 2L

VATICA MACROPTERA v*SL. MSC.

MateriaaL Drie monsters:T371 (diameter 4-. 40 cm), T922 (d. ± 70cm),
T 946 (d, ± 60cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN*

Uiterlijk van den Stam* K l e u r grijsbruin, K o r s t met korte, niet opvallende, overlangsche barstjes; in kleiner of grooter platen afbrokkelend.
Oppervlak van oudere stammen met kleine brokjes schors bezet; ruw aanvoelend.L e n t i c e l l e n onduidelijk.
Bastkenmerken* Dikte 3—4 mm; korst 0—2 mm. Bast in levenden
toestand vrij hard, eenigszins bros; alleen het binnenste vezellaagje is taai;
in drogen toestand zwak stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k wit,
aan de lucht langzaam grauwbruin kleurend. Dwarse breuk effen; tegen het
kambium met korte, uitstekende vezelgroepjes. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e
bij den levenden bast lichtbruin tot geelbruin, bij den dooden bast het binnenste
deel grijswit, meer naar de primaire schors lichtbruin. Radiaal splijtvlak
met duidelijke mergstralen. G e u r frisch; in drogen toestand niet kenmerkend.
Smaak bitter, soms wrang; in drogen toestand een weinig zuur, een weinig
bitter. Secreties geene. E x t r a c t met water geelachtig, zwak troebel; met
ammonia weinig tot duidelijk donkerder, met ferrichloride donkerder of
eenigszins zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend; ook op de zeerplaatselijk aanwezige,overlangsche
dilatatiegleuven in den bast; langzaam vergaand. Afgesloten b a s t d e e l e n
slechts plaatselijk gevormd; op de meeste plaatsen nog aanwezig in 1, plaatselijk
in 2 laagjes, elk ter dikte van ± 1 — 2 mm; afkomstig van de primaire schors
en het buitenste deel van het secundair phloeem. Kurklaagjes onregelmatig
van vorm, dikwijls overlangs iets gerekt; T tot 10 cm; L tot 6 cm en meer;
R i 200, soms tot ± 400ft; vlak, met zwak schotelvormig opgebogen randen;
vrij effen; in het secundair phloeem de vezels niet door de kurklaagjes afgesnoerd en de afgeslotene met de levende bastdeelen verbonden houdend tot
de vezels zijn vergaan. Kurklaagjes soms met fijne, overlangsche barstjes.
K u r k (phelleem) in een soort, zacht,lichtbruin tot bruin. In of aan den buiten-

- 121 kant van sommige kurklagen een dun, tot 40jti dik laagje lichtgeel kurk. Over het
algemeen radiale celrijen in het kurk duidelijk; cellen op tangentiaal vlak onduidelijk (T = + L = 10—25//); het kurk waarschijnlijk langzaam verweerend,
vooral de lichtgele laagjes. L e n t i c e l l e n niet duidelijk; in de randen van de
kurkbarstjes plaatselijk een sterkere ontwikkeling van lichtbruin, gewoon kurk;
deze barstjes krijgen zoodoende het uiterlijk van een lenticel.
Bast* PHELLODERM meestal onduidelijk; R tot 0.4 mm dik; een fijn donkerbruin tot zwart lijntje tegen het kurk vormend; slechts zeer plaatselijk duidelijk
te herkennen aan de radiale celrijen. Parenchym niet te onderscheiden; het
geheele weefsel naar het schijnt iets verhard. PRIMAIRE SCHORS alleen aan het
monster T 371plaatselijk aanwezig;R tot ± 0.5 mm; parenchym niet duidelijk;
de primaire schors vrijwel geheel min of meer gesklerotiseerd, geelwit met roodbruine tint, zonder kristallen, secreetcellen of -gangen; steencelring ontbrekend.
SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten; de kleine enkelvoudig, uiterst
laag en zeer laag (L 0.1—0.6 mm, doorgaans ± 0.3 mm), de groote samengesteld uit 3 verdiepingen, zeer laag en laag (L |—If mm); de kleine smal en
vrij smal (T 20—40 //), degrootevrij breed en breed (T 50—150//). Mergstralen
vrij spaarzaam (6—7 per mm, w.o. gemiddeld een der kleine soort). Op kopsch
vlak de groote mergstralen duidelijk; waar niet gesklerotiseerd met duidelijke,
radiale celrijen; lichtbruin in grijze, lichtbruine of grauwe omgeving; gebogen
tot recht, zonder fijne kronkelingen; naar de buitenzijde flambouwvormig
verbreed; vrij veelvuldig met onregelmatigheden in de verbreedingen; deze
onregelmatigheden meestal optredend waar steencelgroepen aanwezig zijn.
Op binnen- en ook op tangentiaal vlak de kleine mergstralen slechts matig
duidelijk, lijnvormig, eenrijig; de groote duidelijk, streepvormig met toegespitste, soms scheefstaande uiteinden, soms lensvormig met spitse uiteinden;
voorzoover waarneembaar meerrijig. Op radiaal vlak de groote mergstralen
met liggende cellen (L 20—35//); de randen der groote mergstralen en de
kleine mergstralen uit staande cellen (L 30—40 jn) opgebouwd. Mergstraalweefsel licht roodachtig bruin, zonder dilatatieholten; dilatatieweefsel
naar het schijnt geheel of gedeeltelijk zwak sklerotisch, doch in de uiteinden en
soms ook langs de randen, soms over de geheele hoogte der mergstraal iets
sterker verhard en grauwachtig geel van kleur. In de dilatatiezone vele baststralen verscheurd, waardoor de mergstralen onduidelijk begrensd. Kristallen
en secretieorganen ontbrekend; enkele cellen of celgroepjes met witten inhoud.
Overige bastdeelen. Zachte deelen in tangentiale laagjes, afwisselend met
vezellaagjes. De zachte laagjes R van ± 10/u(bij het kambium) tot + 50ju,
meer naar den buitenkant tot 150//; T en L zeer uitgebreid. Op kopsch vlak
de zachte deelen lichtbruin; waar de dilatatie begint, grijswit; meer naar de
buitenzijde in de smalle uitloopers van de baststralen wit tot lichtbruin. In de
breedere, zachte lagen liggen witte tot iets grauwe of bruine celgroepjesofcellaagjes. Op tangentiaal vlak dichter bij het kambium dezachte deelen lichtbruin,
parenchymatisch; in het midden van den bast met dikke lagen grauwachtig
witte stof, waarin enkele, iets overlangs gerekte, meer zuiver witte celgroepjes.
Kristallen, secreetcellen en -gangen ontbrekend. Vezels in tangentiale lagen,
welke bij het kambium dichter bijeen, in het midden en aan de buitenzijde van
den bast meer uit elkaar zijn gelegen. De vezellaagjes R 10—40fi; T op kopsch
vlak niet duidelijk, op tangentiaal splijtvlak meestal niet meer dan ± 1cm;
L zeer uitgebreid. Op kopsch vlak vezellaagjes door de mergstralen in tangentiaal gerekte, dikwijls meer stipvormige groepjes verdeeld, zwart, in het
midden van den bast door een wit randje omgeven; op tangentiaal vlak grauw
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tot bruingeel, zonder kristallen op de oppervlakte; op radiaal vlak vezellagen
met duidelijk. Vezeluiteinden op breuk nauwelijks \ mm lang, geelachtig bruin,
vrfj slap, fijn, met meestal eenigszins ruw oppervlak. Steencellen ontbrekend.

Familie Elaeocarpaceae*
No, 22.

SLOANEA AFF. JAVANICAE SZYSZ.

MateriaaL Vier monsters: E 796 (diameter65cm), E932 (d.69cm), T268
(d. 55 cm), T 712 (d. 110 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r roodbruin, met grijze of grauwe tinten.
K o r s t in overlangs gebarsten, meestal rottende en afbrokkelende platen.
Oppervlak ruw van uiterlijk, soms meer glad; ruw aanvoelend; met rottende
brokjes korst. L e n t i c e l l e n zeer talrijk, verspreid.
Bastkenmerken. D i k t e 4—6mm; korst 0 (afgevallen) —4 mm. Bast
vrij hard, brokkelig; in drogen toestand niet stuivend bij het breken. Binnenoppervlak zwak geribbeld en met zwakke oneffenheden van dieper in den
bast liggende steencelgroepjes; bij den levenden bast zeer lichtgeel, licht roodbruintotwit;aandeluchtlangzaamrose,tenslottegrauwbruin kleurend. Dwarse
breuk met tangentiale lagen van afgebroken steencelgroepen. K l e u r der
dwarse doorsnede bij den levenden bast geelbruin of roodbruin; bij den
dooden bast grijsachtig of grauwachtig lichtbruin. Radiaal splijtvlak met
duidelijke mergstralen. G e u r zoet, aangenaam; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak eenigszins wrang of bitter; in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene. E x t r a c t met water roodachtig; met ammonia
een weinig donkerder, met ferrichloride eveneens een weinig donkerder, soms
zwart kleurend; bij omschudden vrij sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst soms overlangs barstend, matig langzaam vergaand, afbrokkelend.
Afgesloten bastdeelen overal gevormd, nog slechts plaatselijk in een laagje
ter diktevan2—4 mmaanwezig;afkomstig van het secundair phloeem; primaire
schors niet aanwezig. Kurklaagjes matig uitgebreid, gewoonlijk iets overlangs
gerekt;Ttot5cmenmeer;L tot10cmenmeer;R 100—500/e;zwakputvormig,
met vlakke tot vrij sterk schotelvormig opgebogen randen; gewoonlijk vrij oneffen; wanneer aan de buitenzijde gelegen, met fijne, overlangsche barstjes.
K u r k (phelleem) in een soort, sponzig, doch met overgangen naar steenkurk
(dit echter niet in typischen vorm aanwezig); de zachte lagen wit of lichtbruin,
de hardere grauwbruin tot ongeveer zwart; de zachte laagjes R tot ± 40//,
plaatselijk tot 150fi, dehardere tot 200ju;sommigelaagjes vankurk,dattusschen
het zachte en het hardere kurk instaat, R tot 500ft; soms een laagje zacht kurk
aan den buitenkant, somsafwisselend met hardere laagjes; meestal echter slechts
^enharder laagje aanwezig met of zonder zacht kurk aan den buitenkant. Radiale
celrijen in de meer sponzige deelen niet, in de hardere welduidelijk; op tangentiaal vlak in de zachtere deelen cellen matig duidelijk (de cellen T = ± L =
20—40/*)> in de hardere deelen niet te onderscheiden; de hardere deelen vrij
langzaam, de zachtere waarschijnlijk vrij snel verweerend. L e n t i c e l l e n aan
alle monsters; rondachtig of iets rozetvormig tot iets overlangs gerekt; verspreid; de spleetvormige soms in kurkbarstjes* Lenticellen matig tot vrij talrijk;
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figuren achterlatend; de ronde en rozetvormige gewoonlijk 1— 1 | ram, soms
echter veel grooter, de spleetvormige tot 7 mm lang. Vulweefsel vuilachtig
bruin, sponzig, op het zachte kurk gelijkend.
Bast* PHELLODERMvrijwel overal aanwezig;R tot 0.75 mm; te herkennen aan
de radiale celrijen, aan het eindigen der mergstralen voor het kurk en ten slotte
aan de kleur der steencellen en van het parenchym, welke afwijkt van die der
overige steencelgroepen en der zachte bastdeelen. Parenchym roodbruin;
plaatselijk met onduidelijke, radiale, ongeveer witte rijtjes kristallen. Steencellen in den vorm van tangentiaal afgeplatte nesten of plaatjes; deze nesten en
plaatjes grauwachtig, in radiale richting soms in 2—3 rijtjes naast elkaar.
PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralenin 2soorten;
de kleine enkelvoudig, uiterst laag (L 0.2—§ mm), de groote samengesteld uit
3verdiepingen, zeerlaagenlaag(L | —If mm);dekleinevrij smal(T 30—50 /i),
de groote breed (T 100—150//). Mergstralen spaarzaam (4—6 per mm, w.o.
gemiddeld 0.4—1.2der kleine soort).Bij vergelijkingmetdeliteratuur (MOLLen
JANSSONIUS Deel I, pag. 530 en met nog niet uitgegeven aanteekeningen van
DEN BERGER) bleek, dat er in het hout van het geslacht Sloanea 9—12mergstralen per mm voorkomen. Dit groote aantal is te danken aan de talrijkheid
der kleine mergstralen. Van deze mergstralen werden er in den bast met de
10- en zelfs met de 20-voudige loupe slechts enkele waargenomen; bij een mikroskopische controle bleken er in totaal plaatselijk tot 14 per mm voor te
komen. Op kopsch vlak de groote mergstralen duidelijk; de kleine praktisch
niet waarneembaar; de groote mergstralen bleek vuilachtig geelbruin in grauwachtig bleekgele omgeving, dikwijls met duidelijke, radiale celrijen, recht tot
zwak golvend; de kleine voorzoover nog waarneembaar sterk golvend; de
groote mergstralen naar de buitenzijde dilateerend, slechts plaatselijk met
onregelmatigheden in de verbreeding, welke onregelmatigheden door steencelgroepen worden veroorzaakt. Op binnenvlak mergstralen plaatselijk duidelijk,
op tangentiale vlakken minder duidelijk; de kleine lijnvormig, eenrijig; de
groote op binnenvlak streepvormig met lange, spitse uiteinden, meerrijig.
Op radiaal vlak de groote mergstralen met liggende cellen (L ± 10—40/0,
zeer plaatselijk met duidelijke, staande randcellen; de kleine mergstralen slechts
plaatselijk duidelijk, uit staande cellen bestaand, de staande cellen L ± 40/*.
Mergstraalweefsel roodbruinachtig grauw, met matig talrijke dilatatieholten;
in de groote mergstralen op verschillende plaatsen gesklerotiseerd, soms in de
hoeken, soms midden in den mergstraal, soms vrijwel over de geheele hoogte
van den mergstraal, soms alleen waar de mergstraal tegen een steencelgroep in
den baststraal aanligt. Op kopsch vlak de steencelgroepjes in den mergstraal
tangentiaal gestreept, dikwijls R vrij groot. Mergstraalweefsel in sommige mergstralen met zeer kleine,vrij schaarsche, radiale rijen kristallen of kristalsterren,
zonder secretiecellen; de onregelmatige dilatatieholten zijn waarschijnlijk
slijmholten of -gangen, misschien ook intercellulaire holten; R waarschijnlijk
vrij groot. Overigebastdeelen. Zachte deelen in meer of minder duidelijke,
tangentiale lagen, soms plaatselijk eenigermate de grondmassa vormend, waarin
steencelgroepen verspreid. De zachte bastlagen R 20—250/i, doorgaans
50—100//, aanzienlijk dunner dan desteencellagen; T dikwijls tot eenige cm; L
groot. Op kopsch vlak de zachte deelen roodachtig bruingrauw, met op verscheidene plaatsen zichtbare celholten en breede, spleetvormige, tangentiaal
gerekte, doch niet van de eene breede mergstraal naar de andere loopende
holten; ook vlak langs (of in de mergstralen) dergelijke radiale holten aanwezig.
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kristallen, secreetcellen of -gangen; op radiaal vlak met overlangsche streping.
V e z e l s niet te constateeren. S t e e n c e l l e n in staven of meer of minder
duidelijke, staafvormige groepen, in het eene monster meer groepjes, in het
andere meer steencelstaven. De steencelgroepen of -staven opgebouwd uit
sklerotische deelen van de baststralen en de daartusschen liggende, niet meer
waarneembare, kleine mergstralen; soms dichter bij het kambium nog niet
verharde mergstralen bevattend. Steencelgroepen door den geheelen bast verspreid of in min of meer duidelijke, tangentiale rijen, een zeer groot gedeelte der
dwarse doorsnede innemend; R50 //—f mm; T50 //—f mm, meestal ± i mm;
L | — 7 m m ; de steencelgroepen op kopsch vlak grauwachtig geelbruin met
lichtere gedeelten, soms rondachtig, somsvoor een deel eenigszins radiaal, doch
dikwijls tangentiaal gerekt, soms niet van deverhardingen in de mergstralen te
onderscheiden; uiteinden der groepen op tangentiaal vlak vrij stomp, op radiaal
vlak gewoonlijk spits; de groepen zelf in tangentiale richting meer of minder
algemeen met elkaar samenhangend. De cellen der steencelgroepen naar alle
richtingen uitgezet, soms het sterkst in radialen, soms in tangentialen zin;
door deze uitzetting der cellen het rechte verloop der mergstralenslechtsweinig
bei'nvloed; de kleinere steencelgroepjes met niet of minder sterk uitgezette
cellen. Steencelgroepen en -staven matig hard* Kristallen ontbrekend.

Familie Euphorbiaceae*
No. 23-

BACCAUREA DEFLEXA ROXB.

MateriaaL Zes monsters: E 750, E 935, E 1023, E 1155, T 380, T533;
diameter dezer boomen varieerend tusschen 25 en 50 cm.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r gelig roodbruin. K o r s t met talrijke,
rechte, smalle, overlangsche barsten op 1—1cm vanelkaar; in kleine stukjes
afbrokkelend of poedervormig vergaand; in de korst de steencelstaven verbleekend enaan den buitenkant opvallend, wanneer de poedervormige massa met
den regen wordt afgespoeld. Oppervlak oneffen, ruw aanvoelend. L e n t i cellen ontbrekend.
Bastkcnmcrkcn. Dikte 1|—2| mm; korst 1—3 mm. Bast vrij zacht,
brokkelig;indrogen toestand zwak stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k
met talrijke,overlangsche ribbeltjes; bij denlevenden bastwitoflicht bruinrood;
aan de lucht direct bruin kleurend. Dwarse b r e a k vrij effen met afgebroken
steencelgroepen. Kleuf der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast bruinrood tot rood; bij den dooden bast roodbruin grauw. Radiaal spliitvlak met
weinig duidelijke mergstralen, hetgeen een gevolg is van het optreden van
staafvormige vezelgroepen, waarin de mergstralen zijn verhard. G e u r zoetig
of frisch, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak wrang, soms iets zoet
of zuur; in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene. E x t r a c t met
water helder; met ammonia niet of een weinig donkerder, met ferrichloride
niet kleurend; bij omschudden niet duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend; vrij snel vergaand met bruinroode kleur; dikwijls
afbrokkelend of verweerend. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd en
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niet aanwezig. Kurklaagjes niet te onderscheiden; de afgeslotene en levende
bastdeelen verbonden blijvend door de steencelstaven, die de kurklaag doorboren, doch die niet afgesnoerd worden. K u r k (phelleem) niet zichtbaar;
slechts aan een monster op tangentiaal splijtvlak waargenomen en aldaar zacht,
roodbruingrauw, met onduidelijke cellen ( T = i L = 30—35/*)• L e n t i c e l l e n
ontbrekend.
Bast* PHELLODERM ontbrekend. PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig. SECUNDAIR
PHLOEEM* Mergstralen in 2 soorten; de kleine enkelvoudig, zeer laag (L onduidelijk,1—1mm),degrootelaagtotmatighoog(L11—7mm,zeeruiteenloopend);
de kleine smal en vrij smal (T 20—40/i),de groote vrij breed en breed (T 50—
150/*, gewoonlijk -± 100/0* Mergstralen vrij talrijk (8—10 per mm, de helft
ofmeerdande helft smalle). Op kopsch vlak de kleine mergstralen alleen in de
steencelstaven even waameembaar als bleekgeel lijntje; de groote mergstralen
in de steencelstaven zeer duidelijk, op eenigen afstand van het kambium ook
indezachtebastdeelen; de grooteindesteencelstavenvanhetbinnenstedeelvan
den bast sklerotisch, bleekgeel; in de meer naar den buitenkant gelegene een
weinig roodbruin; in de zachte deelen roodachtig bruin; de groote mergstralen
verder met radiaal gerekte cellen, recht tot zwak gebogen, naar de buitenzijde
een weinig dilateerend, zonder onregelmatigheden in de verbreedingen. Op
binnen- entangentiaalvlakdekleinemergstralen met20-voudigeloupe duidelijk,
lijnvormig, voor een groot deel althans duidelijk eenrijig; de groote duidelijk,
streep- of lensvormig met spitse, dikwijls zeer fijn toegespitste, ietwat scheeve,
met20-voudigeloupedikwijls duidelijk eenrijige uiteinden, overigens meerrijig.
Cellen op radiaal vlak met 20-voudige loupe waameembaar, in de kleine mergstralen en aan de randen der groote mergstralen staand (L 40—60//); elders
indegrootemergstalen liggend (L ± 30//).Mergstraalweefsel bruinrood, zonder
dilatatieholten;waar de mergstralen zich in desteencelstaven bevinden, verhard,
grauwgeel, doch meer naar de buitenzijde plaatselijk vele cellen nog met een
weinig bruinrooden inhoud. In de verharde gedeelten van het mergstraalweefsel
op snede (en op slijpvlak met 20-voudige loupe) waarschijnlijk kristallen waarneembaar; in het mergstraalweefsel bijna overalverspreide cellen, welker lumen
grooter is dan dat der omgevende cellen. Secreetcellen of -gangen ontbrekend.
Overigebastdeelen.Zachte deelen de grondmassa vormend, waarin steencelstaven verspreid of in min of meer duidelijk tangentiale rijen geplaatst. Afstand
tusschen 2 steencelstaven R 50—100, plaatselijk tot 150/a(in eender monsters
in de korst soms meer), T ongeveer even groot. De zachte deelen L zeer lang;
op kopsch vlak grijsachtig of bruinachtig grauw, dichter naar het kambium
ongeveer zwart; op tangentiaal en radiaal vlak grijsgrauw met roode tint, met
matig duidelijke, overlangsche celrijen, waarvan sommige methelderrooden inhoud.Kristallen,secreetcellenof-gangenindezachtedeelenontbrekend. Vezels
ontbrekend. Steencellen in staafvormige groepen. Deze groepen matig sterk
gesklerotiseerd;R 100—250,gewoonlijk ± 150ju;Rindegroepenzelfvanplaats
tot plaatsgewoonlijk nogalvarieerend; T {-—1 mm,gewoonlijk nogal varieerend;
L niet duidelijk, tot 3 cm en meer. De steencelgroepen op kopsch vlak soms
smaller dan deafstand tusschen 2groote mergstralen, somsovermeerdere mergstralen te volgen, gewoonlijk iets grillig van omtrek, geelachtig donkergrauw
van kleur, op snede met een gewoonlijk duidelijk wit lijntje omgeven. Verharde
mergstraaldeelen op snede niet zelden met witte stukgedrukte kristallen.
De steencelstaven op tangentiaal vlak grauwgeel, eenigszins vaag begrensd;
tengevolge van de erin voorkomende mergstralen met overlangsche streping;
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steencelstaven met een weinig witte stof (waarschijnlijk kristallen); de steencelstaven op radiaal slijpvlak geelachtig donkergrauw met onduidelijke, overlangsche teekening.
No. 24>

ELATERIOSPERMUM TAPOSBL.

Materiaal. Vier monsters: E 751, T792, T794, T807; diameters dezer
boomen tusschen 40 en 70 cm.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r grijs roodbruin met rondachtige, lichtbruine, doorgaans overlangs iets gerekte schilferplekken. K o r s t plaatselijk
afgevallen, plaatselijk aanwezig en dan overlangs gebarsten; soms in platen loslatend en hierbij gewoonlijk aan de randen losscheurend. O p p e r v l a k plaatselijk glad, met de randen van vroegere kurklaagjes; op andere plaatsen met
vergaande korstbrokjes. L e n t i c e l l e n gewoonlijk talrijk, verspreid.
Bastkenmerken. D i k t e 3—6 mm; korst 0 (afgevallen) —4 mm. Bast
matighard,bros;in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken. Binneno p p e r v l a k glad, bij den levenden bast ongeveer wit tot roodachtig bruin;
aan de lucht langzaam dofbruin kleurend. D w a r s e b r e u k met laagjes afgebroken steencelgroepen. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden
bast roodachtig bruin, bij den dooden bast bleekbruin met bruinroode tint.
Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en uitstekende randen
van steencelstaven. G e u rfcoetachtig,muf; in drogen toestand niet kenmerkend.
Smaak zoetachtig, ietwat bitter; in drogen toestand niet kenmerkend. Secret i e s : direct na inkapping treden, meestal het snelst vlak bij het spint, druppeltjes wit, matig klevend, ietwat waterig, bitter, reukeloos melksap uit, dat meestal
na eenige minuten uit de wond vloeit, doch zelden rijkelijk uitstroomt. E x t r a c t
met water roodachtig; met ammonia of ferrichloride niet of slechts zeer weinig
donkerder kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst dikwijls aan de randen der kurklaagjes loslatend en overlangs barstend,
vrij snel vergaand. K u r k l a a g j e s meestal een weinig in de lengte gerekt;
T tot 6 cm en meer; L tot 10 cm en meer; R 100—250/i; de laagjes vlak,
met zwak tot sterk schotelvormig opgebogen randen, vrij oneffen; wanneer een
kurklaagje den buitenkant vormt, heeft het fijne, overlangsche barstjes; kurk
verder langzaam verweerend. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd, nog
slechts plaatselijk aanwezig in 1 laagje ter dikte van 1—4 mm; afkomstig van
het secundair phloeem. Primaire schors niet aanwezig. K u r k (phelleem) in
€in soort, zacht; in bouw echter overgangen naar steenkurk vertoonend; het
kurk verder licht geelachtig bruin tot grauw-zwart. K u r k l a a g j e s meestal
bestaand uit een grauw laagje, niet zelden met een lichtgeelachtig laagje aan
den buitenkant; dikkere kurklaagjes bestaand uit verscheidenegrauwelaagjes,
die met lichtere afwisselen; bij het loslaten van een afgesloten bastlaagje scheurt
het kurk op een lichtgekleurd laagje los. Radiale celrijen in het kurk duidelijk
waarneembaar; op tangentiaal vlak plaatselijk in de licht geelbruine laagjes
cellen duidelijk; deze cellen L =. i T — 20—50ju,gemiddeld i 30/t; in het
meer algemeene, grauwere kurk de cellen niet duidelijk. L e n t i c e l l e n rond of
iets overlangs gerekt, verspreid, matig talrijk tot talrijk; de afmetingen uiteen-

- 127 loopend op de verschillende monsters; diameter of lengte 1—7 mm* Vulweefsel
grijswit, soms met gele tint; zacht, sponzig tot vrij hard en korrelig.
Bast* PHELLODERM overal aanwezig; R ± \ mm, plaatselijk tot I mm; te
herkennen aan de steencelgroepen, die in kleur van die in den overigen bast
afwijken, aan de onduidelijke, radiale celrijen en op radiaalvlak aan het eindigen
der mergstralen voor het kurk. Parenchym bruinrood, soms min of meer geelachtig, zonder waarneembare cellen of kristallen. Steencellen soms in nesten
of in overlangs gerekte, wormvormige groepen, meestal echter in plaatvormige
groepen, welke plaatselijk door parenchymgroepen worden geperforeerd; in
radiale richting de steencelgroepen plaatselijk tot in 3 rijen naast elkaar.
PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig*SECUNDAIR PHLOEEM.Mergstralenwaarschijnlijk
in twee soorten, doch wat hoogte en breedte betreft niet te onderscheiden.
Volgens aanteekeningen van DEN BERGER komen er in het hout twee soorten
mergstralen voor, die kops moeilijk zijn te onderscheiden; de kleine zeer spaarzaam, uit staande cellen opgebouwd; de groote soms samengesteld uit meer
dan drieverdiepingen. Mergstralen zeerlaag(L0.5—1 mm,meestal ± 0.6mm),
vrij smal tot vrij breed (T 30—60 u), vrij talrijk tot talrijk (8—12 per mm).
Op kopsch vlak de mergstralen in de steencelgroepen matig duidelijk, als roodbruine of lichte, soms tot lichtgele lijntjes in gele omgeving; plaatselijk ook
tusschen de steencelgroepen als lichte lijntjes in bruine omgeving; recht tot
golvend verloopend, zonder fijne kronkelingen;naar de buitenzijde dilateerend;
zonder onregelmatigheden in de verbreeding. Op binnenvlak de mergstralen
slechts plaatselijk duidelijk, lijn- tot zwak lensvormig; voor een groot deel
eenrijig (bij 20-voudige vergrooting zichtbaar). Cellen op radiaal vlak liggend
( L i 30//); slechts zeer plaatselijk enkele rijen staande cellen (L -±45 /i).
Mergstraalweefsel bruinrood; in de niet verharde gedeelten bijna alle mergstralen met 1of meer tangentiaal gerekte, soms ook ronde dilatatieholten; waar
mergstralen de steencelgroepen passeeren, sommige geheel, andere gedeeltelijk,
vooral in de uiteinden verhard; het sklerotiseerende mergstraalweefsel vertoont
soms rose tinten. Kristallen en secreetcellen ontbrekend; de dilatatieholten zijn
wellicht secreetgangen. Overigebastdeelen.Z a c h t e deelen in meerof minder
breede, tangentiaal gerekte groepen, plaatselijk eenigszins de grondmassa vormend; in het eerste geval afwisselend met lagen steencellen, soms afgebioken
door radiaal gerekte steencelgroepen, in de mergstralen of in de baststralen.
De steencellagen op R ± 100ja van elkaar; overigens de zachte deelen R sterk
varieerend, T doorgaans vrij lang (doorgaans afgebroken door radiaal gerekte
steencelgroepen), L groot; bij het kambium een laagje van 4: 1mm zonder
sklerotische elementen. De zachte deelen op kopsch vlak roodbruin, in een
strook langs het kambium zwart en meer binnen in den bast op verscheidene
plaatsenmetgroepjesoftangentialelaagjesvan een zwart, zacht weefsel, plaatselijk met waarneembare cellen of kleine secreetgangen, dikwijls ook met radiale
holtentusschen desteencellagen;dezehoiten (dilatatieholten ofkrimpscheuren?)
bevinden zich echter waarschijnlijk in de mergstralen. Op tangentiaal vlak de
Zachte deelen grauwbruin, met overlangsche streping, zonder kristallen, secreetcellen of -gangen, plaatselijk met overlangsche, witte streepjes (waarschijnlijk
celinhoud). Op radiaal vlak de zachte deelen plaatselijk met overlangsche
holten, waarschijnlijk krimpscheuren. Vezels ontbrekend. S t e e n c e l l e n in
onregelmatig staafvormige, aan de tangentiale zijden knobbelige groepen,welke
meer of minder duidelijk in tangentiale lagen samenhangen en dikwijls met de
steencelgroepen der mergstralen zijn vereenigd tot een plaat, die door niet
verharde of niet geheel verharde mergstralen of (en) door groepen zacht bast-
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los van elkaar voorkomend- De steencelgroepen R150/x—LI mm, meestal
200/i—600/*; T ongeveer zoo groot als R; L I mm tot verscheidene cm; de
steencelgroepen op kopsch vlak radiaal gerekt, soms vierhoekig, soms met
meer of minder sterk afgeronde hoeken, bleek bruingrijs; de meeste groepen
met lichterestippen;optangentiaal enradiaalvlakmetmeerofminderduidelijke,
overlangsche streping, plaatselijk met overlangsche, witte streepjes; kristallen
niet aangetroffen. Steencellen voor een groot deel uitgezet, voor een deel in
radiale, voor een ander deel in tangentiale richting.
No- 25-

MACARANGA GIGANTEA M-A-

Materiaal- Drie monsters: T 725 (diameter i 50 cm), T 1292 (d- -± 30
cm), bb 5011 (d. > 40 cm),
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterltjk van den Stam- K l e u r lichtbruin met grijze tint- K o r s t zelden
aanwezig. O p p e r v l a k glad, met talrijke horizontal lijnen enlijntjes en talrijke
overlangsche kurkbarstjes; ruw aanvoelend- L e n t i c e l l e n ontbrekendBastkenmerken- Dikte4—15 mm; korst 0 mm (alleen uit kurk bestaand)Bast in levenden toestand vrij zacht, vezelig, in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken- B i n n e n o p p e r v l a k glad, in levenden toestand wit, aan
de lucht vrij snellicht bruin kleurend- D w a r s e b r e u k aan de buitenzijde effen,
met groote,een zwarte stof bevattende gomholten; aan debinnenzijde met lange,
uitstekende, vrij brosse vezelbundels- K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den
levenden bast aan de buitenzijde wit met bruingele tint, aan de binnenzijde
roodachtig grauw; bij den dooden bast aan de buitenzijde grauwachtig wit,
aan de binnenzijde roodachtig bruingrauw tot grauw bruinrood. Radiaal
splijtvlak met onduidelijke mergstralen,vezelig;inhetmonsterbb5011sterken
kruisdraad vertoonend. G e u r onbekend; in drogen toestand niet kenmerkendSmaakonbekend;in drogentoestand nietkenmerkend- S e c r e t i e s : eenspoedig
uittredend bloedrood, zeer wrang smakend gom, dat soms uitstroomt en na een
paar dagen roodzwart opdroogt. E x t r a c t met water geel- of roodachtig,met
ammonia niet, met ferrichloride niet of een weinig donkerder kleurend; bij
omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst- Afgesloten b a s t d e e l e n alleen aan het monster bb 5011gevormd,
kennelijk door het aanvreten van witte mieren- K u r k (phelleem) in 1 soort,
stijf, tusschen sponzig en steenkurk instaand; zwartachtig bruin met grijze tint,
met duidelijke, radiale celrijen; op tangentiaal vlak met vrij duidelijke cellen
(L = ± T — 30—35JU),welker wanden glinsteren- K u r k l a a g j e s R 0.2—0-5,
plaatselijk tot 1.8 mm, waar dikker, met overlangsche barstjes, waarschijnlijk
langzaam verweerend- L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bast- P h e l l o d e r m bijna overal aanwezig; R 0.1—0-4 mm; het phelloderm
te herkennen aan de radiale celrijen, meestal parenchymatisch van aard en dan
roodachtig bruin tot zwart van kleur, met op snede duidelijke kristalletjes in
radiale rijtjes; waar het phelloderm lichter gekleurd is, liggen verspreide celletjes met donkeren inhoud; waar het donker gekleurd is, vrijwel alle cellen met
donkeren inhoud- Het phelloderm plaatselijk eenigszins gesklerotiseerd en dan
geelachtig grauw, eveneens kristallen bevattend- P r i m a i r e s c h o r s overal aan-
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waarschijnlijk primaire vezelgroepen; het buitenste deel opgebouwd uit tangentiale celrijen. Van deze celrijen zijn er groepjes verhard en bijna wit; andere
ongeveer even groote groepen roodbruin, parenchymatisch; deze groepen van
celrijen (L en T ± 2 5 —100ju) geven een typische, evenwijdige streping,
zoowel op tangentiaal als op kopsch vlak* De primaire schors meer naar de
binnenzijde metradiaalgerekte,ietwatgolvendedilatatiestrooken;dezeopkopsch
vlak zeer licht bruinachtig geel, doch ook met smalle, tangentiale, donkerder
gekleurde celrijen* Deze radiale dilatatiestrooken van elkaar gescheiden door
smalle,donkereweefselstrooken enoptangentiaalvlakoverlangsgerekt, golvend,
dezelfde horizontale laagjes van donker- en lichtgekleurde celrijen bevattend
als het buitenste deel van de primaire schors; vele cellen duidelijk te onderscheiden* Primaire schors verder met gomgangen, welke dicht tegen het secundair phloeem zijn gelegen; in radiale richting meestal 1, soms echter 2 of 6 der
gangennaastelkaar* De gomgangen zeer grillig verloopend, meestal sterk kronkelend, met korte, rechte stukken in horizontale of vertikale richting; R 100—
350ju; lumen gewoonlijk in tangentiale richting gerekt tot 1 mm; plaatselijk
leeg, plaatselijk gevuld met een roodachtig zwarte, kompakte massa, waarin
plaatselijk hoiten voorkomen; de gangen duidelijk door de omgevende cellen
begrensd, zonder wanden* SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten die
moeilijk te onderscheiden zijn, terwijl de uit staande cellen opgebouwde zeer
schaars zijn* Mergstralen zeer laag tot laag (L 0*5—1.3mm), smal tot matig
breed (T 20—80/i), talrijk (12—15 per mm)* Op kopsch vlak de mergstralen
vrij duidelijk, lichtbruin; grootendeels alleen te herkennen aan de kristallen, die
erinvoorkomen;vrij recht tot gebogen verloopend, zonder fijne kronkelingen;
dikwijlsonduidelijktegendezachtebastdeelenbegrensd;naardebuitenzijdedilateerend; dikwijls eenigszins onregelmatigverbreed*Optangentiaalen binnenvlak
de mergstralen alleenmet20-voudigeloupeduidelijk,lijnvormig;plaatselijksommigelensvormigverbreed metlensvormigeuiteinden;plaatselijkduidelijkeenrijig*
Opradiaalvlak (met20-voudigeloupe)demergstralen metonduidelijke, liggende
cellen (L 20—40/i), plaatselijk met duidelijk staande randcellen; slechts zeer
plaatselijk een enkele mergstraal geheel uit staande cellen opgebouwd; de
staande cellen L 50—80/** Mergstraalweefsel licht roodachtig bruin, zonder
dilatatieholten* Verbreedingsweefsel der mergstralen een weinig gesklerotiseerd,
bruingeel, met enkele meer of minder sterk bruinrood gekleurde, tangentiale
celrijen of groepjes van dergelijke celrijen; op verscheidene plaatsen de baststralen verbroken* Kristallen talrijk, in radiale rijen, tot ± 35/4 in diameter*
Secretieorganen ontbrekend* Overigebastdeelen. Z a c h t e deelen de grondmassa
vormend, waarin vezelbundels verstrooid of in vage, tangentiale rijen; afstand
tusschen devezelbundels R20—75/i*Opkopschvlakdezachtedeelen bruin met
pikzwarte stippen en lijntjes, soms plaatselijk geheel zwart* Op tangentiaal vlak
de zachte deelen bruin met donker roodbruine of helder roode, overlangsche
celrijen, plaatselijk met witte, overlangsche strepen; waarschijnlijk zonder kristallen (deze bij 20-voudige vergrooting alleen in demergstralenwaarneembaar);
zonder secretieorganen. Vezels in bundels* Deze bundels verspreid, soms min
of meer in tangentiale rijen gerangschikt, op dwars-doorsnede rondachtig tot
vierhoekig van vorm; tusschen 2 mergstralen soms sterk radiaal gerekt; bijna
steeds langs de mergstralen afgeplat; R 50—300/4; T meestal onduidelijk,
50—300 p, de bundels slechts zelden duidelijk door meer dan een mergstraal
doorsneden; L zeer uitgebreid* Op kopsch vlak de vezelbundels grauw of zwart
(dikwijls niet van de zwarte deelen der zachte bastlagen te onderscheiden);
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optangentiaalvlakgrootendeelsonduidelijk,plaatselijk bruingeel.Vezeluiteinden
op dwarse breuk tot 1mm lang, wit, vrij slap, soepel, fijn, met glad oppervlak.
Steencellen ontbrekend.

Familie Fagaceae*
No. 26.

CASTANEA TUNGURRUT BL.

Materiaal. Drie monsters: T 426 (diameter 24 cm), T 867 (d. 55 cm),
T 1240 (d. ± 35cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stain* Kleur grijsbruin, soms geelachtig, roodachtig
ofbijna zwart.Korstenbastmetmeerofminder talrijke,ondiepe,overlangsche
voren of voortjes. Oppervlak vrij oneffen, ruw aanvoelend. Lenticellen
in de voortjes gelegen, vrij talrijk, groot, spleetvormig.
Bastkenmerken. Dikte 3—6 mm; korst 0 (op de korstgleuven) - 3 mm,
Bast matig zacht, vezelig; de lintvormige vezelgroepen vrij bros; de bast in
drogen toestand stuivend bij het breken. Binnenoppervlak zwak ribbelig,
bijdenlevendenbastwit,lichtbruin of lichtgeel; aan de lucht eenigszins paars,
somseenigszinsrosekleurend.Dwarse breuk met talrijke smalle,lintvormige,
afgebroken of eenigszins puntigevezellaagjes. Kleur der dwarse doorsnede
bij denlevenden bastzwartachtig geel-ofroodbruin totwit;bij den dooden bast
lichtbruin grauw, soms met geel- of roodachtige tint. Radiaal splijtvlak met
matig tot weinig duidelijke mergstralen en uitstekende randen van vezellaagjes;
somsvrij sterken kruisdraad vertoonend. Geur zeer zwak,zoetachtig;in drogen
toestand nietkenmerkend.Smaak bitter enwrang;indrogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene. E x t r a c t met water geelachtig; met ammonia
roodachtig, belangrijk donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend op de overlangsche dilatatiegroepen van den bast;
soms ookongeveer horizontaal barstend op de ruggen; verder slechts langzaam
vergaand. Afgesloten bastdeelen overal gevormd; bijnaoveralnogaanwezig
in 1,somsin2of3laagjes,elkterdiktevan1—3 mm;afkomstig van het secundair
phloeem;deprimaire schorsniet meeraanwezig.Kurklaagjes vrij uitgestrekt,
T 10cm en meer, L 20cmen meer, R 50—100/*;vlak met zwak schotelvormig
opgebogen randen; matigeffen; dekurklaagjes snoeren devezellaagjes, welkezij
kruisennietaf, zoodatdeafgeslotene enlevendebastdeelenmetelkaarverbonden
blijven tot genoemde vezellaagjes afrotten; kurklaagjes langzaam verweerend.
Kurk (phelleem) in 1 soort;zacht, grauw totzwart; met slechts even zichtbare,
radiale celrijen en, op tangentiaal vlak, vooral aan buiten- en binnenkant der
laagjes, met onduidelijke cellen (T = ± L = 30—50, gemiddeld ± 40 n).
Lenticellen overlangs spleetvormig, in de bastgleuven geplaatst en aldaar
matig talrijk; L tot 1cm en meer (meestal met onduidelijke uiteinden); T tot
1mm;verder met lichtbruin, sponzigvulweefsel en met grijze randen.
Bast. PHELLODERM niet te onderscheiden. PRIMAIRE SCHORS niet meer aanwezig. SECUNDAIRE PHLOEEM. Mergstralenin 1 soort, uiterst laag en zeer laag
(L 0.2—0.6 mm,nogaluiteenloopend),smalenvrijsmal(T20—40JLI,gemiddeld
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vrijwel uitsluitend in devezelgroepjes duidelijk, alsgeelachtige lijntjes in grauwe
omgeving; voorzoover waarneembaar recht tot golvend verloopend; bij bastgleuven gezamenlijk zijwaarts gebogen; zonder fijne kronkelingen; de dilatatfe
voor een groot deel in de bastgleuven plaats vindend, doch plaatselijk ook voor
een kleindeelindemergstralen;bij dezeverbreedingen geenonregelmatigheden.
Op binnenvlak en in vezellaagjes de mergstralen matig duidelijk, lijnvormig,
eenrijig (met 20-voudige loupe waarneembaar). Op radiaal vlak de cellen der
mergstralen even waarneembaar met 20-voudige loupe, liggend (L 20—30/*).
Mergstraalweefsel b'ruinachtiggeel,zonder dilatatieholten;meer naar de buitenzijde van den bast in sommige mergstralen in de uiteinden, in het midden of
over de geheele hoogte van den mergstraal verhard; dikwijls ook overlangsche
rijtjes van mergstralen gesklerotiseerd en dan de steencelgroepjes soms tegen
elkaar aanliggend, soms met elkaar samenhangend. Op vele plaatsen zijn echter
de baststralen onduidelijk, waardoor van tal van steencelgroepjes niet is uit te
maken of ze in een mergstraal of in een baststraal zijn ontstaan. De steencelgroepjes soms weinig opvallend; R 0.1—0.5, doorgaans f—| mm; T | —| mm;
L | tot 2—3 mm; op kopsch vlak dikwijls min of meer in radiale rijen gelegen
en in de vezellagen geplaatst; vooral bij de dilatatiegleuven zeer talrijk, tangentiaal gestreept; op overlangsch splijtvlak de steencelgroepen knobbelig;de cellen
uitgezet, het sterkst in tangentiale richting, doorgaans met lichtgekleurd vlekje
in het midden. Kristallen, secreetcellen of -gangen ontbrekend. Overigebastdeelen* Z a c h t e deelen in tangentiale, soms door het voorkomen van steencelgroepen iets onregelmatige, anastomoseerende laagjes, afwisselend met vezellaagjes; in de omgeving der dilatatiegleuven bastlagenonregelmatig. Dezachte
bastlagen R 10—120//, meestal ± 50—100/i; T van 1—6 mm zonder anastomosen; L zeer groot. Op kopsch vlak de zachte deelen licht geelbruin; met verspreide, grauwachtig bruine totzwarte,doorgaans rondestippen; op tangentiaal
vlak tegen devezelgroepen zeerlichtbruin, met donker grauwachtige, bruinroode
laagin het midden, niet zelden met grijswitte tint, somsgeheeigrijswit, met duidelijke,overlangsche teekening.De elementen, diezichop kopschvlakalszwarte
stippen voordoen, zijn op tangentiaal vlak niet terug te vinden. Kristallen, secreetcellenen-gangen ontbreken in de zachte deelen; de laatste op radiaal vlak
licht grauwbruin. Vezels in tangentiale,somszwakgolvende laagjes; dezelaagjes dichter bij het kambium een weinig dichter bijeen dan meer naar den
buitenkant, in de dilatatiegroepen uiteengetrokken en de deelenervan verspreid.
De vezellaagjes R 30—80//, meestal ±40,t/, doorgaans van laag tot laag
nogal uiteenloopend, ook in de lagen zelf een weinig varieerend; de randen
der lagen dikwijls zijdelings iets toegespitst; T l — ± 6 «*«*> L langer dan
de monsters. Op kopsch vlak de vezellaagjes door de mergstralen doorgaans
intangentiaal,soms radiaal een weinig gerekte groepjes verdeeld, zwart; in het
monster T 426verscheidene vezelgroepen geelachtig bruingrauw, met een steencelachtig uiterlijk; de vezelgroepen plaatselijk door een fijn, lichtbruin, elders
dooreenwitenietsbreederlijhtje omgeven. Optangentiaalvlakdevezelgroepen
bleekwit met zeer lichtbruine buitenkant, plaatselijk met alleen bij aansnijden
duidelijke kristallen op het oppervlak; op radiaal vlak met duidelijke, overlangsche streping. Vezeluiteinden op dwarse breuk zeer schaars, tot ± i mmlang;
bijnawit;waarschijnlijkslap;matigfijn;somsmetgladoppervlak. S t e e n c e l l e n
ontbrekend.
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QUERCUS ENCLEISOCARPA

KORTH.

MateriaaL Twee monsters: T 558 (diameter 36 cm) T 1232 (d. ± 40 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam*Kleur grijsbruin metgrijzevlekken;soms geheel
grijs.Korstalleenuit kurklaagbestaand.Oppervlak glad,aanjongereboomen
nog dikwijls met horizontale lijntjes; ruw aanvoelend. Lenticellen talrijk;
grauwachtig, geelachtig of lichtbruin; in opvallende, overlangsche rijen.
Bastkenmerken.Dikte 8mm,terwijl deverharde kammen der mergstralen
nog ± 2 mm uitsteken; korst (niets dan kurk) tot ± f mm. Bast matig zacht,
niet vezelig; de vezelbundels bros; in drogen toestand zwak stuivend bij het
breken.Binnenoppervlakmetl—2mmhooge,overlangsche,scherpekammen;
bij den levenden bast licht roodbruin;aan delucht direct bruinachtig roodpaars
kleurend. Dwarse breuk effen; met enkele afgebroken, radiaal geplaatste
steencelplaten enschaarsche,verspreidegroepjesvanuitstekendevezeluiteinden.
K l e u r d e r d w a r s e d o o r s n e d e b i j denlevendenbastroodbruin,bijdendooden
bast donker grauw roodbruin. Radiaal splijtvlak metduidelijkemergstralen.
Geur ongeveer geen, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak eenigszins
wrang; in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene.E x t r a c t met
water helder; met ammonia en ferrichloride niet verkleurend; bij omschudden
weinig tot zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst*Afgesloten bastdeelen enafsluitendekurklaagjesnietaanwezig.
Kurk (phelleem)in 1 soort;zacht,metovergangennaarlederkurk,somseenigermate hard; met licht roodachtig bruine en zwarte laagjes, welkeindekurklaag
met elkaar afwisselen; kurklaag plaatselijk geheel zwartachtig grauw, aan de
buitenzijde dikwijls grauwverbleekend. Dikte der laagjes 50—350/i;degeheele
laag tot 500/4 dik. Radiale celrijen in het kurk niet duidelijk; op tangentiaal
vlak de cellen zeer onduidelijk (T = ± L = 15—20/i). Kurkl^g met fijne,
overlangsche barstjes; de tusschen de barstjes gelegen ruggetjes eenweinig afschilferend; kurk waarschijnlijk zeer resistent tegen verweering. Lenticellen
aan beide monsters overalaanwezig;rond, rozetvormig of kort overlangs spleetvormig, soms ook wel een weinig horizontaal gerekt; voor het grootste deel in
overlangsche barstjes in het kurk geplaatst, slechts enkele alleenstaand; zeer
talrijk; de ronde 1—3 mm in diameter, de spleetvormige meestal L 2—3, soms
tot 7 mm en T 1—3 mm; vulweefsel lichtbruin, soms geelachtig met lichtere
groepen, sponzig, eenigszins taai.
Bast* PHELLODERM niet te onderkennen. PMMAIEE SCHORS overal aanwezig;
R 300—700, meestal ± 500fi; de schors bestaande uit een parenchymatische
zone met enkele grauwachtig bleekbruine, meestal tangentiaal gerekte steencelnesten,welkezoneaanden binnenkant wordt begrensd dooreengewonensteencelring en aan de buitenzijde door een anderen, dicht tegen hetkurkliggenden
steencelring,welke,naarhet mijvoorkomt,vanphellodermatischen oorsprong is.
Het parenchym bruinrood met vrij talrijke, horizontaal gerekte strooken en
streepjes, waarin talrijke kristalsterren; de kristalsterren op kopsch breukvlak
duidelijk, 25—40^ groot. Secretieorganen niet aangetroffen. De gewone steencelring R ± 150ft; aan binnen- en buitenzijde dcx>r een smalle, bijna geheel
steencellooze zone begrensd; waarschijnlijk plaatselijk kristallen bevattend;
vrij hard.Debuitensteringuitplaatjes ennestjes opgebouwd,waartusschen nog
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PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten. De kleine mergstralen enkelvoudig, uiterst
laag, misschien ook zeer laag (L 0.2—0*5,gewoonlijk 0 3 mm, plaatselijk wel tot
1 mm, doch dan niet duidelijk te onderscheiden of 2 mergstralen in elkaars
verlengdeliggen),smal(T20—30//),talrijk totzeertalrijk (12—16 per mm), De
grootemergstralenvrij laagtotbuitengewoon hoog(L3mm—7 cm);opgebouwd
uit verscheidene kleine mergstralen, welker mediane vlakken zijn gesklerotiseerd
en grootendeels samenhangen; breed tot buitengewoon breed (T 100—750//);
2—3 per cm. Op kopsch vlak de groote mergstralen duidelijk, met lichtgele,
sklerotische plaat in het midden, gewoonlijk recht verloopend, naar de primaire
schors smaller wordend, sommige echter naar de buitenzijde vertakt, doch niet
dilateerend. De kleine mergstralen matig duidelijk of niet waarneembaar, het
duidelijkst op dwarse breuk; bruinrood; vrij recht tot golvend; naar de buitenzijde dilateerend (dit op kopsch vlak weinig duidelijk); waarschijnlijk zonder
onregelmatigheden in de verbreeding, doch de mergstraaltjes niet overal duidelijk tegen de omgeving begrensd. Op binnenvlak mergstralen vrij duidelijk; de
groote met 1—2 mm hooge, naar de binnenzijde uitstekende kammen, welke
gewoonlijk uit een paar of enkele kleine, dikwijls samenhangende plaatjes zijn
opgebouwd; de bast tusschen de groote mergstralen gootvormig ingedeukt;
bij indrogen ontstaan in deze deelen talrijke, korte en lange, overlangsche, lensvormige barsten. De kleine mergstralen op binnenvlak lijnvormig, eenrijig.
Cellen op radiaal vlak liggend, L ± 20—30//, op verscheidene plaatsen L tot
50ft. Mergstraalweefsel bruinrood, zonder duidelijke dilatatieholten; wel verscheidene kleinemergstralen met tangentiaal gerekte cellen.Sklerose in de kleine
mergstralen: verscheidene mergstralen, vooral meer naar de buitenzijde in de
uiteinden, over een gedeelte of over de geheele hoogte gesklerotiseerd; niet
zeldenookoverlangsche rijen mergstralen verhard en de steencelgroepjes dezer
mergstralen samenhangend. Deze steencelgroepjes op kopsch vlak talrijk, verspreid; in het sterkst dilateerende gebied vele baststralen verbroken, de steencelgroepjes dikwijls intangentiale rijen staand, nevenringen vormend.Op radiaal
vlakvelesteencelgroepen sterk, bijna alleeen weinigoverlangs gerekt.De steencelgroepjes R 100—200//, sommige tot 1mm; T ± 200//; L zeer varieerend,
100u tot velemm; bleek grauwachtig bruin; bestaand uit tangentialecelrijen;de
steencellen niet uitgezet; vele met duidelijk, groot lumen.
In de groote mergstralen de mediane cellagen gesklerotiseerd, doch deze
steencelplaten hierendaarmetmeestalbijna vertikaalgeplaatste,radialestrooken
van gewoon mergstraalweefsel; de zijdelingsche weefsellageo steeds parenchymatisch.Steencelgroepen dezermergstralengrauwbruinachtiggeel,metonduidelijke, radiale streping; de steencellen niet uitgezet. Kristallen in het sterkst gedilateerde gebied,evenalsindeprimaireschorsinhorizontal strookenofstreepjes, ook in of tegen de steencelgroepen aanwezig; in het verbreedingsweefsel
vele cellen met granaatkleurigen inhoud. Secreetgangen niet aangetroffen.
Overige bastdeelen.Z a c h t e deelen de grondmassa vormend, waarin verspreide
vezelgroepen voorkomen (zie breuk).Op kopsch vlak de zachte deelen zwart tot
donkerbruinrood, gewoonlijk met talrijke, duidelijke cellen. Op tangentiaal vlak
de zachte deelen bruinrood, zonder duidelijke, overlangsche celrijen, kristallen
of secreetgangen; in verscheidene cellen een bruinroode inhoud. Op radiaal
vlakdezachtedeelenoverlangsgestreept.Vezels ingroepen ofinkorte,tangentiale laagjes, verspreid door den bast. De groepen en laagjes zeer schaars (op
dwarse breuk ongeveer 5—10 tusschen 2 groote mergstralen); R ± 75—100//,
sterk varieerend; T 50—500jn,L tot meer dan 2 cm, overigens niet duidelijk;
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op kopsch vlakdevezelgroepjes rond, devezellaagjes, doordekleinemergstralen
dikwijlsinradiaal,somsookintangentiaalgerektegroepjesverdeeld.Degroepjes
en laagjes op kopsch vlak licht tot donker grauw, door Hcht randje omgeven;
op tangentiaal vlak de vezelgroepjes of -laagjes bleek bruinachtig geel, met fijne
kristalletjes in de parenchymatische bekleeding; op radiaal vlak niet duidelijk.
Vezeluiteinden opbreuktot 2mmlang,bleekbruinachtig geel,soepel,vrij grof,
met eenigszins ruw oppervlak. Steencellen ontbrekend.

Familie GonystylaceaeNo. 28.

GONYSTYLUS FORBESII

GILG.

Matcriaal. Vier monsters: E281 (diameter onbekend), T 17 (d. 45 cm),
T21 (d. 71 cm), T812 (d. 51 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Statu. Kleur bruin, met grijze, soms met roode tint.
Korst met diepe, overlangsche, gleufvormige barsten op |—5, doorgaans op
± 2 cm van elkaar. Oppervlak der ruggen vrij glad, ruw aanvoelend; de
ruggen soms plaatselijk afgevallen en dan oppervlak glad. Lenticellen in
de korstbarsten.
Bastkcnmcrken, Dikte 5—6 mm; korst 0 (in de gleuven en plaatselijk,
waar de korst is afgevallen) —7mm. Bast matig hard, zeer vezelig; in drogen
toestand stuivend bij het breken. Het stof bestaat uit korte vezeltjes. Binnenoppervlak glad, bij den levenden bast zeer lichtgeel tot wit, aan de lucht
tenslotte roodachtig bruin kleurend. Dwarse breuk met zeer talrijke vezeluiteinden en vezellaagjes. Kleur der dwarse doorsnede bij den levenden
bast lichtgeel tot oranjebruin, bij den dooden bast roodachtig bruingrauw.
Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen, doorgaans zwakke
kruisdraad vertoonend. Geur frisch ofeenweinignaar rauweboonen;in drogen
toestand niet kenmerkend. Smaak een weinig wrang, een weinig bitter; in
drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene. E x t r a c t met water
geelachtig, bruinachtig of roodachtig; met ammonia en ferrichloride weinig
donkerder kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).
Korst overlangs*barstend met diepe, rechte gleuven, welke meestal weinig
of niet in den levenden bast doorloopen; langzaam verweerend. De korst
ruggen vallen meestal in hun geheel af. Afgesloten bastdeelen overal gevormd en overal nog aanwezig in een of verscheidene laagjes, elk ter dikte van
1—3 mm, afkomstig van het secundair phloeem. Primaire schors niet aanwezig.
Kurklaagjes T tot 8 cm en meer, L tot 16 cm en meer, R ± 0.1—0.5 mm;
vlak, met zwak schotelvormig opgebogen randen, effen; dekurklaagjes kunnen
de vezellaagjes, die zij kruisen, niet afsnoeren, zoodat de afgeslotene enlevende
bastdeelen door de vezellagen verbonden blijven, tot de vergaande korst van
dezevezellaagjes wordt afgescheurd. Waar de korst isafgevallen, de kurklaagjes
overlangs barstend; de barstjes met iets verhoogde randen. De kurklaagjes
langzaamverweerend; hierbij niet zelden enkele horizontale barsten vertoonend.
Kurk (phelleem) in 1soort,zacht, sponzig, in deoudste lageneen weinig hard;
zwart; zeer dunne, jonge laagjes roodachtig bruin, zacht; de oudere kurklagen
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celrijen slechts plaatselijk duidelijk; op tangentiale vlakken cellen onduidelijk
(T = ± L = 20—30ft). L e n t i c e l l e n slechts aan enkele monsters duidelijk,
in de overlangsche barstjes van het kurk en plaatselijk ook in die van de korst,
overlangs spleetvormig, vrij talrijk; L J tot 2—3 mm, T tot 2 mm; met roodachtig grijs, bruinachtig rood of karmijnrood, sponzig vulweefsel.
Bast. PHELLODERM niet duidelijk* PRIMAIRE SCHORS niet aanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een soort; uiterst laag tot zeer laag (L 0.3—0.7,
meestal 0.4—0.5 mm); smal tot vrij smal (T 15—50/i, gewoonlijk ± 3 5 / 0 ;
talrijk (11—16 per mm). Op kopsch vlak de mergstralen alleen waameembaar
in de vezellagen, als fijne, lichtbruinachtige lijntjes in grauwe omgeving,recht
tot gebogen verloopend, naar de buitenzijde dilateerend, regelmatig verbreed.
Op binnenvlak en op tangentiale vlakken de mergstralen matig duidelijk, lijnvormig, eenrijig (alleen met 20-voudige loupe duidelijk). Cellen voorzoover
waameembaar alleen liggend, vrij laag, L ± 30//. Mergstraalweefsel lichtbruin
tot licht roodbruin, zonder dilatatieholten, steencellen of secretieorganen.
Waarschijnlijkbevathet mergstraalweefsel zeer plaatselijk, waar de mergstralen
vezelgroepen doorsnijden, op kopsche snede als gruis waarneembare kristallen.
Overige bastdeelen. Z a c h t e deelen in tangentiale lagen, afwisselend met
lagen vezels en de nog hiertusschen voorkomende groepjes of tangentiale
rijtjes van vezels. De zachte bastlagen R vrij sterk varieerend, ± 50 a—I mm;
de breedere, zachte bastlagen echter groepen en rijen van vezels bevattend;
T tot velecm, L zeer uitgebreid.Op kopsch vlak dezachtebastlaagjes lichtbruin,
donkerbruin tot zwart; optangentiaalvlakroodachtigbruingrauw metzeer fijne,
donkere,overlangsche teekening;dikwijlsalleenstaandevezelsbevattend;met na
stukdrukken en ook op kopsche snede waarneembare, soms ook wel losliggende,
zeer fijne kristalletjes; zonder secretieorganen; op radiaal vlak goudkleurig
geel, plaatselijk bruinrood of zwart. Vezels grootendeels in dikke lagen, voor
een klein deel in groepen, enkele verspreid of in zeer kleine groepen; sommige
der dikke lagen wel, andere niet scherp begrensd. De scherp begrensde vezellagen R0.1—0.2 mm, T tot verscheidene cm, door de mergstralen in radiaal
eenigszins gerekte blokjes verdeeld. De niet scherp begrensde vezellagen zeer
variabel, R 0.1—0.25 mm; T zeer uiteenloopend; de groepen tusschen 2 mergstralen rondachtig; beide soorten van lagen L zeer uitgestrekt. Op kopsch vlak
de scherp begrensde vezellagen grauwzwart; plaatselijk op snede door een witachtig lijntje omgeven; de minder scherp begrensde lagen en de verspreide
vezels meer grijsachtig; in laatstgenoemde lagen de afzonderlijke vezels als fijne
stipjes waameembaar. Op overlangsch vlak demeer compacte lagen zeer lichtbruin of bruin met geletint,dekopsnietscherpbegrensdelagenoverlangsopenscheurend en dan grijswit. Oppervlakte der vezellagen niet met kristallen
bedekt. Op radiaal vlak de compacte lagen grauwachtig of geelachtig wit, soms
grauw; de niet compacte lagen zilverwit met lichtbruine tint. De vezels L 0.4—1
mm, gemiddeld ± 0.5 mm, zeer lichtbruin tot glinsterend wit, slap, fijn, met
glad, glanzend, zeer fijn gestippeld oppervlak. S t e e n c e l l e n ontbrekend.

Fam- GtittiferaeNo. 29.

CALOPHYLLUM MACROCARPUM HOOK. F.

Matcriaal. Drie monsters: E 788 (diameter 57cm), E 918 (d. 69 cm), T
277 (d. 70 cm).
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Uiterlijk van den Stam* Kleur bruinachtig zwart met sterk grauweof
grijze tint. Oppervlak dikwijls met mos begroeid, ruw, plaatselijk glad aanvoelend, met ondiepe en diepe, overlangsche,rechte, dikwijls ook iets golvende,
of schots en scheef loopende, 15—20 cm lange, breed opengetrokken barsten
of groeven op 3—5,soms tot op 8 cm van elkaar. Ruggen 2—3 cm breed,vrij
plat, gewoonlijk met onduidelijke streping in allerlei richtingen, soms metvertikale en horizontale barstjes; op de meeste plaatsen reeds korstschilfers afgevallen; uiterlijk van de weefsels zeer dicht. Lenticellen plaatselijk in de
groeven, vooral nabij dewortellijsten, vrij groot, roodbruin.
Bastkenmerken*Dikte8—25 mm,vooral aan oudeboomen niet zeldenvan
plaats tot plaats sterk wisselend; korst 0(afgevallen) —6mm. Bast in levenden
toestand matig zacht, vezelig, iets plastisch, in drogen toestand niet stuivend
bij het breken; binnen-oppervlakte glad, in levenden toestand wit, aan de
luchtgewoonlijkspoedigroodbruin,somsmeerbruinachtigverkleurend;dwarse
breuk met vele afgebroken vezelbundels, aanwelker randen slappe vezeluiteinden; kleur der d w a r s e d o o r s n e d e bij denlevendenbastlichtrood,soms
meer bruinachtig, in werkelijkheid fijne, roodbruine en witte,tangentialelaagjes
met elkaar afwisselend; bij den dooden bast grijsachtig lichtbruin met roode
tint; op tangentiale doorsnede bij den levenden bast rozeroode en lichtbruine vlakjes afwisselend; geelbruine draden van gomhars in hunne gangen
opvallend; radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen, sterkkruisdradig. Geur van den levenden bastzoetachtig,frisch,vandendoodennietkenmerkend. Smaak van den levenden bast wrang, bitter, van den dooden niet
kenmerkend. S e c r e t i e s : direct na inkapping in den basttreedtdruppelsgewijs
in de meer naar de binnenzijde gelegen deelen een vrijdikvloeiend,heldergeel,
soms iets groen, gomachtig, sterk klevend, zeer bitter smakend sap uit, dat
langen tijd blijft navloeien en niet zelden in stralen den grondbereikt,langzaam opdroogt en hierbij zwart en minder kleverig wordt. Het navloeiende sap
is evenals het direct uit de buitenste deelen van den bast uittredende dunner
dan het direct bij het spint uittredende. E x t r a c t met water ietsroodgeel,
met ammonia iets donkerder, met ferrichloride idem tot vrij zwart kleurend;
bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).
0

Korst overlangs barstend (de barsten gewoonlijk tot in den levenden bast
doorloopend), vrij snel wegrottend, onder vorming van ongeveer horizontale
barstjes. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, plaatselijk afgevallen,
meestal in 1, soms in 2 lagen aanwezig;delaagjes elk2—6mmdik.sfkomstig
van het secundaire phloeem. Afsluitende kurklaagjes T tot 8cm,Ltot10
cm,R | — | mm,vlaktotietsgolvend,metvlakketotsterkschotelvormigopgebogen randen; de dikkere laagjes effen, de dunnere (jongere)metfijne,overlang- sche ribbeltjes. Afgesloten bastdeelen aanvankelijk door vezelbundels met den
bastverbondenblijvend,dochspoedigdoor de sterkeontwikkelingderkurklagen
losgedrukt; waar aan de lucht blootgesteld zeer langzaam verweerend. Kurk
ineensoort,tusschenzachtensteenkurkinstaand,dejonge deelen der volgroeide
lagen ietwat leerachtig; het zachtere kurk grijsachtig bruin tot roodbruin,
plaatselijk aan de buitenzijde der laagjes gelegen,demeeropsteenkurk gelijkende deelen donkerbruin tot zwart, de jonge deelen meer lichtbruin; radiale celrijen insommigelagenduidelijk;optangentialesplijtvlakken cellen niet duidelijk
(de cellen L— ± T = ±25/i). Lenticellen aan de monsters nietaanwezig*
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te onderkennen laagjes. PRIMAIRE SCHORS met meer aanwezig* SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralen in een soort, enkelvoudig, uiterst laag(L0.2—0.4mm),
smal(T25/i),vrijtalrijktot talrijk (8—11permm);opkopschvlakvrijwel overal
duidelijk waarneembaar als bruinroode lijntjes in iets grijze omgeving, soms
recht, doorgaans gebogen verloopend, met fijne kronkelingen, in groote groepen
tezamen zijdelings uitbuigend naast de wigvormige, overlangsche dilatatievoren; tengevolge van de dilatatie niet duidelijk verbreed; op tangentiaal
vlak mergstralen matig duidelijk, de meeste lijnvormig, sommige smal streepvormig, soms met spitse uiteinden, waarschijnlijk grootendeels eenrijig; op
radiaalvlakzeer duidelijke,roodbruinespiegeltjes vormend, met liggende cellen,
plaatselijk met een rij staande randcellen; liggende cellen L 20—25 //,
staande L 50 /i; mergstraalweefsel bruinrood, met aldusgekleurden inhoud in
de cellen* Steencellen, kristallen, secretiecellen of -gangen onbrekend. Overig
bastweefsel. Z a c h t e d e e l e n i n fijne, tangentiale, alof nietfijnkronkelende, dikwijls een weinig golvende laagjes met opvallende gomgangen, afwisselend met
vezelige weefselgroepen, plaatselijk opdwarsdoorsnede hierineindigend;zachte
deelen zeer dun, R ± 25jti, waar de gomgangen staan verbreed, T van ± 0 . 5
mm tot eenige cm, doorgaans eenige mm; L sterk gerekt. De zachte deelen op
kopsch vlak bruinrood, met gomgangen op ± 0.5 mm van elkaar; plaatselijk
de gomgangen in strooken of groepen zeer dicht bijeen gelegen op niet meer
dan 0.1 mm van elkaar. De zachte deelen op tangentiaal vlak grauwachtig
bruinrood, zonder overlangsche celrijen; plaatselijk tegen de vezelige lagen
met zeer kleine kristallen in spaarzame,overlangsche rijtjes. Gomgangen overlangs recht tot iets gebogen, in het dilatatiegebied soms meer schuin verloopend, met talrijke, vorksgewijze anastomosen onder matig scherpen hoek op
± 1 tot op vele cm van elkaar, bij de vertakkingen V-vormig uiteenwijkend;
op kopsch vlak R 50—100, soms tot 200 /*, T ± 100, soms tot 500,zelfs tot
800fi; opoverlangsch vlak in de rechte stukken gewoonlijk T ± 100 fi; vele
gangen nog met geelgroenen tot roodbruinen, kleverigen inhoud. Weefsel
der w i g v o r m i g e , o v e r l a n g s c h e d i l a t a t i e g r o e p e n donker bruinrood,
uit regelmatige, tangentiale celrijen opgebouwd, met ta! van uiteengetrokken
vezelgroepen en vrij talrijke kleine kristallen. Vezels (waartusschen enkele,
overlangsche kristalrijen in tangentiaal gerekte lagen) eigenlijk de grondmassa
van den bast vormend. De vezellagen R 0.1, meestal ± 0.3 mm, T doorgaans eenige cm; op kopsch vlak bruinachtig roodgrijs tot zeer lichtbruin,
op overlangsch vlak grijswit, plaatselijk met zwak bruinroode tint. Kristallen
zeer fijn, in overlangsche rijtjes (met 20-voudige vergrooting duidelijk). Vezeluiteinden op breuk soms meer dan 0.5mmlang,meestalmetafgebroken toppen,
wit, slap en soepel, weinig sklerotisch, matig fijn, meteenigszinsruwoppervlak.
S t e e n c e l l e n niet aanwezig*
No. 30.

CRATOXYLON FORMOSUM DYER.

Materiaal. Drie monsters: E 534 (diameter65cm),E535(d.65cm),E543
(d.60cm); bovendien werden eenige monsters van andere boomen ter vergelijking gebezigd.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam* K l e u r grijsbruin of geelachtig bruin, soms met
Zeer donkerbruine, roodachtige, grauwe tot zwarte tint; bovendien lichtbruine
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een weinigfletse, bruine, gele,grauwe,roode en zelfsvanblauwetinten. Korst
uit grillige,dunneschilfers bestaand, diedoor meerof minder talrijke overlangsche barsten een eenigszins overlangs gerekten vorm hebben gekregen. Oppervlak oneffen, de randen der schilfers dikwijls een weinig opgelicht; dikwijls
kleine uitvloeiingen van gomhars aanwezig. Kurklagen zacht, afgesloten bastdeelen ruw aanvoeiend; lenticellen ontbrekend.
Bastkenmerken, Dikte totaal 1—2 mm; korst 5—12 mm. Bast in
levenden toestand zeer zacht, bros; de overlangsche randen van een losgemaakt baststukje krullen naar buiten om; bast in drogen toestand niet stuivend
bij het breken. Binnen-oppervlakte bijna steeds met overlangsche ribbels
ter breedte van 2—5 mm, in levenden toestand wit, de dieper liggende bastlagenechter boter- of oranjegeel doorschemerend; de binnen-oppervlakte aan
de lucht langzaam geelachtig bruin verkleurend. Dwarse breuk vrij effen,
zonder uitstekende punten. Kleur der dwarse d o o r s n e d e rose tot roodbruin, meer naar het kambium lichter gekleurd, boter- of oranjegeel tot wit;
bij den dooden bast donkerbruin tot zwart, op breuk grauwbruin. Radiaal
splijtvlak met vrij duidelijke mergstralen. Geur aromatisch, in drogen
toestand zoetig aromatisch. Smaak aanvankelijk zoet (als drop), daarna een
weinig bitter, in drogen toestand geurig, een weinig zoet. Seereties: direct
na inkapping treedt in kleine druppeltjes een geel, klevend,langzaamlichtrood
of bruinrood, na langeren tijd ongeveer zwart verkleurend sap uit; dit sap
scherp aromatisch (balsemlucht, somsharsachtig),met zoeten smaak, langzaam
uittredend, meestal slechts in geringe hoeveelheden uitstroomend; de eenige
uren na inkapping uitvloeiende druppels zijn meer rood gekleurd, hebben
ongeveer geen smaak en een harsachtige geur;sappenbijopdroging gomachtig
wordend. E x t r a c t met water roodachtig of geelachtig, met ammonia iets
donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk
schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst zeer onregelmatig overlangs barstend, slechts langzaam afbrokkelend;
afgesloten bastdeelen overal aanwezig, gewoonlijk in 2—5 laagjes, elk
± 1 mmdik,afkomstig vanhetsecundair phloeem, matigsnelrottend;primaire
deelen niet aanwezig. Kurklaagjes T | — l e m , L 1—5 cm, R0.2—0.5mm,
vlak tot zwak golvend, met vlakke tot matig sterk schotelvormig opgebogen
randen, effen, bij dilatatie grillig overlangs barstend;langzamerverweerenddan
de afgesloten bastdeelen.Kurk (phelleem) in tweesoorten;vaneenbruinachtig
grijswit, iets vlokkig, sponzig kurk bevindt zich een laagje aan de binnenzijde
van een grauwbruin tot bruinachtig zwart steenkurk; de sponzige laagjes op
doorsnede plaatselijk met zeer fijne, lichtbruine, tangentiale lijntjes; vanbeide
kurksoorten laagjes R 15 p—0.2 mm, van de sponzige plaatselijk tot 0.4 mm;
de harde en somsook de zachte laagjes met duidelijke, radiale celrijen,alleende
zachtelaagjesmetduidelijke cellenophettangentialevlak(diameter± 30—40/i);
de harde uiterst langzaam, de zachte ietssnellerverweerend.Lenticelien ontbrekend.
Bast* PHELLODERM ontbrekend* PRIMAIRE DEELEN reeds afgeworpen.
SECUNDAIR PHLOIEM.Mergstralen in eensoort, enkelvoudig, uiterst laagen zeer
laag (L 0.3—0.6, soms tot 1.2 doorgaans ± 0.4mm), vrij smal (T30—50/*),
vrij talrijk tot talrijk (10—12per mm);opkopschvlak (opslijpvlak enop breuk)
vrij duidelijk, als lichtbruine of roodbruine lijntjes in een zwartgrauwe, rood
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gelijkmatig van breedte,sommige met zeer zwakke dilatatie;op tangentiaalvlak
vrij duidelijk, de meeste streepvormig met vrij stompe uiteinden, sommige lensvormig, verscheidene lijnvormig; deze laatste waarschijnlijk eenrijig; op radiaal
vlak met liggende cellen, bij 20 Xvergrootingenkele,inhetmonsterE 534zelfs
vele rijen staande cellen te onderscheiden; ingenoemdmonstersommigemergstralen vrijwel geheel uit staande cellen opgebouwd; L liggende cellen ± 30//;
mergstraalweefsel lichtroodbruin tot ongeveer zwartbruin, zonder steencellen,
kristallen,secreetcellen of-gangen. Overigebastdeelengeheelbestaanduitzachte
d e e l e n ; op kopsch vlak langs het kambium zwart, meer naar den buitenkant
metmeerofmindersterke, bruine of roode tinten, met lichtbruine,vooreendeel
tangentiaal gerekte stippen of streepjes en met talrijke fijne, tangentiaal iets
gerekte,verspreide of in min ofmeerduidelijke, tangentialerijen geplaatstegomgangen;dezeplaatselijk met 10-voudigevergrooting,opandereplaatsenalleenmet
20-voudige, en dan het duidelijkst op dwarse breukwaarneembaar, op kopsch
slijpvlak soms ook aan uitgetreden sappen; op tangentiaal splijtvlak bast roodbruin, plaatselijk met zwarte plekken, met fijne, zwarte,overlangsche,golvende
lijnen en met talrijke overlangsche, iets golvende tot kronkelende, op elke |—1
cm met een andere anastomoseerende en hierbij beide naar elkaartoebuigende
gomgangen met zwart glinsterenden, soms echter groen'geleninhoud;deze gomgangen op tangentiaal vlak plaatselijk talrijk, tot 5 permm,opandere plaatsen
meer verspreid en vrij schaarsch, T ± 50ju; op radiaal slijpvlak gomgangen
matig duidelijk. Kristallen in talrijke korte of lange, overlangsche rijen, op
het tangentiale en radiale snijvlak in witte, overlangsche streepjes, op het kopsche snijvlak als verspreide, witte puntjes waarneembaar. Secreetcellen ontbrekend, Vezels en S t e e n c e l l e n ontbrekend*

Familie Icacinaceae*
No. 31.

URANDRA CORNICULATA Foxw.

MateriaaL Negen monsters:E 663,E 689,E 690,E702,E717,E721,TB680,
T 1029, T 1164, alle met een diameter van ± 50 cm, behalve TB 680
(d. ± 30 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K1eurbleektot geelachtig lichtbruin met grauwe
of grijze vlekken of dito tint. K o r s t , waarin plaatselijk dikke lagen aanwezig,
met grove, onregelmatige, weinig opvallende barsten. O p p e r v l a k oneffen,gewoonlijk met talrijke overlangsche barstjes of gleufjes op L5cm van elkaar,
doorgaans met vage, horizontale lijnen, bijoudereboomennietzeldenpokdalig;
zeer ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n schaarech, groot, niet opvallend.
Bastkenmcrkcn. D i k t e bast 8—25mm; korstO—2, plaatselijk tot 10mm.
Bast in levenden toestand zeer hard, doch brokkelig, het binnenste laagje
sponzig; indrogentoestandnietstuivendbijhetbreken. B i n n e n - o p p e r v l a k t e
glad, in levenden toestand lichtbruin tot wit, aan de lucht langzaam grauw
wordend. D w a r s e b r e u k aan de buitenzijde matig vlak, meer naar binnen toe
met vezelige punten en uitstekende, alleenstaande vezeluiteinden. K l e u r der
dwarsedoorsnedebijdenlevendenbastgeelbruin,bijdendoodengeelachtigbruin
grauw.R a d i a a i s p l i j t v l a k eenigszinsbrokkelig,metvrijduidelijke mergstralen,
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zeldeneen weinig kruisdradig.Geurzuurf weinigtotsterk aromatisch;indrogen
toestand niet kenmerkend. Smaak bitter, iets aromatisch; in drogen toestand
zuurachtig en een weinig bitter. S e c r e t i e s geene.E x t r a c t met w a t e r een
weinig rood- of geelbruin, met ammonia ongeveer niet, met ferrichloride een
weinig donkerder kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schtiimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst dikwijls met overlangsche, niet zelden ook zeer grillig verloopende
barsten, langzaam wegrottend. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd,
plaatselijk reeds afgevallen, alleen aan het monster TB 680 zeer plaatselijk
aanwezig, meestal in 1,soms in 2 laagjes, elk ± 1—6 mm dik, afkomstig van de
primaire bastdeelen, doch voor het overgroote deel vanhetsecundairphloeem;
nog langen tijd na de afsluiting aan het droge monster veel lichtergekleurd dan
de levend ingedroogde bastdeelen; ook de parenchymatische deelen niet ineengeschrompeld. K u r k l a a g j e s T e n L f —2cm, R | —lmm, putvormig,
zelden vlak, met vlakke, meestal sterk schotelvormig opgebogen randen; met
talrijke kleine oneffenheden, meestal ook met ondiepe, overlangsche gleufjes
(aanTB680overlangschebarstjes afgesloten), zeer resistent tegende verweering;
korst bij afbrokkeling nooit op het kurk loslatend. K u r k in een soort, steenkurk, donkerbruin tot zwart, plaatselijk lichtbruin (vooral de jongere lagen en
de buitenzijde van oudere); radiale celrijen duidelijk; op tangentiaal vlak
cellen weinig duidelijk. L e n t i c e l l e n niet aanwezig.
Bast* PHELLODERMopveleplaatsen aanwezig,dochtotzeer dun laagje samengeschrompeld, slechts plaatselijk duidelijk, alleen in de afgesloten bastdeelen
goed waarneembaar, aan den levenden bast tot f mm, in de afgesloten bastdeelentot| mmdik,teherkennenaanderadialecelrijen;parenchym indelevende
bastdeelen bruingrauw tot zwart, in de afgeslotene lichtbruin, zonder kristallen.
Steencellen ontbrekend. PRIMAIRE BASTDEELEN in geen der monsters duidelijk.
SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een soort, enkelvoudig, uiterst laag en
zeer laag (L 300—650, meestal ± 5 0 0 / / ) , gewoonlijk vrij smal (T40—50//,
soms echter tot wel 100// opengetrokken, waarschijnlijk tengevolge van het
drogen), spaarzaam tot vrij spaarzaam (4—7 per mm); op het kopsche vlak
nauwelijks te onderscheiden, maar gelegen in de lichtgrauwe lijntjes tusschen de
radiale, geelbruine steencelplaten; vrij recht tot gebogen verloopend, zonder
fijne kronkelingen; dilatatie in de mergstralen slechts waarneembaar aan het
uiteenwijken der radiale steencelplaten; op het tangentiale vlak bij het kambium
matig duidelijk, op dieper in den bast gelegen slijpvlakken vrij duidelijk, dichter
bij het kambium lensvormig met spitse uiteinden, zeer enkele lijnvormig, deze
laatste misschien eenrijig, op meer naar de buitenzijde gelegen vlakken soms
gekromd tengevolge van in de baststralen optredende sklerose; op het radiale
vlak cellen liggend, plaatselijk met een, zelden met drie rijen staande randcellen,
L liggende cellen 25—40//, L staande ± 50 //. Mergstraalweefsel lichtbruin
tot grauwbruin, vele mergstralen met 1 of meer dilatatieholten; sklerose
alleen van uit de baststralen de uiteinden der mergstraleneenweinig aantastend,
vooraldaar,waar de scheidende baststraal tusschen 2 mergstralen door dilatatieweefsel is vervangen; steencelgroepen geelbruin, op rad|aal vlak meer grauw;
R meestal | , soms 1mm, T van \—5 mm (dit laatste bedrag alleen in het
buitenste deel van den bast), L | — | mm; decellendezergroepenslechtsweinig
uitgezet, hoofdzakelijk in tangentiale richting. Kristallen in het dilatatieweefsel
van verscheidene monsters aanwezig, klein, vrij schaarsch. Secreetcellen ontbrekend. In vele mergstralen radiale gangen, R tot f mm. Overige bastdeelen.
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wisselende, naar de buitenzijde vertakte en anastomoseerende weefselstrooken,
waarvan ook mergstralen, vezels en kleine steencelgroepjes deel uitmaken; deze
strooken onregelmatig afwisselend met radiale steencelplaatjes, in overlangsche
richting recht of golvend, meestal vrij kort;in radiale richting over de geheele
of bijna de geheele breedte van den bast loopend, in overlangsche richting
meestal onregelmatig samenhangende groepen vormend; langs het kambium
een steencelvrije strook, R ± 100—750//; kleur grauw. Kristallen in sommige
monsters talrijk, in andere zeerschaarsch, verspreid; in het monster T 1164vaak
zeer groot, tot {mm. Op het tangentiale vlak noch overlangsche celrijen, noch
secreetcellen of -gangen waarneembaar, Vezels alleenstaand, in de zachte
deelen verspreid, dikwijls met de steencelgroepen samenhangend, talrijk,
staafvormig, met lange spitse uiteinden, L 1—1\ mm, diameter ± 50/i, glashelder, op dwarsdcorsnede zwart met wit randje, slap, bros, met glad oppervlak, zelden een weinig ruw, dikwijls fijne afdrukken van omgevende cellen
vertoonend. S t e e n c e l l e n in radiale platen, die afwisselen met de zachte
weefselstrooken en als kleine, nestvormige groepen in dezestrooken verspreid;
de platen T 150—500 /A, plaatselijk tot 600//, R tot 5mm, L zeer uiteenloopend, tot 7mm, op tangentiale doorsnede grillig samenhangend; de nestjes
meestal 100, soms 300 fi in doorsnede; steencelgroepen op alle doorsneden
licht bruinachtig geel met sterk lichtbrekende wandlagen in de bij de sklerose
uitgezette steencellen; kristallen ontbrekend*

Familie Lauraceae.
No. 32.

CINNAMOMUM PARTHENOXYLON MEISSN,

Materiaal. Drie monsters: E 328 (diameter ± 40cm), E 943 (d*40cm), T
855 (d*45 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKER

Uiterlijk van den Statu. K l e u r bruin met donkere tint. K o i s t met
talrijke korte, 10— ± 30cm lange, dikwijls f cm diepe, veelal breed opengetrokken barsten. O p p e r v l a k t e , ook op plaatsen waar de korst grootendeelsis
afgevallen, vrij oneffen, ruw aanvoelend. Lenticellen onduidelijk, indekorstbarsten.
Bastkenmerken. Dikte bast 3—7mm; korst 0 (op de barsten) —6 mm.
Bast in levenden toestand zacht, bros; in drogen toestand niet stuivendbij het
breken. Binnen-oppervlak glad, in levenden toestand wit tot rose, aan de
luchtlangzaamlichtbruin verkleurend. D w a r s e b r e u k mettalrijkeuitstekende,
puntige, eenigermate doorschijnende, lichtbruingele vezeluiteinden en afgeknapte, lichtgekleurde, radiaal gestreepte steencelplaten. K l e u r der d w a r s e
d o o r s n e d e bij den levenden bast licht geelbruin tot vleeschrood met lichtbruine, tangentiale strepen, bij den dooden bast bruinrood met witgele steencellagen. R a d i a a l splijtvlak met onduidelijke mergstralen, brokkelig,
eenigszins kruisdradig. G e u r scherp, aromatisch, in drogen toestand sterk
aromatisch, harsachtig, scherp* Smaak bitter, aromatisch, in drogen toestand
scherp en wrang. S e c r e t i e s geene. E x t r a c t met water iets roodgeel, met
ammonia zwak rood of iets donkerder, met ferrichloride iets donkerder, groenachtigkleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
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Korst overlangs barstend (barsten zeer plaatselijk tot in den levenden bast
doorloopend), langzaam wegrottend, waarbij doorgaanslichtbruinroode kleuren
optreden.Afgesloten b a s t d e e l e n overal aanwezig, meestal in twee, soms in
meer laagjes, elk van 1—2 mm dikte, afkomstig van het secundair phloeem;
primaire deelen niet aanwezig* Kurklaagjes T tot.5 cm en meer, L tot 20cm
en meer, R 0.2—0.25 mm, plaatselijk tot 0.8 mm,vlak, met zwak schotelvormig
opgebogen randen, effen; korst na de afsluiting nogeenigentijddoor vezeltjes
metdenbastverbonden.K u r k (phelleem)in een soort,sponzig,een weinig stijf,
bleekgeeltotlichtbruin, met duidelijke, radiale celrijen, met optangentiaalvlak
zichtbare cellen (L = ± T = ± 50—60p), iets langzamer verweerend dande
afgesloten bastdeelen. L e n t icelien niet aanwezig, hoewel plaatselijk in de
korstbarsten de kurklagen iets dikker zijn dan in de omgeving.
Bast* PHELLODERM niet te onderscheiden* PRIMAIRE SCHORS niet meer aanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een soort, uiterst laag tot zeer laag
(L 0.3—0.7, gemiddeld 0.5 mm), vrij smal (T ± 50ft), vrij spaarzaam tot vrij
talrijk (6—8per mm); op kopsch vlak in de steencelgroepen dikwijls moeilijk
waarneembaar, lichtgeel gekleurd, in de overige bastdeelen als lichtrood-bruine
lijntjes in grauwbruine omgeving; recht tot gebogen verloopend, zonder fijne
kronkelingen, gelijkmatig van breedte, met geringe dilatatie; op tangentiaal
vlak soms duidelijk, soms onduidelijk, in enkele monsters met grauwbruine
cellen,zwaklensvormig, waarschijnlijk meerrijig; op radiaal vlak met door hunne
fijnheid en de onduidelijkheid der breuk onduidelijk waarneembare, liggende
cellen, aan de randen plaatselijk met een hoogere celrij; de cellen L 30—50/i;
mergstraalweefsel roodbruin; inhoud der afzonderlijke, gewone cellen meestal
niet duidelijk te onderscbeiden, in het monster E 328 radiale celrijen met
roodbruinen inhoud; mergstralen gesMerotiseerd, waar zij de steencelgroepen
passeeren, zonder kristallen, met grauwbruine secreetcellen, die iets grooter
zijn dan de omgevende mergstraalcellen en die vooral dichter bij het kambium,
in het bijzonder in de vezelrijen duidelijk zijn te onderscheiden. Secreetgangen ontbrekend. Overige bastdeelen.Z a c h t e d e e l e n in zeersmalle,tangentialelaagjes,afwisselend mettangentialevezelrijtjes ensteencelgroepen;R± 20/i,
T onduidelijk, doorgaans over 3en meer mergstralen te volgen; op kopsch vlak
roodachtig bruin,meestalmeteenfijn, donkerder, tangentiaal lijntje of donkerder
stippen en met enkele groote cellen;op tangentiaal vlak roodachtig grauwbruin,
als afzonderlijk laagje waarneembaar, met talrijke ongeveer rechthoekige, soms
in overlangsche rijen liggende, bruinroode cellen, waarschijnlijk secreetcellen;
dezecellen L50/^enmeer, T ± 40/*,alleen met 20-voudige loupe van de in de
mergstraal voorkomende bruinroode, gewoonlijk meer rondachtige cellen te
onderscheiden, op tangentiaal slijpvlak zich als putjes van verschillende grootte
voordoend; zonder kristallen en secreetgangen; op radiaal slijpvlak met enkele
groote cellen. Zeer plaatselijk onder de korstbarsten een weinig roodbruin
dilatatieweefsel zonder steencellen. Vezels alleenstaand, in smalle, tangentiale
rijen, plaatselijk in deze rijen groepsgewijs voorkomend; slechts hier en daar
enkele vezels aan den omtrek van een steencelgroep vastzittend; vezels in de
rijen in een, soms in drie gelederen;de rijen zelfR 30— ± 100ft, T over verscheidene mergstralen te volgen, sommige vezelgroepen niet zoo breed als de
baststraal; vezels rond, niet zelden tangentiaal gerekt, L | —1,gemiddeld f mm,
staaf- tot spoelvormig, met spitse uiteinden, op kopsch vlak zwart met witten
rand, op overlangsch vlak glinsterend wit tot helder lichtgeel, matig soepel,
matig fijn, met glad oppervlak, zeer algemeen afdrukken der omgevende paren-
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meestalstaafvormige, grootendeelsookintangentialerijengerangschiktegroepen,
die vrij gelijkmatig door den bast zijn verdeeld, maar een smal randje langs het
kambium vrijlaten; de groepen R £—\ mm, nogal varieerend; de groepen derzelfde tangentiale laag doorgaans even breed; T J—1mm, sterk varieerend, L
± 1 mm—1cm; afstand tusschen de groepen in de tangentiale rij vanO(tegen
elkaar aanliggend) —± 1mm; radiale kanten der naast elkaar liggende groepen
doorgaans plat, die der groepen aan de einden der rijen afgerond; op het tangentiale slijpvlak uiteinden der groepen afgerond, op het radiale vlak gewoonlijk
onregelmatig spits uitloopend; op tangentiaal splijtvlak de groepen eenigszins
knobbelig; op kopsch vlak licht bruinachtig geel tot wit, de jongste laag bijna
overal groote celholten vertoonend; cellen vrijwel alle radiaal gerekt, met matig
sterk lichtbrekende, gelaagdewanden;optangentiaalslijpvlak groepen geelachtig
bruin; op radiaal vlak als op kopsch vlak; zonder kristallen.
No. 33.

EUSIDEROXYLON ZWAGERI T. ETB.

MateriaaLDriemonsters:E 675(diameter 70cm),E 679 (d.70cm)enE 681
(d.96cm), terwijl nog eenige monsters werden vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den S t a m . K l e u r roodbruin, soms grauwachtig; op gladde
plekken met tal van overlangsche, smalle, lichte streepjes.K o r s t metoverlangsche,op2—4 cm van elkaar gelegen scheurtjes, ook algemeen met horizontale
barstjes, waardoor rechthoekige schilfers ontstaan; deze aan onder- en bovenrand loslatend en een weinig opkrullend. Oppervlak ruw door de opkrullende
schilfers, meestal plaatselijk glad,doorgaanszeerzachtaanvoelend. L e n t i c e l l e n
ontbrekend.
Bastkenmerken. D i k t e 3—5, soms 8mm; korst 1—2, soms 6mm. Bast
in levenden toestand matig hard, vezelig, in drogen toestand niet stuivend bij
het breken. B i n n e n o p p e r v l a k t e glad, in levenden toestand lichtbruin, aan
de lucht spoedig oranje of iets donkerderverkleurend. D w a r s e breukmettal
vandunne,afgebroken,lichtgekleurde laagjes en slechts enkele bruine, vezelige
punten. K l e u r der d w a r s e d o o r s n e d e bij den levendenbast vleeschkleurig,
meer naar binnen iets lichter; bij den dooden bast grauwroodbruin met lichtgekleurde,kartelendelijntjes.R a d i a a l s p l i j t v l a k metuitstekende,hardelaagjes
en onduidelijke mergstralen, dikwijls een weinig kruisdraadvertoonend. G e u r
iets zuurachtig, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak bitter, indrogen
toestand zwak bitter. S e c r e t i e s geene. E x t r a c t met w a t e r eenigszins geel
of eenigszins rood, met ammonia donkerder, rooder, met ijzerchloride zeer
weinig, soms vrij zwart kleurend; bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOFOGRAFIE).
•

Korst overlangs barstend, in de buitenste deelen ook met talrijke grillige,
ongeveer horizontale barstjes, gewoonlijk sterk afschilferend, langzaam wegrottend, waarbij de sHerotische bastlaagjes een grijze kleuraannemen. Afges l o t e n b a s t d e e l e n overalaanwezig,meestalin4—10laagjes;elklaagje± | mm
dik, een laagje sklerotisch en een laagje zacht weefsel omvattend; afkomstigvan
het secundair phloeem; de primaire deelen reeds op jeugdigen leeftijd van den
boomafgeworpen. K u r k l a a g j e s T S c m en meer, L 10cm en meer, R zeer
gering, 20—40/*,vlak metniet duidelijk waarneembare randen,effen, optredend
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aan den buitenkant van een sklerotisch bastlaagje of in het midden, zelden aan
de binnenzijde van een zacht laagje; afgesloten en levende bastdeelen door de
kurklaag heen met elkaar verbonden blijvend door de sklerotische laagjes;
kurklaagjes waarschijnlijk vrij snel verweerend.Kurk (phelleem) in een soort,
zacht, donker bruinrood, in kleur sterk op de zachte bastdeelen gelijkend, met
onduidelijke, radiale celrijen, op tangentiaal vlak met even waarneembare
cellen (diameter ± 40//)• L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bast* PHELLODERM ontbrekend, PRIMAIRE SCHORS in de monsters niet aanwezig* SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een soort, enkelvoudig, zeer laag
totlaag(L | —| mm, sommigetot2 mm),vrijsmaltot matigbreed (T 36—60 //),
vrij talrijk (8—9permm).Ophetkopschevlakoveralduidelijk,vooralindesklerotischelagen;hiergrijsbruiningrauwachtiggrijze omgeving; in de zachte lagen
lichtrood; recht tot iets gebogen, zonder fijne kronkelingen, gelijkmatig van
breedte, zonder waarneembare dilatatie. Op tangentiaal vlak matig duidelijk,
lensvormig of streepvormig met spitse uiteinden, meerriji'g; op radiaai vlakde
cellen liggend, randcellen staand, L gewone cellen ± 30//, L staande ± 40//•
Mergstraalweefsel roodachtig bruin, in de steencelvezellagen verhard; dikwijls is de sklerose nog een weinig naar de buiten- of binnenzijde in den
mergstraal voortgezet; kristallen, secreetcellen of -gangen ontbrekend. Overige
bastdeelen* Z a c h t e d e e l e n in tangentiale, iets golvende lagen,afwisselendmet
steencelvezellagen, R ± 150//, plaatselijk 250//, T vrijwel steeds eenige cm,
L langer dan de monsters; op het kopsche vlak bruinrood met vele zwarte, soms
glinsterende groepen, matig talrijke groote cellen en ietwat hoekige, glinsterend geleof bleekgeleoliecellen;op het tangentiale vlak bruinrood met zwarte
vlekjes of vlekken, zonder waarneembare, overlangsche celrijen; kristallen ontbrekend; secretiecellen in den vorm van: —a, oliecellen met geleninhoud;
deze cellen plaatselijk schaarsch, plaatselijk zeer talrijk, soms in overlangsche
rijen gerangschikt, gewoonlijk hoekig en een weinig overlangs gerekt, L100—
150 //; —6.ronde cellen, waarschijnlijk slijmcellen, met zwarten, glinsterenden
inhoud; ronde cellen talrijk, plaatselijk in overlangsche rijen, grooter dan de
gewone parenchymatische cellen, L ± 80//; —c. cellen met granaatkleurigen
inhoud, schaarsch, verspreid; ooknietzelden klompjes van eenwittestof aan te
treffen (niet onwaarschijnlijk de opgedroogde inhoud van olie- of slijmcellen).
V e z e l s en s t e e n c e l l e n als tangentiale s t e e n c e l v e z e l p l a a t j e s , vrij regelmatig met zacht bastweefsel afwisselend; op dwarse doorsnede soms twee
laagjes samenhangend en dan over hun geheele lengte met elkaar verbonden;
niet zelden een plaatje over een kleinen afstand (ongeveer de dikte van een
zachte en een steencelvezellaag) radiaai verloopend en dan soms weer tangentiaal verder gaand; de plaatjes R ± 150—250//, T | mm—2cmenmeer,nogal
sterk varieerend, L grooter dan de monsters; op het kopsche vlak in de
steencelvezelplaatjes de steencellen egaal grijswit, de vezels grauwzwart en in
smalle, tangentiaal gerekte, vaak meer onregelmatige bundelsofgroepjes,soms
in zeer kleine groepjes, die in tangentiale rijen zijn geplaatst; in elk plaatje 1 of
2, soms 3 tangentiale rijtjes; T vezelgroepenof-bundels ± 40—50 //; diameter
der zeer kleine groepjes 30—40//; plaatjes op het tangentiale splijtvlakeffen,
soms met overlangsche ribbeltjes, met lichtbruin, geen kristallen bevattend
parenchym bekleed, op het tangentiale en radiale slijpvlak grauwachtig lichtbruingrijs; de vezels op deze laatste vlakken wit; op dwarse breuk geen uitstekende vezeluiteinden.
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. No. 34.

LITSEA ODORIFERA VAL.

MateriaaL Driemonsters: E 621 (diameter55cm), E 900 (d. 61 cm), T365
(d.37 cm) werden onderzocht, een tweetal andere monsters alleen vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam* K l e u r licht bruinrood of lichtbruin met grijzige
tint; sommige stammen met lichtbruine schilferplekken. K o r s t aan jongereen
plaatselijk aan oudere boomen ontbrekend; waar aanwezig, overlangs barstend.
O p p e r v l a k eenweinig oneffen;waarnoggeen korst isgevormd of deze nogniet
is weggerot, met tal van horizontale lijntjes en ribbeltjes; ruw aanvoelend.
L e n t i c e l l e n plaatselijk aanwezig, in overlangsche rijtjes of verspreid, spleetvormig of rond.
Bastkenmerken. D i k t e 8—14mm; korst 0 (afgevallen) —5mm. Bast
in levenden toestand matig hard en bros,in drogen toestand niet stuivend bij het
breken. B i n n e n o p p e r v l a k t e glad, in levenden toestand grijsachtig bruin tot
lichtgeel, aan de lucht snel grauwbruin verkleurend. D w a r s e b r e u k met in
afgebroken, tangentiale laagjes voorkomende, lichtgekleurde steencelgroepen en
met tal van zeer fijne, uitstekende, doorschijnend witte tot lichtgele vezeluiteinden.Kleur der d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden bast grauw- of roodachtiggeelbruin;bijdendoodenbastgeelachtigbruingrauw. R a d i a a l s p l i j t v l a k
brokkelig, met onduidelijke mergstralen, eenigszins kruisdradig. Geurscherp
naarterpentijn; in drogen toestand harsachtig, aromatisch. Smaak zeer bitter en
wrang;indrogentoestandaromatisch,ietsbitter.S e c r e t i e s geene. E x t r a c t m e t
w a t e r geheelhelder oftroebel eneenweiniglichtbruin; metammonia eenigszins
rood, met ferrichloride niet of duidelijk groenachtig verkleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korstoverlangs barstend, gemakkelijk wegrottend.Afg e s l o t e n b a s t d e e l e n
aanallemonsters,zijhetsomsookplaatselijk, aanwezig;hierendaarreedsgeheel
afgevallen, meestal in een,van 1—2, soms tot 5mm dik laagje aanwezig; meestal
geheel van het secundair phloeem afkomstig, soms nog primaire bastdeelen bevattend. K u r k l a a g j e s T l — 3 c m , L 1—15cm, R tot 1mm, meestal echter
minder dan 250p, vlak tot sterk putvormig, met vlakke tot vrij sterk schotelvormig opgebogen randen, dikwijls met tal van kleine, putvormige en knobbelige oneffenheden; afgesloten secundaire bastdeelen aanvankelijk of gedurende
langen tijd met den bast verbonden blijvend door de ve^els, die de kurklaag
doordringen; kurklaagjes met talrijke overlangsche barsten, slechts langzaam
verweerend.Kurk(phelleem) opgebouwd uit twee soorten, nJL uit lichtbruine
totroodachtigbruine,vrij harde, korrelige laagjes steenkurk en uit grauwachtig
lichtbruine tot witte, soms roodbruine, zachte, soms eenigszins vliezige laagjes
sponzig kurk. In jonge kurklagen slechts een (en dan meestal onduidelijk), in
oudere 4—6 der hardere laagjes voorkomend, afwisselend met de andere kurksoort. Niet zelden ligt er lichtgekleurd kurk aan de buitenzijde, die dan wasachtig van uiterlijk wordt. De harde laagjesRmeestal ± 75,plaatselijk tot 120fi,
de zachte laagjes R tot 60ju, plaatselijk het lichtgekleurde kurk intot200ndikke
groepjes.Radialecelrijenalleenindeharderelaagjes duidelijk; ophet tangentiale
vlak cellen alleen in de zachte laagjes duidelijk (diameter 30—40, soms 60fi).
Op de monsters alleen ronde en zwak gerekte l e n t i c e l l e n aanwezig,met een
diameter van 5—6 mm, iets uitpuilend, met 3—4 radiale barsten; vulweefsel
10
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celrijen bestaand, korrelig, vrij hard.
Bast* PHELLODERM op vele plaatsen aanwezig, van ± 100—500fi dik, te
herkennen aan de radiale celrijen, aan de steencellen (welke wat groepeering
betreft van de in de overige bastdeelen voorkomende afwijken) en aanhetontbreken van bastvezels; phelloderm met grauwroodbruin, geen kristallen bevattend parenchym en plaatselijk met een onduidelijk begrensd laagje steencellen. PRIMAIRE BASTDEELEN alleen in de korst aangetroffen, tot f m m dik;
parenchym met talrijke bleekgele oliecellen en cellen met donkeren inhoud,
plaatselijk steencelnestjes bevattend; steencelring ontbrekend. SECUNDAIR
PHLOEEM.Mergstralenineensoort,enkelvoudig,uiterstlaagtotlaag(L 0.4—1.25
mm, doorgaans ± 0.5 mm),vrij smaltot matig breed, T 30—100 u, gewoonlijk
50—60/i), spaarzaam tot vrij spaarzaam (5—6 per mm); op het kopsche vlak
vrij duidelijk, licht grauwachtig of roodachtig bruin in grauwe omgeving, in
de steencelgroepen duidelijk, geelachtig; recht tot gebogen, somsiets golvend,
zonder fijne kronkelingen, met zwakke tot vrij sterke dilatatie, meer of minder
onregelmatig, flambouwvormig verbreed; op het tangentiale vlak bij het kambiumlensvormigofstreepvormig metmeerofminderspitseuiteinden, meerrijig;
op het radiale vlak met liggende cellen en plaatselijk met duidelijk staande
randcellen; de liggende cellen L 25—35/i,destaandeL 40—50/*. Mergstraalweefsel roodachtig bruin metmeerof minder sterke, grauwetint,met schaarsche
tot vrij talrijke dilatatieholten en met steencellen in de uiteinden der mergstralen, soms echter over de geheele mergstraaldoorsnede; deze steencelgroepen
met tangentiale celrijen of met dito uitzetting der cellen, grijsachtig geel gekleurd, samenhangend met de steencelgroepen in de baststralen (deze bruingeel met lichtere stippen, gedeeltelijk ook met tangentiale streepjes); tengevolge
van de dilatatie baststralen dikwijls verbroken. Mergstraalweefsel zonder
kristallen, in het dilatatieweefsel met talrijke kleine, witte stofklompjes (den
inhoud van oliecellen) en met betrekkelijk schaarsche, grootere cellen (waarschijnlijk slijmcellen, die ook de dilatatieholten vormen); zeer plaatselijk ook
met celletjes metdonkerroodbruinen inhoud,zondersecreetgangen.Overigebastdeelen. Zachtedeeleninsmalle,tangentialelaagjes,afwisselendmetvezelrijen;
de laagjes door het optreden van steencelgroepen op vele plaatsen onregelmatig
gelegen; R ± 20fif T tot eenige mm, L niet duidelijk; de zachte deelen op het
kopsche vlak grauwzwart, op het tangentiale vlak zwartachtig grauw, soms als
vliesjes loslatend, plaatselijk met zwarte, overlangsche lijnen, zonder kristallen,
met talrijke kleine klompjes grijze of grijsgele stof, bij 20 X vergrooting bovendien met verscheidene groote, plaatselijk in overlangsche rijen gelegen, ongeveer
4-hoekige cellen; zonder secretiegangen. Vezels voor een zeer groot deel in
tangentiale rijen van 1—2 gelederen, de overige alleenstaand, eveneens min of
meerduidelijk in rijengerangschikt;de rijen afwisselend metsmallelaagjes zacht
bastweefsel, plaatselijk ook met steencelgroepen; door de aanwezigheid van deze
laatste verloopen de zachte bastlagen en de vezelrijen golvend; vezels dikwijls
tegen de steencelgroepen aanliggend, zelden er midden in; de rijen R 30—50,
waardevezelsin2gelederen gerangschikt zijn tot± 80jn, T gewoonlijk minstens
eenige mm, over 2—5 mergstralen te volgen, overigens niet duidelijk, in overlangsche richting gewoonlijk eenige vezels in elkaars verlengde liggend; vezels
staaf- tot spoelvormig met spitse uiteinden, L | — 1 , gemiddeld ruim f mm,
30—50[j,indiameter,verscheideneopdwarse doorsnede tangentiaal iets gerekt,
alle zwart en door een wit randje omgeven, overlangs glinsterend geel,soms iets
bruinachtig, vrij stijf, matig grof, met gladde oppervlakte, doorgaans met af-
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duidelijke, tangentiale rijen geplaatst, dikwijls aan binnen- en buitenzijde door
onregelmatige vezelrijen begrensd, vrij regelmatig door den bast verdeeld; in
het dilatatiegebied schaarscher; in een laagje ter dikte van J—£ mm langs het
kambium ontbrekend; de groepen op het tangentiale vlak meestal onregelmatig
samenhangend, op het radiale vlak naar boven- en onderzijde met regelmatige,
spits toeloopende uiteinden, R ± 100—± 1000//,doorgaans250—500//, Tzeer
variabel, op kopsch vlak 0.5—1.5 mm, plaatselijk tot 4 mm, over 10—15
mergstralen heenloopend, L |—5mm, de dichter bij de primaire bastdeelen
gelegen groepen het kortst; op het kopsche vlak groepen groenachtig geel, die
in de jongere bastdeelen bleeker, soms grijs; op het tangentiale slijpvlak geelbruin met verscheidene sterk lichtbrekende celwanden; op dito splijtvlak
ietwat knobbelig; op radiaal slijpvlak grijsachtig bruingeel. Steencellen uitgezet, in radiale richting het sterkst, niet hard; de dicht bij het kambium
gelegen cellen zonder waarneembare celholten; zonder kristallen.
No. 35.

NOTAPHOEBE SPEC.

MateriaaL Drie monsters: E 405 (diameter 50cm),E527(d.50cm) enE565
(d. 45 cm), welke nauwkeurig werden nagegaan en een vijftal, datslechtswerd
vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleurlichtgrauw, vuilachtig,ookwel roodachtig
bruin tot pikzwart, soms met grijze tint en vuilwitte tot zeer lichtbruine, overlangschegleuven.Korst met grove,onregelmatige,meestalbreedopengetrokken,
overlangsche gleuven; aan oude boomen afbrokkelend, plaatselijkgeheelafgevallen,zoodatweergroote,gladdeplekkenzijnontstaan;aanjongeboomenslechts
ondiepebarsten in het kurk; deze met tal van lenticellen. O p p e r v l a k t e soms
zeer oneffen door de afbrokkelende korst, zeer zelden met een smalle dilatatiegleuf van zeer verschillende lengte in den bast. Kurklaag der jongere boomen
soms een weinig afschilferend, bij de barsten met lenticellen iets naar buitengebogen, met horizontale barstjes; ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n duidelijk, in
de kurkbarsten.
Bastkenmerken. D i k t e 5—20mm; korst 0—8, somstot 16mm. Bastin
levenden toestand vrij zacht, bros, brokkelig, in drogen toestand niet stuivend
bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k t e glad, in levenden toestand wit tot zeer
lichtgeel, aan de lucht vrij snel verkleurend tot lichtbruin. D w a r s e b r e u k een
doorsteencellaagjes of-klompjesveroorzaakte,grovegelaagdheidvertoonend,met
tal van ongeveer bruingele, alleenstaande, puntige, uitstekende vezeluiteinden.
K l e u r der d w a r s e d o o r s n e d e b i j den levendenbastgrauwachtiggeelbruinof
witachtig lichtbruin, soms iets roodachtig, met zeer grove,lichtbruine steencellagen of -groepen; bij den dooden bast donkergrauw of grauwachtig roodbruin
metgeelbruinetot goudgele steencelgroepen. R a d i a a l splijtvlak metonduidelijke mergstralen, brokkelig, eenigszins kruisdradig. G e u r zwaar aromatisch,
Zuurachtigof sterk naar hars, in drogen toestand vrij scherp aromatisch. Smaak
van den levenden bast aromatisch, scherp, zeer bitter en wrang, in drogen toestand een weinig scherp. S e c r e t i e s geene. E x t r a c t met water zwak geel
of zwak rood, door ammonia niet of eenweinigrood,doorferrichloride nietof
groenachtig gekleurd; bij omschudden duidelijk schuimend.
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Korst met grove, onregelmatige, overlangsche, soms horizontale barsten;
matiglangzaamwegrottencL Afgesloten b a s t d e e l e n aan de meeste monsters
overal gevormd, plaatselijk geheel afgevallen, meestal in 1,soms in 2 lagen aanwezig, elk 1—2, meestal ± 5, soms plaatselijk tot 8mm dik, afkomstig van het
secundair phloeem; in enkele monsters slechts plaatselijk ongeveer 1mm dikke
laagjes van den primairen bast afgesloten* K u r k l a a g j e s T tot 10cm, L tot
20 cm en meer, R J—1, soms tot 2—3 mm, aan jongere boomen zeer vlak, met
vlakkenrandeneffen,aanoudereboomenvlakofgolvend, metvlakke,soms echter
sterkschotelvormig opgebogenranden,dikwijls metfijnere, ronde oneffenheden;
deafgesloten bastdeelen aanvankelijk plaatselijk doorvezeltjes en steencelgroepen
met den bast verbonden blijvend, doch bij diktetoename van het kurk loslatend*
Kurk(phelleem)in 2 soorten, lederkurk en sponzig kurk;het lederkurk R ± 30
—600/i, somsalleendegeheelekurklaagvormend,somsmeerofminder duidelijk
afwisselend metsponzigelaagjes;dezemeestaldun,somszeerdun,aande randen
der lenticelachtige kurkbarsten doorgaans een weinig wigvormig verbreed, aan
eenmonster plaatselijk tot2—3mmdik;zeldenendan plaatselijk kurklaag geheel
zacht; het lederkurk vrij stijf, overgangen naar steenkurk vertoonend, zwart,
plaatselijk iets bruinachtig, met op vele plaatsen waarneembare,radiale celrijen,
op tangentiaal vlak met niet duidelijke cellen,metoverlangsche enmeestalook
met horizontale, soms onregelmatige barsten; deoverlangschebarstenmetlenticellen; sommige barsten weer afgesloten, Het lederkurk zeer resistent tegende
verweering,Hetsponzigekurkmeteenigeneigingtotverharding,somsietsvliezig,
lichtbruin tot bruin (dikke lagen bleek lichtgeel tot roomkleurig), soms plaatselijk helderrood, radiale celrijen vrij zelden duidelijk, op tangentiaal vlak
cellen duidelijk (L = ± T = ± 50/i), het sponzig kurk zelf waarschijnlijk
langzaamverweerend. L e n t i c e l l e n aan alle monsters in de korstbarsten (die
gewoonlijk |—2 cm van elkaar liggen), of in overlangsche lijnen gerangschikt
of vrij regelmatig verspreid, overlangs spleetvormig, |—5 cm lang, 5—7cm
breed, tot een paar mm uitpuilend; vulweefsel grijsachtig lichtbruin, een weinig
korrelig, soms echter niet van sponzig kurk te onderscheiden.
Bast, PHELLODERM aan alle monsters aanwezig, f—f, doorgaans ± f mm
dik, te herkennen aan de radiale celrijen, aan de structuur (die dichter is dan
die van de overige bastdeelen), aan den vorm der sklerose (die van de in de
overige bastdeelen optredende afwijkt) en plaatselijk aande schuine ligging
der lagen ten opzichte van de mergstralen. Parenchym roodbruin; cellen
bijna overal waarneembaar; kristallen ontbrekend. Steencellen plaatselijk
schaars,verspreid; op andere plaatsen een klein deel, elders weer een zeer groot
deelvanhet weefsel vormend; in dit laatste geval nog slechtssmalle, tangentiale
laagjes en grillige groepjes parenchym overlatend; deze steencellen in dikwijls
onduidelijk begrensde, lichte tot geelwitte plaatjes of groepjes, waarvan er 1—4
in radiale richting voorkomen* PRIMAIRE SCHORS alleen aan het monster E 565
aanwezig,meestalreedsafgesloten alsdestammen ± 40 cmdikzijn,R |—1 mm,
onder de randen der kurkbarsten soms nog iets dikker; parenchym roodachtig
bruin tot grauw, een ring vormend tusschen het phelloderm en den steencelring; cellen voor een deel waarneembaar; kristallen niet aanwezig; secreetcellen
niet te onderscheiden; secreetgangen ontbrekend. Steencellen in den vormvan
een ring en ook in enkele verspreide nesten in de parenchymatische laag;ring
uitwormvormigegroepjesopgebouwd; R ± I tnm; kleur goudgeel; steencellen
niet hard. SECUNDAIRE PHLOEEII. Mergstralen in een soort, enkelvoudig, uiterst
laag tot zeer laag (L0*4—1, meestal ± 0,75mm), vrij smal tot matig breed
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(T30—60; gemiddeld ± 40//), v r ij spaarzaam tot vrijtalrijk (7—9per mm).Op
kopsch vlak mergstralen plaatselijk matig duidelijk, roodachtigbruiningrauwe
omgeving, in de steencelgroepen onduidelijk; vrij recht of gebogen verloopend;
somsmetfijne of groverekronkels;naar debuitenzijde meerof minder sterk verbreed,somsonregelmatig,flambouwvormig. Op tangentiaal vlakmatig duidelijk,
smal streepvormig tot lensvormig met meer of minder spitse uiteinden, waarschijnlijk meerrijig. Op radiaal vlak cellen liggend, met 20 X loupe 1, zelden3
rijenstaanderandcellen vertoonend;L liggendecellen 10—30//,L staande± 40//.
Mergstraalweefsel roodachtig bruingrauw, met enkele kleine dilatatieholten,
in het dilatatiegebied dikwijls niet begrensd tegen het weefsel vaneennaastliggende mergstraal, doordat vele baststralen zijn verbroken; waar de mergstraaldoorsteencelgroepenloopt,gesklerotiseerd;plaatselijkookdeuiteindender
mergstralen metsteencelgroepen,vooraldaar waar de baststralenzijn verbroken;
soms weefsel over de geheele hoogte van den mergstraal verhard, waarbij
desteencellensoms duidelijk met die in de baststralen samenhangen. Desteencelgroepjes van het mergstraalweefsel met tangentiale streping, op kopsch
vlak duidelijk in den mergstraal aanwezig, R gewoonlijk klein, soms tot 2 mm,
somsoverlangsgerekt.Mergstraalweefsel zonderkristallen,dikwijls met grootere
cellen, waarschijnlijk oliecellen; secreetgangen ontbrekend. Overige bastdeelen.
Z a c h t e d e e l e n i n smalle, tangentiale lagen, die metvezelrijen afwisselen,inde
omgeving der steencellagen dikwijls minder regelmatig; de laagjes R10—20/ti,
zeer plaatselijk weleens tot 250//, T en L vrij uitgebreid, dikwijls niet duidelijk
begrensd• Op het kopsche vlak laagjes licht roodachtig bruin tot grauw, met
enkele opvallend grootecellen; deze tusschen deintangentialen zin naast elkaar
voorkomende steencelgroepen talrijk• Op het tangentiale splijtvlak roodachtig
bruingrauw, alseensamenhangend ofalseenuiteengescheurd laagje optredend,
soms met overlangsche, donkerbruine of zeer lichtbruine celrijen, soms met
slechtsenkelevierhoekige,verspreide, roodbruine cellen; kristallen ontbrekend;
plaatselijk op tangentiaal slijpvlak met enkele groote cellen, waarschijnlijk
slijmcellen; secreetgangen ontbrekend* Vezels in tangentiale, in het dilatatiegebied en in de omgeving van steencelgroepen onregelmatige rijen, afwisselend met zachte bastlaagjes, plaatselijk ook met steencellaagjes; op sommige
plekken vezels verstrooid; de rijen R 30—50//, waarin de vezels meestal
in 1—2 gelederen, in tangentiale richting over verscheidene mergstralen heenloopend; vezels in axiale richting min of meer duidelijk onder elkaar staand,
rond, diameter 30—50//, L 0.5—1.5, het overgroote deel ± 0.75 mm, staaf- tot
spoelvormig met toegespitste uiteinden, lichtgeel tot goudgeel, soms bleektot
wit, op dwarsdoorsnede donkergrauw tot zwart met lichtgekleurd lijntje omgeven, weinig soepel, mer scherpe uiteinden, matig fijn, met glad oppervlak,
waarvan een gedeelte aan de tangentiale zijden afdrukken der omgevende parenchymcellen vertoont. S t e e n c e l l e n in overlangs gerekte, recht staafvormige
ofietswormvormige groepen,diealgemeen ookverhard weefsel der mergstralen,
somsookeen enkele vezel bevatten; de groepen in meer of minder aaneensluitende,tangentialerijen gerangschikt, soms meer alleenstaand, vooral meer naar
de buitenzijde van den bast, vlak tegen hetkambium ontbrekend,tot ± V3van
het kopsche vlak innemend, in de tangentiale rijen plaatselijk op 0.1, dikwijls op
05—0.75 mm, in sommige monsters op 1—2 mm van elkaar; op dwarsdoorsnede meestal radiaal, soms tangentiaal gerekt, soms rondachtig, op tangentiaal
splijtvlak soms iets knobbelig, op radiaal vlak streep- tot onregelmatig lensvormig, met vrij scherpe tot stompe, meestal spitse, rechte of scheeve uiteinden;
R |—1 mm, dichter bij de primaire bastdeelen somsslechts f mm, T doorgaans
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dikwijls schuin onder elkaar geplaatst, elkaar bijna aanrakend, op het kopsche
en radiale vlak grijs tot goudgeel, op het tangentiale bruingrauw; cellen in
radiale richting uitgezet (dezeuitzetting met zeldenietsonregelmatig),insommige monsters vooral dichter bij het kambium holten vertoonend; sklere'iden
vrij hard; kristallen ontbrekend.

Fam* Legttmmosae*
No. 36.

ADENANTHERA

AFF.TAMARINDIFOLIAE ROXB.

Matcriaal. Vier monsters: E 781(diameter 65cm),E 903 (d.85cm), T 546
(d.54cm), T 865 (d. 77cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN

Uitcrlijk van den Stam. Kleur roodbruin met grijze of grauwgrijze
tint; soms bruinroode, oranje of roodbruine schilferplekken aanwezig. Korst
met vele fijne en grove, overlangsche en doorgaans ook met vele, weinig opvallende, horizontale barstjes; wanneer alleen uit kurk (phelleem) bestaand,
methetuiterlijk van een opgedroogd, gebarsten kleilaagje of met ruwe, onregelmatig loslatende kurkvellen. Oppervlak van jonge boomen glad, met horizontale liintjes en gleufjes, soms met overlangsche kurkribbeltjes; van oude
boomen geheel of gedeeltelijk ruw, met gebarsten of vliezige kurklagen, vrij
algemeen met gleuf-, soms slenkvormige dilatatieinzinkingen van 0.2—1 cm
lengte, 1—5 cm breedte en ongeveer |—1 cm diepte; niet zelden met naar de
binnenzijde puntige kwastjes van slapende oogen of met putjes, waaruit deze
zijnweggevallen; oppervlak matig ruw tot ruw aanvoelend.Lenticellen ontbrekend.
Bastkenmerken. Dikte 6—10mm; in de dilatatieinzinkingen dunner,
niet meer dan 1.5—3 mm; korst 0—4mm. Bast in leyendentoestandzachten
bros, in drogen toestand niet stuivend bij het breken. Binnenoppervlak
glad, in levenden toestand zeer lichtbruin of wit, aan de lucht langzaam iets
donkerder kleurend, aan de droge monsters lichtbruin totzwartachtig. Dwarse
breuk vrij effen, in het binnenste deel met uitstekende, slappe vezelgroepen.
Kleur der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden bast vuilbruin, somszwak
paars getint, meer naar de binnenzijde lichtbruin, bij den dooden bast grauwachtig bruinrood tot bijna zwart. Radiaal splijtvlak met weinig duidelijke
mergstralen, met onregelmatig afgebroken vezelgroepen, soms kruisdraad vertoonend.Geur zuurachtig, frisch, soms onaangenaam, in drogen toestand niet
kenmerkend. Smaak bitter en wrang, in drogen toestand een weinig wrang.
Secreties geene. Extract met water roodachtig, met ammonia niet ofiets
donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst dikwijls alleen uit kurklagen bestaand, langzaam wegrottend. Afgesloten bastdeelen aan jonge boomen niet of zeer plaatselijk gevormd, aan
oudere boomen aanvankelijk slechts plaatselijk, later aan een groot gedeelte
van den stam; soms ook reeds in hun geheel afgevallen; gewoonlijk slechts in
tin laagaanwezig, 1—3 mm dik, meestal van de primaire bastdeelen afkomstig,
opveleplaatsen mede,somsuitsluitend van het secundairphloeem.Kurklaag-
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putvormig, met vlakke, soms vrij sterk schotelvormige randen; gewoonlijk
effen, deaan de randen der dilatatieinzinkingen optredende meer onregelmatig;
de dunne kurklaagjes overlangs barstend, de dikkere barstend als opdrogende
klei; slechts langzaam verweerend. K u r k (phelleem) in twee soorten enwel
lederkurk en haarkurk in regelmatig afwisselende laagjes. De laagjes lederkurk
zeer dun, zwart, dicht, 20—30/* (zeer plaatselijk tot 100/i) dik. De laagjes haarkurk licht- tot (of) donkerbruin, zacht, eenigszins vlossig, tot60//dik,dochwaar
de leerachtige laagjes zeer dun zijn, dikker schijnend en waar de kurklaagjes
dieper in den bast ingrijpen, plaatselijk tot 300// dik, zonder tusschenliggende,
leerachtige laagjes. Radiale celrijen alleen in het haarkurk matig duidelijk,
op tangentiaal vlak cellen zoowel in het haarkurk als op het lederkurk weinig
duidelijk, 20—25// in diameter. Het haarkurk verweert veel sneller dan het
lederkurk, waardoor dit gewoonlijk aan den buitenkant van de monsters is aan
te treffen en dan zwart glimt. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bast. PHELLODERM op vele plaatsen aanwezig; aan de buitenzijde van de
primaire bastdeelen gewoonlijk niet te onderscheiden, elders te herkennen
aanderadialecelrijen,aan het optreden van steencellen en plaatselijk ook aan de
schuine ligging ten opzichte van de mergstralen; | — i m m dik; bestaand uit
dicht,ongeveerzwart,geenkristallen bevattend parenchym, waarinonduidelijke,
lichtgekleurde steencelnestjes of dito tangentiale, soms op het kopsche vlak
plaatselijk bijna een aaneengesloten plaat vormende plaatjes. PRIMAIRE SCHORS
aan bijna alle monsters aanwezig, aan sommige plaatselijk afgesloten, 0.2—0.4
mm dik, bestaand uit een parenchymlaag met steencellen en een ongeveereven
dikkensteencelring. De parenchymlaag 0.1—0.2 mm dik, zeer donkerroodbruin
tot zwart, eenigszins taai, vrij hard, zonder kristallen, met cellen, welke een
granaatkleurigen inhoud bezitten; de steencellen der parenchymlaag in schaarsche, lichtgekleurde, verspreide, soms tot 1mm groote nesten en tangentiale
plaatjes. Steencelring ongeveer even dik alsdeparenchymlaag, roodachtigwit,
uit nestvormige groepjes opgebouwd. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een
soort, enkelvoudig,uiterst laag (L0.3—0.5 mm),smaltot vrij smal(T25—35//),
vrij spaarzaam tot talrijk (7—10 per mm); op het kopsche vlak duidelijk, dof
licht- tot roodbruin in grauwbruine omgeving, recht tot sterk gebogen, met zeer
fijne kronkelingen,naardebuitenzijde tengevolgevandebastdilatatie onduidelijk
flambouwvormig verbreed; op tangentiaal vlak bij het kambium vrij duidelijk,
lijnvormig, lensvormig of smal streepvormig, met stompe uiteinden, waarschijnlijk grootendeels eenrijig; op radiaal vlak alle cellen liggend, laag (L 15—
22//). Mergstraalweefsel bruinrood, eenigszins plastisch, zonder dilatatieholten;
in het dilatatiegebied met steencelgroepjes in de uiteinden van slechts enkele
mergstralen;dezegroepjesR 100-200//,T 200-400 //,L 200-600//, grauwgeel
bruin, tangentiaal gestreept; vele baststralen verbroken. Kristallen ensecreetgangen ontbrekend.Op dwarse breuk vele cellen met granaatkleurigen inhoud.
Overige bastdeelen. Zachte deelen vormen de grondmassa, waarin vrij talrijke
vezelbundels verspreid liggen; de zachte deelen bij het kambium ongeveer
| _ _ 2 y s V a n i i e t 0 p p e r v i a k innemend, op het kopsche slijpvlak donkergrauw tot
Zwart, op dito snede licht roodachtig bruin; op het tangentiale splijtvlak grijsachtig roodbruin met overlangsche celrijen, met zeer fijne kristallen in vrij
talrijke overlangsche rijen; de laatste alleen op snede duidelijk als een wit
lijntje tegen de vezelbundels. Secreetcellen en -gangen ontbrekend. Vezels
in verspreide, talrijke, rondachtige of lensvormige bundels; deze bundelsR
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opoverlangschedoorsnedegrauwachtiggeel,doortalrijke kristalvezelsomgeven;
vezeluiteinden opbreuk meestal afbrekend, soms0 3 , zelden 0.8 mm lang,geelachtig ofgrauwgrijs,slap,dun,metgladoppervlak.Steencellennietaanwezig*
No. 37.

DIALIUM PLATYSEPALUM

BAKER.

MateriaaL Drie monsters: E 483 (diameter 80cm), E525(d.70 cm), E531
(d.55cm),terwijl eenigeanderemonstersalleenwerden vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur lichtbruin of roodachtig bruin tot grijs;
sommigeboomenplaatselijk ofoverdengeheelen stammet kleine,bruine, rondachtige plekjes. Korst plaatselijk in zeer kleine en dunne, weinig opvallende
schilfertjes. Oppervlak glad, bij jongere boomen met horizontale ribbeltjes,
ruw aanvoelend. Lenticellen aan allestammen, klein,bruin, plaatselijk echter
grof en donkerbruin, voor een deel nog door de kurklaag overdekt, verstrooid,
soms in ongeveer horizontale rijen.
Bastkenmerken. Dikte 4—15mm; korst 0—1 mm.Bast-in levenden toestand tamelijk hard enbros,hetbuitenstedeelkorrelig,hetbinnensteeenweinig
vezelig, in drogen toestand niet stuivend bij het breken. Binnenoppervlak
glad,eenduidelijken etagebouw vertoonend, ongeveer wit, aan de lucht lichtbruin ofroodachtigvuilbruin kleurend.Dwarsebreuk vlak,aande binnenzijde
metzeer talrijke fijne,korte,wittevezelpuntjes.Kleur der d w a r s e d o o r s n e d e
bij den levenden bast bruin, soms roodachtig, soms vuilbruin; bij dendooden
bast licht bruinachtig grauw. Interxylair phloeem: in sommige hasten een
meerof minder uitgestrekte, nieuwe hout- en bastvorming aan te treffen; het
xyleemdeel hiervan 2—3mm dik, in den levenden bast wit, zeer taai, zonder
Etagebouw.Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen, eenigszinsbrokkelig. Geur zuurachtig, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak wrang en
bitter, in drogen toestand nietkenmerkend. Seereties:eenwaterig,eenigszins
klevend,zeerwrang en bitter, rood sap, dat bij inkapping direct druppelsgewijs
uittreedt (het rijkst uit de diepste bastlagen), bij groote verwondingen langzaam uitstroomt en vrij snel zwart opdroogt. Extract met water zwakrood
of bruinrood, met ammonia niet of zwartachtig, met ferrichloride groenachtig
zwart kleurend; bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst. Afgesloten deelen nog niet of slechts plaatselijk gevormd, aan
sommige monsters reeds afgevallen; waar aanwezig, in een laagje,terdiktevan
± 1 mm, afkomstig van de primaire bastdeelen. Afsluitende kurklaagjes
T en L tot 1.5 cm, meestal ter grootte van een dubbeltje, R50—200ft, plaatselijk tot 400ju, vlak, met een zeer vlakkenrand, effen, zeer langzaamverweerend.
Kurk (phelleem)in1soort,sponzig,somsietsvellig,grijswit,metnietduidelijke,
radiale celrijen en met op tangentiaal vlak even zichtbare cellen (diameter
± 30/0* Lenticellen zeer talrijk, verstrooid, soms in ongeveer horizontale
rijen, rond, 1—2, soms tot 3 mmin diameter, tot 1 mmhoog,metroodbruin,
roestbruin of lichtbruin, iets korrelig vulweefsel en zeer dunne, ongeveer witte
sluitvliezen.
Bast. PHELLODERM vrijwel overal aanwezig, tot f mm dik, te herkennen aan
de radiale celrijen, plaatselijkookaandeschuineliggingderlaagtenopzichtevan
de andere bastlagen; bestaand uit roodbruin, aan den buitenkant zwart,geen
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deze steencelplaatjes grauwachtig bleekgeel, soms rood getint, overlangs gerekt
en overlangs eenigszins golvend, in radiale richting in 1of meer laagjes gelegen.
PRIMAIRE SCHORS alleen plaatselijk aan het monster E 483 geheel afgesnoerd,
200—250/*dik,bestaand uiteenzeerdunlaagjeparenchymeneenplaatselijk afgebroken, grauwachtig bruingelen steencelring. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen
in een soort, uiterst laag (L 0.25—0.5mm, gemiddeld 0 3 mm),vrij smaltot
matig breed (T 40—80, gemiddeld ± 5 0 / 0 / vrij talrijk (9—10 per mm); de
mergstralen op kopsch vlak duidelijk zichtbaar als roodbruine lijnen in geelachtige en bijna zwarte lagen, met radiaal gerekte cellen, recht tot golvend,
soms gebogen of geknikt, in sommige monsters met vele fijne kronkelingen,
tengevolge van de dilatatie naar den buitenkant onregelmatig flambouwvormig
verbreed; op tangentiaal vlak in duidelijke etages gerangschikt, streepvormig
met stompe uiteinden, waarschijnlijk meerrijig; op radiaal vlak met door hun
inhoud niet duidelijke, liggende cellen (L 20/*)• Mergstraalweefsel licht roodachtig bruin, zonder dilatatieholten, zondersteencellen;sklerose in het dilatatiegebied op de grenzen der etages optredend; hierbij het mergstraalweefsel niet
aangetast, de uiterste cellen aan boven- en onderrand misschien uitgezonderd.
Kristallen, secreetcellen of -gangen ontbrekend. Overige bastdeeleri. Zachte
deelen degrondmassavormend,waarinvezelsensteencelgroepjes (diealleen op
dwarse breuk als zoodanig herkenbaar zijn) in zeer fijne, grijswitte of lichtbruine, echter ook nog verspreide, parenchymatische elementen bevattende
bandjes en groepjes, in sommige basten in enkele tangentialestrooken; zachte
deelen op het kopsche vlak donkerroodbruin met zeer talrijke, op ± 50/* van
elkaar geplaatste, tangentiale rijtjes en groepjes van gevulde, bruinroode sapgangen; ook in de lichtgekleurde, sklerotische elementen bevattende deelen
deze groepen vangangenwaarneembaar alsduidelijke,zwarte,tangentiale lijntjes
of stippen, op 50—250/* van elkaar; gangen plaatselijk ledig. De zachte en
sklerotische deelen op tangentiaal vlak niet duidelijk te onderkennen, grijsen
bruinrood,plaatselijkhelderwit,zonderkristallenofsecreetcellen,metglinsterend
lichtroode, donkerroode of zwarte secreetgangen (of overlangsche rijen van
secreetcellen), welke geen anastomosen vertoonen en op de scheidingsvlakken
der etages (behalve dichter bij het kambium)gewoonlijk eenweiniggeknikt zijn,
T ± 50//. Vezels op dwarse breuk, voor zoover waarneembaar, alleenstaand,
talrijk,inde lichtgekleurde, tangentiale strooken zeer talrijk, misschien nog voor
eendeelafgeknapt; deopbreuk uitstekendevezeluiteinden tot | mmlang,helder
wit, glanzend, soepel, zeer fijn, met glad oppervlak. Steencellen naar de kleur
der baststralen te oordeelen waarschijnlijk tusschen de vezels voorkomend;
hoofdzakelijk enduidelijk optredend opdescheidingslagen der etages, plaatselijk
ook wel in de baststralen; op kopsch vlak de scheidingslaagjes der etages als
steencelplaatjes of-groepjesa.h.w.indemergstralenwaarneembaar;deze plaatjes
en groepjes soms in radialen zin afgebroken, soms in tangentialen zin smaller
dan de mergstraal, soms plaatselijk met het plaatje uit een naastliggende mergstraal door een steencelgroepje in den baststraal verbonden; vlak tegen de
primaire bastdeelen onregelmatig verspreid of in tangentiale rijen gelegen;
op tangentiaal vlak in het dilatatiegebied de scheidingslagen der etages op vele
plaatsen overlangs gebarsten, doch de aldus ontstane openingen geheel of
bijna geheel door de tangentiaal gestreepte steencelgroepjes opgevuld; op
een tangentiaal vlak, dat dicht tegen den primairen steencelring is aangebracht, steencelgroepjes gewoonlijk meer verstrooid* Steencellen grauwachtig
geel, bij de sklerose niet uitgezet, zonder kristallen.
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INTSIA ?BAKERI

PRAIN.

Materiaal. Vier monsters:E 431 (diameter 110cm),E476 (d.75cm),E480
(d.70cm), T 559 (d.45cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur groen- tot blauwgrijs, met meerof minder
talrijke, licht tot donker roodbruine schilferplekken, waardoor de stam een
roodbruine tint krijgt. Korst uit rondachtige en hoekige, eenige cm2 groote
schilfersbestaand. Oppervlak vol ondiepe, soms echter tot 1 cm diepe putjes
en putten met onregelmatige randen. Lenticellen talrijk, verspreid.
Bastkenmerken. Dikte 3—14mm, aan de monsters van plaats tot plaats
sterk varieerend; korst 0 (afgevallen) —4mm. Bast in levenden toestandvrij
bros, alleen de jongste laagjes taai; in drogen toestand niet stuivend bij het
breken. Binnenoppervlak glad, in levenden toestand zttt lichtgeel, ongeveer wit, soms iets vleeschkleurig, aan de lucht snel lichtbruin, tenslotte bruin
totkarmijnrood verkleurend.Dwarsebreuk metgrove,tangentiale lagen,waaruit kortere of langere vezelpunten steken.Kleur der d w a r s e d o o r s n e d e b i j
den levenden bast lichtgeel of roodbruin, soms ongeveer oranje, bij den dooden
bast roodachtig of grijsachtig bruingrauw. Radiaal splijtvlak met duidelijke
mergstralen. Geur gering, flauw zoetachtig, soms frisch, in drogen toestand
niet kenmerkend. Smaak een weinig wrang en bitter, in drogen toestand niet
kenmerkend. Secreties geene.Extract met water roodbruin of bruinachtig,
doorammonianietofietsdonkerder,doorferrichloride nietofeenweiniggroenzwart kleurend; bij omschudden zttt duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst uit kleine, dikke schubben bestaand, die dikwijls reeds afvallen, voor
zt rot zijn. Afgesloten bastdeelen aan de meeste monsters overal gevormd
(aan T559 plaatselijk niet), grootendeels afgevallen, slechts in 1 laagaanwezig,
onregelmatig van dikte, gewoonlijk 4—10mm, afkomstig van het secundair
phloeem; aan het monster T559 nog primaire bastdeelenbevattend. Kurklaagjes T tot 5cm, L tot 10cm, R 40—250/t, rondachtig, dikwijls iets overlangs gerekt, meer of minder diep putvormig, met vlakke tot sterk schotelvormig opgebogen randen; soms 2 kurklaagjes tesamen een schilferafsluitend,
die dan 2 dikke gedeelten vertoont; afgesloten en levende deelen door de kurklaagjes heen aanvankelijk samenhangend door de vezelgroepen; de volledige
scheiding komt eerst na een flinke ontwikkeling van het phelloderm tot stand.
Kurk (phelleem) in een soort, zacht, plaatselijk een weinig hard,lichtgeel,aan
den buitenkant derlaagjes dikwijlsietsroodbruin,somsietsgeelachtiggrauw tot
zwart, met niet of slechts even waarneembare, radiale celrijen; op tangentiaal
vlak met weinig duidelijke cellen (diameter 25—40/i), waarschijnlijk zttt langzaamverweerend. Lenticellen aan alle monsters voorkomend, rond tot recht
spleetvormig of gebogen spleetvormig, 1—3 mm groot, weinig uitpuilend,verspreid, plaatselijk weinig talrijk, op andere plaatsen zttt talrijk, met bruinrood,
sponzig vulweefsel en bleekgele sluitvlie^en van een ietwat dichtere structuur.
Bast. PHELLODERMvrijweloveralaanwezig(aanhetmonster T 559nietoveral
duidelijk), herkenbaar aan de radiale celrijen, plaatselijk aan de schuine ligging
derlagent.o.v.deoverige bastlagen, aan het verschil in structuur van de steencellaagjes envandeeldersindenbastoptredendesteencelgroepen,verder aanhet
eindigen der mergstralen vodr de buitenzijde van den bast; 30/i—f mm, zttt
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(waarin kristallen en bijzondere cellen ontbreken) en uitgrauwachtigbleekgele
steencellen; de laatste gelegen in tangentiale, dikwijls vrij groote plaatjes,
waarvan er in radiale richting 1—6 naast elkaarliggen. PRIMAIRE scHORSalleen
aan T 559 duidelijk, 0.2—0.5mm dik, bestaand uit een parenchymatische zone
en een duidelijken steencelring; parenchymatische zone 0.1—0.5mm breed,
licht roodachtig geelbruin, uit kleine, niet waarneembare cellen opgebouwd,
verder met vele bleeke, vrij vaag begrensde steencelgroepjes van verschillende
vormen;degroepjesvoor een deellangsdetangentialezijden afgeplat ensomsin
min of meer duidelijke, overlangsche of tangentiale rijtjesgegroepeerd. Parenchym zonder kristallen, secreetcellen of -gangen. Steencelring slechts zeerplaatselijk minder duidelijk, 0.2—0.3 mm dik, grauwachtig bleekgeel, uit harde
steencelnestjes opgebouwd. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een soort,
enkelvoudig, uiterst laag (L soms 0.1, doorgaans 0.2—0.5 mm), smal tot vrij
smal (T15—35//), vrij spaarzaam (6—7per mm); op kopsch vlak duidelijk,
roodbruin, soms vuilachtig, recht of gebogen tot golvend verloopend, gewoonlijk met fijne kronkelingen, naar buiten toe een weinigflambouwvormig,
plaatselijk eenigszins onregelmatig verbreed; op binnen- of tangentiaal vlak
duidelijk, lijn- of streepvormig, met vrij stompe uiteinden, niet duidelijk eenofmeerrijig,aanvelemonstersplaatselijkinonduidelijkeetagesgelegen;opradiaal
vlakmetliggende,lagecellen (L 15—25/i).Mergstraalweefsel roodbruin, zonder
dilatatieholten, in het dilatatieweefsel met steencellen in de hoeken der mergstralen; de steencellen slechts zeldendegeheelehoogteenbreedtevandenmergstraal innemend; steencelgroepjes R 100—400ju, tegen den primairen bast plaatselijk in gesloten tangentiale rijen, nevenringen vormend; mergstraalweefsel
zonder kristallen of secreetgangen, vooral bij de primaire schors met kleine
en groote cellen met granaatkleurigen inhoud. Overige bastdeelen. Zachte
dee1en de grondmassa vormend of in tangentiale lagen gelegen en dan met
vezellaagjes afwisselend, een gering deel tot ± 50 % vanhet kopsche oppervlak
beslaand; de laagjes R ± 40/i; waar de vezelgroepen meer verspreid liggen
plaatselijk R tot 100n; T en L nietaantegeven;dezachtedeelenopkopschvlak
licht roodbruin, plaatselijkzwartachtig,dikwijlsmetgolvende,zwarte,tangentiale
lijntjes of strepen; op tangentiaal vlak licht roodachtig tot grauwbruin, zonder
overlangsche celrijen, met alleen op een snijvlak en met 20 X vergrooting waarneembare, zeer fijne, overlangsche kristalrijen, die tegen de vezelgroepen aanliggen; geen secreetcellen en -gangen bevattend; op radiaal vlakplaatselijk met
donker roodbruine, overlangsche lijnen. Vezels in bundels of in min of meer
duidelijke,tangentiale laagjes;debundels en lagen R 20—40/1, T niet duidelijk
aantegeven;delagenover1of2,dikwijlsechtertotover10mergstralen en meer te
volgen endoor de mergstralen in rondachtige, ovaleoftangentiale,streepvormige
groepjes verdeeld. De bundels en lagen L zeer lang, op kopsch vlak grijsachtig
zwart of zwart, door een lichtbruin of wit randje omgeven; op tangentiaal
vlakgoudgeel tot ongeveer wit,plaatselijk met onduidelijk waarneembare kristalvezels; op radiaal slijpvlak wit. Vezeluiteinden op breuk 100—200/* lang, wit,
slap, zeer fijn, met glanzend glad oppervlak. Steencellen in de baststralen
van de meeste monsters, zeer schaarsch tot vrij algerneen, meestal in den vorm
vanoverlangsgerektenesten,welke dikwijls alleen staan, doch niet zelden ookin
tangentiale rijen voorkomen; de groepen R 50—250/i, T meestal ± 2 0 0 / ^ ,
plaatselijk breeder, over enkele mergstralen te volgen; L zelden tot 1 mm en
meer lang. De steencelgroepen op kopsch vlak bruinachtig geel, dikwijls met
onduidelijke, radiale streping (dit in tegenstelling met de steencelgroepen der
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No, 39.

KOOMPASSIA ?MALACCENSIS

MAING,

Materiaah Vier monsters: E 409 (diameter 80cm),E419(d.90 cm),E485
(d, 65cm), T 1192 (d,onbekend).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN-

Uiterlijk van den Stam* Kleur grijsgrauw, niet zelden bruingrauw tot
zwart, soms iets geelachtig, dikwijls met rondachtige, kaneel- of chocoladekleurige schilferplekken; wanneer deze talrijk zijn, stam roodbruin* Korst
plaatselijk of over het geheele stamoppervlak met vele kleine, ongeveer horizontale barstjes op §—1 cm van elkaar en met grijze of zwarte ruggetjes,soms
inonregelmatigeschilfersaan denstam hangend*Oppervlak vanjongeboomen
nietzeldenmet fijne, horizontale ribbeltjes;van oudere boomen meer ofminder
effen. Lenticellen ontbrekend.
Bastkenmerken* Dikte 5—12mm; korst 1—2 mm.Bast inlevendentoestand hard, korrelig, bros; in drogen toestand niet stuivend bij het brekem
Binnenoppervlak glad, soms met breede,overlangsche kammen, verder met
een meer of minder duidelijken etagebouw; in levenden toestand wit, aan de
lucht slechtszeerlangzaamlichtgeelbruinkleurend. Dwarse breuk metgrove,
uit hoekige brokjes opgebouwde lagen. Kleur der d w a r s e d o o r s n e d e b i j
den levenden bast geelachtig lichtbruin; bij den dooden bast eveneens geelachtig lichtbruin, soms een weinig grauw* Soms vorming van interxylair
phloeem aan te treffen; het nieuwe .kambium midden in het secundair
phloeem, soms tot vlak bij het perikambium. Radiaal splijtvlak van den
bast met matig duidelijke mergstralen, korrelig* Geur een weinig zuurachtig,
soms onaangenaam; in drogen toestand niet kenmerkend, Smaak in levenden
enindrogentoestandnietkenmerkend, Secreties geene. Extract met water
licht geelbruin, met ammonia en ferrichloride weinig of niet verkleurend; bij
omschudden zeer duidelijk schuimend*
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst* Afgesloten bastdeelen slechts aan enkele monsters gevormd,
plaatselijk reeds afgevallen, op andere plaatsen nog in 1, soms in 2 lagen aanwezig; elke laag ± 1> zelden plaatselijk tot 5mm diL De afgesloten deelen
meestal afkomstig van de primaire schors,somsookvanhetsecundairphloeem;
gewoonlijk matig snel wegrottend* Kurklaagjes T tot 3cm, L tot 3cm,R
f—2 mm; de afsluitende laagjes vlak of schubvormig, overlangs barstend,
soms laagsgewijs afvalknd* Kurk (phelleem) in 2soorten, steenkurk en zacht
kurk met overgangen tusschen beide soorten* Steenkurk zwart of grauwzwart,
in laagjes van f—2 mm dikte, met duidelijke, radiale celrijen, terwijl decellen
op een tangentiaal vlak niet duidelijk zijn. Het zachte kurk bruinrood, plaatselijk witachtig lichtbruin; in den vorm van radiale, rondachtige, dikwijls
een weinig ineengeschrompelde groepen in het steenkurk gelegen; deze
groepen met een diameter van 1—5 mm; verder in dunne,tangentiale laagjes
( ± 150/4 dik) tusschen de harde lagen, aan oude boomen soms in groote
vellen voorkomend; meestal met even waarneembare, radiale celrijen;uit fijne,
tangentiale laagjes bestaand;op het tangentiale vlak met moeilijk waarneembare
ceEen (diameter ± 20fi); langzaam verweerend, soms witachtig opbleekend,
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Bast* PHELLODERM vrijwel overal aanwezig, 1—1mm dik, te herkennen aan
de fijne, radiale celrijen, plaatselijk ook aan de schuine ligging der lagen ten
opzichte van deoverige bastlagen; bestaand uit bruinachtig rood, fijncellig, geen
kristallen bevattend parenchym, waarin talrijke grauwachtig geelbruine, kleine,
tangentiale,25—100judikkt steencelplaatjes liggen; hiervan tot 12 in radiale
richting naast elkaar gelegen. PRIMAIRE SCHORS op vele plaatsen aanwezig,
ongeveer | —1mm dik, bestaand uit een laagje bruinrood of geelachtig lichtbruin tot grauwbruin, kristalloos, sterk ophetphelloderm gelijkend parenchym
met tal van tangentiaal gerekte plaatjes en een op vele plaatsen duidelijken,
lichtgelen tot een weinig bruinachtigen, 200—250/*dikken, vrij harden steencelring.Steencellen niet uitgezet*SECUNDAIR PHLOEEM*Mergstralenin een soort,
enkelvoudig, uiterst laag tot zeer laag (L 03—0J , gemiddeld 0.5 mm), vrij smal
totmatigbreed (T 30—90 //), vrij spaarzaam, soms vrij talrijk (6—7, soms 9 per
mm); op kopsch vlak duidelijk, grijs in bruinachtig gele omgeving, recht tot
gebogen verloopend, doorgaans met tal van fijne kronkelingen, naar de buitenzijde onregelmatig flambouwvormig verbreed; op tangentiaal vlak duidelijk,
in meer of minder onregelmatige, dikwijls golvende, maar opvallende etages,
streepvormig metstompe uiteinden, waarschijnlijk meerrijig; opradiaalvlak met
liggende, zeer lage cellen (L ± 20//). Mergstraalweefsel grijs, zonder dilatatieholten; behalve misschien een weinig tegen de verharde vloeren der etages niet
gesklerotiseerd, hoewel tegen de primaire schors niet altijd duidelijk is te onderscheiden of de daar aanwezige steencelgroepen in de baststralenofindenmergstraalliggen (zie afb. 39a); mergstraalweefsel zonder kristallen, secreetcellen of
-gangen,Overigbastweefsel.Zachtedee1enalsfijne, tangentiale,lichtgrijze,weinig duidelijke laagjes of groepjes; van talrijke, meestal golvende, donkerbruine
laagjes, plaatselijk ook van de bruine baststralen tusschen de etagevloeren en
op andere plaatsen van al het weefsel buiten de mergstralen niet vast te stellen
of het inderdaad sklerotisch is;de lichtgrijze laagjes R 10—20/a, plaatselijk ook
tot 80/i; T dikwijls kleiner dan de afstand tusschen twee mergstralen, plaatselijk
overmeer dan twee mergstralen tevolgen; L niet duidelijk; op tangentiaalsplijtvlakdegrijze laagjes niet terug tevinden;deopkopschvlakdonkerbruine laagjes
en bruine weefselgroepen op het tangentiale splijtvlak geelachtig bruinrood,
met eenigszins vage, alleen met 20 x loupe waarneembare, overlangsche celrijen, zonder kristallen of secretieorganen. Op radiaal slijpvlak zooweldegrijze
en roodbruine laagjes als de bruine weefselgroepen aan te treffen* Vezels
alleen in het monster E 419 aanwezig, waarschijnlijk alleenstaand, zeer schaars,
verspreid, alleen op dwarse breuk waarneembaar; vezeluiteinden tot ± f,
soms tot 2 mm lang, wit, slap, zeer fijn, met glad oppervlak, S t e e n c e l l e n d e
hoofdmassa van den bast vormend; behalve de mergstralen waarschijnlijk alle
deelen meer of minder gesklerotiseerd; voor de minder duidelijk verharde lagen
vergelijke men de beschrijving der zachtebastdeelen* De zeerduidelijk verharde
deelenopkopsch vlak geelachtig bruin, met in radiale richting meer of minder
duidelijk uitgezette steencellen; de laatste voor een groot deelin den vorm van
tangentiaal gerekte, overigens op dwarse doorsnede meestal onregelmatige
laagjes, welke op radiale doorsnede een gerekten vorm met spitse, meestal
schuine uiteinden vertoonen; deze laagjes soms gelijkmatig over het kopsche
vlak verspreid en dan tot ± 70 % er van beslaand; in andere gevallenmeer
aan de binnenzijde van den bast schaarscher en niet meer dan 3 0 % van
het kopsche vlak innemend; Rzeervariabel,van 100—500/^,dikwijls ± 200fi;
T eveneens veranderlijk, van ± 100,utot eenige mm en dan over verschei-
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het dilatatiegebied dikwijls op de vloeren der etages gescheurd endescheuren
met tangentiaal gestreepte steencelgroepjes opgevuld; ook in de buiten deze
plaatjes ontstme dilatatiebarsten der vloeren dergelijke tangentiaal gestreepte
steencelgroepjes optredend.
No. 40.

SINDORA WALLICHII BTH.

Materiaal. Drie monsters: T 274 (diameter 64cm), T 790 (d.onbekend),
T 916 (d.74cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN

Uiterlijk van den Stam. Kleur bruingrauw, met grijze, somseenigszins
paarsgrijze of geelachtige tint, dikwijls grijs gevlekt* Korst niet gevormd.
Oppervlak glad met horizontale ribbeltjes, lijntjes of groefjes, welke minof
meer duidelijk eenplatte,zeerlanggerektelens-ofoogvormvertoonen;sommige
stammen met tot 10cm en meer breede dilatatieinzinkingen; plaatselijk oppervlak met tot 1 mm breede, overlangsche barstjes in de kurklaag; aan den stam
van T 916op verscheidene plaatsen kleine tranen van een helder tot een weinig
troebel,zachtgom.Lenticellen somsontbrekend, somszeerschaars;aanenkele
boomentalrijk, vanzeeruiteenloopende afmetingen, verspreid, rond, bruinrood.
Bastkenmerken. Dikte 2 (in de dilatatieinzinkingen) —10mm;k rst ± I
mm. Bast in levenden toestand matig hard tot hard, vrij taai, het buitenste
deel korrelig, het binnenste deel vezelig; in drogen toestand niet stuivend bij
het breken. Binnenoppervlak glad, in levenden toestand wit of zeer lichtbruin, aan de lucht zeer langzaam lichtroodachtigbruinverkleurend. Dwarse
breuk van het buitenste deel effen, korrelig, van het binnenste deel gelaagd
en met fijne, ongeveer witte,uitstekende vezeluiteinden, Kleur der d w a r s e
d o o r s n e d e bij den levenden bast lichtbruin tot bruin, bij den dooden bast
grauwachtig bruin. Radiaal splijtvlak met duidelijke mergstralen. Geur een
weinig zuurachtig, frisch, soms eenigszins zoet, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak soms gering, soms zeer bitter en wrang, indrogen toestand
niet kenmerkend. Secreties geene; alleen treedt bij het monster T916 gom
in radiale gangen uit het hout door den bast naar buiten. Extract met water
eenigszins bruinrood, met ammonia niet of weinig, met ferrichloride zwart
verkleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst. Afgesloten bastdeelen zeldzaam, slechts plaatselijk aan denrand
vandilatatieinzinkingen aanwezig*tot f mmdik,afkomstigvandeprimairebastdeelen. Afsluitende kurklaagjes T en L ± 1 cm, evenals de gewone kurkkag R Vio~-£*&*&> vlak met vlakke randen,effen. Kurk (phelleem)ineensoort,
zacht, in bouw een weinig naar het steenkurk neigend, lichtbruin tot zwart, in
de zwarte laagjes met even waarneembare, radiale celrijen, op tangentiaal vlak
met even waarneembare cellen (L = ± T = 30—40/i), verder met fijne, overlangsche dilatatiebarstjes; bij verweering langzaam afschilferend. Lenticellen
verspreid, rond;aanhet monster T 274ontbrekend, aanT790schaarsch,weinig
opvallend, aanT 916zeertalrijk enopvallend;diameter2—5mm;met karmijnrood, korrelig tot sponzig vulweefsel en fijne sluitvliezen.
Bast. PHILLOBERH aan alle monsters aanwezig, van ± 100/i tot | mm dik,
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plaatselijk meer bruinachtig, plaatselijk gesklerotiseerd parenchym bestaand*
PRIMAIRE SCHORSvrijwel overalaanwezig,500—750jti dik, meteenparenchymatische zone en een steencelring; parenchymatische zone 110—200, soms
tot 400ft breed, roodbruin, zonder duidelijke kristallen, met tangentiaal en
ook overlangs gerekte, grauwachtig gele, dikwijls vaag begrensde steencelplaatjes; steencelring ± 200ft breed, grauwachtig geel, zeer gelijkmatig opgebouwd, aan beide zijden door een steencelvrij laagje begrensde SECUNDAIR
PHLOEEM,Mergstralenin een soort, enkelvoudig,zeerlaag (L 0-4—1, gemiddeld
± 0 , 6 mm), matig breed (T 60—100, doorgaans ± 80 a), vrij spaarzaam
tot vrij talrijk (6—9, meestal 7 per mm); op kopsch vlakduidelijk roodbruin
in grauwe omgeving, soms recht, doch meestal golvend verloopend, met matig
fijne kronkelingen, bij de dilatatieinzinkingen sterk zijdelingsch weggebogen,
naar de buitenzijde regelmatig flambouwvormig verbreed; op binnenvlak enop
tangentiale vlakken duidelijk, lensvormig of streepvormig met stompe tot spitse
uiteinden, waarschijnlijk meerrijig; op radiaal vlak met liggende cellen enniet
zelden met onduidelijke rijen staande randcellen; in het monster T 916 enkele
mergstralen geheel uit staande cellen bestaand (L liggende cellen 20—30//,
L staande40—50 /*).Mergstraalweefsel bruinrood, zonder dilatatieholten, plaatselijk in de uiteinden, in de buurt van den steencelring niet zelden over een
grooter deel van de hoogte van den mergstraal gesklerotiseerd;zonder kristallen
ensecreetgangen; in sommige mergstralen van oude hasten met tal van celletjes
met granaatkleurigen tot helder licht bruinrooden inhoud (zie dwarse breuk).
Overige bastdeelen. Z a c h t e d e e l e n o p h e t kopsche vlak niet duidelijk te onderscheiden, dichter bij het kambium met de eveneens moeilijk te onderscheiden
vezels tesamen een bruinzwarte massavormend; meer naar de buitenzijde groepen van dergelijke donkere massa's tusschen steencelgroepen verspreid; zachte
deelen op het tangentiale splijtvlak plaatselijk als kleine vliesjes waarneembaar,
op tangentiale'snedemet talrijke, zeerfijne, alswittelijntjes waarneembare,overlangsche kristalrijen, zonder secretieorganen; op radiale snede als donkerbruine,
10—± 40/i dikke, overlangsche lijntjes waarneembaar en met lichtgele vezellaagjes afwisselend. Vezels groepsgewijs of alleenstaand, hetgeen niet duidelijk
isuittemaken;vezelsduidelijk teherkennen opdwarsebreuk;waarschijnlijk zijn
er hier echter vele afgebroken; de vezels op kopsch vlak slechts zeer plaatselijk
waarneembaar in fijne, tangentiale laagjes of rijtjes; op radiaal vlak in smalle,
lichtgele, overlangsche laagjes, waarvan R 20—30/i; vezeluiteinden op breuk
tot ± 1mm lang,ongeveer wit,zeerslap,zeerfijn, meestal met glad oppervlak*
S t e e n c e l l e n intweenietscherp teonderscheiden soorten van groepen en wel
1° in de baststralen, in bruinachtig gele, op kopsch vlak vaagbegrensde,zwak
tangentiaal gestreepte groepen, welke zeer verschillend van vorm zijn; 2° in
het dilatatiegebied aan de uiteinden der mergstralen in bruinachtig gele, duidelijk tangentiaal gestreepte groepen; beide soorten van groepen dikwijls met
elkaar samenhangend en even groot: R tot 2 mm, T tot ± 300/*,nabij den
steencelring in korte of lange, tangentiale rijen gelegen; L ± 03—L5 mm.
Steencellen bij de sklerose weinig uitgezet.
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Familie Loganiaceae*
No. 41. FAGRAEA SORORIA J. J, S.
MateriaaL Drie monsters: E515 (diameter 75 cm), T874 (d. 27 cm),
T875 (d. 71 cm), terwijl de monsters van enkele andere boomenalleenwerden
vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur bruinachtig tot grijsachtig grauw, soms
zeer donker. Korst met talvan ondfepe, smalle gleufjes op 0*2—1, zelden op
2 cm van elkaar, door het voorkomen van scheef overlangs loopende vezelbanden in de gleufjes zelden langer dan i 50cm. Oppervlak door de talrijke
gleufjes zeer oneffen; ruw aanvoelend. Lenticellen ontbrekend.
Bastkenmerken. Dikte 3—5 mm; korst 3—5, soms op de ruggen tot 40
mm* Bast in levenden toestand vrij hard, doch zeer brokkelig; in drogen toestand zwak stuivend bij het breken (vezeltjes en parenchymatische weefseldeelen). Binnenoppervlakte vrij effen; in levenden toestand lichtgeel tot
ongeveer wit, aan de lucht in enkele seconden donkerbruin verkleurend, tenslotte zwart wordend. Dwarse breuk met talrijke uitstekende, puntige,
bijna witte vezeluiteinden. Kleur der dwarse doorsnede helder geel tot
goudgeel, bij den dooden bast grauwachtig geeL Radiaal splijtvlak met
matig duidelijke mergstralen; zwak tot vrij sterk kruisdradig. Geur een weinig
zuur,frisch; in drogen toestand nietkenmerkend. Smaak bitter, onaangenaam;
in drogen toestand een weinig zuur. Secreties geene, wel veel gewoon sap.
E x t r a c t met water eenigszins bruinrood; met ammonia duidelijk donkerder,
met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst met talrijke overlangsche barsten, de eene korstlaag gewoonlijk tengevolge van den kruisdraad in een andere richting barstend dan de andere,
waardoor soms holten ontstaan in de korst. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, meestal nog aanwezig in verscheiden laagjes, die echter niet
duidelijk zijn te onderscheiden, doordat de afsluitende kurklagen onduidelijk
zijn; afkomstig van het secundaire phloeem. Primaire deelen niet aanwezig.
De afgesloten bastdeelen matig snel verweerend, gemakkelijk afbrokkelend,
bij het monster T874 met geelachtig witte kleur; het parenchym schrompelt
hier bij het drogen minder ineen dan het levende bastparenchym. Kurklaagjes L tot 10cmen meer;R zeer gering;vlaktot zwak golvend, verder niet
teonderscheiden;afgesloten enlevende deelen door dekurklaagjes heen samenhangend door de vezels. Kurk (phelleem) niet te onderscheiden, zeer waarschijnlijk uit zacht kurk bestaand. Lenticellen ontbrekend.
Bast. PHELLODERM en PRIMAIRE SCHORS ontbrekend. SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstralenin een soort, zeer laag (voor zoover op het radiale splijtvlak waarneembaar L f—1 mm);vrij smal (T20—40/i, met de loupe echter zeer onduidelijk zichtbaar); zeer talrijk ( ± 1 5 per mm). Op kopsch vlak de mergstralen
niet duidelijk; slechts plaatselijk valt uit het verloop der radiale vezelrijen
te besluiten, dat demergstralen recht of gebogenverloopen;verderhier zonder
dilatatieverschijnselen. Op tangentiaal vlak de mergstralen niet duidelijk, plaatselijk als roodbruine lijntjes waameembaar; waarschijnlijk eenrijig. Op radiaal
vlak de mergstralen met uitsluitend staande cellen (L 50—100//, gewoonlijk
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cellen; zonder steencellen, kristallen of secretieorganen. Overig bastweefsel.
Z a c h t e d e e l e n niet duidelijk van het mergstraalweefsel te onderscheiden;
het gezamenlijke zachte bastweefsel de grondmassa vormend, waarin de vezels
verspreid of in radiale rijen. De grootere groepjes van het zachte bastweefsel
R e n T i 50/t;opdwarsedoorsnedezoogrootals 1,somsals3vezeldoorsneden;
soms in radiale richting gerekt en dan waarschijnlijk een mergstraal bevattend.
De groepjes zacht bastweefsel verder op kopsche snede heldergeel, op slijpvlak zwart; op overlangsch splijtvlak geelachtig grauw tot zwartachtig donkerbruin, plaatselijk met enkele donkere, overlangsche lijnen; zonder kristallen
of secretie-organen. Vezels alleenstaand,plaatselijk zeer dicht bijeen, in radiale
rijen gerangschikt of regelmatig door den bast verspreid, waarschijnlijk slechts
een tusschen tweemergstralen;ongeveerdehelft vanhet kopschevlakinnemend,
niet in overlangsche rijen staand; gerekt spoelvormig, met spitse uiteinden;
plaatselijk sommige vezels met zwakke verdikkingen en niet zelden zijdelings
eenigszins afgeplat. Alle vezels L 1—1.5 mm; diameter ± 50//; op dwarse
doorsnede rondachtig, zwart met een wit randje; in het overlangsche splijt- of
slijpvlak grauw; wanneer gei'soleerd, glinsterend lichtgeel;vrij stijf (bij wrijven
in de huid dringend), matig grof; met doorgaans glad oppervlak; soms met een
weinig aanklevende parenchymatische weefselresten. S t e e n c e l l e n ontbrekend.

Familie Lecythidaceae*
No. 42. LAGERSTROEMIA SPECIOSA PERS.
MatefiaaL Vier monsters: T820 (diameter 45 cm), T832 (d. 45 cm),
T 1248 (d. onbekend), T 1249 (d. onbekend). Voor het bewaren moeten de
monsters snel worden gedroogd om destructie te voorkomen.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r bruin of vuilachtig geelgrijs tot grauw,
met geelbruine tot bleekgele schilferplekken. K o r s t gewoonlijk schilferachtig,
met half loshangende vellen; plaatselijk glad en met talrijke, kleine en grootere,
overlangsche barsten. O p p e r v l a k gewoonlijk met duidelijke randen van de
afsluitende kurklaagjes en met een fijne, overlangsche, putvormige arceering;
verder zacht,somsglad (ietwatvettig) aanvoelend. L e n t i c e l l e n zeer schaarsch,
in de korstbarstjes.
Bastkcnmerkcn. D i k t e 3 . 5 - 4 , soms tot 15 mm; korst 1 - 4 mm. Bast
in levenden toestand zacht, matig bros; in drogen toestand duidelijk stuivend
bij het breken (fijne kristalletjes). B i n n e n o p p e r v l a k t e glad; in levenden
toestand wit, aan de lucht direct licht- tot donkerpaars verkleurend. D w a r s e
b r e u k met eenigszins plastische, stugge vezellagen, uitstekende vezelgroepen
en zeer fijne vezeluiteinden. K l e u r der d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden
bast wit tot geelbruin, soms iets roodachtig; bij den dooden bast roodachtig
grauw lichtbruin. R a d i a a l splijtvlak soms met duidelijke, doch tengevolge
van den kruisdraad meestal onduidelijke mergstralen. G e u r in levenden en
drogen toestand niet kenmerkend. Smaak zoetachtig, daarna wrang; in drogen
toestand eenigszins wrang. Seereties geene. E x t r a c t met w a t e r bruinachtig geel; met ammonia donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij
omschudden zeer duidelijk schuimend.
it

- 162 LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE);

Korst overlangs barstend; dikwijls in groote vellen loslatend. Afgesloten
b a s t d e e l e n overal gevormd; zeer plaatselijk gcheel afgevallen, gewoonlijk
echter in een, 1—4 mm dik laagje aanwezig; afkomstig van den secundairen
bast; aan de lucht langzaam verweerend, waarbij witte kleuren optreden.
Primaire deelen niet aanwezig. K u r k l a a g j e s T tot 10 cm en meer;
L grooter dan de 20 cm lange monsters; R 200—500/*; zeer vlak, soms met
overiangsche, gblfvormige ribbels; dikwijls met dito fijne, door de vezelgroepen
veroorzaakte ribbeltjes; met vlakke randen; de afgeslotene en levende bastdeelen door de kurklaagjes heen met elkaar verbonden blijvend door de vezellaagjes, totdat deze zijn afgerot. De kurklaagjes resistent tegen verweering.
K u r k (phelleem) in een soort, sponzig, soms iets vellig; wit, in het monster
T832 zeer plaatselijk met een paar zeer dunne, vuilbruine laagjes; met niet
waarneembare, radiale celrijen; op tangentiaal vlak met slechts plaatselijk
even waarneembare cellen (diameter ±30—40/i). L e n t i c e l l e n aan het
monster T832 wratvormig, zeer schaars, in overiangsche rijen gelegen; tot
5 mm in diameter, tot 2 mm uitpuilend; echter geen van het gewone kurk
afwijkcnd vulwecfsd bezittend. .
Bast. PHELLODERM vrijwel overal aanwezig; 50—200n dik; te herkennen
aan de schuine ligging ten opzichte van de overige bastlagen; niet duidelijk
van kurk te onderscheiden; bestaande uit een grauwachtig wit of licht bruinachtig geel, fijncellig laagje steencellen. In de dikkere lagen zijn soms 3—4
dichtere, licht gekleurde laagjes aanwezig. PRIMAIRE BASTDEELEN afgeworpen.
SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in een soort, erikelvoudig; uiterst laag (L
0.15—0.6 mm, gewoonlijk ± 0.4 mm); smal tot vrij smal (T 20—40/t, meestal
± 30/i); matig talrijk (12—15 per mm). Op kopsch vlak de mergstralen duidelijk, grauwachtig roodbruin in grijsachtige en grauwe omgeving; doorgaans
niet regelmatig over het kopsche vlak verdeeld; recht tot gebogen verloopend;
dikwijls met knikjes in de vezellagen; met zwakke dilatatie, plaatselijk met
onregelmatige verbreedingen. Op binnenvlak en op tangentiale vlakken de mergstralen duidelijk als smalle, donkere lijntjes en alsdonkerestreepjesmetstompe)
uiteinden; waarschijnlijk voor een deel eenrijig (verg. tangentiaal splijtvlak.
Op radiaal vlak de mergstralen met lage,liggende cellen (L 20—40fi, gewoonlijk
± 30/i). Mergstraalweefsel lichtbruin met roode tint; zonder steencellen, kristallen of secretieorganen. In het dilatatiegebied overiangsche rijen mergstralen uitgezet; tusschen deze de baststralen voor een groot deel verbroken en
dan vervangen door een wit, tangentiaal gestreept, parenchymatisch weefselgroepje. Overigbastweefsel. Z a c h t e d e e l e n in tangentiale, op kopschvlakdikwijls met elkaar anastomoseerende lagen, afwisselend met vezellagen. Zachte
lagen R20—60 /A, doorgaans ± 4 0 / * ; T van 1 tot 10 mm en meer, over vele
mergstralen te voigen; L tot 15 cm en meer. Op kopsch vlak de zachte deelen
wit tot licht bruin, langs het kambium bij drie der monsters over de breedte
van 1 mm donker gekkurd. Op het tangentiale vlak de zachte deelen grijswit
tot zeer lichtbruin; met talrijke, bij 20 X vergrooting duidelijke, staafvormige
kristalietjes; zondersecretieorganen.Harde deelen.Veze1s intangentiale,eenigszins golvendelagen,afwisselend metzachteweefsellagen; sommige vezellagen op
het kopsche vlak grijs, anderezwart,dochsomsmeteenbruinachtige tint (zooals
steencellen die vertoonen); plaatselijk de lichtgekleurde lagen met enkele donkere groepjes. Ook bestaan er overgangen tusschen de twee soorten vanlagen.
Be donker gekleurde laagjes in de meeste monsters onregelmatig verspreid,
vrij talrijk, 10—25 in radiale richting; alleen in het monster T 1248 zeer

- 163 . schaarsch, plaatselijk ontbrekend; bij losmaken en ombuigen stugger dan de
lichtgekleurde laagjes. Beide soorten van laagjes R 50—80//, doorgaans ± 60 /A;
T van i 1mm tot meer dan 1 cm, over verscheidene tot vele mergstralen
tevolgen en door deze in meestal radiaal gerekte groepjes verdeeld; L zeer groot.
Op kopsch snfjvlak de lagen door een onduidelijk lichtgekleurd randje omgeven;
op overlangsch splijtvlak grauwachtig wit; bij T 820 lichtgeelbruin; metkristallen bekleed. Op breuk de vezeluiteinden tot 4 : -J- mm lang; bijna wit; slap en
soepel; vrij fijn; met glad oppervlak, waaraan echter wat aanklevende parenchymatische weefselresten. S t e e n c e l l e n ontbrekend.

Famiiie Magtioliaceae*
No. 43,

MICHELIA SPEC.

MateriaaL Drie monsters:E 997 (diameter 40 cm), T 345(d.58cm),T 1244
(d. onbekend).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. K l e u r grijs met bruine of gele tint. Korstmet
korte en lange, smalle, overlangsche barstjes, vrijwel steeds alleen uit kurklagen
bestaand. Oppervlak metvelefijne en grovere, horizontale bandjes en ribbeltjes. L e n t i c e l l e n zeer schaarsch, alleen op wondweefsel enopdewortellijsten.
Bastkenmerken. Dikte 8—14 mm; korst 0, aan het monster T 345 plaatselijk tot2mm.Bast vrij zacht, bros, in drogen toestand zwak stuivend bij het
breken. B i n n e n o p p e r v l a k glad, in levenden toestand ongeveer wit, aan
ft
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delucht snellichtbruin kleurend.Dwarse breuk met tangentialesteencelplaten
en tal van uitstekende vezelgroepen en -punten. K l e u r der d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden bast geelachtig bruingrauw. Radiaal splijtvlak
tengevolge van den kruisdraad met onduidelijke mergstralen. G e u r direct na
inkapping van den bast sterk aromatisch, harsachtig, daarna zoetig, in drogen
toestand harsachtig, aromatisch. Smaak aanvankelijk eenigszins zoetachtig,
daarna zeer bitter, eenigszins geurig; in drogen toestand harsachtig scherp.
Secreties geene. E x t r a c t met water zwak bruinachtig geel, met ammonia
noch met ijzerchloride verkleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOSRAFIE).

Korst. Afgesloten bastdeelen alleen plaatselijk aan het monster T345
aanwezig,ineenlaagje ter diktevan 2mm,afkomstig vandeprimaire schors;aan
de lucht waarschijnlijk vrij langzaam uiteenvallend.Afsluitende kurklaagjes
T en L ± 5—10cm,R evenals de gewone kurklaagjes £—1mm; de afsluitende
laagjes vlak tot putvormig, met vrij vlakke randen, dikwijls met kleine oneffenheden. K u r k (phelleem) in 1 soort, een overgang van zacht naar steenkurk,
licht geelbruin, met duidelijke, radiale celrijen; op het tangentiale vlak meteven
waarneembare cellen (L = ± T = 30—50jti)Jzeer resistent tegenverweering;
tengevolgevandedilatatieoverlangsbarstend,zeerplaatselijk barstjes weerafgesloten. L e n t i c e l l e n aan de monsters niet aanwezig*
Bast. PHELLODERMontbrekend. PRIMAIRE SCHORSaanallemonstersaanwezig,
van ± 0 . 1 —1 mm dik, bestaand uit parenchymensteencelnesten; parenchym
grauw, met groote, tangentiale celholten, zonder kristallen of secreetgangen,
doch met geelachtige, tot 100jugroote, op tangentiaal vlak rondeof eenweinig
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rondachtig of tangentiaalgerekt, geel, niet scherp begrensd, slechtsmatig talrijk,
tot | mm groot. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in iin soort, zeer laag tot
laag (L 0.3—1.5, doorgaans 0.7 mm), soms vrij smal, doorgaans echter matig
breed (T 40—100, gewoonlijk 60/*), vrij spaarzaam (6—7 per mm);opkopsch
snijvlak alleen als lichtgele streep in de steencelvezelgroepen zichtbaar, op
slijpvlak ook als licht roodachtig bruine streep in de deelen tusschen de steencelvezelgroepen;recht tot golvend, zonder fijne kronkelingen; ten gevolge van
de dilatatie onregelmatig naar de buitenzijde verbreed, dikwijls verscheidene
mergstralen in een groep dilatatieweefsel verdwijnend; op binnenvlak eninde
vezellagen duidelijk, streepvormig met spitseuiteinden,waarschijnlijk meerrijig;
op radiaal vlak met liggende cellen enonduideiiikerijenstaanderandcellen (de
liggende cellen L 30—40/i, de staandetot50//).Mergstraalweefselbruinachtig
grauw, met talrijke dilatatieholten; waar de mergstraal door een steencelgroep
loopt, geheel gesklerotiseerd; in het dilatatiegebied soms in de uiteinden, soms
over de geheele hoogte verhard; op vele plaatsen baststralen verbroken endoor
een tangentiaal gestreept steencelgroepje vervangen (dezegroepjesR |—|,soms
tot 1 mm, T tot | mm, L •§—1 mm). Mergstraalweefsel zonder kristallen of
secreetgangen, met tot 125n groote, geleoliecellen ofalleenmetdeledigehoiten
der oliecellen, die waarschijnlijk ook de dilatatieholten vormen. Overigebastdeelen. Zachte deelen in tangentiale, op talrijke plaatsen anastomoseerende
lagen, afwisselend met vezel-, plaatselijk met steencelvezellagen; zachte lagen
R ± 50//, T tot eenige mm, dikwijls over verscheidene mergstralen tevolgen;
op kopsch vlak lichtbruin; op tangentiaal vlak licht roodachtig bruin totgrauw,
met schaarsche, bij 20 X vergrooting duidelijke, zilvergrijze tot bruinachtige,
overlangsche celrijen, die bij stukbreken tot 100, zelfs tot 250// lange, staafvormige, kristalachtige lichaampjes geven; deze lichaampjes afkomstig van bij
ombuiging afknappende wanden van overlangsche celrijen. Secretieorganen
ontbreken. Vezels in tangentiale lagen, afwisselend met zachte bastlagen;
voor een deel echter met steencellen tot s t e e n c e l v e z e l l a g e n of -groep e n vereenigd; de vezellagen R 50—60/i, T 1—2 mm en meer, tot over vele
mergstralen, hoewel niet overal duidelijk, te volgen, L zeer uitgebreid; op
kopsch vlak zwart, voor een deel dooreengrijslijntjeomgeven;opoverlangsch
vlak bruinachtig geel, gewoonlijk met grauwe tint, zonder kristalbekleeding;
op breuk vezeluiteinden 1|—2 | mm lang, wit tot zeer lichtbruin, soepel, fijn,
met ruw oppervlak. S t e e n c e l l e n in steencelvezellagen; deze uit min of meer
onregelmatige, grillig samenhangende groepen opgebouwd, door den geheelen
bast verspreid, in radiale richting J — | mm van elkaar verwijderd, gewoonlijk
samenhangend met steencelgroepen in de mergstralen (dezegroepen grootendeels met duidelijke, tangentiale rijen);de steencelvezellagen R | —1mm, over
3—5, soms over nog meer vezellagen heengrijpend, T in een laag zeer veranderlijk, 1.5—2 mm, over 3—9 mergstralen te volgen; in overlangsche richtingdegrilligegroepen meestalovergroote hoogte (5—10 cm)metelkaarsamenhangend (zie tangentiaal vlak). De steenceldeelen bleekbruinachtig geel, met
Zeer weinig of niet vergroote cellen, weinigof nietknobbelig,slechtsmatig hard.
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Familie Meliaceae*
No- 44*

AMOORA SPEC,

MateriaaL Drie monsters:E 882 (diameter 36cm), E 1015(d.32cm),E 1027
(d. 27 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam* K l e u r groengrijs. K o r s t in platen afvallend.
Oppervlak glad, met randen der buitenste, afsluitende kurklagen; somsmet
kringvormige afsnoeringsfiguren en niet zelden met fijne, soms in het oog
vallende lenticellen.
Bastkenmerken. Dikte 3—5mm; korst 0 (afgevallen) —2 mm. Bast in
levenden toestand een weinig hard, vezelig; in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k glad,inlevenden toestandwitoflichtbruin,aandeluchtbruin kleurend.Dwarse breuk metdunne,afgebrokenvezellaagjes en enkele uitstekende vezeluiteinden. K l e u r der d w a r s e d o o r s n e d e
bij den levenden •bast lichtroodbruin, bij den dooden bast grauwroodbruin.
Radiaal splijtvlak met onregelmatig uitstekende vezellaagjes enonduidelijke
mergstralen, verder met geringen, plaatselijk echter duidelijken kruisdraad.
G e u r frisch, aangenaam, in drogen toestand nietkenmerkend. Smaakwrang,
bitter, in drogen toestand niet kenmerkend. S e c r e t i e s : n a inkapping treedt een
weinig wit melksap uit, dat na eenigen tijd hard en lichtbruin tot zwart wordt.
E x t r a c t met water zwak rood en ietwat troebel, met ammonia donkerder,
met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUSEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst meestal spoedig na de vorming afvallend (waarschijnlijk tengevolge
van phelloidalelagen in het kurk),voor zij overlangs barst. Afgesloten bastdeelen overal gevormd en reeds afgevallen; afgesloten laagjes tot 2mm dik;
primaire schors niet meer aanwezig. Kurklaagjes T 1—10cm, L 15—20cm
en meer, R 50 tot zeer plaatselijk 250//, niet zelden vrij grillig vanvorm,vlak,
met zwak schotelvormige randen, effen of met vele fijne,overlangscheribbeltjes;
afgeslotene en levende deelen aan de randen tijdelijk door het kurklaagje heen
met elkaar verbonden blijvend. Kurk (phelleem) in een soort, zacht, zeer licht
bruingeel tot grijs, zonder waarneembare, radiale celrijen, met optangentiaal
vlak duidelijk waarneembare cellen (L = ± T = ± 50/i); aan de lucht zeer
langzaamverweerend.L e n t i c e l l e n rondtotsterkoverlangsgerekt spleetvormig,
verspreid, een groot deel der overlangs gerekte in overlangsche rijen, plaatselijk talrijk, op andere plaatsen zeer talrijk, de ronde 1—3 mm in diameter, de
spleetvormige L 2—10mm,somsintot2.5—5cmlangerijen, T tot5, gewoonlijk
± 1mm breed, weinig uitpuilend; beide soorten met lichtbruin, korrelig tot
sponzig vulweefsel, zonder sluitvliezen.
Bast* PHELLODERM bijna overal aanwezig, 0.2—0,6, meestal ± 0.5 mm dik;
herkenbaar aan de schuine ligging der laagjes ten opzichte van demergstralen,
aan het optreden van talrijke steencelplaatjes en het eindigen der mergstralen
voor den buitenkant van den bast; bestaand uit bruinrood, geen kristallen bevattend, kleincellig parenchym met bleekgele, ±50 /n dikke, slechts matig
duidelijk begrensde steencelplaatjes; van de laatste 1—5 in radiale richting naast
elkaar. PRIMAIEE SCHORS niet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen
in een soort, enkelvoudig, uiterst laag, zelden zeer laag (L0.2—0.6, doorgaans
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0.4 mm), vrij smal (T 30—50/u, gewoonlijk ± 40//), vrij spaarzaam tot vrij talrijk (7—9 per mm); op kopsch vlak alleen in de grauwe vezellagen duidelijk als
roodbruin, soms geel lijntje; voor hoover waarneembaar recht totietsgolvend,
zonder fijne kronkelingen, gelijkmatig van breedte, met moeilijk waarneembaren
invloed van dedilatatie;op tangentiaal vlak duidelijk, lijn- tot smal streepvormig
met spitse uiteinden; waarschijnlijk voor een deel eenrijig; op radiaal vlak
met lage, alleen met 20 -voudige loupe waarneembare, liggende cellen en
hier en daar met enkele staande randcellen (deliggende cellenL20—30JLI,de
staande L 30—50 //). Mergstraalweefsel licht bruinrood, zonder dilatatieholten,
op enkele plaatsen,waar de mergstraal door een vezeilaagloopt, gesklerotiseerd.
Dilateerende mergstralen meestal in overlangsche groepen;indezegroepen (en
dan vooral in de zachte bastlagen) vele baststralen verbroken envervangen door
horizontale,grauwachtig gele,tangentiaal gestreeptesteencelgroepen (R ± 150/i,
soms tot 250/i, L ± 250/*), in de zachte bastlagen verspreid liggend. Uiteinden
der mergstralen waarschijnlijk gesklerotiseerd. Mergstraalweefsel zonder kristallen of secretieorganen. Overig bastweefsel.Zachte deelen in tangentiale,
dikwijls met elkaar anastomoseerende lagen, afwisselend met tangentiale vezellagen. Zachte lagen R 50—250 //; op kopsch vlak licht roodbruin met tal van
meteenzwarteofwittestof gevulde,dikwijls inlange,tangentiale rijen geplaatste,
vaak onduidelijke cellen of gangen; op tangentiaal splijtvlak grauwbruin, met
zwarte,overlangschelijnen, als vliesjes isoleerbaar; in deze vliesjes liggen overlangsche, 50, soms tot 100/i breede laagjes van een witte stof; op tangentiale
slijpvlakken ook melksapgangen of -vaten waarneembaar; op tangentiaal snijvlak overlangsche, witte kristalrijen tegen de vezellagen. Secreetcellen ontbrekend; op radiale slijpvlakken met onduidelijke,overlangsche,donker gekleurde
lijnen en met melksapgangen of -vaten. Vezels in tangentiale laagjes, afwisselend met zachte bastlaagjes; in sommige monsters bij het kambium iets
dichter bijeen dan elders. Vezellaagjes R 80—150 //, dikwijls 100—125jti, op
dwarsdoorsnede niet zelden eenigszins lensvormig; T 0.4—2.5mm, dikwijls
± 11mm, bij isolatie bandvormig, L langer dan de monsters; vezellaagjes op
kopsch vlak zwart; op dwarse snede plaatselijk met een fijn wit lijntje aanden
omtrek; op vele plaatsen,waardemergstralen in- of uittreden, een kleine indeukingvertoonend;optangentiaal vlaklicht bruingeel; op radiaal vlak bruinachtig
grauw tot wit; op dwarse breuk vezeluiteinden zeer onduidelijk, niet meer dan
0.2 mm lang;vezels waarschijnlijk bros.Steencellen in enkele monsters plaatselijk in tal van warrelige groepjes; deze groepjes behoorentothet stengelachtige
deel van slapende knoppen.

Familie Moraceae*
No. 45.

ARTOCARPUS ANISOPHYLLA MIQ.

Materiaal*Drie monsters:E 952 (diameter 56cm),E 1028(d.41cm),E 1029
(d. 62 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uitcrlijk van den Statu. K l e u r grauwbruin, doorgaans met sterk witte
ofgrijzetint;jongere boomensomsmetlichtroodetotbruinroode schilferplekken.
K o r s t aan oudere boomen met weinig opvallende, overlangsche barsten,dikwijls uit verweerende en afbrokkelende stukken bestaand; hierdoor en tenge-
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jonge boomen gladder, met fijne, overlangsche barstjes en horizontal lijntjes.
Alleen op de schilferplekken aan jongere boomen vrij talrijke, verschillend gevormde, 1—4 cm lange, lichtbruine lenticellen.
Bastkenmerken. D i k t e 6—17mm; korst 0—5 mm, Bast in levenden
toestand vrij zacht, in drogen toestand niet stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad of met overlangsche ribbeltjes; in levenden toestand wit;
aan de lucht licht roodachtig bruin kleurend. D w a r s e b r e u k oneffen, korrelig,
met vele zeer fijne, lange, witte vezeluiteinden en talrijke melksapvaten. K l e u r
der d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden bast lichtbruin of geelbruin, bij
den dooden grijsachtig grauw. Radiaal splijtvlak metduidelijke mergstralen.
G e u r zoetig, frisch; in drogen toestand nietkenmerkend. Smaaksomseenigszins bitter en wrang, in drogen toestand niet kenmerkend. S e c r e t i e s : direct
na inkapping vloeit een wit, vrij dik, meestal niet rijk uitstroomend, aan de
lucht vrij snel dik en slijmerig wordend, na ongeveer 5 dagen hard en dan niet
brandbaar melksap uit; bij verwarming wordt het verharde sap kleverig en is
dan tot lange draden te trekken. E x t r a c t met water geelachtig bruin, soms
helder, soms troebel; met ammonia of ferrichloride niet verkleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst soms met grove, overlangsche barsten,snelwegrottend. Afgesloten
bastdeelen aan alle monsters aanwezig of reeds plaatselijk afgevallen, aan jongere boomen waarschijnlijk plaatselijk nog niet gevormd; waar aanwezig, in een
laagje van 2—5 mm (aan sommige boomen weleens tot 10mm),afkomstig van
het sectjndair phloeem; soms waarschijnlijk ook primaire bastdeelen bevattend.
Kurklaagjes T en L van ± i—1 cm, R | —1, plaatselijk tot 2mm, meerof
minder sterk putvormig, met sterk schotelvormige randen, dikwijlsniet effen,
aan jongere boomen meestal weinig uitgebreid en zuiver putvormig; afgesloten en levende bastdeelen meestal door de vezelgroepen door de kurklaag
heen verbonden blijvend, totdat de vezels zijn afgerot; kurklaagjes bij dilatatie
overlangs barstend. Kurk (phelleem) in een soort, steenkurk, doch in bouw
op sommige plaatsen naar zacht kurk overgaand; kleur zwart met bruinroode
tint, plaatselijk met helder roode, soms oranje cellen of celgroepen; radiale celrijen doorgaans duidelijk, plaatselijk minder duidelijk en dan het kurk uit laagjes
van verschillende kleur opgebouwd;op tangentiaal vlak zeer plaatselijk cellen
(L —± T = ± 40 (A) waarneembaar; kurk zeer langzaam verweerend* Lenticellen aan de monsters niet aanwezig*
Bast. PHELLODERM vrijwel overal aanwezig; in het bijzonder op breukvlakken herkenbaar aan de radiale celrijen, plaatselijk ook aan de schuine ligging
der lagen ten opzichte van de overige bastlagen; tot 400/i, algemeen tot250/i
dik;bestaand uit vuilgrijs, kleincellig parenchym met verspreide of in radiale
rijen gelegen, zeer fijne, vooral op tangentiale snede duidelijke kristalsterren.
PRIMAIRE SCHORSin enkele monsters waarschijnlijk nog zeer plaatselijk in enkete
groepjes aanwezig, doch niet duidelijk te onderkennen van het dilatatieweefsel
der mergstralen- SECUNDAIR PHLOEEM* Mergstralen hoofdzakelijk in een soort,
samengesteld, uit 3 verdiepingen bestaand, laag (L0.75—1.75, gemiddeld 1.25
mm), matig breed ( T 5 0 - lOO/i), spaarzaam ( ± 4per mm); alleen plaatselijk
op het tangentiale vlak met 20-voudige loupe enkele mergstralen van een lagere,
smallere soort te vinden (L 0.3-0.5 mm, T 2 5 - 4 0 /i); de eerste soort mergstralen op kopsch vlak weinig tot vrij duidelijk, grauwachtig lichtbruin in bruin-
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fijne kronkelingenen bovendien de mergstralen voor een deelin naar de buitenzijde divergeerende bundels, welke correspondeeren met een uitstulping van
den bast in het houtlichaam; in de mergstralen radiaal gerekte cellen waarneembaar; mergstralen naar de buitenzijde dikwijls onregelmatig, flambouwvormig
verbreed, sommige echter niet verbreed; op tangentiaal vlak duidelijk, lensvormig met spitse uiteinden, slechts een zeer enkele lijnvormig, waarschijnlijk,
deze laatste uitgezonderd, alle meerrijig; op radiaal slijpvlak met grootendeels
onduidelijke, liggende cellen, plaatselijk met 2—3 rijen onduidelijke, staande
randcellen; cellen der lage, smalle soort alleen terug te vinden op tangentiaal
breukvlak, waar ze plaatselijk door een donker gekleurden inhoud herkenbaar
zijn (liggende cellen L 15—30, staande L 35—40/i). Mergstraalweefsel lichtbruin totlichtgrauw,inhetdilatatiegebied metenkeledilatatieholten;insommige
mergstralen alle cellen duidelijk tangentiaal gerekt; de mergstralen pJaatselijk in
de omgeving van verbroken baststralen, plaatselijk over een grooter deel van de
doorsnede met grijswitte groepjes van zwak gesklerotiseerd weefsel. De dilatatie
vindt zeer algemeen plaats in smalle, overlangsche groepen, waarin vrijwel alle
baststralen worden verbroken; deze groepen doen zich op dwarse breuk voor
als radiaal gerekte, tangentiaal gestreepte groepen. In zeer enkele cellen
een donkerbruine tot zwarte inhoud, vooral in randcellen, plaatselijk ook in
omhullende (waarschijnlijk staande) cellen en in de hooge cellen der eenrijige
mergstralen. Kristallen ensecretiecellen ontbrekend;invelemergstralenenkele
ronde secreetgangen; in sommige monsters op radiaal splijtvlak talrijke radiale
gangen in vele mergstralen. Overig bastweefsel. Z a c h t e d e e l e n d e grondmassa
vormend, waarin defijne vezelsverstrooid voorkomen; zachte deelen op kopsch
vlak grijsgrauw, plaatselijk iets geelachtig (naar 't schijnt een weinig gesklerotiseerd);op dwarse breuk met talrijke ( ± 2per mm2), 50—150/iwijdemelksapvaten, waarvan sommige met een witte stof gevuld; op tangentiaal vlak grijsachtigwit,zonderkristallenofsecreetcellen,metverscheidene,weinigopvallende,
overlangsche, zwak golvende, onvertakte melksapvaten;de laatste met witten,
soms lichtbruinen inhoud. Vezels alleenstaand, vrij regelmatig verspreid,
± 75per mm2;opkopschvlakzwart,rondachtig, i 40fiindiameter; overlangs
wit, min of meer glanzend, met glad oppervlak, dikwijls echter met aanklevende
weefselresten; vezeluiteinden op dwarse breuk tot 6mm uitstekend, soepel en
zeer fijn. Steencellen waarschijnlijk plaatselijk aanwezig, doch weinig opvallend (zk onder Zachte deelen).
No. 46.

ARTOCARPUS

SPEC.

MateriaaL Vier monsters: T364 (diameter 50 cm), T592 (d. 75 cm),
T 1030 (d. onbekend), T 1247 (d. onbekend).
"MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uitcrlijk van den Stain. Kleur roodbruin, dikwijls met geliggrijze tint
en vage, rood- tot oranjebruine schilferplekken. Korst schilferig. Oppervlak
oneffen (tengevolge van de half loshangende schilfers) en soms zwak pokdalig
tengevolge van de kleine, putvormige, afsluitende kurklaagjes; matig ruw tot
zacht aanvoelend. Lenticellen ontbrekend.
Bastkenmcrken. Totale dikte 4 - 8 mm; korst 0 (afgevallen) - 2 , soms
—8mm. Bast in levenden toestand zacht, bros, in drogen toestand niet stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k t e glad; in levenden toestand wit,

- 169 aan de lucht echter vrij spoedig geeloranje of bruinachtig verkleurend. D warse
b r e u k brokkelig, vlak, zonder vezeluiteinden. K l e u r der d w a r s e doors n e d e bij den levenden bast lichtrood tot donkerrood, meer naar de binnenzijde oranjebruin; bij den dooden bast grijsachtig roodbruin. R a d i a a l splijtvlak met duidelijke mergstralen. G e u r zoetig, frisch; in drogen toestand
met kenmerkend. Smaak bitter en wrang; in drogen toestand niet kenmerkend.
Seeret i e s : direct na inkapping treedt weinig tot veel, vettig aanvoelend,
kleverig, wit, doch aan de lucht spoedig een weinig lichtgeel wordend, reukeloos, bitter melksap uit, dat langzaam bruinachtig of oranjegeel opdroogt
tot een kaarsvetachtige, niet brandbare, bij verwarming sterk klevende en dan
tot lange draden uit te trekken substantia E x t r a c t met w a t e r een weinig
bruinrood; met ammonia een weinig donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst in vliezige lagen loslatend. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd en bijna overal afgevallen; aan de monsters plaatselijk nog in een laagje
aanwezig; deze laagjes meestal 1—2, soms tot 4 mm dik, afkomstig van het
secundair phloeem. Primaire deelen niet aanwezig* K u r k l a a g j e s T •§—5cm;
L | —10 cm; R tot 300//; meestal grillig van vorm; ondiep putvormig tot vlak,
met vlakke tot vrij sterk schotelvormige randen; gewoonlijk met tal van kleine
oneffenheden; zelden met fijne, overlangsche barstjes; langzaam verweerend,
doch gemakkelijk in vellen los te maken. K u r k (phelleem) in 2 soorten, n.l.
steenkurk en zachter kurk* Steenkurk roodbruin, grauw, in laagjes tot 300 p;
met duidelijke, radiale celrijen; plaatselijk eenigermate schilferig en dan overgaand naarde andere soort. Zachter kurk fijn vliezig; geelbruin tot bruinrood;
voorkomlnd in laagjes tot i 100fi (de vliesjes zelf ±, 20// dik); zonder duidelijke, radiale celrijen; met op tangentiaal vlak duidelijk waarneembare cellen
(L =- ± T - ± 25—35/0* L e n t i c e l l e n aan de monsters ontbrekend.
Bast* PHELLODERM op vele plaatsen aanwezig; tot f mmdik;herkenbaar aan
de radiale celrijen en aan het eindigen der mergstralen voor de buitenzijde van
den bast;bestaandeuit eengrauwachtigroodbruin,slechtsonduidelijke kristallen
bevattend, niet duidelijk gesklerotiseerd parenchym. PRIMAIRE SCEORS niet
meer aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2 soorten, groote en
kleine; de kleine, eenrijige soort echter onduidelijk, slechts plaatselijk te onderscheiden. Groote mergstralen zeer laag tot laag (L0.4—1.5, doorgaans ± 0.7
mm); matig breed (T50—100, doorgaans ± 60/*); spaarzaam tot vrij spaarzaam (5—6 per mm). Kleine mergstralen uiterst laag (L ± 0.2 mm); eenrijlg;
vrij smal (T ± 40ft) en zeer schaarsch. Op kopsch vlak de mergstralen duidelijk, vooral op breuk, alslichtbruine lijntjes in iets roodachtig grauwe omgeving;
recht tot golvend verloopend; in een der monsters fijn kronkelend; voor het
grootste deel gelijkmatig van breedte, plaatselijk strooksgewijs met onregelmatige dilatatie. Op binnenvlak de mergstralen duidelijk, streepvormig met
spitse uiteinden; de kleine soort smal streepvormig; de laatste soort op tangentiaal splijtvlak met 20-voudige loupe duidelijk, soms door de aanwezigheid van
witte stof in de cellen de onderscheiden. Op radiaal vlak de groote mergstralen
met lage, liggende cellen (L ± 20/i), hier en daar met enkele staande randcellen ( L i 30/0* Mergstraalweefsel bleekgeel; meer naar de buitenzijde
met dilatatieweefsel. Dilatatieweefsel bruinrood; met meer of minder talrijke
cellenmetgranaatkleurigen inhoud; de dilateerende mergstralen hoofdzakelijk
in overlangsche strooken optredend, waarin vele baststralen verbroken. Merg-
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Plaatselijk in de omhullende cellen of in de randcellen een witte inhoud; soms
ook in de cellen der kleine mergstralen. In vele mergstralen liggen radiale, op
tangentiaal vlak meestal ronde, soms een weinig tangentiaal gerekte gangen
(diameter : h 5 0 / 0 ; soms een, dikwijls verscheidene in een mergstraaL Overig
bastweefsel geheel uit z a c h t e d e e l e n opgebouwd; naar de hardheid van den
bast te oordeelen, waarschijnlijk echter wel enkele steencellen bevattend.
Soms plaatselijk een harde, licht grauwachtig blauw getinte weefselgroep aanwezig, welke bij stukstooten of snijden wit wordt. Op dwarse breuk de
zachte deelen meestal lichtbruin; gewoonlijk met iets bruinachtige tot zwartachtige groepjes en soms met de bovengenoemde, ± 50—200/* groote,grauwachtig blauw getinte groepjes of laagjes. Langs het kambium een dun zwart
laagjeaanwezig(hetmonster T 1247vertoont op dwarse breuk ook enkele bruinroode, tangentiale lijntjes). Melksapgangen over het dwarse breukvlak verspreid
voorkomend, ook in de blauwgetinte bastgroepen aanwezig; de melksapgangen
talrijk, 50, soms tot 100 a wijd, soms in tangentiale richting gerekt en tot 200//
groot. Verder dwarse doorsnede met tal van fijne, witte puntjes, waarschijnlijk
kristalsterren. Op tangentiaal splijtvlak de zachte deelen bruinrood; plaatselijk
met overlangsche, zwarte en bruinroode celrijtjes of lijntjes, Kristallen en melksapgangen niet duidelijk. Harde deelen.Vezels alleen aan den binnenrand van
het monster T 1247waargenomen; meer in het midden van dit monster en ook
in de andere zijn echter misschien vezels aanwezig, die bij het stukbreken
van den bast afbreken en zoodoende niet zichtbaar worden. Vezeluiteinden
f—2 mm lang; lichtbruin; slap, soepel; fijn; sommige met glad oppervlak,
andere met aanklevende resten van parenchymcellen. S t e e n c e l l e n waarschijnlijk in de hardere laagjes van de zachte deelen (zie aldaar) aanwezig.

Familie Myristicaceae*
No. 47.

MYRISTICA SPEC.

MateriaaL Drie monsters: E 554 (diameter 65 cm), E 589 (d. 70 cm),
E 596 (d. 70 cm) werden onderzocht en meerdere vergeleken. De monsters
van deze soort moesten snel worden gedroogd en bewaard op plaatsen, waar
geen houtboorders komen.
MACROSCOPISCHE KENMERKEM.

Uitcrlijk van den Stam. K l e u r grauwzwart; waar de zwarte kurklagen
afgevallen zijn, bruin. K o r s t met talrijke, groote en kleine, overlangsche
barsten en horizontale barstjes; aan den voet van den boom niet zelden een
ophooping van schilfers zwart kurk aan te treffen. O p p e r v l a k t e zeer ruw,
zeer algemeen met horizontale golvingen en met vele, aan hun rand iets opgelichte korstschilfers. Stam ruw aanvoelend. L e n t i c e l l e n talrijk; groot;
alleen op de steltwortels aanwezig.
Bastkenmerken. D i k t e bast 6—17 mm; korst 0 (in de korstbarsten) —9
mm. Bast in levenden toestand vrij zacht, doch vezelig; in drogen toestand
niet stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k t e glad, in levenden toestand
wit tot lichtbruin; aan de lucht blootgesteld direct verkleurend tot lichtrood.
D w a r s e b r e u k met vele afgebroken vezelgroepen en enkele uitstekende,
geelbruine vezeluiteinden. K l e u r der dwarse d o o r s n e d e bij den levenden
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met duidelijke mergstralen; geringen of geen kruisdraad vertoonend. G e u r
zoetig of scherp; in drogen toestand niet kenmerkend of een weinig aromatisch, scherp. Smaak scherp, bitter en wrang, in drogen toestand zwak aromatisch, scherp. S e c r e t i e s : direct na inkapping treedt een licht vloeibaar,
bloedrood sap uit, dat niet langer dan een half uur blijft uitvloeien, bitter en
wrang smaakt en zwart opdroogt. E x t r a c t met water iets geelachtig troebel
of iets bruinrood; met ammonia een weinig donkerder, met ferrichloride iets
grauw, soms iets groen kleurend; bij omschudden zeer duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend; behalve de harde kurklaagjes snel wegrottend
met bruinroode kleur. Afgesloten b a s t d e e l e n overal gevormd; aan de
monsters plaatselijk geheel afgevallen, aan levende boomen meestal in twee,
niet zelden in meer, elk 1—3 mm dikke laagjes aanwezig; afkomstig van het
secundair phloeem. Primaire deelen in een enkel monster plaatselijk nog in
de korst aanwezig. A f s l u i t e n d e kurklaagjes T 1—5 cm; L | —± 10 cm;
R \ —2 mm; vlak tot putvormig, soms smal gleufvormig verdiept; met vlakke,
schotelvormige randen; golvend of effen; tengevolge van de dilatatie onregelmatig overlangs, soms ook wel ongeveer horizontaal barstend. In dikke korstlagen ontstaan ten slotte meer of minder duidelijke, overlangsche ruggetjes.
K u r k (phelleem) in twee soorten: steenkurk en haarkurk. Het steenkurk
knappend hard; zwart; in tot ± | mm dikke laagjes, afwisselend met laagjes
zacht kurk; in een kurklaag in 1 tot 6 laagjes aanwezig; met duidelijke, radiale
celrijen en op tangentiaal vlak niet waarneembare cellen. Het haarkurk wollig
of viltachlig; roestbruin; in ]—1 mm dikke laagjes; met onduidelijke, radiale
celrijen en onduidelijke cellen op het tangentiale vlak; veel sneller verweerend
danhetsteenkurk; aan de lucht lichtbruin of geelachtig grijs Weekend. L e n t i cellen aan de monsters niet aanwezig.
Bast. PHELLODERM niet duidelijk; waarschijnlijk plaatselijk in een zeer dun
laagje aanwezig. PRIMAIRE SCHORS niet meer aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstralen waarschijnlijk in twee soorten; wat hoogte en breedte betreft
echter in elkaar overgaand. De mergstralen uiterst laag tot zeer laag (L 0.1 —1,
meestal i 0.8 mm); smal tot vrij smal (T20—50, gemiddeld ± 40/i); vrij
spaarzaam tot vrij talrijk (7—8 per mm). Op kopsch vlak de mergstralen
duidelijk, lichtbruin in geelachtige en grijsachtige omgeving; recht tot zwak
golvend verloopend, zonder fijne kronkelingen; naar de buitenzijde zwak wigvormig, soms onregelmatig verbreed. Op tangentiaal vlak de kleinste, zeer
schaarsche mergstralen kort lijnvormig, waarschijnlijk eenriji'g; de grootste
zwak lensvormig of streepvormig, soms met spitse uiteinden en waarschijnlijk
meerrijig; tusschen deze twee typen vrij hooge, matig breede, lijn- tot streepvormige. Op radiaal vlak de mergstralen met hoofdzakelijk liggende cellen, aan
de randen niet zelden met 1, zelden tot 3 rijen staande cellen; mergstralen, die
geheel uit staande cellen opgebouwd zijn, werdennietwaargenomen.Afmetingen
op radiaal vlak: L liggende cellen ± 30//, L randcellen ± 40/i, soms 50//.
Mergstraalweefsel licht bruinrood; sommige cellen of radiale celrijen met
donkeren inhoud. In hetdilatatiegebied optangentiaalvlakop veleplaatsenhorizontale cellaagjes met denzelfden donkeren inhoud en met dilatatieholten;
eveneens in het dilatatiegebied het mergstraalweefsel op tangentiaal vlak plaatselijk in de uiteinden, zelden over bijna de geheele hoogte der mergstralen

- 172 met steencelgroepjes. Vele baststralen verbroken. De steencelgroepjes L + |
mm; T | —| mm; R even groot alsdediktevaneen totviervezellagen, ± | —1
mm; opgebouwduitbijdesklerosevoor eendeelintangentialerichtinguitgezette,
op kopsch en tangentiaal vlak licht bleekgele, op radiaal vlak bruingeel grauwe
steencellen. Mergstraalweefsel ponder kristallen; op vele plaatsen met secretiecellen of korte, radiale, ronde secretiegangen; deze in het dilatatiegebiedveel
grooter dan dichter bij het kambium. Waarschijnlijk zijn de dilatatieholten nit
dezesecretieorganenontstaan.Overigbastweefseh Zachtedeeleninzeersmalle,
tangentiale laagjes, regelmatig afwisselend met vezellagen; zachte deelen R vrij
gelijkmatig + 50u, T even groot als de breedte der monsters. Ophetkopsche
vlak dezachte deelen bruin tot zwart;op tangentiaal splijtvlak met talvanlange
enkorte^bruinroodetotongeveerzwarte, overlangsche lijnen (rijen van secretiecellen); zonder kristallen. Op radiaal vlak de zachte deelen met overlangsche,
bruinroode lijnen, waarvan er ^en, zelden twee in een laagje voorkomen.
Harde deelen. Vezels in zuiver tangentiale lagen; deze lagen R100—300//,
doorgaans ± 150/i, T en L even groot als de monsters. Op kopsch vlak de
vezellagen geelachtig grauw met bruine tint, een weinig steencelachtig gekleurd, soms zwartachtig grauw; op verscheiden plaatsen met grove, alleen
met 20-voudige loupe waarneembare vezels. Op tangentiaal vlak de vezels
bruinachtig geelwit; zonder kristalbekleeding; op radiaalvlak bruinachtig wit,
met steencelachtig uiterlijk. Vezeluiteinden op breuk tot f mm lang, bijna wit,
matig soepel, vrij grof, met ruw oppervlak. Steencellen ontbrekend.

Familie Myrtaceae^
No. 48.

EUGENIA

SPEC.

MateriaaLDriemonsters:T346 (diameter 30cm),T396(d.42cm)enT884
(d.35cm)werdenonderzocht,eenigeanderemonstersslechtsvergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stain. Kleur bruinachtig, paarsachtig •of roodachtig
grauw,dikwijls met meerof minder sterk grijze tint. Korst dikwijls in 1—3 cm
breede,overlangschereepen,waarvandeonderrandietsisopgelicht. Oppervlak
plaatselijk glad, met overlangsche en soms ook horizontale barsten; aan de
meeste stammen met kringvormige figuren, van dichtbij gezien nog dikwijls
de randen van vroegere kurklagen vertoonend, benevenseenfijne, overlangsche
arceering tengevolge van de zich onder de kurklaagbevindende, steencelachtige
vezelstaven, terwijl er niet zelden breede vezelbundels door de kurklaag heen
naar buiten steken; verder met talrijke lenticelachtige wratjes.
Bastkenmerken Dikte bast 4—9mm; korst (afgevallen) —5mm. Bast
in levenden toestand matig hard, vrij bros; in drogen toestand stuivend bijhet
breken. Binnenoppervlak doorgaans met breede, overlangsche ribbels,
inlevenden toestand lichtbruin, aan deluchtlangzaamvuilachtig tot zwartbruin
kleurend. Dwarse breuk met talrijke grove, brosse, steencelachtige staafjes,
waaruit enkelefijnevezeluiteindensteken. Kleur der dwarse d o o r s n e d e bij
den levenden bast donker roodbruin, meer naar het spint lichtbruin; bij den
dooden bast grijsachtig bruingrauw. Radiaal splijtvlak met uitstekende
randen der vezelgroepen en overigens vrij duidelijke mergstralen;op tangentiaal splijtvlak met typische, grijze kleur. Geur aangenaamzuur,naarperen-
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zoetachtig, wrang, bitter, in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties
geene; wel bevat de bast vrij veel gewoon, waterig, kleverig sap. E x t r a c t
met water geelachtig of roodbruin, met ammonia een weinig bruingeel,
met ferrichloride meerofminder sterk swart kleurend; bij omschudden zwak
schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangsbarstend,somsookaanderanden derafgesloten plaatvormige
stukken losscheurend; deze meestal reeds een weinig rottend, voor ze afvallen.
Afgesloten bastdeelen overal gevormd, reeds afgevallen of nog in eenlaag
ter diktevan 2—5 mm aanwezig,afkomstig van het secundair phloeem; primaire
schorsniet aanwezig.Kurklaagjes T 5—20cm, L 5—30cmen meer, R1^ —§
mm,vlakmet vlakke tot sterk schotelvormig opgebogen randen en vele, meer of
minder duidelijke, overlangsche ribbeltjes; afgesloten en levende deelen door
het kurk been door vezelgroepen verbonden blijvend, meestal tot de korst
vergaan is. K u r k (phelleem) in een soort, zacht, plaatselijk ietwat vliezig en
soms min of meer gelaagd, grijs met geleen bruine tinten, bij sommige monsters
in dikkere lagen met radiale celrijen, op tangentiaal vlak met heel even waarneembare cellen (L —i 30—40ju); waarschijnlijk vrij langzaam verweerend.
L e n t i c e l l e n ontbrekend; plaatselijk wel kleine kurkwoekeringen aanwezig,
welke meestal een rottend uiteinde van een vezelgroepje bevatten.
Bast* PRELLODERM ontbrekend, PRIMAIRE SCHORS niet meer aanwezig.
SECUNDAIR PHLOEEM.Mergstralenintweesoorten,groote,samengesteldeenkleine,
enkelvoudige; de groote soort zeer laag (L0.4—l,gewconlijk± 0.8 mmV vrij
smal (T 30—60, meestal ± 50/i), de kleine uiterst laag (L 0.1—0.5, doorgaans
± 0.3mm)5smal(T15—30/<)•Mergstralen talrijk (10—12permm,w.o 2—4der
kleine soort); op kopsch vlak als fijne lijntjes in de vezelgroepen, soms meer
aan den buitenkant als bruinroode lijntjes door vezelgroepen en zachte deelen
heenloopend, recht tot zwak gebogen, zonder fijne kronkelingen, in de meeste
monsters met een zwakke, niet zelden onregelmatige dilatatie; op tangentiaal
vlak duidelijk, de groote lensvormig of streepvormig met meer of minder spitse,
soms zeer lange uiteinden, de kleine soort lijnvormig en waarschijnlijk eenrijlg;
op radiaalvlak bij 20-voudigevergrooting met liggende (L 20—40p) en groepen
staande (L30—50/i) cellen. Mergstraalweefsel donker bruinrood tot grauw,
zonder dilatatieholten; waar de mergstraal door een vezelgroep loopt,hetmergstraalweefsel dikwijls gesklerotiseerd; eveneens in de uiteinden der dilafeerende
mergstralen, soms ook over de halve hoogte, soms over de geheele hoogte
der mergstralen; dezeverharde groepjes met dikwijls naar allezijden een weinig,
dochmeestal het sterkst in tangentiale richting uitgezettecellen;kleur grijsgeel,
op tangentiaal vlak meer grauwgeel; afmetingen R 100—350/i, soms in radiale
richting eenige groepjes naast elkaar, T 50-300/*, L van 200.a tot 3 mm;
mergstraalweefsel zonder kristallen of secretieorganen. Overig bastweefsel
Z a c h t e deelen de grondmassa vormend, waarin talrijke verspreide vezelgroepen en soms tangentiale vezellaagjes ; zachte deelen R (tusschen de vezelgroepen) 50—100/i, soms plaatselijk tot 750/*,T ongeveer als R, L grooter dan
de monsters;opkopschvlaklichtbruinachtigtot grijsgrauw, dikwijls met zwarte
stippen of dito lijntjes, met een kristallaagje om de vezelgroepen en met enkele
witte kristallen midden in het zachte weefsel; op tangentiaal vlak grauwbruin
of zwartachtig bruin; optangentiaal siijpvlakmetoverlangsche,zwartelijnen en
mettalvankristalsterren (diameter4 0 - 6 0 ,somstot 100/i)tegendevezelgroepen;
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groepen, ongeveer de helft van hct kopschevlakinnemend;degroepenR 150—
250n, T 100[i—2.5mm, dikwijls ± 250/u, somsover velemergstralen tevolgen
en door deze in meer of minder duidelijke, radiaal gerekte blokjes verdeeld, L
grooter dan de monsters; op kopsch vlakbruinachtigzwart,rondachtigofmeer
vierhoekig, soms lensvormig; detangentiaalgerektegroepen tenopzichtevanhet
kambium zwak golvend; waar de mergstralen in- of uittreden dikwijls meteen
kleine inzinking;op tangentiaal vlaklicht bruingrauw, met talrijke overlangsche,
in alle cellen een kristalster bevattende celrijen bekleed; op radiaal slijpvlak
met onregelmatige lumina; op dwarse breuk vezeluiteinden tot 0.4 mm, geelbruin, matig soepel, vrij grof, met oneffen, meestal eenigszins ruw oppervlak.
Steencellen niet aanwezig.
No. 49.

EUGENIA SPEC.

MatcriaaL Drie monsters:E 370 (diameter 70cm), E 397 (d.60cm), E 400
(d.50 cm) werden onderzocht en een viertal andere alleen vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stani. K l e u r bruinrood met grauwe tint, met ongeveer
steenroode schilferplekken. K o r s t voor een groot deel afgevallen; plaatselijk
nog plaatvormige, dikwijls aan de randen loslatendeschilfersaanwezig. Oppervlak met talrijke, overlangs gerekte putten en met vooral op de schilferplekken
talrijke kleine, op lenticellen gelijkende oneffenheden.
Bastkenmerken. D i k t e (buiten het laatst gevormde interxylair phloeem)
2—12 mm; korst 0 (afgevallen) —7 mm. Bast in levenden toestand hard, met
vele, grove, vrij brosse, staafvormige vezelbundels, indrogentoestand duidelijk
stuivend bij het breken. B i n n e n o p p e r v l a k met talrijke fijne, overlangsche
ribbels (dichtbij het kambium gelegen vezelstaven), in levenden toestand wit of
lichtbruin, aan de lucht spoedig lichtpaars kleurend. D w a r s e breuk met uitstekende, afgebroken, staafvormige,steencelachtigevezelgroepen,waaraanslechts
enkele,zeerfijnevezelpuntjes.K l e u r derd w a r s e d o o r s n e d e b i j denlevenden
bast bruinrood met paarse tint, bij dendoodenbastbruinrood oflichtbruin, met
grauwe of geliggrauwe stippen. Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en talrijke afgebroken, staafvormige vezelgroepen, welke meestal zwak
gekruist liggen.G e u r zoetig,frisch, indrogen toestandnietkenmerkend.Smaak
zeer wrang, in drogen toestand niet kenmerkend, soms een weinig zuurachtig.
Secreties geene. E x t r a c t met water donkerrood getint, met ammonia
donkerder, met ferrichloride zwart kleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).
*

Korst meestal overlangs barstend, gewoonlijk spoedig afvallend of langen
tijd aan e^n der randen met den stam verbondenblijvend. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, nog slechts plaatselijk in tin laagje van 2—7 mm dikte
aanwezig, afkomstig van het secundair phloeem; primaire deelen niet aanwezig.
Kurklaagjes Ttot 20cm, gewoonlijk echter vrij smal, L tot 50cm, R tot
1 ram, vlak tot zwak putvormig, met zwak schotelvormig oploopende randen,
gewoonlijk met tal van fijne ribbeltjes tengevolge van de overlangsche vezelgroepen; waar de kurklaag dikkeris,grilligoverlangsbarstend. Afgesloten bastdeelen blijven met de levende samenhangen door niet afgesnoerde vezelgroepen,
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eenigszins stijf, lichtbruin tot roodbruin, met duidelijke, donkere, tangentiale
lijntjes; in de dikkere laagjes radiale celrijen duidelijk; op tangentiaal vlak met
zeer onduidelijke, kleine cellen (L = i T = 15—30//); waarschijnlijk langzaam verweerend. L e n t i c e l l e n ontbrekend; de talrijke lenticelachtige
lichaampjes bevatten gewoonlijk het uiteinde van een staafvormige vezelgroep.
Bast* PHELLODERM op vele plaatsen duidelijk, tot f mm dik, te herkennen
aan de radiale celrijen enaanhet ontbrekendervezelstaven;bestaanduitgrauw
of roodachtig parenchym, waarin meestal kleine,meestal onduidelijkbegrensde,
± 0 . 1 mm dikke, roodachtig bruingele steencelplaatjes, waarvan er in radiale
richting )—3"naastelkaarzijngelegen;inhetparenchym bij20-voudigevergrooting duidelijke kristalsterren. PRIMAIRE SCHORS niet meer aanwezig. SECUNDAIR
PHLOEEM.Mergstralen in2soorten,enkelvoudigeensamengestelde;deenkelvoudige uiterst laag (L 200—500ju), smal(T 15—30/*),desamengesteldemet3verdiepingen, zeer laag tot laag (L tot L5 mm, het breede deel dikwijls ± 500 JLI),
vrij smal tot matig breed (T 40—75 JLI), gezamenlijke mergstralen vrij talrijk
(8—11 permm,w.o.± 2der kleine soort); op kopsch vlak alleen in de steencelgroepen duidelijk alslicht bruingeel lijntje, plaatselijk te herkennen aan het verbreedingsweefsel, dat voor een groot deel is gesklerotiseerd; mergstralen voor
zoover waarneembaar ongeveer recht tot gebogen verloopend, sommige naar de
buitenzijde verbreed; op tangentiaal vlak vrij duidelijk, bruinrood, de kleine
mergstralen lijnvormig,degrootelensvormigmetkorteoflange,spitse uiteinden,
dekleinemergstralen enderandendergrootemergstraleneenrijig (bij 20-voudige
vergrooting);op radiaal vlak met strooken liggende (L ± 20/i)en staande cellen
(L tot 60//). Mergstraalweefsel grijsachtig bruinrood, met donker bruinrooden
inhoud in vele cellen; zonder dilatatieholten; in de vezelstavengesklerotiseerd;
in de verbrefde mergstralen het weefsel in de hoeken, soms in de geheele
mergstraal of van verscheidene mergstralen, tesamen een steencelgroepje
vormend (in het laatste geval de tusschenliggende baststralen verbroken of zeer
onduidelijk); de steencelgroepjes R zeer variabel, soms bijna zoo breed als de
bast, T 200—400//, L |—2 mm, soms langer, op kopsch vlak en tangentiaal
vlak grauwachtig geelbruin met tangentiaal uitgezette cellen, enkele cellen met
sterk lichtbrekende wanden* Kristallen en secreetgangen ontbrekend. Overig
bastweefsel. Zachte deelen de grondmassa vormend, waarin steencelachtige
vezelstaven, alleenstaande vezels en steencelgroepjes verspreid (zieslijpvlakken);
de steencelachtige vezelstaven plaatselijk tegen elkaar aanliggend, meestal op
± 20—± 500/i van elkaar staand; op kopsch vlak donkergrauw tot zwart,
plaatselijk lichtbruin; op tangentiaal en radiaal splijtvlak donkerbruin tot zwart.
Tegen de sklerotische elementen, vooral tegen de vezelstaven zeer talrijke,
± 20/«groote, in overlangsche rijen gelegen kristalsterren, die aan het weefsel
eenwit of grijs waasgeven.Secretieorganen ontbrekend. Vezels alleenstaand en
in staafvormige groepen. De alleenstaande vezels vrij schaarsch, in sommige
monsters zeer schaarsch, verspreid, soms tegen de staafvormige groepen aanliggend, ± 30—40fi in diameter, tot 1mmlang,opkopschvlakgrauwen rond,
op overlangs vlak geelachtig, door kristalsterren omgeven, op dwarse breuk afknappend. De staafvormige groepen soms in zeer fijne groepjes, niet zelden in
een vezel uitloopend, in sommige monsters verwrongen, regelmatig verspreid,
soms vlak tegen elkaar liggend, R 200-500 /i, T 200-500 /i, gewoonlijk
over 2 of 3 mergstralen te volgen, L 1—2, meestal verscheidene cm; op
kopsch vlak ongeveer rond, geelbruin tot effen grauw, soms met helder geelbruine, sterk lichtbrekende deelen in devezelwanden, door lichtgekleurd, soms
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eenigszins knobbelig met inzinking op de plaatsen, waar mergstralen in- of
uittreden;opradiaalvlakvezelsmet duidelijkelumina,sterk,gewoonlijk onregelmatiguitgezet (hetsterkstinradiale,dochookintangentialerichting),metschaalvormig verdikte wanden, dikwijls slechts plaatselijk aan den overlangs gerekten
vorm (L tot | mm en meer)alsvezel te herkennen. Steencellen slechts plaatselijk in kleine groepjes in de zachte bastlagen verspreid, niet duidelijk van onregelmatig uitgezettevezeltjes teonderscheiden.

Familie Olacaceae*
No- 50.

OCHANOSTACHYS AMENTACEA

MAST.

Materiaal*Driemonsters:E436(diameter 65cm),E516(d.55cm)enT1162
(d.onbekend) werden onderzocht en verscheidene andere alleen vergeleken.
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uitcrlijk van den Stam* Kleur bminrood tot grauw, met geelbruine
schilferplekken. Korst slechts plaatselijk in den vorm van dikke schilfers aanwezig. Oppervlak grof pokdalig, met een grillige teekening van de, ietsoploopende randen der afsluitende kurklaagjes en met tal van kleine, op lenticellen gelijkende oneffenheden.
Bastkcnmerken. Dikte 5—10, doorgaans ± 7 mm; korst 0 (afgevallen)
—5 mm. Bast in levenden toestand zeer zacht en bros,eenigszinsspon^ig,
in drogen toestand niet of zeer zwak stuivend bij hetbreken. Binnenoppervlak glad, in levenden toestand lichtbruin tot wit,aan delucht snel lichtpaars
kleurend. Dwarse breuk met tal van uitstekende, alleenstaande of inkleine
bundels gerangschikte,matiggrove,geelachtigfaminevezeluiteinden.Kleur der
d w a r s e d o o r s n e d e b i j den levenden bastaandebuitenzijde roodbruin, meer
naar binnen geelbruin, bijoudereboomendikwijlsmeerbruinmetzwartestipjes
(deze opoverlangsche doorsnede ook stipvormig of lijnvormig); bij den dooden
bast grauw, meer naar de buitenzijde roodachtig. Radiaal splijtvlak met,
tengevolge van de gekruiste ligging der vezels, slechts matig duidelijke mergstralen. Geur zuurachtig, in drogen toestand nietkenmerkend. Smaakbitter,
in drogen toestand een weinigscherp.Secretiesrbij inkapping treedt dikwijls
een waterachtig, zwak lichtbruin gekleurd, een weinig bitter, gewoonsap uit,
terwijl erlangzaam aan vele,zeerfijne druppeltjes kleverig,wit melksap tevoorschijnkomen.Extract met water zwak rood, bruin of geel,zwak troebel, met
ammonia donkerder, met ferrichloride zwart kleurende;bij omschudden zeer
duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst* Afgesloten bastdeelen overal gevormd, aan de monsters reeds
afgevallen, gewoonlijk zeer plaatselijk in £m tot eenige mm dikke laag voorkomend, afkomstig van het secundair phloeem; meestal afvallend, voorzevergaan zijn. De primaire deelen niet meer aanwezig. KurklaagjesT2—5 soms
tot 10cm, L 5—10, soms tot 30cm, meestal ongeveer rond, soms in de lengte
gerekt, R \~\, soms tot 1 mm (waar de afgesloten bastdeelen reeds geruimen
tijd zijn afgevallen, niet meer dan 50/i), putvormig, met matig tot zeer sterk
schotelvormigopgebogenranden,vrijwel steedsmetkleine,gewoonlijk overlangs
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afgesloten en levende bastdeelen met elkaar door de kurklaag heen verbonden
blijvend door de bastvezels, totdat deze door een sterke ontwikkeling van phellodermworden losgemaakt,K u r k (phelleem) ineensoort,zacht,somseen weinig
korrelig, bruinrood met bruinachtig gele laagjes (het jongste laagje gewoonlijk
rood), plaatselijk ook (bij 20-voudige vergrooting) met verschillend gekleurden,
witten, bruingelen of bruinrooden inhoud in de cellen; ponderwaarneembare
radiale celrijen; op tangentiaal vlak met onduidelijke cellen (L = ± T =
20"-35//),hetbuitenste,kurklaagje somsmetwasachtiguiterlijk; kurk gewoonlijk
bij verweering vrij snel uiteenvallend. L e n t i c e l l e n niet scherpbegrensd, rond
(diameter -± 1mm), soms ook streepvormig endan in fijne, overlangsche kurkbarstjes (T ± | mm) geplaatst; een deel der lenticellen met korrelig, lichtgeel
vulweefsel, een ander deel met op het gewone kurk gelijkend vulweefsel.
Bast. PHELLODERM vrijwel overal aanwezig, ± 200/i dik, te herkennen aan
de radiale celrijen en aan deschuine ligging t.o.v.deoverige bastlagen; bestaand
uit een weinig bruinrood parenchym, hoofdzakelijk uit licht bruinachtig gele,
soms roodachtige, plaatselijk in fijne, tangentiale laagjes gerangschikte steencellen. PRIMAIRI SCHORS nergens aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen
zoo fijn, dat niet duidelijk is te onderscheiden of er een of twee soorten zijn*
Mergstralen samengesteld uit 3 en meer verdiepingen, van zeerlaag tot vrij laag
(L f—1, sommige tot meer dan 2,5mm), smal tot vrij smal (T ± 20—40/i),
talrijk tot zeer talrijk (met 20-voudige loupe geteld, 13—16per mm); op kopsch
vlak slechts matig duidelijk, zeer lichtbruin, recht tot gebogen, dikwijls golvend,
in enkele monsters met fijne kronkelingen, dikwijls tengevolge van de dilatatie
verbreed, dikwijls onregelmatig en dan steencelgroepen bevattend; op tangentiaal vlak weinig duidelijk, lijnvormig met plaatselijk zeerzwakke,lensvormige
aanzwellingen; plaatselijk echter alleen korte, lijnvormige en lensvormige
mergstralen te onderscheiden, de laatste met spitse uiteinden; mergstralen op
de smalle deelen waarschijnlijk eenrijig; op radiaal vlak (met 20-voudige loupe)
met strooken liggende (L 20—25/i) en strooken staande (L 40—80, gewoonlijk
± 50fi) cellen; mergstraalweefsel licht bruingeel, in dedilateerende mergstralen
roodbruin, zonder dilatatieholten; in de overlangsche groepen van dilateerende
mergstralen hebben de uiteinden der mergstralen steencelgroepjes en hier zijn
niet zelden de baststralen verbroken; soms hebben de mergstralen over een
gedeelte, soms over hun geheele hoogte steencelgroepjes* Steencelgroepjes
der mergstralen R tot f, soms tot f mm, T tot | mm, L J—| mm, op kopsch
vlaknietzeldeninscheef-radialelijnen geplaatst,opgebouwd uitinallerichtingen
een weinig, in tangentiale richting het sterkst uitgezette steencellen met sterk
lichtbrekende wanden, Kristallen, bijzondere cellen of gangen ontbreken.
Opmgbastweefsel.Zachte deelen degrondmassavormend — metalleenstaande,
op ± 50—300/i van elkaar, soms ook wel tegen elkaar geplaatste vezels erin
verspreid — meer dan de helft van het kopsche vlak innemend;opkopsch vlak
bruinachtig grauw, soms grauwzwart, bij sommige hasten naar den buitenkant
meerrood,mettal van alleenstaande, plaatselijk tegen elkaar aanliggende, ronde,
doch meestal sterk tangentiaal gerekte melksapvaten (R40—60/1, T 40—100/e);
op tangentiaal splijtvlak geelbruin met donkerder overlangsche lijnen, wellicht
met fijne kristallen om de vezels, zonder secretiecellen;op tangentiaal slijpvlak
met tairijke ( ± 1per mm) zwartachtig bruine, een weinig glimmende melksapvaten; op radiaal slijpvlak eveneens met duidelijke, zwartachtig bruine,
tairijke (ruim 1 per mm) melksapvaten- Vezels alleenstaand, hier en daar
bij2ofmeer in een groepje bijeenstaand, somsvoor een deel (vooral dicht bij het
12
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regelmatig verstrooid, soms min of meer in overlangsche groepjes gerangschikt;
diameter of grootste afmeting van het groepje 50—100ju, in een der monsters
vezels of groepjes radiaal gerekt, op dwarse breuk tot 2.5mm uitstekend; op
kopsch vlak zwart met licht geelbruin, soms wit randje omgeven; wanneergeisoleerd, geelachtig bruin,vrij stug,vrij grof, soms met gedeeltelijk glad oppervlak,soms met aanklevende resten van parenchymatisch weefsel. Steencellen
buiten de mergstralen niet aanwezig*
No. 51•

SCORODOCARPUS BORNEfiNSE

BECC.

MateriaaL Drie monsters: E 969 (diameter 45cm), T 1203(d. ± 40cm),
T 1204 (d.± 50cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur grauwroodbruin tot grauwbruingeel, dikwijls met grijze tint en bruinroode of dofbruine schilferplekken. Korstmet
meestal vrij regelmatige, diepe, rechte, overlangsche, 10—40cm,soms,wanneer
zij in elkaar overgaan tot ± 50cm lange, §—2 cm breede voren op 1—3 cm
van elkaar; in de ruggen horizontale barsten op 2 en meer, soms tot op 50cm
van elkaar; deze barsten in naast elkaar liggende ruggen zelden op dezelfde
hoogte. Oppervlak aan oudere boomen soms weer glad door het afvallen
van alle korstruggen;van dichtbij gezien met duidelijke, ± 1 mm breede, overlangsche,witte streepjes (rottende, steencelachtige vezelgroepen) of fijne voortjes (waaruit de zooeven genoemde vezelgroepen zijn weggevallen). Lenticellen ontbrekend*
Bastkenmerkcn* D i k t e b a s t 3 — 6 , somstot 11 mm;korstO(opde barsten)
—3 mm. Bast zacht, met vele vrij harde, steencelachtige vezelgroepen; in
drogen staat zwakstuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad,somsmet
fijne, overlangsche ribbeltjes, in levenden toestand wit tot licht bruingeel, aan
de lucht langzaam rood kleurend. Dwarse breuk effen, zonder uitstekende
vezelpunten. K leur der d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden bast donkerrood tot karmijnrood met lichtgele stippen (de steencelachtige vezelgroepen);
bij den drogen bast roodbruin met gele stippen. Radiaal splijtvlak met
vrij duidelijke mergstralen, de steencelachtige vezelstaven vertoonen slechts
zwakkekruisligging. Tangentiaal splijtvlak in den levenden bast met grijze
tint. Geur sterk naar knoflook, in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak
zeer wrang, naar knoflook, in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties
geene; wel iserveel waterig sap in de iets sponzige bast aanwezig. Extract
met water helder, metammonianiet of lichtbruin, met ferrichloride niet verkleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs en horizontaal barstend, langzaam wegrottend, meestal in
kleine plaatjes afbrokkelend. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, gewoonlijk in 2 of 3laagjes, elkter diktevan2—5mm,afkomstig vanhet secundairphloeem;primairedeelennietmeeraanwezig.Kurklaagjes zeeruitgebreid,
T en L tot 20cm en meet, R 100—150/i, vlak met zeer zwak schotelvormig
opgebogen randen en met tal van fijne, overlangsche golvingen om de steencelachtige vezelstaven; afgesloten bastdeelen door de niet afgesnoerde steencelachtige vezelstaven met den levenden bast verbonden blijvend door de kurklaag
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stijf laagje aan de binnenzijde van een laagje zwart steenkurk; het steenkurk in
laagjesvan 100—150// dikte, met duidelijke, radiale celrijen, met de korst mede
overlangs barstend en in de voren de barsten der jongste laag afgesloten door
speciaal kurklaagje; het steenkurk self langzaam verweerend, meestalaan den
buitenkant van de korst aanwezig; het zachte kurk slechts plaatselijk aanwezig
in laagjes van 20—700//, met vrij talrijke, verspreide of grootendeels in radiale
rijtjes gerangschikte cellen met rooden inhoud, met waarneembare, radiale celrijen, op tangentiaal vlak met zichtbare cellen (L = ± T = 30—50/0/ m e t
het steenkurk overlangs mede scheurend, L e n t i c e l l e n ontbrekend*
B a s t PHELLODERM en PRIMAIRE SCHORSniet aanwezig*SECUNDAIR PHLOEEM,
Mergstralen samengesteld (of er naast deze ook enkelvoudige voorkomen is niet
duidelijk); van laag tot matig hoog (L van ± 1 totmeerderemm,moeilijk nate
gaan), smal met enkelebreederegedeelten(T ± 25—35//,opdebreedere deelen
50—60ft), talrijk tot zeer talrijk (14—16per mm); op kopsch vlak in de steencelachtige vezelstaven als lichtgeel lijntje in donkergrauwe omgeving, bij bevochtiging in het roode parenchym plaatselijk als licht roodbruin lijntje, voor
zoover waarneembaar recht tot golvend, zonder fijne kronkelingen, regelmatig
van breedte, met zeer geringe dilatatie; op tangentiaal vlak met 20-voudige
vergrooting duidelijk, lijnvormig,metonregelmatigeaanzwellingen,opdesmalle
deelen eenrijig; op radiaal vlak met strooken liggende (L 20—30ju) en staande
cellen (L 40—60//). Mergstraalweefsel roodachtig grauwbruin, met rooden inhoud in vele cellen (vergrooting 20-voudig), in de vezelgroepen geel, verhard,
zonder kristallen of secretieorganen* Overig bastweefseLZachte deelen de
grondmassa vormend, waarin verspreide, steencelachtige vezelgroepen op50—
300/i, dikfrijls op 100 a van elkaar; op kopsche snede grauwachtig bruinrood,
op tangentiaal splijtvlak gemakkelijk als een stijf laagje van de vezelgroepen
loslatend, grauwachtig grijs tot grijsachtig roodbruin met meestal onduidelijke,
glinsterende, bruine, roode, soms zwarte, overlangsche lijnen (de grijze tint
grootendeels door de mergstralen veroorzaakt), zonder kristallen of secretieorganen; op radiaal slijpvlak bruinrood. Vezels in ongeveer ronde, steencelachtige staven, met overgangen hiervan naar smalle, steencelachtige, tangentiale
plaatjes;de staven en plaatjes regelmatig door den bast verspreid; de staven
R 100-250 ju, doorgaans ± 200/J, T 250-500/1, door 4 - 5 mergstralen gesneden, de plaatjes R 100-150 ju, T 500ju—1 mm, door ± 5—Bmerjgstralen
doorsneden, L van staven en plaatjes minstens 1—3, somstot5cm (uiteinden
dikwijls niet duidelijk); vezelgroepen op kopsch vlak grauw geelbruin, door wit
lijntje omgeven, waarin (bij 20-voudige vergrooting) fijne kristalletjes; op tangentiaal en radiaal splijtvlak licht bruingeel en oppervlak met vele, alleen bij
20-voudige vergrooting waarneembare kristalletjes bezet; op dito slijpvlakken
(vooralophetradiale)metteekening van onregelmatig verdikte vezels en bij 20voudige vergrooting waarneembare vezelholten; op gepolijste vlakken vezelgroepen metdetypische helder bruingele kleur van steencellen; vezelgroepen
weinig soepel, op dwarse breuk met onduidelijke, tot50,soms tot 100/dange
vezeluiteinden. Steencellen ontbrekend.
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No. 52.

STROMBOSIA JAVANICABL.

Materiaal. Zes monsters: E 571 (diameter 60 cm), E 586 (d. 50 cm), E650
(d. 50 cm), T 385 (d. 40 cm), TB 461 (d. onbekend), T 1044 (d. 35 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uitcrlijk van den Stam. Kleur licht-bleekgeel, vaak met eenigszins
bruine, grauwe, grijze of groengrijze tint; met verspreide, roodbruine plekken,
waar de kurklaag afgevallen is. Korst met duidelijke, korte, 1—15 cm lange
scheurtjes, dieplaatselijk dicht bijeen liggen,plaatselijk ontbreken. Oppervlak
oneffen, ruw aanvoelend. Lenticellen onduidelijk, in de korstbarsten.
Bastkenmerken. Dikte van den levenden bast 3—14 mm; korst 0 (afgevallen) —8mm. Bast in levenden toestand zeer bros en zacht, in drogen toestand niet stuivend bij het breken. Binnen-oppervlak glad, in levenden
toestand witgeel tot lichtgeel; aan de lucht weinig verkleurend tot geelbruin.
Dwarse breuk met talrijke uitstekende, breede, puntige, gele tot witte vezeluiteinden. Kleur der dwarse doorsnede bij denlevendenbastrose,donkerrood, vleeschkleurig of donker bruinrood, meer naar binnen lichtgeel; bij den
dooden bast bruin roodgrauw. Radiaal splijtvlak met matigduidelijke mergstralen, eenigszins kruisdradig. Geur min of meer aromatisch, soms naar
plantengroen of rauwe boonen; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak
wrang, iets bitter; in drogen toestand niet kenmerkend. Secreties geene,
wel dikwijls veel gewoon sap, dat speekselachtig schuimt. E x t r a c t met
water helder, iets geelachtig bruin; met ammonia en met ferrichloride niet
verkleurend; bij omschudden sterk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, gemakkelijk wegrottend. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, plaatselijk geheel afgevallen, meestal nog in 1, soms
in2lagenaanwezig,3—6,soms8mmdik,afkomstig van het secundair phloeem.
Primaire deelen niet aanwezig. Kurklaagjes T t o t 5 cm, L tot 20 cm, R tot
1 mm; vlak, met sterk schotelvormig opgebogen tot vrij vlakken rand, effen;
overlangsbarstend endescheuren somsafgesloten. Kurk in ££n soort, tusschen
spons- en steenkurk instaand, vrij stijf, okerkleurig tot bijna wit, soms vuilgrijs,
maar overheerschend licht bleekgeel; hier en daar met bruinroode, meestal
radiaal, soms ook tangentiaal gerekte celgroepjes, plaatselijk bijna de geheele
kurklaag met rooden inhoud; radiale celrijen duidelijk; op tangentiaal vlak
de kurkcellen duidelijk waameembaar (diameter 25—80/i). In het monster
T 1044 plaatselijk laagjes van afwijkend, sterk op vulweefsel gelijkend kurk;
dit kurk tot 11 mm dik, bijna wit, zachter dan het eerst beschrevene, korrelig
van uitcrlijk, met matig duidelijke, radiale rangschikking der cellen. Lenticellen in de meeste overlangsche barsten, 1—10 cm en meer lang, tot 5 mm
breed, iets uitpuilend en tangentiaal iets opengetrokken. Vulweefsel lichter
gekleurd"danhet kurk, met duidelijke, radiale teekening, korrelig, met kleinere
cellen dan het gewone kurk.
Bast. PHELLODERM op vele plaatsen aanwezig, tot If mm dik; te herkennen
aan de radiale cefrijen, het ontbreken van bastvezels en het voorkomen van talrijke steencelnestjes. Parenchym bruinrood, enkele cellen met rooden inhoud.
Steencellen in nestjes of kleine plaatjes, lichtgeel; in radiale richting 1—8 van
dergelijke nestjes of plaatjes. PRIMAIRE IASTDKLEN niet aanwezig. SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralenin ££nsoort, samengesteld uit 3 tot vele verdiepingen;
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talrijk tot talrijk (9—12per mm). Op kopsch vlak goed waarneembaar als licht
bruinroode tot lichtgele Hjntjes tusschen grauwe vezels; vrij recht tot zwak
gebogen verloopend, soms golvend en een weinig kronkelend; gelijkmatig van
breedte, zonder waarneembare dilatatie. Op tangentiaal vlak bij het kambium
matigduidelijk, lijnvormig, met zwakkeaanzwellingen, plaatselijk streepvormig,
waarschijnlijk gedeeltelijk eenriji'g; op radiaal vlak met strooken staande en
liggende cellen (L staande 25-60//, L liggende 20-30//). Mergstraalweefsel
lichtbruin met vrij talrijke radiale celrijen, waarvan de inhoud rood is; zonder
dilatatieholten; naar de buitenzijde met weinig tot vrij talrijke, op kopsch vlak
rondachtige, overlangs gerekte, soms op tangentiale doorsnede lensvormige,
bruingele, uitgezette steencelgroepjes; van deze steencelgroepjes meestal niet
zekervast testellen ofzeineenmergstraal ofineen baststraalliggen.Kristallen,
secreetcellen en -gangen ontbrekend. OverigbastweefseL Zachte deelen de
grondmassa uitmakend; hierin zeer talrijke, verspreide of min of meer radiaal
gerangschikte vezels. De zachte deelen R0—375/*, doorgaans ± 50//, T 5—
250//, doorgaans 50//. Op het kopsche vlak grauwachtig roodbruin, zonder
verdere teekening. Op tangentiaal slijpvlak donker bruinrood,zonderzichtbare,
overlangsche celrijen, overlangsche, donkerroodbruine, streepvormige weefselgroepen bevattend; kristallen, secreetcellen of -gangen ontbrekend. Op radiaal
vlak met donkerbruinroode, overlangsche, streepvormige weefeelgroepen.
Vezels alleenstaand, verstrooid, min of meer in radiale rijen; slechts €in vezel
tusschen twee mergstralen; de vezels ongeveer de helft of iets meer, plaatselijk
iets minder van het kopsche vlak innemend. De vezels L0.8—1.6 mm, R en
T 80—150, soms T tot 40/4 afgeplat; licht- soms goudgeel; spoelvormig met
vrij spitse punten; stijf; bros; met ruw oppervlak; door fijne, grijze kristallen
omgeven. Op radiaal slijpvlak lumen dikwijls duidelijk waarneembaar. Steencellen zit onder mergstralen.

Familie Mhixophomcem*
No. 53.

CARALLIA ?LUCIDA R o m

Materiaal. Drie monsters: E 603 (diameter60cm),T849(d.55cm),T1041
(d.onbekend).
MACROSCOPISCiffi KENlffiRKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur roodbruin met gele tint, dikwijls grijs
gevlekt. Korst in zeer dunne laagjes. Oppervlak glad, soms een weinig ruw,
meestalmettal van smalle, horizontale Hjntjes, van dichtbij gezien met talrijke
horizontale ribbeltjes en talrijke Heine, overlangsche barstjes; waar een dun
korstlaagje is gevormd, uiterlijk korrelig; plaatselijk metonduidelijke,overlangs
gerekte lenticellen.
Bastkenmerken* Dikte 5 - 1 3 mm; korst ± i (kuA) - l i m m . Bast in
levenden toestand hatd en brokkelig, in drogen toestand niet of zwak stuivend
bij het breken. Binnenoppervlak met lange, ± { mm breede,harde,overlangsche, tot ± 1 mm uitetekende, plaatvormige ribbels,in levenden toestand
wit tot geelbruin, aan de lucht spoedig roodachtig bruinverkleurend. Dwarse
breuk aan den buitenkant effen, meer naar de binnenzijde met afgebroken,
radiale steencelplaatjes en uitstekende punten in het weefsel tusschen de merg-
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den dooden bast geelachtig grauwmetbruinroodenbuitenrand. Radiaalsplijtvlak met effen vlakken; de hooge mergstralen vrij duidelijk. G e u r zeer gering
(zoetachtig of zuurachtig), in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak gering, flauwzoet, in drogen toestand niet kenmerKend. Secreties geene.
E x t r a c t met water zwak bruin of rood, met ammonia zwak bruinrood,
met ferrichloride niet verkleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).
Korst* Afgesloten b a s t d e e l e n aan alle monsters op vele plaatsen gevormd, dikwijls ook reeds weer afgevallen; waar aanwezig in een laagje terdikte
van f—If, zelden tot 3mm, afkomstig van de primaire bastdeelen, langzaam
verweerend, met de kurklagen overlangs barstend (waarbij smalle ruggetjes
ontstaan), of barstend als een opdrogend kleilaagje. Afsluitende kurklaagjes
T en L.tot ongeveer 1cm, R evenals van de gewone kurklaagjes 100- 500//,
plaatselijk tot 1mm, min of meer putvormig met matig sterk schotelvormig opgebogen randen, zonder duidelijke oneffenheden, langzaamverweerend• K u r k
(phelleem) in een soort, zacht tot een weinigstijf, uit roodachtig grauwzwarte en
licht roodachtig bruine laagjes opgebouwd, plaatselijk de geheele kurklaag zeer
licht gekleurd; zonder zichtbare, radiale celrijen; op tangentiaal vlakookmet
20-voudige loupe cellen niet waarneembaar (op dit punt met lederkurk overeenstemmend);diameterdercellen20—30/^ L e n t i c e l l e n aanallemonsters,matig
talrijk, somsin kleinegroepjes aanwezig;aan een monster (vaneenouden boom)
bijna het geheele oppervlak innemend; verder spleetvormig, L f—2f cm,
T2—3mm,doorgaansweinig,enkeletot If mm buiten hetoppervlak uitstekend,
met licht bruinachtig rood, meestal sterk geel getint, stijf, sponzig vulweefseL
Bast* PHELLODERM niet waargenomen. PRIMAIRE SCHORS aan alle monsters
aanwezig, hoewel plaatselijk vrijwel geheel afgesloten, | —1mm dik, niet scherp
van het secundaire phloeem afgescheiden, opgebouwd uit donker bruinrood tot
oranjerood, geen secretieorganen bevattend parenchym en uit meer of minder
duidelijk begrensde, grauwachtig geelbruine steencelgroepjes of -plaatjes
(R ± 50—100/4, T niet duidelijk, L van ± 1celhoogtetot 1mm);plaatselijk
met kleine, alleen met 20-voudige loupe waarneembarekristallen,blijkbaarinof
naast de sterker verharde steencelgroepjes; kristallen ook op een snede waarneembaar. SECUNDAIR PHLOEEM.Mergstralen in 2soorten; de kleine soortenkelvoudig, uiterst laag tot laag (L 200p—If mm, meestal ± 300fi), smal tot vrij
smal (T 20—50 ju); de groote samengesteld met zeer hoog (L 1—± 10cm) en
breed (T 150—300/i, gemiddeld ±200/*) middengedeelte en smalle, waarschijnlijk ^nrijige randen; de groote mergstralen zeer spaarzaam (gemiddeld
1.2—L5 per mm); van de kleine, waar waarneembaar,4,somstot 8 tusschen2
grootemergstralen;opkopschvlakdekleinemergstralen slechtsplaatselijk zichtbaar als smalle, lichtgekleurde lijntjes, golvend tot kronkelend, soms met een
groote mergstraal versmeltend; de groote opvallend bruinrood met bleeke,gele,
sklerotische middenstrook, recht tot zwak golvend, zonder fijne kronkelingen;
enkele duidelijk naar de binnenzijde met elkaar versmeltend; deoudste mergstralen naar de buitenzijde vrij regelmatig verbreed; op tangentiaal vlak de
kleine slechts plaatselijk duidelijk, lijnvormig, waarschijnlijk ^nrijig, de groote
boven elkaar geplaatst, streepvormig met toegespitste, dikwijls scheeve uiteinden en een verharde, naar de binnenzijde tot ± 1mm uitstekende, 100/*
tot | mm breede steencelkam; de steencelkam op verschillende plaatsen afgebroken,plaatselijk intweeen gesplitst, zoodat 2 steencellagen vlak naast elkaar in
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cellen(slechtsplaatselijk waarneembaar),degrootemergstralen met staande,omhullende cellen (L 50—60 JLI), staande randcellen en een kern van liggende cellen
(L 30—50fi, de gesklerotfseerde 30—40 /*)•Mergstraalweefsel bruinrood, plaatselijk in de groote mergstralen met enkele dilatatieholten; in de kleine mergstralen het weefsel meestal (behalve vlak bij het kambium) geheel verhard, in
degrootemeteensklerotische,medianezoneenvelesteencelgroepjes indezachte
gedeelten. De mediane steencelplaat grauw met onduidelijke, radiale teekening,
T ± 150—250, plaatselijk tot 300 u; op het kopsche vlak, vooral in de vertakkende mergstralen, dikwijls afgebroken door een of meer schuin-radiale of
smalle tangentiale, soms ook meer onregelmatige, parenchymatische groepjes;
niet zelden met 2 radiale steenceliagen in een mergstraal; de mediane platen
op radiaal splijtvlak overlangs geribbeld, in het dilatatiegebied somsverbroken
en de stukken niet meer boven elkaar staand* De overige steencelgroepen der
groote mergstralen plaatselijk in het bruinroode parenchym, de plaatvormige
groepen met de baststralen verbindend; in het dilatatiegebied de steencelgroepen talrijk, in rechte, overlangsche en horizontale rijen,sommigeverspreid,
alle met tangentiale streeping. Inhetmergstraalweefsel gewonekristallen talrijk
(op diverse sneden),vooral in en in de omgeving vansteencelplatenen -groepen,
op slijpvlak ook duidelijk metdeloupewaarneembaar* Opdeslijpvlakken inhet
dilatatieweefsel plaatselijk enkele groote cellen of gangen, waarschijnlijk slijmcellen of -gangen (R f—f mm, diameter ± 80/*,soms T tot 250/* uitgerekt)*
Overig bastweefseL Zachte d e e l e n i n meer of minder talrijke,smalle (R ± 50
/n), meestal ongeveer tangentiale bandjes van grootemergstraaltotgrootemergstraalloopendofinonregelmatigegroepjes in de sklerotischebaststralen; 1/$—1/8
van de dwarsdoorsnede der baststralen innemend; op kopsch vlak roodbruin,
grootcelligt met enkele grootere cellen (wellicht slijmcellen?); de zachte deelen
op sommige tangentiale vlakken slechts in enkele, onduidelijk tegen het mergstraalweefsel begrensde groepjes waarneembaar, soms met enkele, meestal
vierhoekige cellen met donkerbruinen inhoud, zonder kristallen of secretieorganen; op radiaal slijpvlak alsoverlangs gerektegroepjes*Vezels zeerschaars,
plaatselijk een enkele alleenstaand tegen het verharde deel van den baststraal,
dikwijls niet goed van een steencelgroepje te onderscheiden, L 1 mm en meer,
op breuk tot | m m uitstekend en dan stomp eindigend, steencelachtig bros,
matig grof, met ruw oppervlak, met aanklevende parenchymresten en daardoor
kleur niet te onderscheiden*S t e e n c e l l e n o p enkele groepjes of laagjes na, den
geheelen baststraal in beslag nemend; op kopsch vlak grauwgeel tot geelbmin
met talrijke lichte stippeltjes (zeer waarschijnlijk kristallen), welke meestal in
radiale lijntjes staan; op tangentiaal slijpvlak geel met overlangsche streping
(mergstralen en kristalrijen, wellicht ook vezels), waarin vele lichte stippen
(kristallen?); op radiaal vlak eveneens met overlangsche streping en stippen*
Bij aansnijden verschijnen tal van witte groepjes (kristallen).

Familic Enblaceae*
No* 54.

ADINA MINUTIFLORA VAL*

MateriaaL Drie monsters: E401 (diameter 85 cm), T768 (d* 40 cm) en
TB 1107 (d. onbekend) werden onderzocht en eenige andere monsters alleen
vergeleken*
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Uiterlijk van den Stam* Kleur grauwbruin, vaak zeer donker, soms met
grijze of gele tint en bruine, geelgetinte schilferplekken. Korst met overlangsche, zeer onregelmatige, slingerende, soms in elkaar overgaande barsten,
waartusschen tot 5 cm breede ruggen; de korst van dichtbij gezien met vele
fijne, overlangsche barsten* Oppervlak met de randen van afsluitende kurklagen. Lenticellen in de korstbarsten, schaarsch tot talrijk;vuilwittot geel;
meestal overlangs gerekt; 1—2 cm lang; aan donkere stammen opvallend.
Bastkenmerken. Dikte bast 2—5, plaatselijk tot 10 mm; korst 0 (op
korstbarsten) —7, doorgaans ± 4 mm. Bast in levenden toestand zacht en
bros; in drogen toestand duidelijk stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad;in levenden toestand wit, aan de lucht snel grauwachtig bruin, soms
groenachtig of een weinig geel verkleurend. Dwarse breuk met talrijke
goudgele, uitstekende vezelpunten. Kleur der dwarse doorsnede bij den
levenden bast licht geelbruinachtig wit, soms een weinig rood getint; bij den
dooden bast grauwachtig geel. Radiaal splijtvlak met soms duidelijke,
soms tengevolge van den kruisdraad minder duidelijke mergstralen. Geur
aangenaam zoet of frisch, in drogen toestand niet typeerend. Smaak bitter
tot zeer bitter; in drogen toestand een weinig geurig, zwak bitter. Secreties
geene; de bast wel veel gewoon sap bevattend. E x t r a c t met water geelachtig bruin; zwak troebel; met ammonia zwak bruinrood, met ferrichloride
zwartachtig tot zwart kleurend; bij omschudden sterk schuimend met groengeel schuim.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend, soms tangentiaal losscheurend, slechts langzaam
vergaand. Afgesloten bastdeelen overal gevormd; meestal in 1, plaatselijk
in 2lagen,elkvan2—5, plaatselijk tot 7mmdikte;afkomstig van hetsecundair
phloeem. Primaire deelen niet aanwezig. Kurklaagjes T tot + 4 c m ; L uiteenloopend, tot meer dan 20 cm; Rf—|mm; vlak met zwak tot steil schotelvormigopgebogenranden;dikwijlseenigszinsoneffen; doordevezelsafgeslotene
en levende bastdeelen door de kurklaag heen verbonden blijvend. Kurk
(phelleem) in 1 soort; zacht, sponzig. Buitenste deelen van elk kurklaagje
bruinachtigofzwart,metinhoudindecelleneneenigszinsopsteenkurk gelijkend,
100—250fi dik. De middelste deelen der kurklaagjes donker roodachtig bruin
of grijsachtig, soms bruinroode cellen of dito radiale celrijen bevattend. De
binnenste deelen der kurklaagjes helder geel, soms enkele bruinroode, radiale
celrijen; de allerjongste deelen hiervan vaak met verspreide, bruinroode cellen.
De kurklagen zonder duidelijke, radiale celrijen; de kurkcellen op tangentiaal
vlak rondachtig (L = T =30—40, soms tot 50/*);bij verweering scheuren de
buitenste laagjes alsopdrogende klei. Lenticellen aanallemonstersaanwezig,
vrij schaarsch; verspreid of in meer of minder duidelijke, overlangsche rijtjes;
soms 2 vlak onder elkaar liggend; spleetvormig; L 1—4mm; met vuilwit tot
bleekgeel, korrelig, doch zacht vulweefsel.
Bast* PHELLODEIM waarschijnHjk zeer dun (bij verwijdering van het kurk
blijft nog een dun weefsellaagje vastzitten, waarvan niet is uit te maken of het
kurk is of phelloderm). PMMAIRE SCHOIS niet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstraten waarschijnlijk in 2soorten;hetisn.l.niet duidelijk, ofdeuitstaande
cellen opgebouwde deelen der mergstralen afzonderlijk voorkomen of niet.
In elk geval de meeste mergstralen samengesteld uit 3 en meer verdiepingen;
zeer laag tot laag (L0.5—1.6 mm, van vele mergstralen echter niet duidelijk);
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smal tot vrij smal (T25—40//); zeer talrijk (16—18 per mm), Op het kopsche
vlak de mergstralen duidelijk, als lichtgeel of licht bruinachtig geel lijntje in
grauwachtige omgeving; recht, gebogen of golvend, zonder fijne kronkelingen;
gelijkmatig van breedte, slechts enkele met geringe dilatatie. Op tangentiaal of
binnenvlak de mergstralen vrij duidelijk; lijnvormig, plaatselijk met spitse
uiteinden; grootendeels eenrijig, met enkele tweerijige deelen met lage cellen
(bij 20-voudige vergrooting op tangentiaal slijpvlak). Op radiaal vlak de mergstralen met strooken staande (L25—40ju) en smaller strooken liggende cellen
(L 15—30 u). Mergstraalweefsel heldergeel tot roodachtig bruin, zonder dilatatieholten, steencellen, kristallen of secretieorganem Overigebastdeelen.
Zachte deelen de grondmassa vormend, waarin de hoofdzakelijk alleenstaande vezels verspreid zijn. Zachte deelen te onderscheiden als korte, smalle
(R 10—± 30/0/ tangentiaal van mergstraal tot mergstraal loopende, of radiale
bandjes; slechts plaatselijk als iets grootere groepjes* Zachte deelen verder
goudgeel tot iets bruinachtig geel, zonder kristallen of secretieorganem Vezels
alleenstaand, verspreid of in kleine groepjes of bundeltjes (R40—100/i);
dikwijls in radiale rijen tusschen de mergstralen; ongeveer dehelft van het kopscheoppervlak innemend*Devezels ±25 ju dik;metongeveerrondedwarsdoorsnede; op kopsch vlak zwart; op overlangsch vlak lichtgeel; op breuk 1—2 mm
uitstekend, soepel, fijn, zelden met glad oppervlak* Steencellen ontbrekend.

Familie Sapindaceae.
No. 55.

NEPHELIUM

SPEC.

t

MateriaaL Drie monsters: E 687 (diameter 45cm), E 688(d* idem),E712
(d. ickm),
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur lichtbruin, met geelachtige en grijze
plekken;aan alle monsters Heine, rondachtige schubjes van deprimaire schors
afgestooten. Oppervlak glad, gewoonlijk met vele horizontalelijnenenribbeltjes, ruw aanvoelend, met tal van verhoogde, verspreide of in overlangsche
rijen gerangschikte, ronde lenticellen; de laatste aan 2 der monsters aanwezig, aan het derde alleen onduidelijke restanten vanlenticellen,lichtgrijsgeel
tot zwart, enkele bruin.
Bastkenmerken. Dikte7—10 mm,[korst 0—1mm]. Bastinlevendentoestand vrij vezelig, hard, sterk, in drogen toestand niet stuivend bij het breken.
Het binnenoppervlak glad of met overlangsche groefjes, in levenden staat
ongeveer wit totzeerlichtbruin*Opdwarse breuk debuitenste deelenzonder,
debinnenste met uitstekende, geelbruine, vrij stijve vezelpunten. Kleur der
d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden bast roodbruin, meer naardebinnenzijde lichtbruin; bij den dooden bast licht grauwbruin. Radiaal splijtvlak
met duidelijke mergstralen. Geur zoowel in levenden als in dooden toestand
niet kenmerkend. Smaak van den levenden bast bitter, soms ook wrang,van
den dooden niet kenmerkend. Secreties geene. Extract met water zwak
rood, met ammonia zwak bruinrood, met ferrichloridezwartkleurend;bijomschudden zeer duidelijk schuimend; in monster E 687 komt i n t e r x y l a i r
p h l o e e m voor.
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LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst alleen in de kurklaagjes soms fijne, overlangsche barstjes vertoonend,
langzaam verweerend*Afgesloten bastdeelen niet overal gevormd, aan alle
monsters plaatselijk aanwezig en dan in eenlaagje;eldersafgevallen;laagjes tot
db| mmdik,afkomstig vandeprimairebastdeelen* Afsluitende kurklaagjes
T en L tot 5mm, R J—| mm,vlak, met vlakschotelvormigopgebogen randen,
effen, deafgesloten bastdeelen geheelvan het bastweefsel scheidend, bij 2monsters met fijne, overlangsche barstjes* Kurk (phelleem) in eensoort, zacht,
bleek licht bruinachtig geel tot grijs met verspreide, fijne, bruine celletjes en
vaak met donkerder, roodachtig bruine lagen, welke soms, wat den bouw betreft, op phelloderm gelijken; de lichtgekleurde deelen overal den bast begrenzend, in laagjes van 0,1—0,4mm; plaatselijk radialecelrijenwaarneembaar;op
tangentiaal vlak de cellen zelf niet te onderscheiden* Lenticellen diameter
| - 2 m m ; vulweefsel niet duidelijk te onderscheiden, korrelig, tot eenigszins
stijf, donkerbruin, soms op primair bastweefsel gelijkend*
Bast* PHELLODERM aanallemonsters plaatselijk waarneembaar, te herkennen
aan de radiale rangschikking der cellen en plaatselijk ook aan den opbouw uit
steencellen, dit in afwijking van de overige deelen van de primaire schors;
200—400 fj dik, grootendeels uit eendonkerbruinparenchymbestaand,waarin
kristallen en secretieorganen ontbreken* Steencellen bijna overal aanwezig,
plaatselijk een dun plaatje vormend, dat meestal alleen bij bevochtiging waarneembaar is; kleur der steencelgroepjes licht- totgeelbruin,ietsrood* PRIMAIRE
SCHORS nergens geheel door kurklagen afgesloten, f—f mm dik, bestaand uit
parenchym met tal van verspreide, onregelmatige, soms onduidelijk begrensde
steencelnestjes, welke soms in tangentiale richting een weinigaaneengeregen
zijn en een slechts matig duidelijken, doch vrijwel overal aanwezigen steencelring* Parenchym lichtbruin met donkerroodbruine tot zwarte groepen,
waarin geen cellen waarneembaar. Kristallen of secretieorganen niet aangetroffen* Steencellen bruinachtig geel, niet opvallend hard; steencelring0*2—0.4
mm dik* SECUMDAIR PHLOEEM* Mergstralenin ^en soort, enkelvoudig, uiterst
laag tot zeer laag (L 0.2—0.6 mm), smal tot vrij smal (T 20—40ft),vrij talrijk
tot talrijk (10—15 per mm);opkopsch vlak matig duidelijk waarneembaar als
bruinroode lijntjes, vrij recht tot gebogen verloopend, met fijne kronkelingen,
naar buiten toe verbreed, verscheidene mergstralen bij deze verbreeding
onregelmatigheden vertoonend; op binnenvlak en tangentiale splijtvlakken
matig duidelijk, lijnvormig, waarschijnlijk ^nrijig; op radiaal vlak cellen liggend L 20—25/i. Mergstraalweefsel bruinrood, een deel der cellenmetlichtbruinen, een deel met donkeren bruinrooden inhoud; zonder dilatatieholten;
in het dilateerende deel algemeen op de plaatsen, waar vezellagen aangrenzen, de uiteinden gesklerotiseerd, soms over een groot deel der hoogte, doch
slechts zelden over de geheele hoogte. Baststralen opveleplaatsen verbroken.
Steencellen in groepjes [R tot f mm, T totf mm]; dtzt groepjes dicht bij
de primaire bastdeelen op kopsch vlak grootendeels in tangentiale rijen gerangschikt, meer in het midden van den bast voor een groot deel in golvende
of gebogen radiaire lijnen* Kristallen, secreetcellen en -gangen ontbrekend.
Overig bastweefsel. Zachte deelen grootendeels de grondmassa vormend,
plaatselijk in tangentiaal gerekte groepen tusschen de rondachtigeof tangentiaal
gerekte vezelgroepen; de zachte deelen R 20—50,plaatselijk tot 200/i;ophet
kopsche slijp- of snijvlak donkergrauw, op breuk meer bruin; op tangentiaal
vlak roodachtig bruin, met slechts zeer plaatselijk waarneembare,overlangsche
celrijen, zonder steencellen, plaatselijk met grijsachtig gelekristallaagjes, waarin
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L vele mm; met 20-voudige loupe op vele splijtvlakken tal van kleine kristalletjes waarneembaar, Secreetcellen of -gangen niet aangetroffem Vezels in
rondachtige of een weinig tangentiaal gerekte, bij isoleering smal lintvormige
groepen, welke verspreid, soms ook in meer of minder duidelijke, tangentiale
rijen voorkomen en op dwarse doorsnede dichtbij het kambium tot ± | van
het oppervlak innemen; degroepenR50—150,somstot200fi,T uiteenloopend,
150—800, soms tot 1200//, soms over 1, zeer algemeen over 2, soms over 3,
een enkele tot over 8 mergstralen te volgen, L sterk gerekt; op dwarsdoorsnede
zwart, met aan den omtrek enkele tot vrij talrijke kristallen, welke alleen verbrijzeld zijn waar te nemen; op overlangsch snijvlak grauw met overlangsche
rijtjes kristallen; op dwarse breuk vezeluiteinden tot ± 200/< lang, voor een
groot deel echter afgebroken, wit tot lichtbruin, vrij soepel, vrij fijn, met ruw
oppervlak; in het interxylaire phloeem vezemiteinden niet waarneembaar.
Steencellen buiten de mergstralen niet aangetroffem

Familic Sapotaceae*
No. 56.

PALAQUIUM RIDLEYI B. B. K.

MatcriaaL Drie monsters: E579 (diameter 50 cm), E 644 (d. 60 cm),
T1190 (d. ± 5 0 cm),
MACROSCOPISCHE KENMERKEN

Uiterlijk van den Stain* Kleur dofbruin tot zwart of grijs, met talrijke
rood- tot chocoladebruine of bruine schilferplekken, Korst met ondiepe,
meestal korte, overlangsche barsten of voortjes, vrij regelmatig op \—2 cmvan
elkaar;somsook met horizontale barsten, waardoor deschilfers ongeveer rechthoekigworden. Oppervlak vrij effen, plaatselijk glad; zacht aanvoelend. Lenticellen op de schilferplekken talrijk, spleetvormig of rond, dikwijls in overlangsche rijen*
Bastkenmerken. Dikte bast 2—5, soms tot 9 mm; korst 2—6 mm.
Bast in levenden toestand vrij zacht; matig taai; in drogen toestand duidelijk
bruinachtig wit stuivend bij het breken. Binnenoppervlak glad; in levenden
toestand zeer lichtbruin tot wit; aan de lucht langzaam lichtbruin kleurend*
Dwarse breuk met laagjes van smal plaatvormige vezelgroepjes en korte,
stompe, geelachtige vezeluiteinden. Kleur der dwarse doorsnede bij den
levenden bast vleeschrood tot rose; bij den dooden bast grauwachtig lichtbruin. Radiaal splijtvlak met onduidelijke mergstralen, hetgeen een gevolg
is van de uitstekende randen van plaatvormige vezellagen. Geur geene of zeer
zwak zoetachtig; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak bitter en een
weinigwrang,indrogen toestand zwak,eenweinigwrangenbitter, Secreties:
direct na inkapping treedt een kleverig, wit, zoetachtig smakend melksap uit;
meestal in geringe hoeveelheid;in demorgenuren enopregendagen het meest.
E x t r a c t met water roodachtig bruin; met ammonia van tin monster het
extractniet,van de andere monsters roodachtig, met ferrichloride van het eene
monster niet, vandeanderegrauwzwart verkleurend; bij omschudden weinig
schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangsch barstend, gewoonlijk op de overlangsche dilatatiegroepen
indenbast;matigsnelverweerend en uiteenvallend. Afgesloten bastdeelen
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secundair phloeem. Primaire deelen nict aanwezig. Kurklaagjes T tot eenige
cm, L tot 10 cm en meer, R zeer dun, 20—60//; vlak met vlakke, meestal onduidelijke randen, effen; afgeslotene en levende bastdeelen door vezelgroepen,
die door het kurk heen loopen, verbonden blijvend, tot de vezelgroepen zijn
verweerd. Kurk (phelleem) in 1soort; zacht; bruinrood tot zwart; de kurklaagjesalleenopradiaalslijpvlak duidelijk, optangentiaalslijpvlak met duidelijke
cellen (L = ± T = 50—60/*)* Verweering niet duidelijk. Lenticellen aan
de monsters ontbrekend.
Bast* PHELLODERM en PRIMAIRE SCHORSniet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstralenwaarschijnlijk in2 soorten, en wel: samengestelde (met minstens 3
verdiepingen) en enkelvoudige;deze soorten met 20-voudige loupe echter niet
scherp te onderscheiden. Mergstralen zeer laag totvrijlaag(L§—1,veletot2.5
mm); vrijsmal(T40—50/*);talrijk tot zeer talrijk (14—18per mm).Opkopsch
vlak de mergstralen als lichtgele lijntjes in geelachtige, grauwe omgeving
zichtbaar; voor zoover waarneembaar vrij recht verloopend; gelijkmatig van
breedte; dilatatie alleen plaatselijk optredend in wigvormige, overlangsche
dilatatiegroepen. Mergstralen op tangentiaal vlak alleen met 20-voudige loupe
duidelijk, lijnvormig; sommige mergstralen geheel of gedeeltelijk eenrijig, uit
hooge cellen opgebouwd. Op radiaal vlak strooken liggende (L30—40/i),
doch talrijker strooken staande cellen (L50—60//); vele tusschenvormen
tusschen staande en liggende cellen aanwezig. Mergstraalweefsel donkerroodbruin; vele cellen met bruinrooden inhoud. In de vezelgroepen mergstraalweefsel lichtgeel en gesklerotiseerd. Kristallen of secretieorganen ontbrekend.
Plaatselijk vindt men wigvormige, overlangsche dilatatiegroepen, welke soms
enkele verspreide vezelgroepen bevatten; T tot 1.5 mm. Het weefsel der
groepen lichtbruin, met talrijke steencelnestjes, welker cellen zijn uitgezet,
vooral in tangentiale richting en die fielder lichtgele, sterk lichtbrekende
wanden bezitten; de tangentiaal uitgezette steencelnestjes voor een deelscheef
in den bast staand. Overig bastwmfseL Zachte deelen in tangentiale,
dikwijls anastomoseerende lagen, afwisselend met de tangentiale vezelgroepen. De zachte lagen R40—60/i, op de anastomosen tot 120/i; op kopsch
vlak bruinrood met meer of minder talrijke zwarte groepjes. Op tangentiaal
splijtvlak de zachte deelen als dunne, grauwbruin roode plaatjes waarneembaar. Zeer plaatselijk met weinig opvallende groepjes of plaatjes witte stof
(waarschijnlijk melksap). Kristallen ontbrekend. VezeIs in tangentiale laagjes
en in enkele Heine, ongeveer ronde groepjes, regelmatig door den bast
verspreid. De laagjes R varieerend op de dikste gedeelten 50—250 /*, doorgaans ± 150/i; de groepen op dwarsdoorsnedemeestalonregelmatiglensvormig
met stompe tot toegespitste uiteinden. Laagjes en groepen T zeer sterk varieerend, van 100/1—21 mm, vaak ± J mm, over 2—38, doorgaans over ± 1 0
mergstralen te volgen; de laagjes en groepen L zeer lang. Op kopsch vlak de
vezellaagjes grauwgeelbruin met min of meer ruw, lichtgekleurd randje omgeven; op tangentiaal splijtvlak lichtbruin, op tangentiale snede iicht bruingeel.Kristallen ontbrekend. Opradiaal vlakde vezellagenen -groepen niet duidelijk; bij isoleering smal en stijf; op dwarse breuk met afgebroken, 0.1
soms J mm lange, uitstekende, bruinachtig gele, doorschijnende, grovevezeluiteinden. ¥ezels steencelachtig van karakter. Steencellen met aanwezig.
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Familie Stercttliaceae*
No. 57.

PTEROCYMBIUM ?TUBULATUM

(MAST.) RIDLEY.

Materiaal. Vier monsters: E 797 (diameter 45 cm), T262 (d. 36 cm),
TB468 (d. onbekend), T892 (d. 45 cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur grijs tot bruin. Korst alleen uit de kurklaag bestaand; deze van dichtbij gezien met talrijke overlangsche barstjes.
Oppervlak glad, met horizontale lijnen en ribbeltjes, met talrijke grove,
lenticelachtige lichaampjes in overlangsche rijen.
Bastkenmerken. Dikte 10—13mm;korstf—lmm(meestalalleenuitkurklaagbestaand). Bast in levenden toestand in de buitenste deelen zacht, meer
naar de binnenzijde harder, vezelig; in drogen toestand duidelijk stuivend
bij het breken. Binnenoppervlak glad,inlevenden toestand wit totlichtgeel;
verkleuring aan de lucht onbekend. Dwarse breuk aan de buitenzijde effen,
de meer naar binnen gelegen deelen met talrijke vezellaagjes met grijze, uitstekende punten. Kleur der dwarse doorsnede bij den levenden bast
donkerrood met witte groepen; bij den dooden bast bruinachtig grauw.
Radiaal splijtviak in de droge monsters met weinig duidelijke mergstralen,
doordat de zachte bastlagen bij het splijten gemakkelijk tot poeder uiteenvallen.
G e u r frisch; bij den drogen bast niet kenmerkend. Smaak gering, frischof
zoet; in drogen toestand de buitenste deelen van den bast zwak geuwg, in
den mond slijmerig wordend. Secreties: soms een weinig gom aanwezig.
E x t r a c t met water geelachtig bruin; noch met ammonia, noch metferrichloride verkleurend; bij omschudden duidelijk schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst. Afgesloten bastdeelen plaatselijk in Heine,tot §mm dikkelaagjes
in het kurk aanwezig; afkomstig van de primaire bastdeelen. Afsluitende
kurklaagjes weinig uitgebreid, onduideUjk begrensd. Kurk (phelleem) in
2soorten en wel:steenkurk en sponzigof ietsvelh'gkurk. Het steenkurk donker
bruin tot zwart. Het sponzige of vellige kurk wit of geelgetint,plaatselijk met
dunne, roodbruine laagjes; hier en daar aan de binnen- of buitenzijde van het
steenkurk gelegen, soms tusschen twee lagen steenkurk. De laagjes steenkurk R 100—500ft, plaatselijk aan de randen der kurkbarsten tot 1mm; deze
laagjes dikwijls uit 2, soms uit 3 dunnere laagjes opgebouwd; radiale celrijen
duidelijk; de cellen op tangentiaal vlak niet zichtbaar. Het steenkurk aan de
buitenzijde langzaam verweerend, overlangs, soms ook ongeveer overdwars
barstend, waarbij deze barsten dikwijls weer worden afgesloten door nieuwe
kurklaagjes. Zachte kurklaagjes tot 250/i dik; zonder zichtbare,radiale celrijen;
de kurkcellen op het tangentiale vlak 30-40/1 groot. Het zachte kurk
waarschijnlijk vrij snel verweerend; bij dilatatie het harde kurk volgend. De
kurklagen aan vele overlangsche kurkbarsten tot ± 2 mm naar de buitenzijde
opgebogen; deze vormingen op lenticellen gehjkend, doch geen vulweefsel
bevattend.
Bast. PHELLODEMM aan alle monsters plaatselijk aanwezig; tot 400/4 dik.
Dephellodermlaag teherkennenaanderadialecelrijen;dikwijlskomentusschen
weefselgroepjes met tangentiale celrijen groepen phelloderm (met radiale celrijen) voor. Phelloderm bestaand uit bruinachtig zwart parenchym, dat enkele
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Plaatselijk bevindt zich buiten de uiterste vezelgroepen nog een weefselstrook
van 400—800//, welke in bouw geheel overeenkomt met hetbuitenste dilatatieweefsel der mergstralen (zie aldaar). SECUNDAIR PHLOEEM. Mergstralen in 2
soorten en wel kleine, enkelvoudige en groote, samengestelde. De enkelvoudige
uiterst laag (L 0.15—0.5, gemiddeld ± 0.35 mm); smal totvrij smal(T25—
40//); de samengestelde uit 3 verdiepingen bestaand; uiterst laag tot matig
hoog (L0.4—9.5 mm, zeer uiteenloopend); vrij breed tot buitengewoon
breed (T 50—400//., zeer uiteenloopend); de kleine, op de strooken tusschen
de groote mergstralen gemeten, talrijk (8—14 per mm), de groote zeer spaarzaam (_t 1.75 per mm). Op kopsch vlak de groote soort mergstralen opvallend, de kleine slechts matig duidelijk; beide soorten vrij recht tot gebogen of
golvend, zonder fijne kronkelingen; de kleine soms geknikt; de oudere der
groote soort naar de buitenzijde flambouw- tot wigvormig verbreed. De groote
mergstralen zeer algemeen met onregelmatigheden in de verbreeding. Mergstralen op tangentiale vlakken duidelijk; de groote lensvormig met spitse,
soms stompe, doch dan toegespitste uiteinden; de kleine lijnvormig, waarschijnlijk ^enrijig. Op radiaal vlak (bij 20-voudige vergrooting) de kleine
mergstralen met staande cellen (L30—40/i), de groote met liggende (L ±
20//) en staande, omhullende cellen en dito randcellen. Mergstraalweefsel
in de weinig gedilateerde bastdeelen lichtbruin; het dilatatieweefsel lichtbruin of grauwbruin tot zwart (plaatselijk grijsachtig tengevolge van het
groote aantal kristalsterren); vooral de buitenste lagen van het dilatatieweefsel
(dat eenzelfde bouw vertoont als de primaire bastdeelen) donker gekleurd. Het dilatatieweefsel met vele groote dilatatieholten, waarschijnlijk
slijmholten; de tusschenliggende weefselbanden eenigszins samengedrukt.
De holten nogal verschillend van vorm; T tot 2 mm; L i 0.1—2 mm; R
dikwijls tot 2—3, soms tot 5 mm. Bij het kambium in vele mergstralen de
holten naar het schijnt, talrijker dan meer in het midden van den bast (hier
sommige holten geheel of voor een deel door uitzetting van groote, aangrenzende holten dichtgedrukt). Dichtbij den primairen bast in verscheidene mergstralen holten van den wand tot aan of dichtbij het middenvlak van den mergstraal loopend; in andere deelen der monsters de holten juist in hetmidden der
mergstralen aanwezig en dan soms bovendien nog verscheidene kleine, onregelmatige holten tegen de wanden der mergstralen. Al deze (dicht bij de primaire
bastdeelen voorkomende) holten over het algemeen kleiner, vooral tangentiaal
smaller, dan die in het middenste deel van den bast. De holten bij de primaire
bastdeelen L |—f, soms ook tot 2 mm en meer; T | —1 mm; R f—f, soms
tot ± 1 | mm; €£n der monsters een korrelige, witte stof bevattend. Een afwijkend typevanholtentreedtopin het buitenste deel vanhet dilatatiegebied en
in de primaire bastdeelen; deze holten op kopsch vlak tangentiaal gerekt;gewoonlijk afzonderlijk voorkomend;somseenzwarte,glimmende stof bevattend;
vrij talrijk; L ± 100-700//; T 3 0 0 - 1 0 0 0 / J ; R 100-400//. In de omhullende cellen kristallen aanwezig, alsook in een kleiner of grooter aantal gewone
cellen; deze laatsten verspreid door het overige mergstraalweefsel en de primairebastdeelen ofgerangschikt intangentiale rijen. Dezekristalceilen plaatselijk
in het midden der mergstralen schaarscher dan dichter bij de wanden. Cellen
met donker gekleurden inhoud aanwezig;voor het overgroote deel in tangentiale
rijen, welke rijen soms door enkele cellen zonder inhoud zijn afgebroken.
De alien met donkergekleurden inhoud vc»ral bij en in de primaire bastdeelen
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vanm den mergstraal aanwezig* De kleine mergstralen ponder kristallen of
secretieorganen. Overigebastdeelen. Zachte deelen in zuiver tangentiale
lagen, welke lagen afwisselen met vezellagen. De zachte lagen R40—200 JLI,
van plaats tot plaats vrij sterk varieerend, vlak tegen de mergstralen gewoonlijk smaller wordend. Op kopsch vlak de zachte deelen bruin; op tangentiaal
vlak met matig duidelijken etagebouw; etages L 450—500//. Op radiaal vlak
de etages dikwijls niet loodrecht op het binnenvlak, en op tangentiaal vlak
dikwijls scheef ten opzichte van descheidingslagen der dilatatieholten. Kristallen of secretieorganen ontbrekend. Vezels in tangentiale lagen. De oudste
lagen uiteengescheurd door de dilatatie; deelen hiervan dikwijls in het dilatatieweefsel verspreid. Vezellagen bij het kambium te isoleeren ingroote, vrij
brosse vellen, waarin groveenzeerfijne mazen der mergstralen. De vezellagen
R 10—80//, meestal ± 40ju; vlak tegen de groote mergstralen alle verdikt tot
80//; tegen de kleine slechts weinig verdikt. Op kopsch vlak de vezellagen
zwart, op tangentiaal splijtvlak grauwachtig lichtbruin, op radiaal vlak donker
grauw. Geen kristallen op de oppervlakte der vezellagen. Vezeluiteinden op
dwarse breuk zeer kort; bij stukdraaien der lagen en bij gewoon breken soms
ook aan de randen der mergstralen tot 0.3 mm lang; de uiteinden witachtig
grauw; weinig soepel; fijn; met eenigszins ruw oppervlak. Steencellen
ontbrekend.

Familie Taxaceae*
No. 58.

PODOCARPUS BECCARI PARL.

MateriaaJ. Twee monsters: T 13(diameter ± 80 cm),T 185(d. Jb 50cm).
MACROSCOPISCKE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam* Kleur bruinrood totgrauw;scliilferplekken bruinrood. Korst bestaand uit tal van schubvormige, aan den rand een weinig
opgelichte, matig kleine, meestal overlangs gerekte schilfers, waarin soms fijne,
overlangsche barstjes voorkomen. Oppervlak zwak jx)kdalig, tengevolge van
de schubvormige kurklaagjes. Lenticellen matig talrijk, klein.
Basttcnmcrkcn. Dikte 4—10 mm; korst 0 (afgevallen) —2 mm. Bast
in levenden toestand vrij zacht, vezelig;in drogen toestand niet stuivend bij het
breken. Binnenoppervlak glad, met fijne, overlangsche streping; bij den
levenden bast wit of licht rose, aan de lucht langzaam steenrood tot bruin
kleurend. Kleur der dwarse doorsnede bij den levenden bast licht rood
of rozerood, soms met bruine tint; in drogen toestand roodachtig bruingrauw.
Radiaal splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en uitstekende randen
van vezellaagjes. Geur specerijachtig of muf; in drogen toestand niet kenmerkend. Smaak matig bitter en wrang; in drogen toestand niet kenmerkend.
Secreties geene. E x t r a c t met water een weinig geel of roodbruin; met
ammonia donkerder, tot bruinrood, met ferrichloride niet of eenigszins zwart
kleurend; bij omschudden zwak schuimend.
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst met rechte, overlangsche, vaak onregelmatige, vempreide barsten;
de schilfers aan de randen icts afstaand. Korst matig snel verweerend en afvallend. Afgesloten bastdeelen overal gevormd;aan de monstersplaatselijk
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afkomstig vanden secundairen bast*Primaire deelen nietaanwezig. Kurklaagjes T tot ib 4cm, L tot ± 10cm; R 10—50/i; vlak, met vlakke tot vrij sterk
schotelvormig opgebogen randen; soms met min of meer duidelijke, overlangsche golvingen; de vezels afgeslotene en levende deelen door de kurklaag heen
verbonden houdend, tot deze vezels rot zijn. Kurk (phelleem) in een soort
en wel zacht tot lederachtig; bruinrood, zonder zichtbare, radiale celrijen; de
kurkcellen op tangentiaal vlak onduidelijk (door de aanwezigheid van wanden
van parenchymcellen op de oppervlakte der laagjes) en onregelmatig van vorm
(L = i T = 30—45/*). Het kurk zeer langzaam verweerend, waarbij soms
lichte kleuren optreden. Lenticellen aan alle monsters plaatselijk aanwezig;
matig talrijk; waar korst pas is afgevallen, nog niet gevormd; hier vindt men
alleen kleine verhoogingen in het kurk, waar dikwijls een vezelpuntje uitsteekt.
De lenticellen vrijwel uitsluitend spleetvormig; grootendeels in overlangsche
rijtjes gerangschikt; L |—4, doorgaans ± 1mm; T tot 1mm; tot | mm hoog.
Vulweefsel donkerbruin, somsiets grijs, korrelig tot sponzig;bij sommige lenticellen nog niet door de kurklaag gebroken.
Bast. PHELLODEIM en PMMAIIE BASTDEELEN niet aanwezig. SECUNDAIR
PHLOEEM. Mergstralenin 1 soort, enkelvoudig; uiterst laag (L60—350, een
enkele tot 500/i); smal tot vrij smal (T25—40/*, meestal ± 30/u);spaarzaam
tot vrij talrijk (6—10 per mm). Op kopsch vlak als duidelijke, lichtgekleurde
lijntjes in lichtroode en grauwe omgeving; vrij recht, niet zelden met fijne
kronkeltjes om de vezelverdikkingen heenbuigend; gelijkmatig van breedte;
zonderofmetzeergeringedilatatie.Optangentialevlakkendichtbij hetkambium
met 20-voudige loupe duidelijk, doch dikwijls moeilijk van overlangsche parenchymatische celrijtjes te onderscheiden; smal streepvormig; soms zwak lensvormig met stompe uiteinden; zeer uiteenloopend wat hoogte betreft; eenrijig. Op radiaal vlak de mergstralen met Heine, liggende cellen (L20—35ft),
waarvan de tangentiale wanden dikwijls zeer onduidelijk zijn. Mergstraalweefsel
licht bruinachtig grijs; zonder steencellen, kristallen of secretieorganen.Overig
bastweefseL Zachte deelen in tangentiale lagen; bij het kambium en plaatselijk midden in den bast 1—6 zuiver tangentiale, soms anastomoseerende laagjes,afwisselend met fijne vezellaagjes. Overigens de zachte bastlaagjes sterk
omdeverdikte elementen in devezelrijen heen golvend; R 40—80ju, plaatselijk
in de omgeving van verdikte vezels tot 120ju;T en L groot; op kopsch vlak
lichtbruin met een zwart lijntje in het midden; bij het kambium plaatselijk met
groote celholten. Op tangentiaal splijtvlak de zachte deelen met bruinroode tot
helderroode, overlangsche celrijen en met lichtgekleurde, overlangsche wanden
van parenchymcellen; bij 20-voudige vergrooting 2 of 3 van genoemde rijen
tusschen 2 mergstralen zichtbaar. Op radiaal vlak de zachte bastlagen golvend.
Kristallen of secretieorganen ontbrekend. Vezels in matig duidelijke, tangentiale rijen ter dikte van 1 vezel; deze rijen regelmatig afwisselend met zachte
bastlaagjes, behalve bij het kambium en in tangentiale strooken midden in den
bast k de gelaagdheid dikwijls verloren gegaan door uitzetting van een deel der
vezels. De vezelrijen R ± 40/i; de uitgezette vezels R80—300/i, dikwjls ±
150fi; de rijen T en L groot. Op kopsch vlak de niet uitgezette deelen der
vezels zeer fijn; tangentiaal gerekt; ongeveer vierhoekig; zwart of grauwachtig
bruin; met een bij 20-voudige vergrooting zichtbare, lichtbruine stip ofeendito
tangentiaal streepje in het midden. De verdikte deelen der vezels rondachtig
(R80—300/<, T50—300/0; wart, blauwachtig zwart of blauwachtig grijs,
soms met heldergele, sterk lichtbrekende gedeelten in den vezelwand en soms
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door ecnlichtbruin lijntje gescheiden;opveleplaatsen niet tegen elkaar liggend,
doch door een bruin parenchymstrookje gescheiden. Op het tangentiale vlak
de uitgezette deelen met dezelfde kleur alsop het kopsche vlak, somsmetkronkelendlumenenzeergrilligedoorsnede.Opradiaalvlak devezelsmet 1 of meer
verdikte deelen, welke 0.5—1.2 mm lang zijn; tusschen deze verdikte deelen
vezelsvan normale afmetingen. Op dwarse breuk vezeluiteinden tot 6mm lang;
de uitgezette deelen knappen bij het breken af en doen zich dan voor als glasheldere groepjes. De niet uitgezette deelen der vezels grauwwit; matig soepel;
niet sterk; zeer fijn; met glad oppervlak. Steencellen ontbrekend.

Familie Thcaceae^
No. 59.

LAPLACEA SUBINTEGERRIMA MIQ.

MateriaaL Vijf monsters: E 326 (diameter onbekend), E 767 (d.50cm),
TB 469 (d. 49cm), T 555 (d. 43 cm), T 938 (d. 35cm).
MACROSCOPISCHE KENMERKEN.

Uiterlijk van den Stam. Kleur bont, met grillige, bruinachtig grijzeof
groenachtig witgele plekken of plekjes en geelbruine of donkerbruine tot zwarte
vlekken, benevens roestachtig lichtbruine schilferplekken. Korst uit velegrillige, doch meestal overlangs gebarsten en dan overlangs gerekte, soms bijna
geheel loshangende schilfers, somsechteralleenuitkleineschilfertjes bestaand.
Oppervlak oneffen door de putten van de afsluitende kurklaagjes, plaatselijk
ook met krtngvormige figuren, vooral in deze laatste met kleine, uitstekende,
verweerende vezelpuntjes en nog vastzittende stukjes korst. Oppervlak ruw
aanvoelend. Lenticellen niet aanwezig*
Bastkenmerken* Dikte 4—7,somstot 10mm;korst0 (afgevallen) —4mm.
Bast in levenden toestand matig hard, bros, in drogen toestand weinigofniet
stuivend bij het breken.Binnenoppervlak meestal met grove,onregelmatige,
overlangsche ribbels en gleufjes, in levenden staat wit tot geelbruin, aan de
lucht soms na eemgen tijd dof roodachtig verkleurend. Dwarse breuk met
talvanzeer grove,korte,bruingele vezeluiteinden. Kleur der dwarse doorsnedebij den levenden bast donkerrood totdonkerbruinrood,bijdendooden
bast bruingrauw. Radiaal splijtvlak met duidelijkemergstralenen uiteinden
van grove, geelbruine, alleenstaande vezels. Geur zwak zuur, frisch, indrogen
toestand niet kenmerkend. Smaak zoetachtig, wrang, in drogen toestandniet
kenmerkend. Seereties geene; wel treedt bij indrukken van den bastgewoon
rood sap uit. Extract met water bruinachtig rood, met ammonia niet ofeen
weinig bruinrood, met ferrichloride niet of een weinig zwart verkleurend; bij
omschudden zwak schuimend.
LOUPBBEiLD (TOPOGRAFIE).

Korst overlangs barstend ofspoedigophetkurklosscheurend;aanderanden
der afsluitende kurklagen afbrekend en dan als groote of Heine platen afvallend. Afgesloten bastdeelen overal gevormd, op de meeste plaatsen
reeds afgevallen, plaatselijk in iin laagter diktevan2—4mmaanwezig, afkomstigvanhetsecundairephloeem.Primairebastdeelennietmeeraanwezig* Kurklaagjes dikwijls zeer uitgebreid, T 2—8cm en meer, L tot 20cm en meer,
13
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soms effen, dikwijls met breede, overlangsche oneffenheden, waaronder vezels
liggen of die geheel door het kurk omgeven vezels bevatten. Afgesloten en
levende bastdeelen verbonden blijvend door vezels, die de kurklaag doorboren,
soms ook doordat de vorming der kurklaag aan de randen langzamer tot stand
komtdan in het midden. K u r k (phelleem) sponzig, zeer zacht, helder wit, op
sommige plaatsen aande buitenzijde roestachtig lichtbruin, met moeilijk zichtbare, radiale celrijen; op tangentiaal vlak met duidelijke cellen (L = ± T =
20—60//); vrij snel verweerend. L e n t i c e l l e n ontbrekend.
Bast* PHELLODERM en PRIMAIRE SCHORS ontbrekend. SECUNDAIR PHLOEEM.
Mergstralen in 2 soorten, enkelvoudige en samengestelde; de enkelvoudige
uiterst laag (L0*2—0.5mm), smal totvrij smal (T25—40/*); desamengestelde
met 3 en meer verdiepingen, zeer laag (L ± 0.5—0*8mm), vrij smal tot
matig breed (T ± 40—75/*). De mergstralen vrij talrijk (8—10 per mm,
w.o.5—6dergroote soort); op kopsch vlak de groote duidelijk, zeer lichtbruin
tot bruinrood in grijsgrauwe of licht grijsbruine omgeving, recht tot zwak
golvend, soms om devezels heenbuigend, gelijkmatig vanbreedte, metzwakke
tot sterke dilatatie; op binnenvlak of tangentiaal slijpvlak duidelijk, de samengestelde met een of meer lensvormlge deelen en metspitse uiteinden; de
enkelvoudige lijnvormig, de laatste waarschijnlijk eenrijig. Op radiaal vlak
de groote mergstralen met strooken liggende (L 20—40fi) cellen enalleen
op splijtvlak bij 20-voudige vergrooting duidelijke strooken staande cellen
(L40—80 jn); de kleine mergstralen uit een strook staande cellen bestaand.
Mergstraalweefsel grauw-totroodbruin,vooralinhet dilatatiegebied met bruinrooden tot helderrooden inhoud in verschillende celletjes; zonder dilatatieholten; in sterk dilateerende deelen op veleplaatsenbaststralenverbroken en
soms door een smal, horizontaal strookje lichtgekleurd weefsel vervangen.
Steencellen, kristallen of secretieorganen ontbrekend. OverigbastweefseL
Zachte deelen de grondmassa vormend, waarin verspreide, alleenstaande
vezels; deze doorgaans op ± 20—± 200/x van elkaar geplaatst; de zachte
deelen op kopsch vlak lichtbruin tot donker bruinrood, met duidelijke kristallen; op tangentiaal vlak bruinachtig rood metoverlangsche,bruinroode celrijen (dezecellenL llO/i, T40/i), en met talrijke, 60—75/J groote kristallen
in overlangsche rijen (vooral op slijpvlakken duidelijk). Secretieorganen ontbrekend. Vezels alleenstaand, verspreid, ± Vs—i van het kopsche vlak innemend; opkopschvlakdonkergrauw tot zwart en metrondachtige of hoekige
doorsnede, niet zelden langs de mergstralen een weinig afgeplat, soms meteen
waarneembaar stip- of streepvormig lumen, spoelvormig, eenigszins onregelmatig verdikt, met vrij stompe uiteinden, lichtgeel tot bruinachtig goudgeel,
70—200/1, soms tot 350/i in diameter, 1.5—3.5mm lang, stijf en grof, met
glanzend oppervlak. Steencellen niet aanwezig.

Familie Verbeiiaceae*
No* 60.

VITEX PUBESCENS VAHL.

l l a t e r i a a L Drie monsters: T 34 (diameter ± 35 cm.),TB 608(d.± 40
cm), T 839 (d. ± 50 cm).
MACROSCOPISCHE KENlffiRKEN.
Uiterlijk van den S t a m . K l e u r grijs met licht bruingele tint, somsmet
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(door de vezelgroepen veroorzaakt). Oppervlak eenigszins vellig, ruw, zacht
aanvoelend; slechts nu en dan met een overlangs gerekte lenticel, zelden met
verscheidene, verspreide lenticellen,
Bastkcnmcrkcn- Dikte 2—10 mm; korst1—4mnu Bast in levenden toestand vrij hard, eenigszins vellig, in drogen toestand een weinig stuivend bij
het breken, B i n n e n o p p e r v l a k glad, in levenden toestand wit, soms geelachtig,aan delucht direct egaalbruin, somsgrauw- of blauwachtigverkleurend*
Dwarse breuk met tangentiale, weinig sterke, vrij stijve vezellaagjes,waaruit
enkele, lange, uitstekende groepen en zeer fijne vezelpuntjes, K l e u r der
d w a r s e d o o r s n e d e bij den levenden bast geel, oranje- of bruingeel,
soms bruinachtig-groengeel, bij den dooden bast licht bruinachtig grauw tot
ongeveer zwart, R a d i a a l splijtvlak met matig duidelijke mergstralen en
uitstekende randen der vezellaagjes. G e u r gering, soms frisch; in drogentoestand niet kenmerkend. Smaak zoet, daarna een weinig bitter; in drogen toestand niet kenmerkend* Secreties geene. E x t r a c t met water geelachtigof
bruinachtig, met ammonia meer bruinrood, met ferrichloride zwart kleurend;
bij omschudden duidelijk schuimend*
LOUPEBEELD (TOPOGRAFIE).

Korst dikwijls met kleine, overlangsche barstjes, dikwijls in kleine laagjes
afvallend, Afgesloten bastdeelen overal gevormd, aan de monsters in 1of
2 laagjes, elk ter dikte van 1 tot 3—4mm; opvallend lichter gekleurd dan de
levendebastdeelen; afkomstig van het secundair phloeem* Primaire deelen niet
aanwezig* Kurklaagjes uitgebreid, T tot 8—10cm en meer, L tot 20cm en
meer, R tot | mm, vlak met zeer vlak schotelvormig opgebogen randen, met
overlangsche ribbeltjes (een gevolg van de golvingen in de zachte bastlagen);
de vezels door de kurklaag heen afgeslotene en levende bastdeelen verbonden
houdend, tot zij zijn vergaan. K u r k (phelleem) in ££n soort, zacht,eenigszins
sponzig, geelachtig wit tot lichtbruin; in dikke lagen met zichtbare,radialecelrijen; op tangentiaal vlak met rondachtige tot veelhoekige, 30—40jn groote
cellen; langzaam verweerend* L e n t i c e l l e n aan de monsters ontbrekend*
Bast* PHELLODERM ontbrekend* PRIMAIRE DEELEN niet aanwezig. SECUNDAIR PHLOEEM, Mergstralen in tin soort, enkelvoudig, uiterst laag tot zeer laag
(L 03—0J mm, doorgaans ± 05 mm), vrij smal tot matig breed (T 45—75fif
meestal ± 50fi), vrij talrijk (8—10per mm); opkopschvlakalsduidelijke, lichtgele streepjes in de grauwe vezellagen; in de zachte bastlagenslechtsplaatselijk
zichtbaar;in de vezellagen recht of met kleine krommingen, in de zachte deelen
dikwijls sterk zijdelings gebogen, gelijkmatig van breedte; gewoonlijk in de
vezellagen schijnbaar onregelmatig verbreed (tengevolge van het ombuigen der
mergstralen bij de onregelmatige uitzetting der vezels), bij het in- en uittreden
echter normaal van breedte; zonder dilatatie; op het tangentiale vlak plaatselijk
alleen bij 20-voudige vergrooting duidelijk, lensvormig met eenigszins stompe
uiteinden, meerrijig; op radiaal vlak bij 20-voudige vergrooting metliggende
cellen (L ± 30/*)• Mergstraalweefsel lichtbruin, zonder dilatatieholten, overal,
waar mergstralen de vezellagen passeeren, gesklerotiseerd, zonder kristallen of
secretieorganen. Overig bastweefsel. Zachte deelen in duidelijke, gewoonlijk
min of meer golvende, tangentiale lagen, afwisselend met vezellagen, welke
meestal zeer onregelmatig van dikte zijn; de zachte lagen R soms vrij constant,
doch niet zelden sterk schommelend, in het monster T 34 50—100, in T 839
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zwarte, tangentiale lijntjes of stippen en onduidelijke, rondachtige, soms
tangentiaal ietwat gerekte groepjes van steencellen of steencelachtige vezels.
Op tangentiaal splijtvlak de zachte deelen grauw- tot zwartachtig lichtbruin,
siechts zeer plaatselijk met donkerbruine tot zwarte, overlangsche lijnen; op
tangentiaal slijpvlak met bijna overal verspreide, overlangs gerekte, zwartachtig
bruine groepjes van steencellen of onregelmatig verdikte vezels; op radiaal
vlak met zwak overlangs gerekte, sklerotische groepjes, Kristallen ensecretieorganen ontbrekend. Vezels in tangentiaal gerekte lagen, afwisselend met
zachte bastlagen; soms nog kleine groepjes of laagjes van onregelmatig verdikte
vezels (welkesoms echter niet van steencellen zijn te onderkennen) indezachte
bastlagen verspreide De vezellagen R0.15—0,4, soms wel tot 0.6mm, de verspreideelementen± 100—150/*.Verscheidenelagenvanplaatstotplaatssterkin
dikte varieerend; op kopsch vlak de dikkere gedeelten geleidelijk overgaand in
dunne, soms zeer dunnegedeelten,plaatselijk delagenafgebroken. Insommige
monsters ook de tangentiale afmetingen der lagenvrijsterkvarieerend, in andere meer constant, ± f—± 10mm;deverspreide,sklerenchymatischeelementen T ± lOO—150/i tot 1mm. De vezellagen L zeer gerekt, de verspreide
elementen L 0.1—1 mm. De vezellagen op kopsch vlak zwart, algemeen met
eigenaardig verbreede en gesklerotiseerde mergstralen, door lichtbruin randje
omgeven; op tangentiaal vlak grauwbruin, met sterk verwrongen mergstralen;
op radiaal vlak grijsachtig grauwbruin met overlangsche streping; de alleenstaande elementen hier bruin. Vezeluiteinden op breuk 0.1—0.2mm lang;
witachtig lichtbruin, vrij slap, siechts matig fijn, met ruw oppervlak. Steencellen. Van de in de zachte lagen verspreide,sklerotischeelementen nietuitte
maken of deze uit steencellen of uit onregelmatig verdikte vezels zijn opgebouwd.

HOOFDSTUK VI.

DETERMINATIETABEL
VOOR DE BESCHREVEN 60BASTEN*
1. Kamvormige, uit steencellen bestaande uitsteeksels der mergstralen
aan de binnenzijde van den bast
...... 2
Kamvormige uitsteeksels ontbrekend
.
3
2. Baststralen bijna geheel steencelachtig
Carallia lucida Roxb.
Baststralen niet verhard
QuercusencleisocarpaKorth.
3. Secretiegangen in debaststralen (opdwarse breuk,optangentiaal splijtviaK ot snijviaKj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4
Secretiegangen ontbrekend . . . •
•
20
4. Mergstralen met dilatatieholten (op tangentiaal vlak)
5
Mergstralen zonder dilatatieholten
•
12
5. Vezels ontbrekend
....... 6
Vezels aanwezig
•
7
6. Bast*met duidelijke, tangentiale lagen; mergstralen niet hooger dan
0.5 mm, uitsluitend uit liggende cellen bestaand
Triomma macrocarpa (Miq.) Backer
Bast met vrij onduidelijke, tangentiale lagen, welke uit staafvormige
steencellen zijn opgebouwd; mergstralen grootendeels hooger dan
0.5 mm, ook staande cellen bevattend ..Elateriospermum TaposBU
Bast niet gelaagd; mergstralen hooger dan 0.5 mm, ook staande cellen
bevattend
Artocarpus spec*
7. Vezeluiteinden op breuk eenige mm lang, wit en zeer fijn
Artocarpus anisophylla Miq.
Vezeluiteinden niet aldus
•
•
•• . . . 8
8. Vezels verspreid, voor een groot deel met sterke verdikkingen; op
dwarse breuk vezeluiteinden meestal onduidelijk
Alstonia pneumatophora Backer msc.
Vezels schaarsch, plaatselijk aan den binnenrand van den bast; op
dwarse breuk vezeluiteinden | —2mm
Artocarpus spec.
9. Smalle vezellagen zeerregelmatigafwisselend metsmalle,zachtelagen;
zwart steenkurk aanwezig
Myristica spec.
Vezellagen niet aldus regelmatig; zwart steenkurk ontbrekend . . . . . . 10
10. Dwarse doorsnede op vele plaatsen w i t . . . . . . . Santiria rostrataBL
Dwarse doorsnede niet aldus • •••.••.••••
••
• 11
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zachte bastlagen afwisselend; radiale gangen in demergstralen talrijk
Campnosperma auriculataHookf.
Vezellagen fijn, R minder dan 0*1 mm, met dikke steencellagen afwisselend; radiale gangen in de mergstralen zeer schaarsch
Triommamacrocarpa (Miq.) Backer
12. Vezels en steencellen ontbrekend; bast slechts 1—2 mm dik
Cratoxylon formosumDyer
Vezels en al of niet steencellen aanwezig
13
13* Met duidelijken etagebouw
DialiumplatysepalumBaker
Etagebouw niet aanwezig
14
14. Vezels ontbrekend
15
Vezels aanwezig
•
16
15. Steencellen in staafvormige, soms in platen samenhangende groepen
Gluta RhengasL.
Steencellen in talrijke, vrij regelmatige lagen
Triomma macrocarpa (Miq.) Backer
Bast niet gelaagd; steencelgroepen niet duidelijk . . . .Artocarpusspec.
16. Op tangentiaal vlak secretiegangen V-vormig vertakt
Calophyllum macrocarpum Hook. f.
Niet aldus
17
17. Vezels schaarsch, plaatselijk alleen aan den binnenrand van den bast
Artocarpus spec.
Vezels de grondmassa vormend, waarin zeer fijne en grovere, zachte
bastlaagjes;delaatstemetduidelijke secreetgangen
Mangifera similis Bl.
Vezels aileenstaand, verspreid
18
Vezels in schaarsche, tangentiale lagen
19
18. Vezeluiteinden op dwarse breuk tot 2.5 mm lang, geelachtig bruin,
vrij stug, vrij grof
Ochanostachys amentacea Mast.
Vezeluiteinden op breuk tot 6 mm lang, wit, soepel en zeer fijn
Artocarpus anisophyllaMiq.
19. Grondmassa parenchymatisch, bij aansnijden wit, slechts plaatselijk
duidelijk gesklerotiseerd
Santiria rostrata Bl.
Grondmassa uit grauwachtig bruingele steencellagen bestaand
Triommamacrocarpa (Miq.) Backer
20. Bast met steencelvezellagen
21
SteencelvezeUagen niet aanwezig
23
21. Zonder duidelijke vezeluiteinden op dwarse breuk; alle vezels in de
steencelvezellagen; gewoonlijk drie vezelrijen in ££nlaag
Eusideroxylon Zwageri T. e.B.
Vezeluiteinden op dwarse breuk uitstekend; niet alle vezels in steencelvezellagen gerangschikt
22
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22. Bast geurig . . ;
Michelia spec.
Bast ponder kenmerkenden geur
AnisopteracostataKorth.
23* Vezels ontbrekend
24
Vezels alleenstaand
.
30
Vezels in groepen of bundels
40
Vezels in overlangsche, steencelachtige staven
41
Vezels in tangentiale lagen
52
24* Steencellen uitsluitend in duidelijke staven ..
25
Steencellen niet aldus
27
25. Mergstralen tot 5mm en meer hoog
26
Mergstralen lager dan 5mm
Scorodocarpus borne'ensisBecc
26* Kurklagen niet duidelijk
Baccaurea deflexaM. A
Kurklagen duidelijk,• . . .
Dillenia 1ScorthechiniiRidley
27. Met meerofminderduidelijken etagebouw •.Koompassia Imalaccensis
Maing.
Etagebouw ontbrekend
28
28* Dilatatieweefsel met fijne, parenchymatische ensklerotische, tangentiale celrijen of groepen van celrijen; kurk geel ... Kokoonaspec.
Dilatatieweefsel niet aldus
•
•
•
29
29. Steencelgroepen van het phelloderm in platen samenhangend
Elateriospermum Tapos Bl.
Steencelgroepen van het phelloderm niet in platen samenhangend; de
groote mergstralen opvallend breed..Sloanea aff. javanicae Szysz.
30. Behalve alleenstaande, pluizige vezeltjes ook compacte vezellagenaanwezig
•
GonystylusForbesiiGilg.
Vezelsoptangentiaalvlakevenwijdigverloopend,tot6mmlang,eenigermate vierhoekig, voor een deel met sterke verdikkingen (zie radiaal
vlak)
PodocarpusBeccariPari
De alleenstaande vezels niet aldus
31
31. Mergstralen uitsluitend uitduidelijke,staandecellenopgebouwd; kurklagen niet te onderscheiden
FagraeasororiaJ. J. S.
32
Mergstralen ook liggende cellen bevattend; kurklagen duidelijk
32. Grove, radiale steencelplaten in de baststralen
Urandracorniculata Foxw.
33
Baststralen zonder grove, radiale steencelplaten
33. Vezels zeer grof, vele ± 02 mm in doorsnede; bast met talrijke,
groote kristallen
Laplacea subintegerrima Miq.
34
Vezels en kristallen met aldus
34. Steencelgroepen in korte of lange, tangentiale rijen in de baststralen;
35
bast aromatiscli • • • • • • . • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • •
37
Steencelgroepen niet aldus; bast niet aromatisch . • • . • •
35. Kurk uit talrijke, fijne laagjes opgebouwd; cellen der jongste steencellaag zonder groote holten
Litsea lodorijera Vol.
•
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Kurk niet aldus
;
36
36. Kurklaag zacht, iets stijf, bleekgeel-lichtbruin; steencelgroepen op
radiaal vlak met onregelmatig spitse uiteinden
,Cinnamomum ParthenoxylonMeissn.
Behalve zacht kurk ookeen zwarte steenkurklaag aanwezig; steencelgroepen op radiaal vlak voor een deel met stompe uiteinden
Notaphoebe spec.
37. Meerofminderduidelijke etagebouwaanwezigKoompassia Imalaccensis
Maing.
Etagebouw ontbrekend
.. • . . 38
38* Mergstralen duidelijk roodbruin, niet hoogerdan0*5 mm
Sindora Wallichii Bth.
Mergstralen niet aldus
39
39* Bast geel; vezels soepel en fijn, zelden glad; kurk zacht, bruin tot
zwart
•
Adina rninutiflora Val.
Bastlagen roodbruin; vezels stug enpuntig, metglad, glanzend oppervlak; kurk stijf, wit, met duidelijke, radiale celrijen
Strombosia javanica Bl.
40. Metduidelijke gom- ofslijmholten in deprimaire bastdeelen ofin het
verbreedingsweefsel der mergstralen
41
Gom-ofslijmholten ontbrekend indeprimairebastdeelenofinhet verbreedingsweefsel der mergstralen
42
41. Vezels in soepele groepen; bast oranjegeel; kurk zacht
Coelostegia Griffithii Becc.
Vezels in stijve groepen; bast niet oranjegeel; steenkurk aanwezig
MacarangagiganteaMuelL Arg.
42. Steencelachtige vezelstaven ontbrekend
43
Steencelachtige vezelstaven aanwezig
46
43. Mergstralen tot 5 mm en meer hoog; kurklagen zeer onduidelijk
Baccaureadeflexa M. A.
Mergstralen en kurklagen niet aldus
44
44. Metzeertalrijke kristallenomdevezelgroepen;bastzeerduidelijk stuivendbijhetbreken
45
Weinig of geenkristallenomdevezelgroepen; bastnietstuivendbij het
breken; zachte bastdeelen roodbruin Scorodocarpus borneinsis Becc.
45. Verspreide steencelachtige vezels tusschen de steencelstaven (zie
radiaal slijpvlak); kurk roodbruin; steencelstaven T 0.3—0.5mm
Eugenia spec,(bast 49)
Verspreide, steencelachtige vezels ontbrekend; kurk bruinachtig
grijs; steencelstaven T ± 0.25mm
Eugeniaspec, (bast48)
46. Vezelgroepen schaarsch,duidelijk doordenbastverspreid; dilatatieholten in de mergstralen
Alangium Costatum (BoerU) Wang.
Vezelgroepen talrijk; dilatatieholten in de mergstralen ontbrekend . . 47
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48
Mergstralen in 1 soort, niet hooger dan 0.6mm
49
48. Parenchymatischedeelen oranjerood of -geel Coelostegia GriffithiiBecc.
Idem roodachtig grauw
Durio OxleyanusGriff.
49. Plaatselijk lichtgekkurde kristallagen in de zachte bastdeelen; bast
hard: mergstralen 10 en meer per mm
Nepheliumspec.
Kristallagen ontbrekend; minder dan 10 mergstralen per mm
50
50. Laagjes haarkurkafwisselend metleerkurk
Adenanthera off. tamarindifoliae Pierre
Haarkurk ontbrekend
51
51. Vezelgroepen op dwarsdoorsnede niet duidelijk begrensd en niet
tangentiaal gerekt
Sindora WallichiiBth.
Vezelgroependuidelijk,minofmeertangentiaalgerektIntsiaBakeriPrain.
52. Dilatatieholten in de mergstralen; bovendien basten zeer regelmatig en
zuiver gelaagd
53
Dilatatieholten ontbrekend; vezellagen in tangentiale richting begrensd
55
53. Mergstralen tot 2mm en meer hoog
54
Mergstralen lager dan 2 mm; lagen zwart steenkurk met laagjes haarkurk afwisselend
Myristica spec.
54. Dilatatieholten zeer groot;vezelsingrootevellen teisoleeren, metkristallen op de oppervlakte; mergstralen voor een deel hooger dan 5 mm
#
Pterocymbium Itubulatum Ridley
Niet aldus; talrijke groote oliecellen in deverbreede mergstralen; bast
met onaangename geur
Polyalthia ^laterifloraKing.
55. Bastlagen pluizig; bij het breken van den bast pluizigevezeltjes rondstuivend
GonystylusForbesiiGilg.
Bastlagen niet pluizig
•
56
56. Op tangentiaal vlak vezels evenwijdig geplaatst; op dwarse breuk
vezeluiteinden tot eenige mm lang, ongeveer vierhoekig
Podocarpus Beccari Pari.
Vezels op tangentiaal vlak niet opvallend evenwijdig; vezels hoogstens
2mm lang, niet vierhoekig
•
57
57. Vezellagen met zeer talrijke duidelijke kristalsterren bekleed
Terminalia sumatranaMiq.
Vezellagen niet met zeer talrijke duidelijke kristallen bekleed
58
58. Vezellagen voor een deelstug en op dwarse doorsnedebijnazwart,voor
het grootste deel slap en op dwarse doorsnede grijs, met talrijke, bij
20-voudigevergrooting duidelijke, kort-staafvormige kristallen opde
oppervlakte; dilatatieweefsel en phelloderm zonder duidelijke steencellen
LagerstroemiaspeciosaPers.
Niet aldus
59
59. Mergstralen alle lager dan 0.7 mm, slechts in 1soort aanwezig
60
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Mergstralen voor een deel althans hooger dan 1mm, in 2 (echter niet
altijd duidelijk te onderscheiden) soorten
•
62
60* Vezellagen zeer sterk varieerend in dikte; in de zachte bastlagen nog
steencelachtige, verdikte vezels verspreid; mergstralen in de vezellagen gebogen of kronkelend en verbreed.• . Vitexpubescens Vahl.
Vezellagen in tangentialen zin kort, verspreid; mergstraalweefsel
roodbruin
Intsia IBakeri Prain.
Vezellagen voor een deel zigzagvormig, met talrijke kristallen op de
oppervlakte;mergstraalweefsel niet roodbruin
Lophopetalum aff. fimbriatum Wight.
Vezellagen niet aldus
61
61• Zachte bastlagen grauwachtig wit
CastaneaTunggurrut Bl.
Zachte bastlagen roodachtig bruin, gewoonlijk met overlangs gerekte laagjes witte stof
Amoora spec.
62* Vezellagen op dwarse doorsnede ongeveer lensvormig, met stompe en
toegespitste uiteinden; kurklagen zeer onduidelijk
Palaquium Ridleyi K. et G.
Vezel- en kurklagen niet aldus
63
63. Zachte bastlagen met hardachtige, witte of grauwe groepen, bij aansnijden wit, zeer hard; bast bros; op dwarse breuk alleen bij het
kambium met uitstekende vezelpunten
64
Zachtebastlagennietaldus;baststerk,vezelig;dwarsebreukmettalvan
uitstekende, vezelige punten
65
64. Mergstraalweefsel bruinrood
Dipterocarpus humerata v.SI.
Mergstraalweefsel geelbruin
Vaticamacropterav.Sl.msc.
65. Zachte bastdeelen bruinachtig goudgeel, plaatselijk zigzagvormig
Hopea mengarawan Miq.
Zachte bastdeelen niet aldus
66
66. Plaatselijk steencelplaten in de zachte bastlagen
Dryobalanops oblongifolia Dyer
Geen steencelplaten in de zachte bastlagen
67
67. Vezellagen voor een deel zigzagvormig; met overlangsche dilatatiegroepen
Shorea leprosulaMiq.
Vezellagen voor een deel golvend ten opzichte van het kambium;
zonderoverlangschedilatatiegroepen
Isoptem sumatranav.SI.

CONCLUSIES,
1• Degedachte,dat erinden bast met een tienvoudigvergrootendeloupeeen
voldoende aantal bijzonderheden kunnen worden waargenomen, om identificatie mogelijk te maken, is door het onderzoek bewaarheid voor de door mij
onderzochte basten.
2. Verder is gebleken, dat de verschillende bastkenmerken voor de identificatie dezelfde onderlinge waardeverhoudingen vertoonen als die der uitwendige morfologie en der houtanatomie*
3* In het algemeen is de volgorde der bastdeelen, welker kenmerken voor
steeds grootere groepen van bastsoorten gelden, deze: kurklaag, steencellen,
vezels, zachte bastdeelen, secretieorganen, mergstralen, terwijl de primaire
bastdeelen slechts voor een beperkt aantal gevallen waarde bezitten, daar zij
dikwijls zijn verdwenen.
4. Hetismogelijk,dat men bij sterkeuitbreiding vanhetaantalteonderscheiden soorten de 20-voudige vergrooting ter aanvulling zal moeten bezigen* De
20-voudige loupe vertoont meer bijzonderheden dan de 10-voudige,terwijl het
aanvullend gebruik van een goede 20-voudige loupe na eenigeoefeninggeenbijzondere inspanning vergt.
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