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glans-gerirapelden Rijn, over de wijde vlakke verte 
van Bat-Ouwe, tot waar de bergen blauwden 
van Cleef. 

Schrik niet, waarde lezer. Ik ben niet van plan, hier een 
verhandeling te geven over kleuren, kleurenleer, kleuren-
cirkel, harmonieerendo of niet-harmonieerende kleuren. 
Enkel en alleen zou ik wenschcn u eenige oogenblikken 
te doen stilstaan bij onze plantenwereld en wel bij de 
kleuren, die men hierin aantreft, dus die van bladeren, 
bloemen en vruchten. 

Bij eiken terugkeer der lieve lente verheugt men zich 
in 't frissche voorjaarsgroen; na zoo lang op de dorre takken 
te hebben gestaard, is men verheugd over de nieuwe 
afwisseling in tint. 't Zelfde heeft plaats in 't najaar: de 
horfst met zijn afwisselende tinten doet na dat ten leste 
zoo vervelende groen het oog aangenaam aan. Het rood, 
groen, geel en bruin vormen inderdaad bij uitstek schoone 
kleurschakeeringen. Kortom, of in den herfst óf in de 
lente vindt men de kleur der bladeren mooi. 

Bloemen zijn in veler oogen slechts dan mooi, als ze óf 
uitmunten door grootte, óf door vreemden, sierlijken vorm, 
óf door kleur. En de laatste eigenschap legt gewoonlijk 
het meeste gewicht in de schaal (altijd bij „niet-botanisten", 
voor wie het mooie van een bloem ook niet afhangt van 
de zeldzaamheid). "Wil iemand een bloem mooi vinden om 
zijn kleur, dan moet de bloem tevens vrij groot zijn, min
stens duidelijk in 't oog vallen. De innig mooie kleurtjes van 
de bloempjes bij ons „onkruid" komen in 't geheel niet in 
aanmerking. 

Vruchten als siervoorwerpen zijn slechts dan gewild als 
ze uitmunten door heldere kleur, b.v. de Hulst, wiens 
takken eiken winter de talrijke Amsterdamsche bloemen
winkels sieren; de oranjeappeltjes, die men zoo vaak in 
potten aantreft voor de ramen. 

We zyn begonnen over de bladeren te spreken. Deze 
zijn gewoonlijk groen, soms gevlekt of anders gekleurd; 
alloen in den herfst verandert de groene kleur door schei
kundige werking. Laten we eens beginnen met 

De groene kleur der bladeren. Waarom zijn bladeren 
meestal groen? Omdat de groene kleur door scheikundige 
werking zorgt voor het leven- en groeien der plant. We 
zullen zien hoe. 

Planten zijn opgebouwd uit mikroscopisch kleine blaasjes, 
die men cellen noemt, welke cellen zeer verschillend van 
vorm en grootte zijn, en waarvoor men, om ze te kunnen 
zien, een sterk vergrootglas noodig heeft. Elke cel heeft 
nu een celwand en een cel-inhoud, welke cel-inhoud bestaat 
uit een mengsel van organische stoffen, vooral eiwitstoffen, 
welk mengsel men in de wetenschap met den naam van 
plasma bestempelt. Voorts liggen in dit plasma kleine 
korrels, oorspronkelijk kleurloos, maar groen wordend 
onder de werking van licht, welke kogeltjes Wadgroewftorrrfs 
of chlorophylballetjes heeten. Aan deze balletjes, wier kleur 
door de celwand heen zichtbaar is, dankt de plant zijn 
groene kleur. 

Indien men een gezonde plant afsluit van licht, door ze 
b.v. in een donkere kelder te plaatsen, dan zal de blad
groenvorming ophouden, ja, de groene kleur gaat verdwijnen 

En ik ben er van wedergekeerd, zooals ik er 
kwam, rustig en ernstig, als uit een tempel. 

Amsterdam. H. BOUMA. 

en de plant wordt lichtgeel, zelfs wit. Opnieuw in het vollo 
licht gebracht begint de bladgroenvorming opnieuw en 
wordt de plant weer groen. 

Een plant heeft natuurlijk om te kunnen leven voedsel 
noodig, hetwelk de plant opgelost uit den grond, gasvormig 

• uit de lucht opneemt. In 't eerste geval door middel van 
de wortels, in 't tweede geval door middel van de bladeren. 
De gassen,die de bladeren moeten opnemen zijn anorganisch, 
terwijl ze, willen zo een levend deel van de plant uitmaken, 
organisch moeten zijn; ze moeten dus worden gelijkgemaakt 
aan de bestanddeelen der plant, en dit geschiedt door het 
assimilatie-proces of golijkmakingsproces. Het koolzuur uit 
de lucht b.v., dat door de huidmondjes in de cellen der 
bladeren treden kan, wordt door de chlorophylkorreltjes 
ontleed. Een deel der zuurstof wordt teruggegeven aan 
de lucht en.het koolstof blijft. Verder heeft de plant door 
de wortels water opgenomen en dit gescheiden in waterstof 
en zuurstof. Het koolstof nu uit het koolzuur verbindt 
zich dusdanig met de elementen van het water, dat ontstaan 
zetmeel, suiker, plantaardige vetten, etc. 

Het bladgroen bewerkstelligt dus onder invloed van licht 
en warmte de noodzakelijke ontleding van het koolzuur. 
Het gevormde zetmeel, de druivensuiker enz. zijn een eerst 
korrelige massa, die in vloeibaren toestand door den celwand 
kan dringen, zoo gevoerd wordt naar de plantendeelen 
waar ze 't meest noodig is, b.v. naar de bloemen of 
vruchten, en daar meestal weer vast wordt. Ook een deel 
gaat naar plaatsen, waar het wordt opgeborgen als reserve-
voedsel, b.v. in do knollen en knoppen. Zoo we zagen 
wordt ook het zetmeel naar de bloemen gevoerd; dit is 
alleen'het geval bij anders dan groen gekleurde bloemen, 
waar de chlorophylkorrels ontbreken, en welke bloemen 
dus zelf geen nieuw voedsel uit de lucht opnemen kunnen. 
Onder invloed van licht kan dus een plant groeien. 

„Maar," oppert ge misschien, „een aardappel in een 
donkeren kelder loopt uit, er vormen zich jonge spruiten, 
soms zelfs een begin van blaadjes, en hoe kan dat dan 
zonder licht?" Wel, die spruiten teren op het zetmeel, 
dat de knol in voorraad heeft, op het reservevoedsel. 

Buiten het licht kunnen zich echter geen bladgroenkorrels 
ontwikkelen, nieuwe toevoer van zetmeel is onmogelijk: 
de jonge spruiten groeien zoolang de voorraad strekt, 
blijven geelwit en sterven. 

Het bladgroen speelt dus een groote rol in het planten-
leven en bij de planten, die geen bladgroen hebben, moet 
de levenswijze geheel anders zfjn. In direct verband met 
het voorgaande blijkt nu, dat woekerplanten, die het 
voedsel, klaargemaakt door andere planten, direct tot zich 
nemen, geen bladgroen noodig hebben. Bladeren hebben 
ze dan ook gewoonlijk niet (denk aan het roode warnet 
van het duivelsnaaigaren) en mogelijke wortels dienen 
alleen ter bevestiging in den grond, daar, mochten ze al 
stoffen opnemen, deze door afwezigheid van bladgroen 
toch niet verwerkt zouden kunnen worden. 

Menigeen zal opgemerkt hebben, dat er planten zijn, 
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staande in het volle licht, mot soms bijna geheel, meestal 
gedeeltelijk witte bladeren. Zoo gebeurt het, dat men 
b.v. een klimopplant of kastanjeboom of een of andere 
bladplant, die jarenlang slechts groene bladeren had, geheel 
onverwachts ziet prijken met gevlekte bladeren. 

Ook kan het voorkomen, dat een gevlekte plant na jaren 
weer zijne vlekken verliest en groen wordt. Zoo herinner 
ik mij in de Levende Natuur eens een berichtje te hebben 
gelezen, waarin iemand klaagde over het plotseling weer 
groen worden van zijn gevlekte klimopplant. 

VitV(S- H o e die vlekken ontstaan is nog vrij duister, maar zeker 
is 't een verschijnsel, dat niet getuigt van goede gezond
heid der plant. Immers een geheel normaal blad behoort 
in al zijne deelen bladgroen voort te brengen tot voeding 
der plant. Waar dit niet gebeurt is de scheikundige werking 
op die plaats gestoord. Een plant met niet anders dan 
geheel witte bladeren bestaat dan ook niet en kan niet 
bestaan volgens al het voorgaande: het omzetten van 
anorganische in organische stoffen, dus aanvoer van voeding
stoffen kan niet plaats hebben. Wel mogelijk is het, dat een 
vrucht in het donker bladeren voortbrengt, die wit zijn, doch 
dan hebben we 't geval van onzen aardappel in den kelder. 

Tot dusver over de groene kleur der bladeren. We hebben 
gezien welken invloed het licht op de plantengroei heeft. 
Dat planten goede aarde noodig hebben, weet men wel; 
ook wordt er gezorgd voor water en warmte en zelfs 
kunstmest; in vele huizen treft men deze kunstmest aan 
in de op chocoladebussen gelijkende verpakking. Maar licht, 
daar denkt men veelal niet aan. Voor wie dus zijn bloemen-
tafel in goeden welstand wil zien, is het zaak, ze zoo dicht 
mogelijk bij het venster te plaatsen, liefst op het Zuiden, 
opdat het zonlicht vrijen toegang hebbe. Dan kan men 
plezier van z'n kweekelingen beleven. 

De kleur der bloemen. Het spreekt vanzelf, dat in verband 
met de function, de kleur der bloemen in den regel niet 
groen is. Bloemen nemen geen voedsel op, zijn er ten 
minste niet voor bestemd. Over 't algemeen zijn bloemen, 
die niet door insecten worden bestoven, niet gekleurd, 
d. w. z. groen. Qeel, als de oorspronkelijke kleur der 
bloemen, Wordt nog het meeste aangetroffen. De eenvoudigst 
gebouwde bloemen zijn geel, en bij de hooger ontwikkelde 
planten, wier bloembladen rood, wit. paars, purper ot blauw 
zijn, zijn veelal de meeldraden, met name de helmknoppen, 
nog geel, soms ook de stamper. Wat zou de reden hiervan 
kunnen wezen? 

De eerste bloemen bestonden naar men wil uit één of meer 
stampers plus één of meer meeldraden, die, als geslachts
organen niet konden ontbreken. Begrüpelijk is het nu, 
dat zich langzamerhand enkele der gele meeldraden ver
anderden in breeder en platter, meer in 't oog vallende 
bloemdeelen, opdat de voor bestuiving zoo hoog noodige 
insecten zouden worden gelokt. Zulke overgangen treft 
men nog aan by onze Rosaceeön, Nymphaea alba L. en 
anderen. Die van gele meeldraden gevormde bloembladen 
waren natuuriyk ook geel, totdat de behoeften de kleur 
deed veranderen. Verschillende planten richtten zich in 
voor het bezoek van verschillende insecten, die door ver
schillende kleuren worden aangelokt. Uit den aard der zaak 
worden de meeste bloemen, door insekten bestoven, niet 
groen, daar deze kleur tegen de bladeren der plant te 
weinig afsteekt. 

Hoe zyn nu de verschillende kleuren ontstaan? Laten we 
daar het antwoord op trachten te vinden. 

Een gele bloem wordt na den bloei gemakkelijk wit; als 
voorbeeld nemen we de Ranunculaceeën, in 't bijzonder 
Caltha palustris L., onze welbekende Dotterbloem, die dik-
wyis witte vlekken vertoont, ja, soms geheel wit is. 

Witte bloembladen worden aan den top vaak rose, rose 
bloembladen rood, purper, purperen bloembladen weer 
blauw. Blauw is de hoogst ontwikkelde kleur. Gele Caltha's 
zagen we wit worden; zoo worden witte bloemen, b.v. 
onze Anemone nemorosa, aan den top rose. Het Vergeet-
mij-nietje is in knop geelachtig, iets verder in ontwikkeling 
gevorderd wit; op 't punt van open te gaan rood, en vervol
gens in vollen bloei blauw. By hetzelfde Vergeet-mij-nietje 
en by Hepatica is weer het terugkeeren van de blauwe 
bloem naar de roode waar te nemen. 

Zéér mooi en duideiyk staat deze ontwikkeling der 
hoogere kleur uit de lagere beschreven in 't leerzame werk 
van Dr. H. J. O. Calkoen: „De bloem en hare geheimen", 
welk boek ieder plantenliefhebber bezitten moest. 

Om een duideiyk overzicht te krygen, zal ik hier een 
lystje laten volgen, overgenomen uit ditzelfde werk. 
Ie. De meest eenvoudig gebouwde bloemen zyn geel van 

kleur. 
2e. In elke familie vertoonen de eenvoudigste (niet de 

hooger ontwikkelde) bloemen eene neiging om een gele 
kleur aan te nemen, of een zekere geschiktheid, om 
die kleur te verkrygen. 

3e. De meer ontwikkelde bloemen van eenvoudige familieén 
zyn gewooniyk wit of rose. 

4e. De eenvoudigste bloemen van meer ontwikkelde planten 
zyn gewooniyk wit of rose. 

5e. De meest ontwikkelde bloemen zyn gewooniyk rood 
of paars of blauw. 

6e. Nagenoeg alle bloemen van de meest ontwikkelde 
familieën zyn paars of blauw. 

7e. De meest ontwikkelde bloemen van de meest ont
wikkelde familieën zijn blauw of vertoonen meer dan 
éene kleur, onder welke ook het blauw. 

Tot dusverre. Laten we nu nog, als 't niet te vervelend 
wordt, een oogenblikje praten over de kleuren der vruchten 
en ze vergeleken met die der bloemen. 

De kleur der bloemen en der vruchten. Als we de kleuren 
der bloemen en die der vruchten vergeleken, dan zien we 
dat in den regel de bloemen veel meer in 't oog vallen 
door hunne levendige, heldere kleuren dan de vruchten. 
Al dadeiyk kunnen we nu naar de reden en het doel 
vragen en die zullen we trachten te beantwoorden. Het 
antwoord is, dunkt me. niet zoo ver te zoeken. Immers, 
de kleuren der bloemen dienen om, evenals de geur, de 
insecten te lokken, opdat deze hun bestuivingswerk zullen 
komen verrichten. Bloemen, die den wind als bestuiver 
hebben, munten dan ook niet uit door kleur of reuk. Denk 
aan wilg, els, hazelaar, onze grassen en granen met hun 
eenvoudige kleuren; by de katjes zyn de bloembladen niet 
oens ontwikkeld, 't Is ook niet noodig; 't zou overdadige 
weelde zijn. En de kleuren der vruchten, waarvoor dienen 
die? Om de vogels te lokken, opdat deze de zaden zullen 
verspreiden. Maar hoe gering is het aantal zaden, dat door 
de vogels moet worden verspreid in vergoiyk met het aan
tal, waarvan de wind de verspreider is. Zaden, die door 
den wind worden verspreid, behoeven geen eetbaar vrucht-
vleesch of omhulsel met schitterende kleuren: de wind 
laat zich toch door kleurenpracht niet lokken. En dan zyn 
er nog planten, die het water gebruiken als vervoermiddel 
voor hunne zaden, zooals de Lisch; en enkele, die hunne 
zaden zelve verspreiden, zooals Geranium molle L., onze 
Ooievaarsbek. Ook voor zulke vruchten zyn heldere kleuren 
overbodig. Nog een andere, myns inziens sterk sprekende 
reden zou men kunnen opgeven in verband met de heldere 
kleuren van bloemen en de minder heldere van de vruchten. 

De meeste planten bloeien gewooniyk maar kort en de 
korte levensduur der bloemen wordt met het oog op 
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insektenbezoek een weinig vergoed door de heldere kleuren, 
die ze bezitten. Indien ze geen heldere kleuren bezaten, 
zouden de insecten naar de bloemen moeten zoeken, waar
door veel tyd zou verloren gaan. Vruchten daarentegen, 
die vry lang aan den vruchtsteel verblijven, bieden door 
hun langer bestaan ook meer de gelegenheid om door de 
vogels te worden opgemerkt. Bovendien zijn de vruchten 
vaak eerst dan rijp, als de bladeren reeds afgevallen zijn 
en ze dus van zelf wel in 't oog vallen. Verder zyn alle 
vruchten in den beginne groen, opdat ze niet worden 
opgemerkt in de omgeving vóór ze rijp zyn. 

Een oorzaak is deze, dat de bloemen uit zeer dunne, 
fijne weefsels bestaan; de vruchten daarentegen lijken veel 
donkerder door de vele lagen; meer lagen maken een kleur 
altijd minder helder, daar de onderlaag de bovenliggende 
laag donkerder maakt. 

Laten we nu nog ten slotte een lijstje geven van kleuren 
bij bloemen en vruchten aangetroffen. 

Geel is de hoofdkleur der bloemen in een grasland, wanneer 
men ten minste niet in de vroege lente gaat zien, want 
dan dekt de dan bloeiende Cardamine pratensis of pinkster-
bloem de velden wit. Maar later bloeien de Caltha palustris 
L., de andere Ranunculaceeën, de Composieten, de Cruci-
feren e tc , welke bloemen grootendeels geel zijn. Vruchten 
met een heldergele kleur treft men daarentegen weinig aan. 

Oranjegeel komt bij vruchten meer voor, Physalis, Berberis 
en verder bij veel sierplanten. Oranje-bloemen zijn weer 
zeldzamer: goudsbloem. 

Oroen zijn vele bloemen, meestal die welke door den 
wind bestoven worden, zooals de brandnetels, maar ook 
insektenbloemen, zooals de aalbessenstruik, Helleborus 
viridis of Groen Nieskruid, etc. Maar juist deze groene 
kleur valt zoo weinig in 't oog, dat we ze vaak niet op
merken. Groen zijn echter weer weinig vruchten (in rijpen 
staat natuuriyk, daar ze allen, onrijp, groen zyn geweest), 
o.a. de Kruisbes; de vrucht van den aardappel is geel, 
soms groen. 

Wit is weer een kleur, die veel bij bloemen voorkomt, 
b.v. bij de meeste kleine bloemen en by de schermbloemigen. 
Zelfs bloemen die bekend zijn onder een zekere kleur zijn 

G E R R I T 
Wie kent niet het allergeestigste werkje van Alphonse 

Karr, „Voyage autour de mon jardin"? Nadat de schrijver 
afscheid heeft genomen van een vriend, die eene groote 
reis gaat ondernemen, komt hij bij nader inzicht tot de 
conclusie, dat het eigenlijk niet noodig is, zich zoover van 
huis te begeven, gevaren te trotseeren, allerlei ellende door 
te staan enz., om veel, veel vreemds te zien en waar te 
nemen. Wanneer men goed om zich heen ziet, kan men op 
kleine afstanden genoeg merkwaardigs op zijn weg ont
moeten en hij besluit daarom ook op reis te gaan en wel 
in zyn tuin. 't Zijn schynbaar geringe zaken, die hy gade
slaat, maar treffend is de wijze, waarop hij ons bekend 
maakt met vele merkwaardigheden uit de insekten- en 
plantenwereld, die misschien, ja, door vele personen ook 
wel eens zyn gezien, maar zonder er van te genieten, daar 
zij er niet by nadachten. 

Zonder mij in de verste verte op ééne lyn te willen of 
kunnen plaatsen met een zoo begaafd schry ver, zal het mij 
toch nog wel geoorloofd zijn eenige opmerkingen uit mijne 

soms wit. Denk slechts aan de talrijke albino's van onze 
Erica, Calluna, Thym, etc. Komt deze kleur, naast de gele, 
zeer talrijk by bloemen voor, by vruchten wordt wit zelden 
aangetroffen. Als voorbeeld nemen we de Sneeuwbes. 

Vuil wit, overgangen naar groen of blauw treft men aan 
by onze witte orchideeën en verder voornamelijk bij die 
bloemen, die door avondvlinders worden bestoven. Hoewel 
de kleur dan van minder belang is, lokt toch de geur ze. 
En zulke by na witte bloemen, èn vruchten van deze kleur 
treft men zelden aan. 

Zwart is de kleur, staand tegenover wit. Geheel zwart 
worden onze inlandsche bloemen nooit. Ons helmkruid 
wordt wel byna zwart, en ook onze gekweekte viooltjes 
komen soms deze kleur zéér naby, maar werkelijk zwart 
zijn er geen bloemen. Helmkruid blyft altyd bruin; in 
viooltjes, hoe donker ook, is altijd paars of blauw te vinden. 
Wel zijn sommige bloemen zwart gevlekt, zooals onze 
papavers en ooievaarsbekken. 

Komt zwart nu bij bloemen zelden voor, het grootste 
deel der vruchten is zwart, niet alleen onze besvruchten, 
maar ook niet-sappige, zooals de peultjes van de brem 
byvoorbeeld. 

Roode bloemen zyn er in 't wild niet heel veel (Papaveraceeën), 
gekweekt wel. Roode rozen treft men meer aan dan gele 
of witte. Roode vruchten zijn er weer vele, zooals lijster-
bessen, hulst, roode boschbes, rozenbottels, kersen, etc. 

Paarse bloemen zijn ook niet talryk (ooievaarsbekken), 
terwijl het aantal purperroode vruchten zeer groot is, als 
onze braambessen, pruimen, enz. 

Karmijnrood zijn distelbloemen en de vruchten van Kamper
foelie; in beide gevallen treft men deze kleur niet veel aan. 

Blauwe bloemen, als vergeet-mij-nietjes, maagdepalm en 
klokjes zijn er ongeveer evenveel als blauwe vruchten 
(b.v. de sleedoorn). 

En nu we ons lijstje kleuren zijn afgeloopen, zullen we 
het er maar bij laten, in de hoop, dat ons kleurenpraatje 
er velen toe zal brengen op dit gebied eens waarnemingen 
te doen. 

Amsterdam, 21 Febr. 1902. J. GODEFBOY J E . 

en M I X T A . 
omgeving ten beste te geven. Ik woon in eene kleine stad, 
waar men natuurlijk iedereen kent, tot zelfs elkanders huis
dieren, maar waar gewoonlijk meer dan in eene groote stad 
gelegenheid is, kennis te maken met het leven onzer dieren, 
katten, honden, enz Onder de dieren, die wel niet tot de 
huisdieren behooren, maar, dat toch door mij en mijne 
familie als huisdier of liever, daar hy steeds buiten resideert, 
als tuindier wordt beschouwt, wilde ik u voorstellen onze 
tamme kraai, die natuurlijk antwoord geeft op den naam: 
„Gerrit." 

De diersoort, waartoe hij behoort, wordt door de dier
kundigen om verschillenden redenen gerangschikt onder de 
„zangvogels." De leek, die door zyn „gezang" gewoonlijk 
zelden in verrukking geraakt is, vraagt, hoe dat nu mogelijk 
is ? Ja, zoo gaat het met veel classificatie; het dier moet 
ergens onder dak gebracht worden en dan behoort hij nog 
het best in deze afdeeling. Trouwens de musch, die toch 
ook niet hoog in de muzikale wereld aangeschreven is, 
staat met hem in ry en gelid. • • 


