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loopen. Die lalang wordt gebrand, daarna gaan allen tegelyk 
aan het tjankollen. De koelie werkt voor eigen rekening 
en behoeft dus geen aansporing. In deze eerste dagen van 
het werken ondervindt menige koelie last met zyne handen, 
waarvan de huid zachter geworden is gedurende den sorteer-
tyd. De een heeft blaren, de ander heeft stukgebroken 
blaren, en sommigen hebben een ergere kwaal: het barsten 
van de huid volgens de vouwiynen. Dit schynt zeer pyniyk 
te zijn, en verbetert slechts zeer langzaam; ik geloof zelfs 
dat het voor sommige koelies een ongeneeslijke kwaal is. 
Maar zy schikken zich spoedig in hun lot. En nu zijn ook 
de echte veldkoelies, die waar het ware vuur in zit, spoedig 
van de geboren kongsikans te onderkennen: de eerste 
geeft den moed niet op, al heeft hy een pynlyke kwaal, 
de laatsten zitten spoedig bij do pakken neer; zyn ze maar 
een beetje ongesteld of hebben ze een gering ongemak, 
dan melden ze zich ziek en willen een dag thuisblijven. Ze 
raken dus ten achter bij de flinkere koelies, hetgeen hun 
ijver nog meer doet dalen, daar deze achterstand op ge
regelde tijden moet ingehaald worden. Daar nl. alle velden 
geiyk op moeten planten, is het ook noodig dat alle velden 
gelijk op werken. Daarom staat men de goede koelies niet 
toe in hun .tweede derde" te beginnen, alvorens de geheele 
afdeeling of althans de geheele kongsi zyn „eerste derde" 
klaar heeft. Dus moeten de sterke koelies werken in de 
achteriyke velden. Dit geschiedt tegen betrekkeiyk zware 
betaling, omdat men feiteiyk de goede koelies niet daartoe 
kan dwingen. Men zocht het dus in hoogere betaling, en 
dit komt weer ten laste van het achteiyke veld. Bovendien 
wordt dit extra werk contant betaald, elke halve maand. 
De onderneming schiet het noodige geld dan aan de achtelyke 
koelies voor; zy ontvangen dit geld echter niet zelf, maar 
de tandil krijgt het en die betaalt het uit aan dengeen, 
dien het toekomt. 

Dit alles heeft het groote voordeel, dat in alle velden 
steeds het werk even ver is opgeschoten, maar daartegen
over staan de nadeelen van zware belasting der zwakke 
koelies, zoodat deze dikwyis niet uit schuld komen, waar
door hun yver weer aanmerkeiyk mindert en de sterke 
koelies bewerken hun eigen veld minder deugdeiyk om 
maar spoedig veel geld te kunnen verdienen in het veld 
van hun zwakkeren buurman. Toch biyft men op deze 
methode aangewezen, daar de Chineesche daglooners meest 
te zwak zyn, om behooriyk een tjankol te hanteeren en 
Javanen hebben wel wat anders te doen, zyn er bovendien 
te lui voor, en het kost veel moeite om het tjankollen be
hooriyk door hen gedaan te krygen. 

By dit laatste werk hebben we gelegenheid de verschil
lende lastige planten te leeren kennen. 

Op boschgrond ligt het hout gekapt op den grond; is dit 
vooraf reeds gebrand, dan zyn alleen de zwaardere stammen 
blyven liggen met de lianen; zoo niet dan vindt de koelie 
een zwaar stuk werk. Hy zelf moet dan alles „koempoelen": 
klein hakken en op hoopen gooien, later branden. Ook dit 
branden gebeurt op een heel derde tegelyk in alle velden, 
op een namiddag by droog weer en gunstigen wind. Hitte 
en rook zijn dan ondragelyk. Het dunne hout zet dan de 
zwaardere stammen in brand, en deze blyven dag en nacht 
doorbranden, ook al komt er later een beetje regen. Besteedt 
de koelie daaraan niet voel werk, dan brandt de boel ook 
slecht en de stammen vatten geen vuur. Lukt het branden 
niet goed, dan heeft de geheele kongsi ellende, want dan 
moeten alle koelies samen werken, het zware hout weer 
verkappen en weer byeen sjouwen. Het kleine hout is 
opgebrand, zoodat het veel moeite kost, om de stammen 
in brand te krygen. By oerbosch hangt alles van het eerste 
branden af, als dit ook mislukt komen de velden nooit 

meer goed schoon. En veel restanten hout tusschen de 
tabak bemoeilijkt later het oogsten en de controle. Maai
er zyn houtsoorten dio moeiiyk branden, zooals marbau; 
en andere die maar even vuur hoeven te vatten, om totaal 
weg te branden, zooals de twalang. 

By hot koempoelen moeten de stammen in de lengte 
tegen en op elkaar gelegd worden, en daaronder en op komt 
het takhout. Dit schynt het trekken te bevorderen, althans 
het hout vat vuur o 'e r zijn geheele lengte. Als er stammen 
onverbrand zyn blyven liggen, legt de koelie daar dunne 
en korte stammen overheen, en stapelt daarby wat rijs-
hout, dat hij dan in brand steekt. Zoo wordt met weinig 
moeite het te zware stuk hout in 2 of 3 stukken verdeeld 
zonder hakken. Als dit in alle velden gebeurd is, gaan op 
een dag alle koelies van die kongsi samen werken: in 
groepen sjouwen zy de restanten hout bijeen; die moet 
elke koelie voor zich dan maar weer verbranden. 

De lianen willen haast nooit branden, zelfs al hebben zij 
een maand of 5 liggen drogen. Ten einde raad sleept de 
koelie ze maar naar het bosch, dan is hy" ze ook kwijt. 

Waar flink gebrand is, schiet niet spoedig onkruid op, 
althans zeer weinig en nooit verder belemmerend het 
tjankollen. 

By dunner bosch gaat het branden veel gemakkelijker, 
maar na' het branden komt het onkruid weer op: de lalang 
tracht er zich al spoedig te nestelen, gras kan er ver
bazend zwaar worden, zoodat de opperlaag van den grond 
haast zodeachtig wordt, by het tjankollen niet uiteen valt 
en zoo dubbel werk vordert (elke zode moet stukgeklopt 
worden). 

Bij zeer ijl bosch leeren we als grootsten lastpost den 
Salearan, vroeger genoemd, kennen. Vooreerst laat het 
zich lastig kappen, dan wil het niet branden, de koelie 
bezeert zyn handen by het hanteeren van dit goed en zyn 
voeten by het trappen op de stronkjes. De koelie laat het 
dus maar eerst liggen en zal het later wel eer.s verbranden. 
Somtyds komt hier ook de Canna in het wild voor steeds 
met roode bloemen; die is ook niet zoo gemakkeiyk u i t t e 
roeien, maar dat gaat toch nog wel, al steken zij een paar 
maal het hoofd weer op. De onderaardschen deelen schie
ten n.1. opnieuw uit, ook als zij doorgesneden zyn door 
den tjankol. Natuurlyk raakt hun reservevoedsel op bij 
herhaald afkappen van de uitloopers. 

Hetzelfde geldt voor den grootsten lastpost: de lalang, 
die forsche onderaardsche stengels bezit, spierwit en met 
talryke korte geledingen. Uit iedere knoop van deze gele
dingen kunnen nieuwe opgaande loten ontspruiten. 

TAUKETI. 

^ ^ ^ ^ ^ *i*4#»^«$* 
KRUIS- OF ZELFBESTUIVING. 

yn deze caricatuurvorm worden die verhaaltjes dikwijls 
1 verteld. De geleerden') noemen moeder Natuur niet by 

' name, maar wat zy vertellen komt op hetzelfde neer. Zoo 
zegt Kirchner2) van Viola odorata: „ Auszer den groszhülligen 
effenen Blüten kommen, toenn Insectenhesuch ausgeblieben ist3), 
im August an den Auslaufern kleistogame Blüten zur 
Entwickelung! Knuth, inzyn „Handbuch derBIütenbiologie" 
(I pag. 66) meent zelfs, dat bij Drosera daarom kleistogame 

>) Men zie daarover Goebel. üie kleistogamen Blüten ood die Anpaastmgs-
theorien. Biologisches Centrnlblutt. Bund 2't. no. 2t, bladz. 773.780en TOlgeade. 
Wat hier volgt is daaraan ontleend. 

») Flora von Stuttgart, 1888, pag. 3-18. 
3) Cursiveering van mij. 
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bloemen ontstaan zyn, omdat de insecten, die kruisbestui
ving zouden kunnen te weeg brengen, op de bladeren aan
vliegen, aangelokt door de glanzende druppels op de bladeren 
en daardoor geen notitie nemen van de bloemen i). Voor Viola, 
Oxalis, enz. heeft Knuth ook een prachtige verklaring. In 
den zomer bloeien die kleistogaam, omdat dan vele andore 
bloemen ook de „Kreuzungsvennittler" lokken; de gewone 
bloemen ontstaan in het voorjaar „wcil dann die Konkurrenz 
unter den Blumen noch nicht so grosz ist" *). Ludwig2) schryft, 
dat by Oxalis klaverzuring en Viola regelmatig kleistogame 
bloemen optreden omdat in de lente het insectenbezoek 
min of meer onzeker is; by" Lamium amplexicaule zijn de 
eerste bloemen „wohl in folge der mei^t noch ungunsligen 
Witterung"3) kleistogaam, enz. Ook Darwin3) bezondigt 
zich hieraan. In een brief aan Asa Gray schryft hy (waarby 
de uitgever, de botanicus Francis Darwin in eene noot op
merkt, dat deze beschouwing thans algemeen aangenomen 
wordt) „dat echter de bloemen niet alty'd, namelyk vroeg 
in het voorjaar, voldoende door insecten bezocht worden; 
de kleine onvolkomen, zichzelf bevruchtende bloemen «wdew 
daarom gevormd1) (door. . . .?) om eene voldoende hoeveelheid 
zaad aan de tegenwoordige generatie te verzekeren. (!)') 

En met zoo'n verhaaltje is men tevreden. Voor ieder 
afzonderiyk geval wordt een verhaaltje over de medelydend-
heid van moeder Natuur pasklaar gemaakt. Men gelooft het 
en is vol bewondering neergezonken over de „poëzie" in 
de natuur. 

De natuur is poëtisch, zooals de waarheid poëtisch is. 
Maar die fabels zyn een parodie op de poëzie. 

En met dat al cyferen ze het bestaan en het voordeel 
dezer zelf bevruchting niet weg. 

Ja, er zyn planten, die zelfs zelfbestuiving beneden hare 
waardigheid vinden; die zaden zonder bevruchting voort
brengen, óf omdat4) de zorgzame natuur vergeten heeft, 
de noodige dosis stuifmeel te doen ontstaan, zooals by 
Onaphalium, Alchemilla li) en 27ja^ciruw-soorten, of omdat, 
zooals by Hieracium (Havikskruid) en Taraxacum (paarde
bloem) er bergen stuifmeel gevormd wordt, dat, alle mogeiyke 
wetten van „spaarzaamheid met materiaal" bespottend, 
totaal onvruchtbaar de wyde wereld ingaat, weggedragen 
door de insecten. 

Maar er zyn toch middelen ter voorkoming van zelfbe
stuiving? Ik zie die vraag op uwe lippen branden en in 
gedachte zie ik al een heele lyst voorbeelden, als haren, 
twee-huizigheid, één-huizigheid, ongeiyktydig ryp zyn van 
stempel en meeldraden, de „heteromorphio" en, last hot 
least, het insectenbezoek. 

En als ik nu eens beweer, dat in het groot aantal 
gevallen men ze door hun ingewikkeldheid evengoed kan 
noemen middelen ter voorkoming van kruisbestuiving of 
misschien wel van bestuiving in 't algemeen? Ik moet 
hier uitzonderen de óónhuizigheid, daar ik me dan zou 
moeten begeven op het gebied van hypothesen.0) En ik wil 
feiten noemen. 

Iedereen kent het volgende sprookje over de Aristolochia 
demalitis, pypbloem of holwortel. Als de bloemen open
gaan komen eenige mugjes aangevlogen, met stuifmeel 
beladen. 

De mugjes wandelen de bloemkroon in. De haren, die 
in de kroonbuis moeten zyn (maar die dikwyis ontbreken), 

!) Cursiveering van mij. 
») Biologie der Manden 1896, pag. 427. 
a) Leven en Brieven van Charles D&rwln (Dnitsche vertaling m,bil.296). 
•) Gemakshalve z66 uitgedrukt. 
R) Nl. een Zwitsorsche soort, A. alpina. 
») Bij tweehuizigheid kan natuurlijk niets anders plaats hebben dan 

kruisbestuiving. 

die haren dan zijn naar binnen gericht; ze honden de 
mugjes niet tegen. Die komen dan in de bloem. Maar het 
is zoo donker — ze zien niets ze worden b a n g . . . . 
ze willen terug. De haren houden ze nu echter tegen. Ze 
vliegen wanhopig rond — raken den stempel aan — en 
bestuiven die. Nu springen de meeldraden open; de kleine 
gasten worden weer bepoeierd — de haren verwelken lang
zamerhand en de uitweg is open. De mugjes ontvluchten 
hunne gevangenis — en gaan naar eene volgende bloem, 
om weer wanhopig te worden •). Hoe prachtig is dat alles 
ingericht, niet waar? hoe poëtisch! 

Ik ben een beetje meer nuchter uitgevallen, een enfant 
terrible, om zoo te zeggen. En als zoodanig heb ik hot recht, 
te vragen: als eerst de stempel moet bestoven worden, om de 
stuifmeelhokjes te doen rypen, hoe kwam dan de eerste mug 
aan het eerste stuifmeel ? Ik hoorgeen antwoord en heb nooit 
een ander gehoord dan „je ziet het toch gebeuren", en in don 
regel volgt hier venynig op : „Zie je, kruisbestuiving is toch 
maar je ware!" En als ik dan de opmerking maak, dat eene 
rype Aristolochia-vrucht nog zeldzamer is, dan een witte 
raaf, ja, dat voor zoover my bekend hier te lande nog nooit 
één ryp zaad gevonden is, nu dan is er ook weer een 
antwoord: „Uit de Levant ingevoerd" of zoo iets. 

Maar nu is het jammer, dat in onze Oost een Aristolochia 
voorkomt, by welke de vliegenkwestie wat nauwkeuriger 
is nagegaan. Twintig bloemen ongeveer werden geopend; 
elk bevatten gemiddeld tien vliegjes, en van die ongeveer 
200 waren slechts 2 geheel met stuifmeel overdekt; één 
droeg 2 stuifmeelkorrels, de overige geen enkele. 

Een andere soort is op dergelyke wys ingericht — alleen 
met een klein verschil. Zoodra de stempel bestoven is, 
verwelkt de bloemkroon, daardoor wordt de kroonbuis 
afgesloten en de mugjes komen jammerlyk om. En toch 
kruisbestuiving ? 

Bekyken wy nu eens de bloem van een Campanula, het 
z.g. klokje. In de pas geopende bloem zyn de meeldraden 
reeds verwelkt, hun stuifmeel ligt op de styi en wordt 
door haren vastgehouden. De stempellobben zyn nog ge
sloten. Dit laatste echter by sommige soorten. Eenige 
echtor winden die lobben al in den knop, andere later, 
spiraalsgewys op en deze komen zóó met hun eigen stuif
meel in aanraking en bestuiven zichzelf. 

Ten slotte de „heteromorphe" bloomen, die, welke in ver
schillende vormen voorkomen, zooals by de bekende Primula 
acaulis, de stengellooze sleutelbloem. Deze komt voor in 
twee vormen: langstyiig met korte meeldraden en kort-
stylige met lange meeldraden. Ook omtrent ditverschynsel 
bestaat natuurlyk een verhaaltje. Een insect gaat b.v. naar 
de kortstyiige vorm en snoept honig, Meteen wordt zyn 
kop bepoeierd. Dan gaat het dier naar eene langstyiige 
bloem, raakt met zyn kop den stempel aan, bestuift dien 
dus, en neemt stuifmeel aan de slurf mee, gaat dan weer 
naar de kortstyiige vorm (wat weet zoo'n beest toch goed 
wat het doen moet) dan langstyiig, kortstyiig, lang
styiig Het duizelt u misschien, maar ons insect niet. 
Het is een wonder van intelligentie en heeft zenuwen van 
staal — ten minste moet die hebben, maar het heele dier 
bestaat naar alle waarschynlykheid niet. 

Zoo schryft o.a. Prof. de Vries in het Album der Natuur, 
in zyn artikel over „Schuurbiezen": „ . . .Ja , by de Primula's 
schynt het geheele verschynsel der ongelykstyiighoid, hoe 
prachtig en doelmatig het vroeger ook scheen te zyn, toch 
ten slotte doelloos, daar zy in het wild zoo goed als niet 
door insecten bezocht worden, en hunne bevruchting door 

') In deze caricatuur-vorm geeft „men" gewoonlijk het verhaal. 
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het schudden der bloemen, door den wind en dergelyke 
oorzaken bewerkt wordt."1) 

Ge ziet wel, dat de bloemenbiologie evenveel fabelen 
bevat als de Noordsche of de Grieksche mythologie. Maar 
men weet, hoe de laatste gelezen moeten worden; de eerste 
worden voor pure waarheid geslikt. Daarop kunt ge echter 
aan, dat dat verhaal, dat het verwonderlykste ly'kt, dat u 
het eerst doet denken aan de verbazingwekkende doel
matigheid en de zorgzaamheid der natuur, het eerst moet 
worden gewantrouwd. 

Dat is nu allemaal goed en wel, hoor ik zeggen; maar 
het insectenbezoek, dat is toch maar niet weg te cyferen. 
De meeste bloemen worden door insecten bezocht, en, niet 
waar, de insecten moeten noodzakelijk kruisbestuiving te 
weeg brengen. Altijd dat oude liedje! Ik kan me daarover 
bepaald nijdig maken, want 

voelt ge ! een wanbegrip kan mij tot wanhoop jagen, 
on "t is een wanbegrip uit over-grootvaèrsdagen, 

dat insectenbestuiving en kruisbestuiving synonima zyn. 
Waarop is dat toch eigenlyk gebaseerd ? Heeft ooit iemand 

een insect zien vliegen van de eene plant naar de andere» 
telkens één bloem bezoekend, zooals het hypothetische 
primula insect? Immers neen! Een bij, by voorbeeld zoekt 
heel naarstig de plant van onder tot boven af en vliegt 
dan verder. 

En hebben de insecten zooveel botanische kennis, dat 
ze zich op één dag, met één soort aUéén bezig houden? 
Voor kruisbestuiving is toch een vereischte, dat niet hutje 
en mutje door elkaar bezocht worden. Niemand, die maar 
eens in zyn leven gedurende een paar minuten zyn aan
dacht heeft geschonken aan de insecten, zal dat durven 
bevestigen, althans voor alle soorten. 

Van byen en hommels wordt echter beweerd dat deze 
zeer „soortvast" zouden zyn. Zelf heb ik te weinig onder
vinding, om dit óf te bevestigen, óf te bestryden. Wel heb 
ik een enkele maal een hommel er op betrapt, op plaatsen 
waar twee bloeiende plantensoorten (b.v. Hondsdraf en 
Boschviooltje) naast elkaar stonden, dat hy beide met een 
bezoek vereerde. Maar deze „vergissingen" kunnen uit
zonderingen zyn. Toch geloof ik, dat by nauwkeurig onder
zoek3) blyken zal, dat dergelyke „vergissingen" meer begaan 
worden, ja zelfs dat, behoudens weinige uitzonderingen, de 
betrekkely ke soortvastheid daaraan zal moeten toegeschreven 
worden, dat de bezochte planten op ééne plaats in groot 
aantal voorkomen. In den tuin, waar enkele exemplaren 
van verschillende soorten tegeiykertijd bloeien, is er, althans 
voor zoover ik heb kunnen nagaan, van soortvastheid 
weinig te bespeuren; maar ik erken, waarnemingen in 
stadstuintjes mogen den doorslag niet geven. En zelfs, toe
gegeven, dat deze insecten werkeiyk soortvast zouden zyn, 
dan nog is kruisbestuiving lang niet verzekerd. 

Hierover schryft Prof. de Vries in het reeds genoemde 
artikel. „Bijna overal vliegen de by'en en hommels zóó van 
de ééne bloem naar de andere, dat zy door elkaar het 
stuifmeel van een ander individu en dat van andere bloemen 
derzelfde plant op den stempel der bezochte bloem brengen, 
en met zeer weinig uitzonderingen geven beide soorten van 
bevruchting even volledig en even goed kiembaar zaad. Het 
doel is dus klaarblykeiyk slechts, dat een deel der zaden door 
kruising ontstaan zal, terwyi een ander deel zonder schade 
door zelf bevruchting mag gevormd worden. En gaan wij 

') Ook Darwin heeft bemerkt, hoe zelden de insecten overdag de bloemen 
van Primula bezoeken. Hij concludeerde daaruit, dal zij gewoonlijk bestoven 
werden door nachtvlinders (C. Darwin, Terms of Tlowers). 

a) Ik zie met verlangen dit jaareene heele lijst nau«;tomWy(! waarnemingen 
in De Levende Natuur te gemoet. Aan het speuren, lezers I 

bij allerlei bloemen de kansen na, dan zien wij spoedig, 
dat eene kruising van slechts enkele procenten der zaden 
regel is1) en dus als voor het voortbestaan der soort vol
doende moet worden beschouwd." 

Naar ik meen, behoef ik niet verder te gaan. Als ge 
echter denkt, dat het feitenmateriaal uitgeput is, vergist 
ge u deerlijk. 

Van de ongeveer 480 geslachten van wilde inlandsche 
bloemplanten vermenigvuldigen zich 6, te weten: kalmoes 
Aconis, pypbloem Aristolochia, waterpest Elodea, speenkruid 
Ficaria, kikkerbeet Hydrocharis, en kroos Lemna2), zich 
uitsluitend, of byna uitsluitend zonder zaad; 4, reeds ge
noemd, kunnen zaad zetten zonder bestuiving. By 22 ge
slachten brengt insectenbezoek zelfbestuiving (in engeren 
zin) te weeg, terwijl eindelijk het aantal geslachten, waarvan 
met zekerheid bekend is, dat ze zich geheel of gedeeltelyk 
door directe zelfbestuiving vermenigvuldigen, 205 bedraagt. 
En onder de overige (=4= 240) geslachten, schuilen nog vele, 
b.v. alle windbloeiers als grassen, cupuliferen, coniferen, 
waarvan de bestuiving niet of uiterst onvolledig is nagegaan. 
of eindeiyk waarvan ik in 't geheel geen opgaven kon 
vinden. Dit alles onverminderd de zelfbestuiving door in
secten-bezoek. 

Ge ziet dus wel, dat op de noodzakelijkheid van kruis
bestuiving heel wat af te dingen valt. Vergeef mij, dat ik 
over haar ontegenzeggelijk groot nut nu niet verder uitwijd. 
Ik verzoek u echter wel in het oog te willen houden, dat 
het myn voornemen niet is geweest, u van de „almacht" 
van zelfbestuiving te overtuigen. Ongetwyfeld zijn er 
planten, voor welke kruisbestuiving een vereischte is voor 
het voortbestaan der soort. 

Een enkel woord nog over de ervaringen der kweekers. 
Dat zy zweren by' kruisbestuiving komt, myns inziens in 
hoofdzaak daardoor, dat de meeste cultuur planten bastaarden 
zyn, welke door zelfbestuiving weer in hunne elementen 
uiteen vallen, hetzy" dadelyk, hetzy langzamerhand. 

En overigens heb ik nooit beweerd, en ik zal nooit be
weren, dat kruisbestuiving onmachtig i s ; ik teeken alleen 
verzet aan tegen de, haar nog algemeen toegekende, almacht. 

Haarlem, Maart '05. J. A. LOÜEWIJKS J R . 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Aiustordamsclie Eutomologische Club. 

Op Zaterdag 18 Maart 1905 hield de „A. E. C." hare 
37ste byeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. 
Oudemans, des avonds te 8 uur in „Zeemanshoop". 

Aanwezig 11 leden. 
Op voorstel van den voorzitter wordt besloten, de vol

gende vergadering, in de maand Mpi, op een Dinsdag te 
houden. 

De heer Mac Gillavry vertoont cocons en levende Elateriden-
larven, te Hilversum in boommolm aangetroffen en verder 
Dipteren-larven, te Leiden gevonden, mineerend in akelei. 

De heer Stakman laat een afwijkend exemplaar van 
Pararge megaera L. rondgaan, dat het groote oog op den 
linkervoorvleugel mist, verder eieren van Chrysopa en een 
dwergexemplaar van Pieris rapae L. 

De heer Polak stelt ter bezichtiging eenige serieën van 
vlinders, ten deele bestaande uit gevangen, ten deele uit 
gekweekte exemplaren. De bedoeling is, om te doen zien, 

') Cursiveering van mij. 
2) Onder de andere geslachten zijn ook nog enkele soorten, die in hoofd

zaak zich vegetatief vermenigvuldigen zooals Allium vineale en Tulipa 
tylvéstris (de boschtulp). 


