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EEN MERKWAARDIGE P L A N T . 
~t-"^en mijner leerlingen, E. G. van 't Hoog, vond 

J V , in 't najaar van 1908, als opslag in een 
tuin te Amsterdam, een vreemde plant. Uit 

een biologisch oogpunt vertoont deze zooveel merk
waardigs, dat zij, mocht ze zich handhaven, zeker 
als een aanwinst voor onze flora mag worden 
beschouwd. 

De plant bleek te heeten Blumeribacliia insignis 
en te behooren tot de Zuid-Amerikaansche familie 

der Brandwinden of Loasaceeën. Dit zijn meestal 
klimplanten, die, evenals onze Brandnetel, voorzien 
zijn van brandbaren, gevuld met een bijtend vocht 
en van boven eindigend in een klein knopje (zie 
fig. 2); raakt men nu de plant eenigszins onvoor
zichtig aan, dan breekt dit knopje af en het afge
broken, spitse uiteinde van het haar dringt in de 
huid, terwijl tegelijk het scherpe vocht in de wond 
wordt uitgestort. Van 't Hoog heeft zich dan ook, 

f 

volgens zijn zeggen, leelijk ,/gebrand*. Merkwaardig 
is, dat de plant, door bladvorm en bladstand, wel 
iets brandnetelachtigs heeft, ofschoon ze toch in 
een heel andere groep van 'tplantenrijk 
thuis behoort. 

Zeer eigenaardig zijn ook de vruchten 
(fig. 1); ze zijn n.1. spiraalsgewijs ge
draaid, hangen aan lange stelen omlaag 
en moeten, bij rijpheid, met spleten 
openspringen. Rijpe vruchten heb ik 
echter niet gezien. 

Het belangrijkst is wel de bouw 
der bloem en haar bestuivingsinrichting. 
Op een vrij langen steel, waaraan twee 
kleine steelblaadjes zitten (fig. 3) staat 
een onderstandig vruchtbeginsel met 
een korten, stijl en een kleinen stempel; 
daarboven vijf groene kelkblaadjes en 
vijf geelwitte, sierlijk gebogen en min 
of meer zakvormige kroonbladeren. 
Hierin liggen, bij pas geopende bloemen, 
de vijf bundels van vruchtbare meel
draden; langzamerhand echter richten %'j^imi^aax 
deze zich op, zoodat ze met hun helm- "' x ÏJQ 
knopjes boven,, de plaats komen te 
staan, waar de toegang tot den honing zich bevindt. 
Genoemde vloeistof wordt n.1. bewaard in vijf zeer 
eigenaardig gevormde toestelletjes (fig. 4), die wel 
eens bij kroon bladeren genoemd worden, maar die 
eigenlijk bestaan uit drie sterk vervormde, onvrucht
bare meeldraden of staminodiën. Ze zijn wit met 
een helroode vlek en een rood randje (het rood is 
in de figuur zwart geteekend) en dragen aan de 
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achterzijde drie witte draden met roode toppen. 
Met hun hollen kant omsluiten zij elk nog weer 
twee draadvormige staminodiën, die er ver boven 
uit steken en ook al een rood randje vertoonen; 
dit alles maakt een allersierlijksten indruk, vooral 
als men de bloera met een loep bekijkt, en behoeft 
in merkwaardigheid voor de beroerade honingtoe-
stellen van Parnaskruid zeker niet onder te doen. 
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Welke insekten nu de natuurlijke bezoekers der 
bloem zijn, is nog onbekend en zal hier te lande 
ook wellicht niet uitgemaakt kunnen worden; in 

elk geval moeten ze een zeer dunnen, ofschoon niet 
heel langen zuiger hebben, want de toegang tot den 
honing wordt door de beide binnenste staminodiën 

bijna geheel afgesloten en de lengte van een honing-
toestel bedraagt ongeveer 3 mM. De roode vlekjes 
en randjes doen zeer waarschijnlijk dienst als 
honingmerk. 

Als de meeldraden hun stuifmeel verloren hebben, 
verdorren ze, en nu eerst komt de stempel tot 
ontwikkeling; de bloemen zijn dus duidelijk prote-
randrisch. Toch is zelfbestuiving zonder hulp van 
insekten, zooals uit het bovenstaande blijkt, geens
zins onmogelijk en uit het feit, dat er aan de 
Amsterdamsche plant vruchtzetting had plaats 
gehad, mogen we dus niet afleiden, dat de bloemen 
door insekten bezocht waren. 
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GESTEENTEN. 
bodem een noodwendig deel van ons bestaan. Immers, 
de gesteldheid van den bodem van een land kan be
slissen over de bewoonbaarheid voor plant, dier en 
mensch; en vormt er voor een deel de levensvoor
waarden van. Een beetje kennis, zij het voorloopig 
dan ook een oppervlakkige, van de stoffen, die den 
buitensten aardkorst vormen, van hun ontstaan en 
vergaan, heeft mijns inziens dan ook wel degelijk 
recht op een onderdak in ons tijdschrift; ook vragen 

ze maar een 
klein beschei
den plaatsje. 

Ik ontveins 
me niet, dat 
ik zoodoen
de ons tijd
schrift breng 
op het terrein 
van de aard
r i jkskunde 
en meer in 
het bijzonder 
op het onder
deel, aard-

Een granietboom waarvan de boven liggende lagen en een deel van den kop zijn verweerd en weggespoeld. k u 11(10 Of 

Rechts en links de overgebleven gedeelten van geplooide aardlagen; stippellijnen geven de richting van de vroegere aan. «fl,-.! ^ / r i fi 

Vereenvoudigd naar Walther. g e O l O g l ö . 

Maar dat kan 

(T\3Lt is nog eens een stevige titel voor een opstel, 
s^s zult u zeggen. En toch heb ik zelden wankel-
moediger geaarzeld bij het neerzetten van een op
schrift. 

Niet dat ik ooit twijfelde, of het onderwerp onze 
lezers wel zou interesseeren; maar het heeft den 
schijn, niet thuis te behooren in ons tijdschrift; 
dat er immers een is voor de Levende Natuur en 
in hoofdzaak voor eigen waarnemingen in ons eigen 
V a d e r l a n d 
en zoo moge
lijk in zijn 
Koloniën. De 
overweging 
evenwel, dat 
eigen waar-
n e m i n g e n 
ook hierbij 
te pas komen 
en ik u op 
een nauw 
verband tus
schen de 
levende na
tuur en den 
aardbodem 
kan wijzen, 
heeft mij ten slotte doen besluiten, ook maar een 
iets op te nemen uit het gebied der delfstofkunde. 
Eigenlijk behoort die ook er bij, niet waar? Van 
ouds, en nog bij examens, vormen plant-, dier- en 
delfstofkunde, ook wel de drie Rijken der Natuur 
genoemd, den trits: Natuurlijke Historie. 

Evengoed als de lucht en het water noodig zijn, om 
al wat leeft in leven en in stand te houden, is ook de 

dunkt me, geen kwaad, al moest het er voor uitgebreid 
worden. Wij zullen wel zorgen, dat het in goeden zin 
populair blijft, dat er geenal te gewaagde of netelige 
kwesties in besproken worden, die leeken op dit 
gebied zoo licht op een dwaalspoor kunnen voeren; 
integendeel; het is wellicht, als wij genoeg mede
werking van deskundigen krijgen, juist mogelijk, 
de fantasie-wetenschap, die tegenwoordig met tallooze 




