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Na heel wat wikken en wegen besloot het bestuur tot den aankoop. Er 
waren bestuursleden die vreesden, dat de taak boven de krachten der Vereeni
ging zou gaan, andere, die meenden, dat zoo wij niet toetastten, nog bitterder 
verwijten ons zouden treffen, dan toen de Wildenborch verloren ging. Het ergste 
was, dat de koop moest worden gesloten binnen drie dagen en dat dus de tijd 
ontbrak, om zekerheid te erlangen, dat een leening — de traditioneele drie-
percents-natuurmonumenten-leening — volteekend zou worden. 

't Was dus een sprong in 't duister, maar hij werd gewaagd. Het Bestuur 
meende er niet aan te mogen twijfelen, dat een maatregel als deze in nog 
breeder kringen sympathie zal wekken, dan eertijds de aankoop van het Naarder-
meer en kort geleden die van de Leuvenumsche bosschen. 

De Veluwezoom zelf heeft reeds voor de helft van het benoodigde kapitaal 
deelgenomen in de leening, beproefde vrienden van de Vereeniging hebben ook 
nu weer het hunne gedaan, er ontbreken nog enkele tienduizenden. Op aanvraag 
zend ik gaarne inschrijvingsbiljetten. 

Maar nog meer dan aan leeningsgelden heeft de Vereeniging behoefte aan 
leden en aan stamkapitaal. Hoe schoon zou 't zijn, als eens door heel Nederland 
zulke uitgestrekte wandelparken van ongerept natuurschoon voor goed voor 
iedereen toegankelijk bleven, minstens één in elke provincie. Dil ideaal is ge
makkelijk te bereiken, wanneer iedereen, die prijs stelt op wandelgenot zich 
aansluit bij de Vereeniging, of haar door schenkingen verrijkt. De minimum 
contributie bedraagt ƒ2.50 per jaar; voorzitter is Dr. J. Th. Oudemans, Paulus 
Potterstraat 12, Amsterdam. 

J A C P. THIJSSE. 

ENTBASTAARDEN. 
CVorvolg min hls. 288J. 

E enting werd nu zoo uitgevoerd, dat van een tomaatplant het 
bovenstuk weggesneden werd, terwijl daarop in den stengel een 
overlangs wigvormige insnijding werd gemaakt. In die wig werd 
nu de entloot van de nachtschade geplaatst, die natuurlijk aan 
het ondereinde zoodanig gesneden was, dat zij in de wig van 

de tomaat paste. Nadat de vergroeiing had plaats gehad, werd nu op de ver-
groeiingsplaats het geheele bovenstuk weggesneden. Er bleef dus staan een 
stengelstomp van een tomaatplant, die aan zijn boveneinde een wigvormige 
uitholling bezat, gevuld met nachtschadeweefsel, terwijl dit met dat van de 
tomaat tot een geheel vergroeid was. Wanneer men dus de sneevlakte bezag, 
bestond deze in het midden uit nachtschadeweefsel, dat ter weerszijden ingesloten 
werd door weefsel van de tomaat. Wanneer men nu alle gewone knoppen 
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wegsneed, ontwikkelden zich uit het wondweefsel van de sneevlakte bijknoppen, 
die tot bebladerde spruiten konden uitloopen en die Winkler dan verder in het 
leven kon houden door ze te stekken. Zaten deze knoppen op het middenstuk 
van de sneevlakte, dus op het nachtschadeweefsel, dan kwam er een spruit 
van de nachtschade uit voor den dag, zaten zij op een van de stukken ter 
weerszijden, dus op het tomaatweefsel, dan ontsproot er een tak van de tomaat 
uit; dat was tot zoover niet bizonder merkwaardig. 

Maar nu zag Winkler na tal van vruchtelooze proeven één maal een knop 
optreden juist op de grens, waar twee planten vergroeid waren en het levende 
wezen, dat daaruit opgroeide., was uiterst merkwaardig. Het was namelijk voor 
de eene helft tomaat, voor de andere nachtschade en wel zoodanig, dat het 
scheidingsvlak tusschen die twee overlangs liep. Zat een blad aan de tomaatzijde, 
dan was het gevind, aan den anderen kant daarentegen enkelvoudig en zat het 
toevallig juist op de grenslijn, dan was de eene helft van het blad tomaatachtig, 
de andere helft nachtschadeachtig. Winkler noemt deze merkwaardige wezens 
„Chimaeren", daarbij een woord uit de Grieksche mythologie gebruikende. De 
chimaeren der Grieken waren monsters met den kop van een leeuw, het lijf 
van een geit en den staart van een draak. 

Hoe merkwaardig het verkregen resultaat ook was, een entbastaard was het 
zeker niet; alleen het gaf hoop op succes bij voortgezette proefnemingen en deze 
voerden Winkler nu ook inderdaad tot hetgeen hij zocht. 

Uit knoppen, die juist op de vergroeiingsplaats van tomaat en nachtschade 
ontstonden, ontwikkelden zich tusschen vormen tusschen die twee planten en 
wel eerst een bepaalde vorm, door hem met den naam Solanum Mnngense, 
Tiibingenschü nachtschade, bestempeld, later nog vier andere vormen, door hem 
aangeduid met de namen: Solanum proteus, Solanum Gaertnerianum, Solanum 
Koelreuterianum en Solanum Barwinianum. Ai deze vormen heeft hij door stekken 
kunnen vermenigvuldigen en ze ook gedurende den winter in het leven weten 
te houden; op die wijze blijven zij met al hun eigenschappen constant. Alleen 
een zoer enkele maal werd een verschijnsel gezien, dat een enkele spruit terug
slaat naar een van de ouderlijke vormen; zoo leverde b.v. Solanum tubingense 
een enkele maal spruiten van zwarte nachtschade. Het optreden van deze knop-
variaties herinnert aan hefc boven beschreven verschijnsel, dat Adam's Gouden 
Regen nu en dan spruiten van de Gouden of de Purperen Regen voortbrengt. 

In hun eigenschappen gelijken deze nieuwe vormen ten dee'.e op de tomaat, 
ten deele op de zwarte nachtschade en wel zoo, dat de eene meer de eigen
schappen van de tomaat, de andere meer die van de nachtschade ten toon spreidt, 
zoodat men zelfs een vrij geleidelijke overgang vindt, wanneer men ze in een 
reeks opstelt en daarbij aan de eene zijde begint met de zwarte nachtschade, 
dan laat volgen Solanum Gaertnerianum, vervolgens Solanum tubingense, Solanum 
Darwinianum, Solanum proteus, Solanum Koslreuterianum om ten slotte uit te 
komen bij de tomaat. 
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Met een enkel woord wil ik duidelijk maken, hoe de eigenschappen van deze 
entbastaarden ten deele die zijn van de tomaat, ten deele die van de zwarte 
nachtschade. Ik kies daartoe Solanum tubingense: de bladeren zijn enkelvoudig als 
die van de nachtschade, maar de rand is gezaagd evenals bij de tomaat, de geheele 
plant behaard als de tomaat en de stengel, wat stevigheid betreft, tusschen de twee 
vormen instaande. Bij de bloemen is de kelk in vorm gelijkende op die van de tomaat, 
de kelkslippen staan in lengte tusschen de twee ouderlijke vormen in, nam. 2 — 3 m.m. 
tegenover 1 m.m- bij de nachtschade en 8—10 m.m. bij de tomaat. Ook de 
bloemkroon staat in grootte tusschen de twee in, maar naderend tot de nacht
schade, terwijl de kleur vrijwel even geel is als bij de tomaat. Een enkele maal 
komen zestallige bloemen voor, die ook bij de tomaat bekend zijn, bij de nacht
schade niet. De helmknoppen, die ongeveer lè maal zoo lang zijn als die van 
de nachtschade (bij de tomaat zijn zij 3 maal zoo lang) zijn evenals die van de 
tomaat behaard en hangen aan hun top samen met hun helmbindsels, wat in 
iets sterkere mate v)orkomt bij de tomaat, terwijl zij daarentegen bij de nacht
schade vrij zijn. Ook wat het openspringen betreft, staan zij tusschen de twee 
andere vormen in. De vrucht vertoont veel overeenkomst met die van de nacht
schade, maar wijkt daarvan o.a. af door de sterke beharing. 

Hoe zijn nu deze entbastaarden ontstaan en hoe komt het, dat men hier 
minstens vijf tusschenvormen tusschen zwarte nachtschade en tomaat kan 
krijgen? Die vraag is eveneens door Winkler onderzocht en ook hier is de 
oplossing vrijwel gevonden. Om die te begrijpen, is echter een kleine uitweiding 
noodig over de wijze waarop geslachtelijke bastaarden ontstaan. 

Iedereen weet, dat het lichaam van een plant opgebouwd is uit kleine 
celletjes, die men somtijds reeds met het bloote oog kan zien, maar die meestal 
pas met behulp van het mikroskoop kunnen worden waargenomen. In elke cel 
wordt dan behalve andere deelen o. a. ook een belangrijk orgaan aangetroffen, 
dat men met den naam celkern aanduidt. Cellen en evenzoo de celkernen ver
menigvuldigen zich door deeling, zoodat alle cellen van een plant afgeleid kunnen 
worden uit die, waaruit de kiem ontstaan is, dus uit de eicel. Deze eicel ont
wikkelt zich echter pas na bevruchting, d. w. z. nadat zij versmolten is met een 
mannelijke cel, die uit de stuifmeelkorrel afkomstig is. Zoo zijn dus alle cellen 
van een plant terug te brengen tot de bevruchte eicel, terwijl deze weer op haar 
beurt uit een vereeniging van vrouwelijke en mannelijke cel ontstaan is. Het
zelfde kan van de daarin aanwezige kernen gezegd worden: bij de bevruchting 
versmelten de vrouwelijke en de mannelijke kern en de zoo ontstane a. h. w. 
dubbele kern geeft door voortdurende deeling aanleiding tot het ontstaan van 
alle kernen van de nieuwe plant. Nu zitten er in de kern deelen, die men met 
den naam kernlissen bestempelt en wier aantal constant blijft bij een bepaalde 
soort, daar zij bij elke deeling overlangs gehalveerd worden en dan ieder van 
de beide helften in een van de twee nieuwe kernen terecht komt. Stel, dat wij 
dus eens een plant hebben met acht kernlissen in vrouwelijke en mannelijke 
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geslachtscel, dan zal na de bevruchting, dus de versmelting van die beide kernen, 
de kern van de bevruchte eicel er 2 maal 8, dus zestien bevatten en evenzoo 
alle andere kernen van de plant, daar bij elke deeling die zestien ieder gehalveerd 
worden, zoodat elke nieuwe kern er weer zestien bevat. Alleen bij de vorming 
der geslachtscellen wordt dit aantal op de helft teruggebracht op een wijze, die 
hier buiten beschouwing kan blijven, zoodat dus de vrouwelijke en de mannelijke 
cel ieder weer een kern bevatten met acht kernlissen. 

Bij het ontstaan van bastaarden nu vereenigen zich een vrouwelijke en een 
mannelijke cel van twee verschillende plantensoorten of — rassen, en dus ook twee 
verschillende kernen, waarbij dus ook het aantal kernlissen verschillend kan zijn. 
Nu was het natuurlijk de vraag, of iets dergelijks plaats heeft bij het ontstaan 
van //entbastaarden'1'. Vindt daar een versmelting van twee cellen en van de 
daarin voorkomende kernen plaats en ontstaan hieruit de entbastaard, of gaat 
het op geheel andere wijze? 

Het is duidelijk, dat het onderzoek van het aantal kernlissen hier een ant
woord op geven kan, mits dit aantal bij de ouderlijke soorten verschillend is. 
Dit nu was ongelukkig niet het geval bij de Gouden en de Purperen Regen, 
maar wel, — en in zeer sterke mate — bij de tomaat en de zwarte nachtschade, 
waarvan de eerste 24, de laatste 72 kernlissen in haar celkernen bevat, dus 12 
en 36 kernlissen in de kernen van hun geslachtscellen. 

Winkler vond nu bij Solanum tubingense, dat de buitenste laag van cellen 
kernen bezit met 24 kernlissen, dus als bij de tomaat, terwijl een telling van 
het aantal kernlissen bij alle andere cellen van de plant het getal 72 opleverde, 
dus juist als bij de zwarte nachtschade. M. a. w. deze „entbastaard* is een 
zwarte nachtschade, waarvan de buitenste laag van cellen vervangen is door
een enkele laag van cellen van de tomaat, is dus wat Baur noemt een perikli-
naalchimaere, een vreemd woord, dat event, ook weergegeven zou kunnen wor
den door den term omhullingschimaere. 

Om dit laatste te begrijpen is het noodig iets te vertellen van waarnemin
gen door Baur bij bonte Pelargonmm''s gedaan en wel bij de witbonte Pelar
gonium zonale. Iedereen kent die planten, waar het gedeelte van het blad bij 
den bladsteel groen ziet, terwijl de bladrand wit is, dus de groene kleurstof 
mist. Uit het onderzoek is nu gebleken, dat bij deze planten de twee buitenste 
lagen van cellen het vermogen geheel missen, de groene kleurstof voort te 
brengen. De heele plant zit dus a. h. w. in een huid zonder bladgroen als een 
vinger in een handschoen, waarbij men zich die huid alleen doorschijnend moet 
denken, zoodat het onderliggende groene weefsel er doorheen schijnt. Deze huid 
nu is twee cellen dik; daar waar, zooals aan den bladrand, de heele dikte van 
het blad niet meer dan vier cellen bedraagt, is het alleen huid en mist dus de 
groene kleur geheel, vandaar de witte rand. 

Daar de geslachtscellen altijd uit de tweede cellaag (van buitenaf gerekend) 
ontstaan, moeten deze dus ook het vermogen missen, de groene kleurstof voort 
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te brengen en evenzoo moeten zij dit vermogen niet op hunne nakomelingen 
kunnen overdragen. Wint men dus zaad van deze planten, dan zijn de klem-
plantjes geheel wit; daardoor kunnen zij hun koolstof voedsel niet aan het 
koolzuur van de lucht onttrekken en zij gaan dus al zeer spoedig te gronde, 
nadat het voedsel, dat in het zaad opgehoopt was, verbruikt is. Men kan ze 
echter in het leven houden, door ze te enten op een groene plant, die dan voor 
de voeding van het zuiver witte ras zorg draagt. M. a. w. er is een groen ras 
en een .vit ras, die bij de witbonte Pelargonium zonale in hetzelfde individu 
aanwezig zijn, de groene binnen de witte, daardoor omhuld, vandaar dat men 
van omhullings-chimaere kan spreken. Dat men het woord chimaere hier gebruiken 
mag, is duidelijk; immers ook bij de chimaeren van Winkler zijn twee verschil
lende soorten of rassen in een enkel individu vereenigd en wel zoodanig, dat 
sommige cellen tot de eene, andere tot de andere soort behooren, alleen loopt 
de grens tusschen die twee daar overlangs, zoodat het den indruk maakt, alsof 
twee sectoren tegen elkaar gegroeid zijn, vandaar dat Batir deze ter onderscheiding 
noemt Secto?iaalchimaeren. 

Solanum tubingense is dus een omhullingschimaere, waarvan de buitenste 
cellaag van de tomaat is, de andere cellen van de zwarte nachtschade zijn en 
zoo heeft Winkler ook gevonden, dat zijn SotonumZbeZreMtenanwrn iuist omgekeerd 
een tomaat is, omgeven door een enkele cellaag van de zwarte nachtschade. 
Bij Solanum proteus zijn de twee buitenste collagen van de tomaat, de verdere 
binnenste van de zwarte nachtschade, terwijl zeer waarschijnlijk bij Solanum 
Gaertnerianum juist het omgekeerde wordt aangetroffen, dat wil zeggen, dat wij 
hier te doen hebben met een tomaat, waarvan de twee buitenste collagen ver
vangen zijn door die van de zwarte nachtschade. 

Wanneer wij nu bedenken, dat, zooals ik zooeven reeds zeide, de geslachts
cellen altijd ontstaan uit de op een na buitenste laag van cellen, dan is het 
duidelijk, dat deze of zuiver zwarte nachtschade, of tomaat moeten zijn en het 
is dan ook beprijpelijk, dat de nakomelingen zuiver de eene of de andere vorm 
zijn. Zoo vond Winkler, dat het zaad van Solanum tubingense uitsluitend zwarte 
nachtschade oplevert, dat van Solanumprotms niets anders dan tomatenkiemplantjes. 

Alleen Solanum Darwinianum zou zich anders gedragen, daar de plant 
in haar kernen achtenveertig kernlissen zou bevatten. Winkler beschouwt dit 
als een bewijs, dat hier een vereeniging van twee cellen en daarmee van twee 
kernen voorafgegaan zou zijn aan het ontstaan van deze vorm. Er zouden dan 
bij elkaar gekomen zijn 24 en 72 kernlissen, dus 96 en deze zouden daarna op 
de helft, dus 48 gereduceerd zijn. De mededeelingen van Winkler hieromtrent 
zijn echter nog zeer kort, zoodat wij beter doen op de uitvoerige verhandeling 
te wachten en ondertusschen deze misschien zeer belangrijke vorm verder buiten 
beschouwing te laten. 

Houden wij ons daaraan, dan kunnen wij dus zeggen, dat de kunstmatig 
verkregen bastaarden omhullings-ohimaeren zijn en de vraag rijst, of ditzelfde ook 
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het geval is bij Adam's Gouden Regen en bij de Mispelmeidoorn van Bronveanx. 
Voor de eerste kan de vraag zeker bevestigend beantwoord worden, voor de 
laatste vermoedelijk ook. Beperken wij onze beschouwing tot Adam's Gouden Regen. 

Daaromtrent is reeds twintig jaar geleden door Macfarlane een onderzoek 
uitgevoerd. Deze heeft uitvoerig de mikroskopische bouw ervan vergeleken met 
die van de gewone Gouden Regen en van de Purperen Regen. Het viel hem toen 
reeds op, dat de buitenste cellaag in eigenschappen overeenstemde met die van 
de Purperen Regen, zoodat hij dan ook zegt, dat het onderzoek //would seem at 
first sight to prove that the hybrid portion was wrapped round, so to speak, 
by an epidermis of Cytisus purpureus". Hij was er dicht aan toe, de waarheid te 
vinden, want inderdaad is nu aan Baur uit het onderzoek van de bladeren en 
aan Buder uit het onderzoek der bloemen gebleken, dat Adam's Gouden Regen 
een gewone Gouden Regen is, waarvan de buitenste cellaag vervangen is dooi
de cellen van de Purperen Regen. Met deze opvatting van de plant als omhul
lingschimaere laten zich alle eigenaardigheden ervan verklaren, o,a. het voort
brengen van zaad, dat zuiver Gouden Regenplanten geeft, omdat immers de op 
een na buitenste laag van cellen, waaruit de geslachtscellen ontstaan, aan de 
gewone Gouden Regen behoort. Tevens blijkt, dat de mededeelingen van Adam 
omtrent de wijze, waarop zijn plant ontstaan is, vermoedelijkgeheel juist waren, 
ook al heeft niemand later de door hem toegepaste bewerking met succes kunnen 
herhalen. 

Het zijn zeker hoogst merkwaardige wezens die ons de hier besproken 
onderzoekingen hebben leeren kennen; wellicht zal het in de toekomst gelukken, 
er nog andere soortgelijke te doen ontstaan. Dit zal ook nog in ander opzicht 
van groot belang zijn, omdat het een bijdrage kan leveren tot beantwoording 
van de vraag, in hoeverre de eigenschappen van een plant erfelijk zijn, dus reeds 
in principe in de kiemcellen aanwezig en. in hoeverre zij eenvoudig een gevolg 
zijn van de daarop inwerkende omstandigheden. 

Ik heb er boven al aan herinnerd, dat verschillende voeding invloed heeft 
op het uiterlijk van een plant en de onderzoekingen der laatste twintig jaren 
hebben ons tal van voorbeelden leeren kennen, waar de uitwendige omstandigheden 
invloed hebben op den vorm en den bouw van plantendeelen. Deze omstandigheden 
heeft men min of meer in zijn macht; men kan de temperatuur, den vochtigheids-
toestand, het licht, de voeding, enz. binnen tamelijk ruime grenzen laten wisselen. 
Maar tot nu toe had men het nauwelijks in zijn hand, den invloed van de inwendige 
omstandigheden na te gaan. Toch is het zeker, dat deze inwendige omstandigheden 
invloed uitoefenen, dat het eene plantendeel de ontwikkeling van het andere kan 
bevorderen of tegengaan of in een bepaalde richting leiden. Er zijn nu methodes 
bekend geworden, waardoor men van deze verschijnselen iets te weten is gekomen, 
maar er moet wel op gewezen worden, dat het woordje iets beteekent heel 
weinig, zoodat wij dankbaar kunnen zijn voor elk nieuw middel, om ons op dit 
moeilijke gebied iets verder te brengen. En zulk een middel hebben wij hier: 
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immers, het zal thans zaak zijn, na te gaan of b.v. de eigenschappen van de 
buitenste cellaag van Adam's Gouden Regen geheel overeenstemmen met die van 
de Purperen Regen, dan wel of er grootere of kleinere verschillen te vinden zijn. 
Komen die voor — en er mag wel reeds gezegd worden, dat er verschillen zijn, b.v. 
wat de huidmondjes betreft — dan kunnen die alleen een gevolg zijn van den 
invloed, dien de meer naar binnen gelegen cellen van de Gouden Regen op deze 
cellen uitoefenen. 

Het laat zich dus voorzien, dat deze onderzoekingen, die reeds nu onze 
opvattingen in vele opzichten verruimd hebben, ook nog een nieuw licht zullen 
werpen op tal van andere interessante vragen op het gebied van de leer der 
erfelijkheid. 

Utrecht. F. A. F. C. WENT. 

SPERWERS EN GAAIEN. 
(Vervolg van Uz. 29SJ. 

et mannetje kwam maar zelden op het nest. Een enkele maal bracht 
hij prooi, maar die werd door hem niet toebereid of verdeeld. Dat 
komt wel overeen met wat reeds Yarrell vertelt. Een sperwerwijfje 
was weggeschoten van het horst, terwijl zij de jongen voerde. Toen 
kwam het mannetje nog wel bij zijn nest, maar niet meer erop, 

en de prooi, die hij ving, liet hij uit de lucht in 't nest neer vallen. De jongen 
echter, waren niet in staat, zich er mee te voeden en zijn verstikt en verhongerd 
onder de massa doode vogels, die dat laffe en onbeholpen vadertje had bijeen
gebracht. 

Naarmate onze jongen zich ontwikkelden onder de goede zorgen der ouders, 
werd de stemming van de omwonende menschen hoe langer hoe ongunstiger. 
Een vinkennest werd uitgehaald, daar werd de sperwer van beticht. Onder de 
veertjes van de poelierswerkplaats werden er nu ook gevonden met blauwe 
sappige spoelen en nog onontwikkelde vlaggen, dus afkomstig van jonge vogels. 
Er werd al gemompeld van ontvolking van 't bosch en doodsche stilte, waar 
eens nachtegalenslag weerklonk. Maar de menschen, die zoo spraken, vergaten 
dat we Sint Jan al voorbij waren en dat, sperwers of geen sperwers, de meeste 
zangers dan verstommen. 

Toch was 't maar goed, dat de jongen eindelijk kon worden verwijderd. In de 
laatste dagen, voor zij vlug waren, zagen zij er bijzonder mooi uit: romp, vleugels 
en staart al mooi en volwassen gevederte, maar de kop nog vol vlokkig wit 
dons, een pruikerig hoofdtooisel, dat in verband met de martiale dwarsstreepen 
over de borst hun een maskerade-achtig uiterlijk a la Louis Quatorze verschafte. 

We hebben ze in gevangen staat nog eenige weken kunnen bestudeeren. In 


