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BLADGROEN. 
Uit vriendschap voor Gerrit Jan G. 

OG ligt rondom ons het landschap te prijken in zijn rijken zomerdos on nog 
steeds doet de aarde de schatten te voorschijn komen, welke daarvoor in 
haren schoot, in zwartgrauwen grond geborgen waren. Nog schept het oog 
behagen in do zachte bloemenkleuren, rood en blauw, geel en wit, afstekend 
tegen de grondkleur, welke de gansche stemming der omgeving beheerscht, 
het groen van kruiden en boomen. En wanneer over eenigen tijd de zonne

warmte minder wordt, wanneer de appelen verlokkend blozen en de peren bronzen in de 
heldere herfstlucht, kortom iedere vrucht ter plukking noodt, dan verandert, soms plotseling, 
met die afneming van lichtsterkte en warmte ook het geheele uiterlijk van het landschap. 
Oorspronkelijk groen, hior en daar gelapt met hot roodbruin van een ouden beuk, vertoont 
het dan onbeschrijfelijke schakeeringen van rood, bruin en geel; een kleuronweelde, een pracht 
van tinten, voor welker weergeving mijne woorden en gedachten niet toereikend zijn. Dichters 
en schilders hebben getracht en zullen wel steeds blijven pogen in klanken en kleuren 
datgene op Ie wekken, wat ons een herfstdag in bosch en veld doet gewaar worden. 

Getroffen slaan we elk jaar opnieuw door die pracht van kleuren, welke zoo schijnbaar 
in eens te voorschijn komt uit het algroeno van hel zomersche. Hoe zwelgt het oog in dien 
schat van tinten, begeerig te omvatten het schoone en rijke, dat het geheel ons biedt. We 
gevoelen stillen eerbied voor de groote macht, die 't al veranderen deed en der natuur het 
gewaad schonk, dat den menscb lieflijk en schoon moest voorkomen. 

Maar nk die oogenblikken van hoogere geestelijke en poëtische verheffing keeren we. 
terug lot het werkelijk zijnde om ons over te geven aan meer exacte, prozaïsche en materi
alistische ;schrik, o lezer, niet van 't woord!) overdenkingen. We vragen ons af iwearow dat 
alles groen is en hoe de kleur verandert in rood en goud, met nog de tallooze fijne nuan-
coeringen daartusschen. Vooral die eerste vraag moet, dunkt me, zoo een ieder wel eens bij 
zichzelf gedaan hebben, want ontegenzeglijk treft het, dat de groene kleur zoo alheerschend 
optreedt in hel groote plantenrijk. Dat voor hel groen-zijn een gemeenschappelijke oorzaak 
en een gemeenschappelijke strekking zullen zijn, kan men a priori reeds besluiten. In de eerste 
plaats zouden we eens kunnen nagaan, waaraan in een of ander plantendeel, een blad b.v. 
die groene kleur te danken is en waar zij in een orgaan gezeteld is. 

Welnu, een en ander is niet zoo heel moeilijk uit te maken door dengene, die zich in het 
gelukkig bezit van een mikroskoop mag verheugen, dat prachtig instrument, dat sedert zijne 
uitvinding reeds zooveel geheimzinnigs uit het planten- en dierenleven ontsluierde, reeds zoo
veel ophelderde wat voorheen verduisterd was door fabelen, bijgeloof of hardnekkige over
leveringen en ons deed zien hoe in een oneindig kleine ruimte vaak levensbeheerschende 
krachten zijn geborgen. Al bij oen betrekkelijk zwakke vergrooting zien we hoe b.v. een blad, 
als ieder ander plantendeel, beslaat uit cellen, de eenheden, waaruit alles wat leeft is opge
bouwd, 't zij dan dat hel een plant of een dier is, groot of klein, hoog of laag ontwikkeld! 
En hoe ingewikkeld van samenstelling is ondanks haar kleine afmetingen zulk een levens
eenheid. Hoe uiterst verschillend doen zich de onderscheiden deelen aan ons voor bij beschou
wing met sterker vergrooting. 

Omgeven is de cel door een wand, welke haar, al is het dan ook niet volkomen, afscheidt 
van naburige cellen. Terloops zij opgemerkt dat het voorkomen van zulk een wand karak
teristiek is voor plantencellen, daar de dierlijke cellen, op enkele soorten cellen na, zulk een 
wand niet bezitten. 

Binnen dien wand besloten is een eiwitachtige, scheikundig evenwel onbekende stof, 
waaraan bij plant en dier het leven gebonden is. Deze »levensstof« draagt den naam van 



68 DE LEVENDE NATUUR. 

protoplasma. In dikke of dunne lagen omsluit dat protoplasma de z.g.n. vacuole of celholte, 
waarin zich hel al of niet gekleurde celvocht bevindt. Maar in hel protoplasma zelf treffen 
we verder uiterst verschillend gevormde lichamen aan, ieder lichaam met specifieke eigen
schappen begiftigd, allen evenwel vroeger of tater uit hel protoplasma ontstaan. 

Allereerst verdient de celkern een vermelding, dat onontbeerlijke celbestanddeel, waarin 
de geheimen van erfelijkheid geborgen liggen en dat op hel leven van de gansche cel groeten 
invloed uitoefent, ja als een noodzakelijk iets voor dal celbeslaan kan worden aangemerkt. 
Wellicht kan afb. 1 van dienst zijn om de voorstelling van een en ander eenigermale te hulp 
te komen. 

Naast die celkern zijn het verschillende ronde en ovale korrels, groengekleurd, welke 
onze aandacht trekken en zij zijn het, welke de planten 
met dat eentonige en toch niet vervelende «groene kleed« 
tooien. 

Hoogst belangrijk zijn deze zich in het protoplasma 
bevindende chlorophylkorrels, eerstens voor het leven 
der plant in het bijzonder en dan verder voor het organische 
leven op aarde in het algemeen, zij helof mensch ofdier. 

Waarin dat belangrijke gelegen is, zal ik verderop 
uiteenzetten, maar thans wil ik eerst mijn anatomisch 
uilstapje vervolgen en even verder rondkijken wat in 
zoo'n plantencel nog meer te koop is. Want al weten 
we nu waar de groene kleur aan te danken is (afb. 2 
geeft de ligging der bladgroenkorrels in de cellen), over 
andere kleuren hebben we nog niets vernomen. 

Met eenig voorbehoud kan men zeggen, dat roode, 
paarse en blauwe kleuren in het plantenrijk te danken 
zijn aan één enkele slof, het anthocyaan. Ditanthocyaan 
bevindt zich in het vocht der vacuole, waarover we 
boven even spraken, en heeft de eigenaardigheid, meteen 
zuur rood en met een base blauw te zijn. In het wel
bekende, hemelsblauwe vergeet-mij-nietje is hel celvocht 
basisch; dit is af te leiden uit de kleur van het bloempje. 
Voor het ontluiken is de tint evenwel rood, zoodat dan 
hel celvocht zuur reageeren moet. Daar ik nu toch over 
dat anthocyaan aan 't schrijven ten, wil ik even twee 
zaken vermelden, waarin het anthocyaan een rol speelt. 

Ik had eens bij toeval, toen ik botanische onder 
zoekingen deed, een paars blauwe crocus in een bakje 

leidingwater gelegd. Nu reageert leidingwater door zijn kalkgehalte zeer dikwijls basisch, 
zooals ook hier het geval bleek, want de blauwe kleur ging over in een groene. Ik vergat 
nl. te zeggen, dat bij een groote hoeveelheid basische vloeistof, b. v. ammoniakoplossing, 
de blauwe kleur groen wordt. Zoo was hier dus de crocus door zijn anthocyaan een aan
wijzer of wel indicator van een basische vloeistof. 

Verder verricht het anthocyaan diensten in de keuken! Want wanneer de huismoeders 
de steeds blauwachtig gekleurde «roode kool» mooi rood op tafel willen doen komen, voegen zij 
wat azijn aan deze groente toe. Het anthocyaan verandert dan onder invloed van hel azijnzuur 
jn een smakelijk rood, zoodat dan de kool recht op zijn bijnaam van «de roode» heeft . . . . 

Maar, revenons A nes moutons, in casu de kleurstoffen. 
Een veel optredende kleur is nog hel geel, en de stof, welke deze kleur in hoofdzaak ver

oorzaakt, noemt men Caroline, omdat zij veel voorkomt in de gewone worteltjes of peentjes, 
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in 't latijn «Daucus carota« geheelen 
groen. Later hierover meer. 

Thans is het genoeg te weten, dat de Caroline met 
nog andere stoffen, voorkomende in korrels en dergelijke 
lichamen, de gele kleuren van bloemen (zonnebloemen, gouds
bloemen) en vruchten (abrikozen rozebottels) veroorzaken. 

Afbeelding 3 geeft do vorm van eenige oranje kleurstof-
lichamen, in een cel gelegen, te zien. 

Alvorens nu tot de belangrijke physiologische functie 
van het bladgroen over te gaan, geloof ik dat het geen 
kwaad kan nog eenige dingen mee te deelen, zonder welker 
kennis een goed begrip van zaken niet wel mogelijk zal 
zijn. Ik bedoel de kennis van zetmeelkorrels en hunne vormers, 
de z. g. n. amyloplaslen. In bijna alle planten komt zetmeel 
voor, en het behoeft ons daarom niet te verwonderen, 
wanneer we in bepaalde organen cellen aantreffen, waarvan 
het protopfasma zetmeelkorrels bevat. In aardappelen b. v. 
zijn de cellen gekenmerkt door een buitengewonen rijkdom 
aan zetmeelkorrels, hier «aardappelmeel» geheelen. Zetmeel 

aanloonen geschiedt, met 

Deze kleurstof vergezelt waarschijnlijk steeds het blad-

gevaar te loopen, niet. be-
vakkeiinis»,met een gerust 

Jodium, dat het intensief 
blauw kleurt. Hot zijn dan 
de amyloplaslen, welke zetmeelkorrels vormen. De amyloplaslen 
zijn rond of ook wel staafvormig en bestaan uil protopfasma. 

Ik wilde daarom de amyloplaslen in het bijzonder vermelden, 
omdat zoowel de bladgroenkorrels als de lichamen, welke de 
dragers der oranje en gele kleuren zijn, er uit ontstaan. Naast 
de chlorophylkorrels kan men, na de groene kleur op een 
geschikte wijze te hebben weggenomen, de zetmeelkorrels met 
jodium duidelijk aanloonen. 

J / * Thans gefoof ik, zonder veel 
'<1%t&rv-ri^r*^9^ grepen te worden door gemis aan 

geweten over te kunnen gaan lot 
de beteekenis der groene kleur in 
het leven van de plant, welke kleur, 

zooals reeds is gezegd, een belangrijke rol speelt bij het bestaan 
van alles wat zich voedt en ademhaalt. 

Ik zal niet licht den indruk vergeten, welken in een der 
eerste klassen dor lagere school de uitleg van de planton-adem
haling in verband met de koolzuurontleding op mij maakte. 
Daar ik in die jonge jaren nog nimmer een behoorlijken uitleg 
over zuurstof en koolzuur had gehoord, was het mij niet euvel 
te duiden, dat ik van de gansche explicatie van den onderwijzer 
alleen dat treffende begrip in mijn jeugdige hersenen hield, nl. 
dat «de planten zuurstof uitademden en dat wij die «zuurstof» 
broodnoodig hadden voor ons leven». Ik beschouwde van dat 
oogenblik de planten als lieve vriendjes en vriendinnetjes, die 
voor ons de lucht genietbaar maakten en het kwam mij hoogst onverstandig en onredelijk 
voor van die nuttige helpers er lederen dag voor onze voeding zooveel van kant te maken. 

Koeien, paarden en andere planteneters onder onze huisdieren zag ik aan voor vijanden 
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in hel groot van ons leven. En ook nu nog, nu ik zooveel wijzer geworden ben en weet dal 
hel begrip zuurstof uitademen totaal fout is, ook thans maakt op mij dat proces van koolzuur

assimilatie nog steeds groolen indruk en brengt mij onwille
keurig aan het nadenken, zoo vaak het onder mijne aan
dacht komt. Want, al is 't dan ook in anderen zin als Ik mij 
in m'n jongens-jaren voorstelde, ons leven en dat van de 
andere dieren (of moet ik sentimenteel schrijven ons leven 
en dat der dieren!) hangt onafscheidenlijk samen met het 
proces der koolzuur-ontleding en met het eene moet ook 
hel andere ophouden. 

Laat ik dan eerst eens wijzen op het foutieve van het 
gezegde, dat planten zuurstof uitademen, want niets is 
minder waar dan dit, daar immers van plant en dier de 
ademhaling precies op dezelfde wijze verloopt en in hoofd
zaak bestaat uit het inademen van zuurstof en het uitademen 
van koolzuur. 

Die zuurstof dient, men leert hel tegenwoordig al vroeg 
op school, om liet verbrandingsproces in ons lichaam te 
onderhouden. Wat wordt er nu echter verbrand"? Hef. ligt 
voor de hand, aan te nemen dat het de veranderde voedsel-
beslanddeelen zijn welke in ons lichaam door de zuurstof 
worden aangetast en een der producten bij dit oxydalie-
of verbrandingsproces is hel koolzuur. Precies zoo gaat het 

verbranden bij de plant. Lvouals by eene verbranding in de lucht warmte vrij komt, zoo 
geeft ook het verbranden van stoffen in ons lichaam eene tomperatuurs-verhooging ten 
opzichte van de omringende atmospheriselio lucht, en we noemen deze warmte de eigen-
warmte. Ook de plant heeft eigenwarmfe en bij sommige groote bloemkelken is deze hooge 
temperatuur zonder meer te constateeren wanneer men er een iherinoineter in houdt. 
Onmiddollijk gaat het kwik de hoogte in. 

Het voedsel van mensch en dier is van organischen aard, d. w. z. is opgebouwd uit ver-
schillende grondstoffen, waarvan er eeu constant voorkomt, te weten de koolslof. Roel, houtskool, 
steenkool, diamant en graphiet zijn eenige vormen van vrije koolstof. 

Organische verbindingen vormen het bouwmateriaal van al wat leeft, plant en dier, en 
niet overdreven is het dus om het proces, waardoor die organische slof gevormd wordt, het 
meest fundamenteele van het leven te noemen. In de gansche natuur is maar één verschijnsel 
ons tekend, waarbij we uil anorganische stoffen de organische, de levensslof, zien wordenen 
dit verschijnsel is de koolzuurontleding. 

Van het voor mensch on dier nutlelooze en, in groote hoeveelheden, verslikkende 
koolzuurgas, weet de plant kostelijke . 
voeilingsslolfon; suiker, zetmeel, vel en 
eiwit, Ie maken; dus juist die stoffen, 
welke voor het blijven bestaan van ons 
leven vereischt worden. De plant maakt 
voedsel voor zich en de dieren; zij weet 
uit verbindingen, welke verschillen met 
die, welke haar lichaam opbouwen, juist 
de voor hare structuur noodige te doen 
ontstaan. Het dier, dat planten vreet, 
behoeft niet eerst organische sloffen te 

J. . /tyl^r, Xe», A*^. JLH^//e^/r^ju^-/. 

maken, want het vindt alles geheel en al klaar 
gemaakt in het plantenlichaam. De planteneter vindt zijn voedsel reeds beantwoordende aan 
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zijne eigen lichaams-verbindingon. Natuurlijk moeten nog omwerkingen, vertering van het 
voedsel plaats vinden, maar dit is van secundairen aard. Nog gemakkelijker heeft het, om 
zoo te zeggen, de carnivoor. Immers, deze vreet datgene, waaruit hij zelf bestaat en daarom 
zal ook zijne spijsvertering minder langdurig behoeven te zijn dan bij de planteneters; de 
darm van vleescheters is kort in vergelijking mot die van planteneters. Zoo zien we de 
vleescheters afhankelijk van de planteneters en het bestaan der planteneters is aangewezen 
op de planten. De materie doorloopt een kringloop. De plant strekt tot voeding aan de planten
eters eu dezen onderhouden met hun lichaam, opgebouwd uit die planten, de vleescheters. 
De afval der vleescheters, hun afzonderings-producten als faeces en, na hun dood, het 
gansche lichaam (bemesting met doode visch) helpen de plant weer bij den groei. Maar de 
plant verwerkt de sloften, welke voor ons waardeloos zijn, omdat wij de macht missen ze 
om te zetten. 

In de teere planton rijpt onder milden zonne-invloed de kracht, die alles in stand lioudt 
en voortdrijft op den levensweg. Daar wordt geboren, wat noodig is voor het leven op aarde 
en de koolzuurafval verwerkt tot kostelijk voedsel. Juist in de bladgroenkorrels gebeurt het 
wondere, de opbouw van het onontbeerlijke uit hel schadelijke, van het kostbare uit het 
nietswaardige. Door tal van huidmondjes komt het koolzuur in ruimten tusschen de cellen 
der groene bladeren, om dan binnen te dringen in die cellen en daar te worden getrans
formeerd. Dat de omvorming van stof in de chlorophylkorrels plaats vindt, leert ons een 
mikroskopische beschouwing, welke ons het zetmeel in de bladgroenkorrels doet zien. Want 
zetmeel in de chlorophylkorrel is daarin ook gevormd. Zetmeel naast de korrel is nog 
afkomstig uit don amyloplast, welke zooals ik reeds zeide, aan den bladgroenkorrel hel 
aanzijn geeft. Hoe zulk een cel met chlorophylkorrels, waarin zetmeel, er uitziet, doet afb. 5 
zien, terwijf afb. 6 den groei van zetmeelkorrels in de bladgroenkorrel moet verduidelijken. 
Hoe langer hoe meer zetmeellichamon ontslaan in de chlorophylkorrel, om haar ten slotte 
geheel op te vullen en dan, wannoor hel omhullend vlies gebarsten is, vrij In hot protoplasma 
komen te liggen. 

Het is dus hot koolzuur uit de lucht, dat de koolstof levert voor den opbouw van zetmeel 
enz. De scheikunde leert ons evenwel dal koolzuur een lichaam is, dat, naast koolstof ook 
nog zuurstof, hel welbekende, de verbranding bevorderende, doch op zichzelf onbrandbare 
gas teval. Waar nu de koolstof verbruikt wordt, ligt het voor de hand, dal met de zuurstof 
ook iets gebeuren zal. Welnu, de zuurstof ontsprongen of liever losgemaakt uit den band, waar
mee hel aan de koolstof gebonden was, maakt van de verkregen vrijheid gebruik en verdwijnt uit 
de cel, uit de plant in de lucht. Dit is de zgn. zuurstof-uitwaseming, welke echter met de adem
haling niets blijkt te maken te hebben. Daar zuurstof een in water niet onbeperkt oplosbaar 
gas is, zullen we het daarin kunnen zien opstijgen en deze opstijgings-eigensohap doet ons 
bel middel aan de hand de zuiirstof-fabricalie waar te nemen. Zeer geschikt ter demonstratie 
van de zuurstof-productie is een takje van de waterpest (Eiodea canadensis), dat men daartoe 
omgekeerd in een glas water zet, in hol licht; aan de sneevlakte stijgen dan onophoudelijk 
gasbelletjes omhoog. Hoe men kan aanloonen, dat dit zuurstof is en hoe men deze proef' 
verder het doelmatigste inricht, vindt men, geloof ik, op een of andere bladzijde van >)ln Sloot 
en Plas» vermeld. 

Evenmin als echter een huis uitsluitend uit steenen wordt opgetrokken, evenmin wordt 
zetmeel alleen opgebouwd uit koolstof. Ook zuurstof en waterstof vormen er bouwsteenen 
van en wel kan men zich voorstellen, dat de koolstof met deze zuurstof en waterslof juist in 
de verhouding, waarin ze water vormen, eene groep vormt, welke den naam van formafdehyde 
(C H2 O) draagt. Door z. g. n. polymerisatie of het zich aaneenvoegen van zes zulke formalde-
hydegroepen ontstaat een molecuul van de een ieder welbekende druivensuiker (C6 H12 Os ). 
Dit is dus het tweede station op den weg der zetmeel-fabricalie en hel dan volgende is zetmeel 
zelf (Ce Hm Oj ). Druivensuiker en zetmeel zijn nl. zeer verwante stoffen. Beide behooren, 
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evenals de cellulose, celwandslof, tol de koolhydraten. Wanneer zetmeel in de cel moet 
vervoerd worden of van de eene cel naar de andere getransporteerd, dan wordt het eerst 
weer omgezet in de gemakkelijk oplosbare en daarom vervoerbare druivensuiker. Zoo hebten 
we dan de vorming van zetmeel nagegaan in do chlorophylkorrel. Deze processen geschieden 
alleen in groene plantendeelen onder den invloed van zonlicht. Waar een van beide ontbreekt, 
wordt geen zetmeel gevormd. Bonte bladeren vormen ter plaatse, waar de groene kleurstof 
afwezig is, geen zetmeel en groene bladeren doen het in duister evenmin. Maar ik ben 
al zoo lang aan 't woord, dat ik geloof goed te doen thans te eindigen, om wellicht later mijn 
verhaal voort te zetten, en eens de beteekenis van het zonlicht te schetsen. 

Zomer 1912. JAC. J. DE JONG. 

Onderstaande figuren, behoorende bij het artikel van den heer J. den Doop, over Lymnaea 
glabra, zijn in de vorige afl. per abuis zonder onderschrift geplaatst. 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. 

Flg. 1, Lymnaoa glabra O. F. MUUer (jong exemplaar), te Velp bij Grave. Fig. J. I.ymnaea glabra O, F. MUller 
(volwassen exemplaar) uit 't Broek te Groesbeek. Fig. 3. I.ymnaea palustri» 0 . F. Muller (jong exemplaar) uit 
Linden. Flg. 4. Lymnaea palustris O. P, Muller (volwassen exemplaar) uit Broek te F.scharen. Fig. 5. Afwijkende 
vorm van Lymnaea glabra uit ' t Broek te Escharen. Fig. ü. Lymnaea Iruncatula O. F. Muller, te Linden. Alle'2 x n a t gr. 

Teekeningen van JAN DEN Door. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
GEVRAAGD: 

Misschien willen lezeressen of lezers van D. L. N. my een dienst bewijzen door toezending 
van verscho Charaeoèon In Nederland gevonden. Vermolding van ligging en aard van de 
vindplaats, alsmede van de hoeveolbeid, waarin de planten voorkomen is gcwenscht. Kartonnen 
doosjes met vochtige watten, als monsters zonder waarde verzonden, lijken mij het beste 
verzendmateriaal. Het verdient aanbeveling, do planton losjes in papier te wikkelen, zoodat 
de wattevezels er niet aan blijven kleven. Kosten van verzending worden gaarne vergoed. 
Adres: M. Pinkhof, biol. stud., Kranschelaan l i c , Amsterdam. 

Wie kan mij helpen aan eieren of rupsen en larven van de zijdevllnder en de wandelende 
tak. Portkosten worden gaarne vergoed. Adres: J. Bijl, Pr. Fred. Hendrikstr. No. 3,Schiedam. 


