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hij in dit prachtboekje kon schrijven : „Wie ze (de lagen van den Sint Pietersberg) 
wil leeren kennen, moet er over, er langs en er in gaan wandelen en wie er 
alvast wat populairs over lezen wil, kan dat vinden in mijn jongensboek „Willem 
Roda", dat ik 25 jaar geleden geschreven heb*. Zoo is hij zichzelf tot het einde 
toe gelijk gebleven. 

Het einde is gekomen in zijn geliefde Eifel. Ieder weet hoe benauwd warm 
het Dinsdag 21 Juli is geweest. Hij heeft toen met zijn geologische vrienden 
daar de heete hellingen bewandeld en onderzocht. De vacantie was op Zaterdag 
begonnen, om echt vrij te zijn had hij tot 't laatst toe bovenmatig moeten 
werken. Tegen de uitputtende vermoeienissen was hij niet meer bestand. 
's Avonds schreef hij nog naar huis, dat hij wellicht den volgenden dag 
terug zou keeren, maar de vriend, die bij hem was achtergebleven, toen de 
overige excursionisten voortreisden, vond hem in den vroegen morgen van den 
22sten dood in zijn bed. Hij is gestorven in de woning van een onderwijzer te 
Gerolstein, die zelf een vlijtig geoloog is, getuige den groeten ammoniet boven 
zijn deur. In 't kamertje boven dien ammoniet is Heimans gestorven. 

Dr. Gunning heeft bij zijn graf gezegd: „Er is geen enkel man geweest 
als onze Heimans." Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er geen grooter 
schryvers of natuuronderzoekers zijn geweest, met Darwin of Arago mogen wij 
onzen vriend niet vergelijken. Maar wèl met William Marshall, Cams Sterne, 
Alphonse Karr, Richard Jefferies, Sir Herbert Maxwell, om maar de allerbesten 
te noemen, die hij toch weer allemaal overtroffen heeft èn aan veelzijdigheid 
èn aan eenvoud. Hij was wijs en nederig, werkzaam en zachtmoedig. In al 
de lange jaren van onzen vertrouwden omgang heb ik hem nooit een vloek of 
grofheid hoeren zeggen, maar schijnheiligheid lag hem ver. Hij was vroolijk, 
geestig, gevat en grappig. Vijanden heeft hij nooit gehad. 

JAC. P. THIJSSE. 

CAPRIFICATIE BIJ DE SMYRNAVIJGEN, 
ENIGE maanden geleden deed ik aan het einde van mijn stukje 

„Een excursie langs de Potomac-rivier", de belofte, dat ik, zoodra ik 
de „Far West* bereikt zou hebben, nog wel wat meer aan de lezers 
van De Levende Natuur zou mededeelen. Daar ik het toen echter 
vrij druk had, kan ik nu pas aan die belofte voldoen. Ditmaal zal 

het echter geen natuurschetsje zijn, maar wilde ik het een en ander verhalen 
omtrent mijn ervaringen in de, voor Amerika zoo belangrijke vijgenboomgaard 
te Loomis, Placer County, Californië. Voor daartoe over te gaan, moeten we 
echter even uiteenzetten, wat een vijg eigenlijk is en dan moeten we er den 
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nadruk op leggen, dat een vijg niet is een vrucht zooals een appel, perzik, etc, 
maar een inflorescentie, waarvan de takken samengegroeid zijn tot een vrucht-
vormig geheel, hetgeen wij vijg noemen. Als we dit nu goed in het oog houden, 
kunnen we tot een nader onderzoek van de vijg zelf overgaan. 

Daar ik zoo nu en dan de deelen van de vijg zal moeten aanduiden, wilde 
ik u maar voorstellen, om daarvoor de vertaalde Engelsche namen te gebruiken 
en wel zooals deze op figuur 2 zijn aangegeven. 

Fig 2 zal ons ook in staat stellen ons een beter denkbeeld van het samen
groeien van de inflorescentie te maken. De ribben zouden dan de vergroeiplaatsen 

Fig. \. Vijgenboomgaard te Loomis, Placer County, Califoiniö. 

tusschen twee takjes zijn, terwijl de bloempjes, die aan de takken zaten, allen 
binnen in de vijg zitten. Een zeer naverwante plant, de Sparattosyce dioica 
toont nog zeer goed de waarschijnlijkheid hiervan aan, door, na rijp geworden 
te zijn, open te barsten. 

Men onderscheidt bij vijgen twee vormen, de mannelijke vorm of Caprivijg 
of ook nog wel wilde vijg genaamd (Ficus carica-caprificus) en de vrouwelijke 
vorm, gewoonweg vijg of eetbare vijg genaamd (Ficus carica-domestica). De 
vrouwelijke vijgen leveren per jaar drie oogsten, de lente-, zomer- en winter
vijgen, welke meestal door de Italiaansche namen Profichi, Mammoni en Mamme 
aangeduid worden. 
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V/a.ne 

— r i b . 

Fig. 2, Een vijg. 

Ik sprak zoo juist van caprivijgen en eetbare vijgen en wil u nu even het 
hoofdverschil tusschen deze twee vormen aanduiden. Als we een caprivijg bij 

overlangsche doorsnede beschouwen, 
dan zullen we daarin twee soorten 
bloemen onderscheiden en wel 
mannelijke bloemen, die binnen-in 
de vijg om het oog geplaatst zijn 
en misvormde vrouwelijke of gal-
bloemen, die de verdere ruimte in 
de vijg in beslag nemen. Een eet
bare vijg daarentegen bekijkende, 
zien we dadelijk dat deze slechts 
één soort bloemen en wel vrouwe
lijke inhoudt. Natuurlijk dringt zich 
aan den onderzoeker het eerst de 
vraag op: Hoe worden die 2 bloemp
jes in die natuurlijke gevangenis 
bestoven. Dit is nu de groote 
kwestie, waarover zooveel geschre

ven is. De bestuiving heeft n. 1. plaats met behulp van een klein insect, de 
zoogenaamde Blastophaga grossorum of Blastophaga psenes, welke het grootste 
gedeelte van haar leven in de zoojuist genoemde galbloetnen in de caprivijgen 
doorbrengt. Reeds in oude tijden hebben Plinius, Aristoteles, Theophrastus en 
Plutarchus dit ingezien. Aristoteles zegt in Boek 5, Caput 26 van zijn Geschiedenis 
der dieren (± 340 j . v. 
Christus). 

„De vruchten van de 
Caprivijg bevatten kleine 
diertjes, psenes genaamd. 
Deze zijn eerst kleine 
larven en wanneer hun 
omhulsel gebroken is, 
komen er psenes, die 
vliegen, uit; zij gaan dan 
in de vruchten van den 
vijgeboom en de gaatjes, 
die ze daarin prikken, 
maken dat de vijgen niet 
afvallen. Daarom nemen Fig. 3. Bloeiwijie van Sparattosyce dioica. 

de boeren de moeite, om 
takken van de caprivijg in de gewone vijgeboomen te hangen, of ook caprivijgen 
in de buurt van de gewone vijgen te planten". 
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Hieruit zien we dus, dat de eetbare vijg bevrucht wordt met behulp van 
een insect, dat het stuifmeel uit de caprivijg overbrengt naar de eetbare vijg. 
Dit doet zij echter niet zoo belangloos, daar de caprivijg haar daarvoor gedurende 
bijna haar geheele leven huisvest. Zooals we later zullen zien, doet de Blastop
haga deze bevruchting eigenlijk geheel en al per ongeluk. 

Om U nu een goed denkbeeld van den kringloop van gebeurtenissen te 
geven, wilde ik gaarne dat U de volgende tabelletjes, die ik uit het boek van 

Fig. 4. Blastophaga grossorum. 
a. J exemplaar. 6. Kop van een $ ex. van onderen gezien, c. Kop van een J ex. 
van terzijde gezien, d. o" ex. bezig een $ ex. te bevruchten, e. $ ex. uit een 

galbloem kruipend, f. a' exemplaar (naar Graaf zu Solms Laubach). 

Dr. Gustav Eisen „The Fig" heb overgenomen, even doorlas, daar zij uitstekend 
aantoonen, hoe het insect zich van de Ie tot de 2e oogst en verder voortplant. 

CAPRIVIJG. 

A. Profichi (lente oogst), October tot Juni. 

1. In Maart of April zijn deze vijgen op een kwart van hun volle grootte. 
2. De ? Blastophaga's die uit de „Mamme* zijn gekomen, gaan de vijgen 

binnen en leggen hun eitjes in de galbloemen. 
3. In Juni, dus 2 maanden later, zijn deze Blastophaga-eitjes geheel ontwik

keld en komen de volkomen wespjes eruit om de jonge Mammoni op te zoeken. 
4. Terwijl de wespen eruit komen, zijn ze beladen met stuifmeel. 

B. Mammoni (someroogst,) Juni tot Herfst. 

1. In Juni en Juli is de 2e oogst op een vierde van haar volle grootte. 
2. De Blastophaga's, die uit de vorige oogst ( = Profichi) zijn gekomen, 

dringen in de vijgen van de 2e oogst binnen en leggen hun eitjes in de galbloemen. 
3. Terwijl ze dit doen, bevruchten ze ook de enkele ? bloemen, die alleen 

in deze Mammoni voorkomen. 
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4. In Augustus en September zijn de Blastophaga eitjes geheel en al 
ontwikkeld en de volkomen wespjes komen eruit, om de jonge mamme vijgen 
op te zoeken. 

5. Rijpe zaden kunnen in deze oogst gevonden worden, terwijl er nog nooit 
een in de Mamme of Profichi gevonden is. 

C. Mamme (winteroogst). Juli, (dóór de winter), tot Maart. 

1. In de Herfst zijn de Mamme op een vierde van hun volle grootte. 
2. De Blastophaga's, die uit de Mammoni gekomen zijp, gaan de Mamme 

binnen en leggen daar kun eitjes in de galbloemen. 
3. De Mamme, met de 

galbloemen en de eitjes van 
de Blastophaga, overwinteren 
aan den boom, terwijl ze slechts 
zeer weinig grooter worden. 

4. Wanneer de lente 
intreedt, beginnen de eitjes en 
de mammevijgen zich snel te 
ontwikkelen. 

5. In Maart en April zijn 
de Blastophaga eitjes tot vol
wassen wespjes ontwikkeld 
welke uit de vijgen kruipen 
teneinde de jonge vijgen van 
de Profichi op te zoeken, om 
er hun eitjes in te leggen. 

Er wordt nog dikwijls 
getwijfeld, of de mamme eigen
lijk geen voortzettingen (een 
soort nakomers) van de mam
moni zijn, wat heel goed kan, 
daar er geen tastbaar verschil 

is. Tusschen de Profichi en de Mammoni is echter wel degelijk een verschil, 
daar de profichi aan het oude hout van het vorige jaar gevormd worden terwijl 
de mammoni en mamme beide aan het jonge hout ontstaan. 

Dit is dus, hetgeen in groote trekken met de vijg en haar inwoner gebeurt. Nu 
zullen wij het meer intiemere leven van dit zoo nuttig insect volgen. We hebben 
reeds gezien, dat de caprivijg mannelijke bloemen en misvormde vrouwelijke 
bloemen, de zoogenaamde galbloemen inhoudt. De Blastophaga nu legt, nadat ze 
een caprivijg binnengekropen is, haar eitje in één van de vele galbloemen of liever 
doet dat in bijna alle, daar het legvermogen van deze zoo minute beestjes ge
weldig is. Gewoonlijk dringen dan ook maar een of twee Blastophaga's in 

Fig. 5. Doorsnede van vijg, waarvan de Ulastophaga's juist uitkomen. 
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eenzelfde vijg binnen. Door vele geleerden is beweerd, dat zij haar' legboor 
door de zijwand van zoo'n galbloem boort en daarna haar eitje in de nucellus 
legt. Dit is echter hoe langer hoe meer onjuist gebleken te zijn en met Graaf 
zu Solms Laubach wordt nu wel algemeen aangenomen, dat zij haar legboor 
door een kanaaltje in den zeer korten stijl naar beneden brengt en haar eitje bijna 
onveranderlijk tusschen de nucellus van het vruchtbeginsel en het omhulsel 
daarvan legt. Men weet vrij zeker dat, wanneer het ei ergens anders gelegd wordt, 
het niet tot ontwikkeling komt. Zoodra zij dit gedaan heeft, trekt zij haar 
legboor weer in en wordt het kanaaltje gedeeltelijk opgevuld door een draad-
vormig aanhangsel van het eitje, gedeeltelijk door een bruinachtig vocht, dat uit 
de gewonde cellen te voorschijn is getreden. Gewoonlijk tracht ze na het eier-
leggen weer uit de caprivijg 
te kruipen, maar daar ze 
geheel uitgeput is, gelukt 
haar dat bijna nooit en 
vindt ze haar dood in de 
vijg zelf. De galbloem is 
echter niet opgehouden te 
groeien, zoodra het eitje 
gelegd was. Integendeel 
groeien de embryozak en de 
nucellus gedurende een maand 
door. Dan begint het eitje 
te groeien en wanneer daaruit 
da larve is ontstaan, begint 
deze van het jonge zaadje te 
eten, dat dan ook geheel ver
dwijnt. Het vruchtbeginsel 
gaat echter voort met groeien 
e n b e g i n t e r a lS e e n b r u i n Fig. 6. Doorsnede van vijg, waarvan de Dlastophagas juist uitkomen. 

glazig balletje uit te zien. 
Na ongeveer 2 maanden komen de Blastophaga's uit het galbloempje en wel de 
mannelijke ongeveer 24 uur voor de vrouwelijke. Zoodra de mannelijke Blastophaga's 
zich door middel van hun sterke kaken uit het vruchtomhulsel gewerkt hebben, 
bevruchten ze de vrouwelijke exemplaren, terwijl deze nog in de galbloemen zijn 
om ze daarna eveneens met behulp van hun kaakwerktuigen te bevrijden. Dan 
is het werk van de mannelijke Blastophaga's afgeloopen en hij sterft dan ook 
weldra binnen in de vijg. (Zooals men op fig. 4 kan zien is de mannelijke 
Blastophaga ongevleugeld, terwijl de vrouwelijke gevleugeld is). De vrouwelijke 
Blastophaga tracht echter de opening van de vijg te bereiken en moet om daarin 
te slagen door de dichtopeenstaande mannelijke bloemen kruipen, waardoor «e 
dus vol stuifmeel komt te zitten. 
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Daar de schubjes, die de opening versperren nu vrij los zitten, kan ze er zich 
nog al gemakkelijk doorheen werken. Buiten gekomen begint ze direct, zooals 
een gewone huisvlieg dat doet, met haar pooten zich van het talrijke stuifmeel 
te ontdoen, het geen haar maar ten deele gelukt. Dit uitkruipen gebeurt meestal 
in den morgen bij mooi weer en wel zéér vlug achter elkaar. Ik herinner me 
nog wel er eens 36 in één minuut uit eenzelfden vijg te hebben zien kruipen. 
Nu is echter het gewichtig oogenblik voor de vrouwelijke Blastophaga aange
broken. Na weggevlogen te zijn zoekt zij vijgen van de mammone op. Het is 
nu een groot geluk voor den vijgenkweeker, dat de Blastophaga niet het verschil 

tusschen een caprivijg en een eetbare vijg 
kent, zoodat velen en gewoonlijk de meesten 
in de eetbare vijgen terechtkomen, daar de 

/*- \ \ \ v . caprivijgen door menschenhanden, juist voor
dat de Blastophaga's er uit zullen komen, 
in de boomen der eetbare vijgen opgehangen 
zijn. Wanneer een van de vele Blastophaga's 
dan op een eetbare vijg van de grootte van 
een hazelnoot is neergestreken, begint ze 
direct een van de bovenste schubjes van het 
//oog" af te knagen. Door dit te doen stelt 
ze zich in de gelegenheid om zich tusschen 

Fig. 7. Het Blastophaga-eitje in het vruchtbeginsel, de tWOO Volgende SChubjeS in tO Werken OH 

met de grootste krachtsinspanning al zigzag
gend naar beneden te kruipen, daar deze schubjes als het ware als kamraderen 
in elkaar grijpen. Bij deze geweldige inspanning verliest ze zoo goed als altijd haar 
vleugels, die men dan ook gewoonlijk als een zwart pluimpje boven op het vijgje 
kan zien staan. Zoowel hieraan, als aan een droppel vocht, die ontstaan is door 
het afknagen van het bovenste schubje, kan men altijd zien of de vijg al of niet 
bevrucht is. Binnengekomen met nog steeds een vrij groote hoeveelheid stuifmeel 
op haar rug, zoekt ze direct de voor haar zoo belangrijke galbloemen op, maar 
vindt niets dan vrouwelijke bloemen, daar ze in een eetbare vijg gekropen was. 
Terwyl ze daarbinnen ijverig rondloopt te zoeken, heeft ze echter de vrouwelijke 
bloemen bevrucht met het stuifmeel, dat ze nog op haar rug had, zoodoende een 
zoo zeer noodzakelijke operatie geheel bij toeval uitvoerend. 

K. J. J. LOTSY. 

(Wordt vervolgd). 


