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geheelen zomer hier rondstapten, zijn al in Augustus vertrokken, tusschenbeiden zie je nog 
eens een reiger, maar anders wordt alleen wat leven in de brouwerij gebracht door de 
spreeuwen, die tusschen de grassprieten op jacht gaan. 

De heldere kleuren der zomerbloemen zijn verdwenen. Van de berenklauw, die hier en 
daar de dijkhellingen met massa's witte bloemschermen bedekte, staan nog enkele stengels, 
zonder bloemen en zonder kleur. De wilde cichorei echter bloeit nog on do lichtblauwe bloem-
hoofdjes doen inderdaad goed tusschen het vaal wordende gras. Boerenwormkruid bloeit nog 
volop. Hier eu daar staat een bosje, dicht bezet met de fraai ingesneden bladeren en de gele 
kuoopen. Natuurlijk vinden we de witte doovenetel, een van onze taaiste planten, overal nog 
met haar groote, witte lipbloemen ; de paarse duikt meer bescheiden weg tusschen de nog 
vrij weelderige vegetatie aan den berm van den veerweg. Daarvinden we nog talrijke soorten. 
Hot duizendblad bloeit er in overvloed. De pyramidenvormen van den witten ganzevoet dragen 
de grijswitte trossen der bolvormige bloempjes. Een andere vertegenwoordiger derzelfde 
familie is de spiesbladmelde, een kleiner plantje met kleiner bloempjes eu langwerpig drie
hoekige bladeren met aan den voet aan weerskanten een puntig uitsteeksel. De ruige weegluve 
steekt haar paarse knotsjes nog tusschen de breede bladereu omhoog en de mooie vlas leeu
webekjes bloeien nog in grooteu overvloed. Ze zijn vrijwel de kleurrijkste vertegenwoordigers 
der September-flora hier in de uiterwaard, 't Zijn mooie planten met hun stijve stengeltjes, 
en dichte trossen van lichtgele bloemen met oranje lippen. 

Een andere mooie bloem, die bij voorkeur den vochtigen grasgrond van onze uiterwaarden 
bewoont, is de Engelsche alant, die iets op de goudsbloem lijkt. Zoowel de schijf bloemen, 
als de straalbloemen zijn oranjeachtig geel en de laatste staan als fijne dunne draadjes in 
groot aantal rondom het massieve hart. Hel geheel doet je denken aan een zon, die naar alle 
zijdon haar stralen uitzendt. 

Op de hellingen van den dijk groeit de wilde peen, die haar witte bloemenschermen 
vooral bij zonnig weer ver uitspreidt. Tegen den avond trekt ze haar bloempjes dicht bij 
elkaar en buigt den stengel, 't Is net of ze haar hoofdje buigt om te gaan slapen. 

Tegen het einde van September, vooral als hot een beetje buiig wordt, wordt het bloeien 
merkbaar minder. Ook de wilgen beginnen hun loof rond zicïi te strooien en de peppels staan 
al haast kaal. Do groote aftakeling der natuur begint, en weldra zullen de knotwilgen weer hun 
kale rechte takken omhoog steken boven de eenzame vale grasvlakte, die geduldig afwacht. 
wanneer het de rivier zal behagen, haar bed tot buiten de zomerkaden uit te breiden en de 
in den zomer zoo vriendelijk groene weidon mot. een ijskoude laag water te bedekken. 

Wageningen. J. VAN DEU VEEN. 

I E T S OVER DIATOMEEËN. 

OOWEL voor den liefhebber als voor den wetenschappelijken onderzoeker 
hebben de diatomeeën steeds een zeer aantrekkelijk gedeelte der inicroseopiselie 
Hora van zoet- en zeewater gevormd. En dat is zeer begrijpelijk; de groote 
vormenrijkdom in een zoo klein en nauw aaneengesloten gebied, on de schit
terende, door hun symmetrie alleen reeds verlokkende vormen zelf, doen den 
systomaticus aan den eenen kaul, en den leek aan den anderen, steeds mei 

nieuwen lust naar het microscoop grijpen, om al die heerlijkheden voor het meuschelijk oog, 
te bekijken of te besludeeren. Maar ook voor bioloog on pliysioloog zijn de diatomeeen een 
onuitputtelijk materiaal, dat steeds weer aanleiding geeft tot nieuwe problemen met nieuwe 
gedachtongangen. Want het. zijn juist de diatomeeen, die, alle mogelijke biologische functies 
in zich vereenigond, voorldurend door een groot aantal onderzoekers bestudeerd zijn, en toch 
steeds weer hel mysterieuze in hun levenswijze en het onoplosbare levensraadsel in hel 
algeincou, aan den denkenden mensch voorleggen en hem daardoor juist steeds meer aanzetten 
met alle krachten zich aan het ontwarren dier mysteries te wijden. En geen physioloog kan 
tegenwoordig zonder zijn diatomeeën-cultures, nu in den laatslen tijd het groote gewicht van 
de studie der eencellige wezens tot het oplossen van physiologische problemen steeds meer 
voor den dag komt: het gewicht der cellulaire physiologie. 
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De diatomeeen dan behooren tot de eencellige planten, en zijn dus uit den aard der zaak 
zóó klein, dat ze steeds met het microscoop bestudeerd moeten worden. Wel kunnen vaak 
kolonies zóó groot zijn en tevens zóó karakteristiek, dat het mogelijk wordt ze met het. 
bloote oog te bekijken en te determinceren, doch de enkele individuen moeten steeds weer 
microscopisch worden onderzocht, en het aanleggen van reinculturen, zooals dat geschiedt 
bij bacteriën, heeft niet, zooals daar, lot resultaat, dat hel daardoor mogeiyk wordt, de ver
schillende soorten aan reacties te onderwerpen, om daardoor wat van hen te weten te komen. 
Men is dus bij de studie dezer eencellige plantjes steeds op microscopisch onderzoek aangewezen. 
Het meest in het oog vallende kenmerk der diatomeeen is een uit twee gedeelten bestaand 
pantser, dat, naar gelang de soort of de omstandigheden dit medebrengen, moer of minder 
verkiezeld is, d.w.z. dat zich tusschen de organische stolTeu deeltjes kiezelzuur (Si (),) bevinden, 
waardoor de twee schaalhelften vaak zoo hard en splinterig als glas worden, en dus feitelijk 
ook uit een soort van glas bestaan. Met tlnorwaterstofzuur kan men het kiezelzuur der schaal 
oplossen on houdt dan de organische stof over, en omgekeerd kan meu bij schalen, die veel 
kiezelzuur bevatten, door zwavelzuur b.v. of door sterk te gloeien op een plalinablikje, het 
anorganische bestanddeel verwijderen, om een kiezelpantser over te houden. Daar slechts 
weinig in de vrije natuur voorkomende zuren kiezelzuur aantasten, zijn dus die kiezelpantsers 
niet alleen zeer stevig, doch tevens ook bijna onvergankelijk. Vandaar dan ook de vaak 
meters dikke lagen diatomeeën-aarde, kiezelgoer of tripel, die zich op den bodem van meren 
en zeeën gevormd hebben in vroegere perioden der aardgoschiedenis, en lol onzen tijd zijn 
bewaard gebleven (Rilin, Franzeubad, Berlijn, nenkum') enz.). Onderzoekt men zulke diatomeeën-
aarde, dan blijkt die geheel te bestaan uit vaak nog volkomen gave schaaltjes van diatomeeen, 
die dikwijls nog met de recente vormen te ideutificeeren zijn. 

Een tweede kenmerk is hun bruine kleur (die natuurlijk alleen bij levende exemplaren te 
zien is), en die volkomen te vergelijken is met de groene kleur der bladeren van de meeste 
hoogere planten, het chlorophyl. 

De bruine kleurstof is maar niet zoo gelijkelijk over hel geheele protoplasma verdeeld, 
doch aan bepaalde deelen daarvan gebonden, de chlorophylkorrels of chromatophoren. De 
laatste naam is hier beter dan de eerste, daar die chlorophylhoudende protoplasmagedeelten 
hier meestal niet den karakteristieken vorm der bladgroenkorrels van de hoogere planten 
hebbeu, doch vaak in den vorm van banden of platen in het collichaam liggon. Volgens 
sommigen is hel die bruine kleurstof, die de groene (het chlorophyl) a.h.w. overdekt, eu ze 
noemen haar dan diatomine; volgeus andereu daarentegen is er slechts één stof aanwezig, 
het bruin-gele phaeophyl, een aan het chlorophyl verwante stof. Werkelijk kan men b.v. bij 
eenige in zee levende diatomeeen de groene kleurstof aantoonen, of althans de verwantschap 
van de bruine met de groene, door de diatomeeen in gedistilleerd water of verdunde glycerine 
over te brengen: do kleur slaat dan naar groen om3). 

Gaan we nu eens wat nauwkeuriger den bouw dier eencellige algen na, dan valt ons 
allereerst de kiezelschaal der diatomeeen op. Deze bestaat, zooals reeds gezegd is, uit twee 
deelen, die men de schalen (valvae) noemt; bij de eenvoudiger gebouwde vormen zijn die 
schalen volkomen te vergelijken met deksel en doosje van een pillendoosje. Ze passen over 
elkander heen, zoodat één der schalen steeds een beetje kleiner moet wezen dan de andere, die 
er als een dekseltje overheen past. De onderschaal wordt hypotheca, het deksel epitheca 

•) Zie hiervoor het artikel van den heer Mees over de diatomeeën-aarde van Renkum in ,.r)e Levende Natnnr". 
jaargang XX, bldz. 12. Diatomeeën-aarde, kiezelgoer, tripel, bergmeel, of hoe men het noemen wil, wordt gebruikt ter 
vervaardiging van dynamiet (het nitroglycerine wordt er In gedrenkt on is daardoor moeilijker ontplotbaar en dus 
gemakkelijker te vervoeren). In de „Natnrwissensch. Wochenschriff' van 27 Mei j.1. komt een artikel voor, waaruit 
blijkt, dat het bergmeel ook als vnllingsstof bij hongersnood gebruikt wordt (vgl. de eetbare aarde op Java, die ook 
grpotendeets uit kiezelgoer bestaat). Ook in echte guano komen talrijke geraamten van diatomeeen voor. 

") Zie hiervoor ook het artltcel van den lieer Dorsman over diatomeeen in .,ne Levende Natnnr", jaargang XIX, 
biz. V72. 
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Fig. 1. Triceratium favus. 
Een in do Noordzee voorkomende diatomee met 

duidelijke zeshoek structuur. 
Koto C. KOPPENOI.. 

genoemd. Men kan dus een ronde diatomee, evenals een pillendoosje, op twee verschillende 
manieren zien, en wel van boven (schaalzijde) en van op zijde (gordelbandzijde). Heeft de 
diatomee den vorm van een rechthoekig doosje, 
dan kan men haar dus weer van boven, en op 
twee manieren van op zijde zien, naar gelang 
men de langste of de kortste zijde evenwijdig aan 
de richting, waarin men ziet, geplaatst heeft. 

Die twee over elkander heengeschoven 
schaalhelften nu zijn het, die de diatomeeen 
voor den onderzoeker tot een lust der oogen 
gemaakt hebben. Want niet alleen, dal de vorm 
der diatomeeen steeds zeer fraai en bevallig is, 
en ze dien vasten vorm toch weer aan den 
vorm hunner kiezelschalen te danken hebben, 
maar ook hel kiezelpanlser zelf heeft dikwijls 
een zeer fraaie teekening, de zgn. structuur 
van het pantser. Het materiaal, dal de diato
meeen voor hunne schalen gebruiken, hel kiezel
zuur, schijnt bijzonder geschikt te zijn, schitte
rende vormingen op te leveren, ja, schijnt zelfs 
steeds lol het vormen van symmetrische, vaak 
ook sferische structuur aanleiding te geven. 
Ook bij de dieren treffen we skeletten van kiezel
zuur aan, en wel bij de eencellige Itadiolariën 
en bij de kiezelsponsen. De eerste, die vaak 
geheele rotsen met hun kiezelschaaltjes gevormd 

hebben (Barbados), vormen allerlei schitterende sterren, bollen, naalden, mutsvormige schalen, 
enz.,. terwijl de sponsen in hun weefsel de zgn. «Spiculae* vonnen, die allerlei gedaanten 
maalden, bollen, ankers) kunnen aannemen, waaraan men dan vaak de soort kan herkennen, 

die ze gevormd heeft. De schalen der diato
meeen nu laten dat »sclioonheidsgevoel« van 
hel kiezelzuur ook zeer mooi uilkomen. De 
structuur bestaat hier uil symmetrische en 
meestal om hel middelpunt der schaal geor
dende ribbels en lijsten, puntjes en naaldjes, 
die lot allerlei mooie liguren aanleiding 
kunnen geven (zie Kig. la). Vaak heeft de 
schaal ook uitgebogen randen, zgn. «vleu-
gelsg, die ook weer beteekend zijn. Zeer 
dikwijls bestaat de structuur uil een groot 
aantal zich op de schaal verheffende lijstjes, 
die telkens samen een zeshoekje insluiten, 
waardoor hel geheel hel aanzien van een 
honigraal verkrijgt (zie Fig. 1). Die zeshoekjes 
zijn vaak zeer groot, en met een 300-malige 
vergrooting zeer mooi te zien (Coscinodiscus, 
Triceratium), doch soms ook zóó klein en 
fijn, dat ze bij zwakkere vergrooting in hel 
geheel niet te zien zijn. Eerst bij sterkere 

vergrootingen komen zij, eerst als evenwijdige lijntjes, daarna als werkelijke zeshoekjes (bij 
nóg sterkere vergrooting) (zie Fig. '2a) voor den dag; dan moeten echter de lenzen van het 

Kig. 1». Araohnoidiseus omatttS. 
Koto G. KOPPKNOI.. 
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Kig. 2. Pieurosigma unguiatum en 
Plearosigma spec. 

Koto J. P. VAN LIER. 

microscoop ook geheel in orde (gereinigd en zonder kleurschil'ting) zijn. Dergelijke diato
meeen, b. v. Pieurosigma ol' Gyrosigma (zie Kig. 2), worden dan ook gebruikt, om de 
deugdelijkheid van microscopen na te gaan, wat betreft 
de deugdelijkheid der lenzen. Talrijke soorten echter 
hebben een geheel andere structuur aan haar pantser. 
Zoowel bij de ronde »pillendoosjes« als wel bij de lang
werpige, heeft men namelijk vaak, dat dikkere lijsten 
en ribbels öf straalsgewijs om hel centrum, 61' om de 
lange as van het langwerpige doosje gerangschikt zijn. 
De tweede striiotuur zou men uit de eerste kunnen 
denken ontstaan te zijn, doordat het centrum der ronde, 
vormen zich verlengde lol een lijn ; do lange as dei-
langwerpige, waardoor ook de rangschikking der straals
gewijs geplaatste ribben uit elkander geschoven werd. 
Bij sommige soorten, b.v. Triceratium favus (zie Fig. 1) 
en Eupodiscus argus (zie Fig. 3), bevinden zich aan den 
rand der schaal verschillende uitsteeksels, zgn. rand-
naaldjes of randdoorntjes. Bij andere soorten weer, 
bevinden zich allerlei lijsten en ribbels op de vleugels 
(b.v. bij SurirelkO, die ook een belangrijke biologische 
beteekenis hebben, waarover later. Doch afgezien van 

het laatste feit, vragen wc ons reeds af, waartoe al die structuren, die bij elke soort, ja bij 
elke variëteit verschillend, en dus kenmerkend zijn, toch dienen-.' De mensch is nu eenmaal 
geneigd, achter alles een voor zijn geest begrijpelijk ))doel« te zoeken; en werkelijk is het 
dan ook gelukt, voor verschillende structuren dat i)doel« Ie vinden. Het spreekt van zelf, 
dal dat pantser van kiezelzuur voor zulke kleine wezentjes vrij zwaar zou worden, indien ze 

niet zoo zuinig en economisch mogelijk 
met bun materiaal omgingen. Omgekeerd 
echter moei hel pantser zoo stevig moge
lijk zijn, daar het anders natuurlijk al 
zijn beteekenis verliest. Deze twee voor
waarden met elkander in overeenstem
ming brengend, heeft de diatomee de 
stevigheid der schalen door lijsten en 
ribbels verhoogd, en kan door uitsparing 
van materiaal daartusschen (de ruimte 
tusschen de zeshoekjes en de ribben) de 
schaal zoo licht mogelijk opbouwen, terwijl 
toch aan de stevigheid daarvan niet te 
kort wordt gedaan. Een holle paal is 
immers nagenoeg even geschikt een zwaren 
last te torsen als een massieve, en de 
beenderen der werveldieren zijn, voor 
zoover ze pijpbeenderen zijn, ook hol, met 
uitzondering van een stelsel stutten en 
verbindingen, loopend volgens verschil
lende krachtlijnen, die te vergelijken zijn 
mei de lijsten en ribben der diatomeeên-
schalen. We zien dus, dal de schaal 

bestaat uit een dunne laag van kiezelzuur, waarop op verschillende manieren dunne lijsten 
of ribben zijn aangebracht, die naar alle waarschijnlijkheid voor grootere stevigheid dienen. 

; Fig 2a. Pieurosigma formosa, sterk vergroot. 
Duidelijk is hier de structuur waar te nemen. 

Koto ('. KOPPENOr.. 
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UML 
Kig.'3. Eupodiscus argus. 

Links; exemplajir van de gordelzijde gezien. 
Hechts: doorsnede door het pantser niet de 
trechter en de daarin uitkomende kanaaltjes. 

Oen diatomee komt voor in de Noordzee. 

Die structuren nu zijn door tal van natuuronderzoekers bestudeerd, eu het is gebleken, dat 
ze zeer ingewikkeld kunnen zijn. Zo» loopen, b.v. bij de talrijke, vooral in het zeeplankton 
en -benthos veelvuldig voortkomende ronde, of drie
hoekige pillendoosvormige soorten, dwars door de 
schaal een groot aantal uiterst fijne kanaaltjes, 
die de verbinding van het binnen de schalen ge
legen protoplasma met de buitenwereld tot stand 
brengen, daar anders de uitscheiding alleen door do 
zeer nauwe spleet zou kunnen plaats hebben, die 
mogelijkerwijze nog tusschen epi- en hypotheca zou 
overblijven, terwijl ook de in het zeewater opgeloste 

zouten alleen langs dien weg kunnen 
binnendringen (zie Kig. 3> Behalve 
deze fijne poriën, hebben eenige vor
men vaak grootere openingen op bepaalde plaatsen, die dienen voor do 
uitscheiding van een slijmachtige substantie, waarover we hel later nog wel 
zullen hebben. 

Men onderscheid! de diatomeeen, zooals reeds gezegd werd, in twee 
hoofdgroepen, de «ronde doosjes* of Centricae en de langwerpige of Penuatae, 
Hij talrijke bodemvormeu der Penuatae vindt men nog een belangrijk orgaan, 
de z.g.n. raphe, die met de voortbeweging in verband staat. In hel midden 
der schaal vindt men een meer of minder fijne lijn, die in de richting dei-
lange as loopt en in het midden even onderbroken is. Deze lijn, die meestal 
eenigszins gebogen is, noemt men de ftrapheo; het is een uiterst dunne 
spleet in de schaal, vaak min of 
meer geknikt. Vooral door de 
oudorzoekingen van O. Muller is 
gebleken, dat deze spleet echter 
in het midden gesloten is, zoodat 
in de schaal twee kanalen ont
staan zijn, één aan de buitenzijde, 
en één aan den binnenkant van de 
schaal. Wanneer men een Pinnu-
laria b.v. bekijkt, (zie Kig. 'O, d:m 
valt het op, hoe in het midden 
der schaal zich een verdikking 
bevindt, de z.g.n. «naveK. Hezen 
navel heb ik wel eens»kern(i hoo
ren noemen. Dat we hier echter 
ie doen hebben met eeu bijzonder

heid in de structuur der schaal, en niet in het 
protoplasma, blijkt wel hieruit, dat de «centrale 
knoop* niet verdwijnt, wanneer we de pantsertjes 
iiitgloeien. Dergelijke, echter van binnen holle 
verhoogingen treffen we ook aan de beide uiteinden 
der langwerpige schaal aan (eindknoopen). He 
kanalen in de raphe uu verbinden die drie kuoopen. 
In den centralen knoop (navel) loopen tweedwars-
kanaaltjes, die de beide kanalen der raphe met 

elkander verbinden, en de twee binnenste raphe-kanaaltjes zijn ook weer met elkaar door een 
kanaaltje verbonden (zie Fig. 4). Ook iu de eindknoopen zijn buiten-en binnenkanaal met elkander 

Vt. 
Fig. 4. 

Pinniilaria (Navi-
cula) nobilis. 

Kechts boven! 
trechterlidm;im. 

Onder: doorsnede 
door de centrale 

knoop. 
Do diatomee is 

eenigszins van op 
zijde genomen, om 
hot vorbindtngs-
kauaal ia do cen
trale knoopte laten 

zien. 
Deze soort komt 
voor in do diato
meeën-aarde van 

Uenkum. 

Kig. 4. Pinnularia nobilis. 
Foto f. F. L. Cnoi>. 
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Kig. 5. Surirella bisoriata var. constrista. 
Van links naar rechts; schaalzijde, gordel-

zijde, vleugel recbt van boven gezien. 
IlieV ziet men duidelijk de openingen 
waardoor het protoplasma met de buiten

wereld in verbinding staat 
Vergroot X 260 en X S'^. 

vereenigd door het «trechtervormig lichaam« (zie Fig. 4). Door dit kaualenstolsel inde schalen 
stroomt nu protoplasma, dat dus telkens, als het in het buitenste kanaal (beter: de buitenste 
groeve) komt, in open verbinding met de buitenwereld 
staat. In de vleugels der schalen van Nitzschia of 
Surirella loopen dergelijke kanalen, die echter nu 
telkens onderbroken zijn en aanleiding geven tol de 
mooie structuur van dwarsbalkjes. Die naar den rand 
der vleugels loopeude kanalen zijn ook aan beide 
zijden open (zie Fig. 5). Ook de ribben der Pennatae 
zijn gebleken, holle kanalen door de schaal te zijn. 

We zien dus, dat alle diatomeeen voorzien zijn 
van een veel kiezelzuur bevattende schaal, die als een 

der belangrijkste organen 
van hel cellichaam dient te 
worden opgevat. Hoe echter 
de diatomee aan die groote 
hoeveelheden k i e z e l z u u r 
komt, is nog niet geheel op
gelost. De hoeveelheden kie
zelzuur, die de diatomeeen 
steeds omringen in den vorm 
van zand, glos, enz., schijnen 
niet als materiaal direct Ie 

kunnen worden verwerkt. Men zou b.v. kunnen denken, dat de 
diatomeeen door het afscheiden van tluorwaterstof het kiezel in 
oplossing zouden kunnen brengen, om het dan in liet protoplasma 
op te nemen en te verwerken voor het vervaardigen der schaal. 
Een bewijs legen deze veronderstelling is, dat dan evengoed de 
skeletten der afgestorven exemplaren, die tegelijk met hel zand 
op den bodem van het water zich bevinden, zouden kunnen worden 
aangetast, wat in werkelijkheid niet het geval is. Verder kan men 
jaren lang diatomeeên-culturen kweeken in eenzelfde vat met 
hetzelfde wafer, waarbij een dikke laag van skeletten op den 
bodem ontstaan kan, zonder dat deze of de wand van hel glazen 

buisje worden aangetast. Weegt men de hoeveelheid kiezel na uitgloeiing 
der schalen, dan is die vaak zóó groot, dat, indien de diatomeeen de glazen 
wand »afvraten«, men dat zeker bemerkt zou hebbeu. Een andere onder
stelling is, dat de zeer geringe hoeveelheid kiezelzuur, die in het de 
diatomeeen omringend water moet zijn opgelost, voldoende zou zijn, om door die 
algen gebruikt te worden voor de vorming der schalen. Eeu bezwaar 
van deze redeneering is weer, dat men ook in een val van kalk of van 
metaal diatomeeen kan kweeken, eu dal de diatomeeêntlora zich soms iu 
eenige dagen geweldig kan vermeerderen; hoe zou in zulke tijden hel in 
oplossing gaan der geringe hoeveelheden kiezelzuur gelijken tred kunnen 
houden met het reusachtige verbruik daarvan ? 

Het protoplasma der diatomeeen kan men, wat de ligging ervan betreft, 
onderscheiden in een wandstandig en een centraal gedeelte. Meestal komen 
beide in één cel voor. Het centrale is dan meestal met het wandstandige 
verbonden door protoplasmadraden (bij de Centricae), (zie Fig, 6) of vormt 
een opeenhooping van protoplasma zonder dunne draden, een z.g.n. plasmabrug (zie Fig. 7). 
In het wandstandig protoplasma bevinden zich meestal de chlorophyllichamen, terwijl het 

Surirella. 

Kig. o. 
Gninardia tlascida. 
een] in de Noordzee 
voorkomende dia
tomee, van boven 
gezien, om de proto-

plasmaschijt' te 
toonen, naar een 
praeparaat. X 260. 
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3.M.. 

,Fig. 7. 
Pinnularia 

nobilis, 
gordelaan
zicht. Uit 
een sloot in 
den omtrek 

vanKijkdinn 

centrale gedeelte zich om de celkern verzamelt. De verdere ruimte van den celinhoud is 
aangevuld door vaak zeer groote vacuolen, die, behalve het celvochl met de daarin opgeloste 

zouten of andere slotTen, ook nog kleine oliedruppels bevatten (zie Fig 7). Bij de 
centricae ligt de centrale massa van hel protoplasma met de celkern niet volkomen 
in hel midden der cel, doch meestal naar den kant van één der breede zijden 
van het doosje verschoven; de plasmabrug der Pennatae echter deelt het cel-
vocht in twee even groote vacuolen doormidden. De^chromatophoren hebben 
bij de Centricae meestal den vorm van min of meer ronde korrels [Coscinodiscus 
(zie Fig. 8;i), Biddulphia (zie Fig. 8), Cyclotella], bij de Pennatae daarentegen meel
den vorm van platen of soms ook, van grillige plooien en banden (Cymatopleura, 
Surirella, Cyrosigma). Bij talrijke vormen (b. v. bij Pinnularia) bevinden zich 
in het protoplasma korte, eenigszins kromme staafjes, die, daar ze meestal bij 
tweeën naast elkander liggen, als «dubbelstaafjes* aangeduid worden (zie Fig. 7). 
Over hun beteekenis is niets bekend. Misschien zijn het parasitische bakteriëu, 
zooals die ook bij een in onze sloolen en vijvers veel voorkomende Amoebe, 
(een vormloos diertje), en wel bij Pelomyxa palustris, zijn aangetroffen 1). By veel 
diatomeeen zijn verder nog pyrenoïden gevonden, lensvormige 
lichaampjes, die uil eiwitten bestaan en steeds, waar ze voor
komen, In de nabijheid van hot chlorophyl te vinden zijn; ze 
komen ook bij tal van andere algen-soorten b.v. bij de Conju-

gatae (zie Kig. 9) voor, zonder dat men echter meer dan onderstellingen 
omtrent hun functie kan aannemen. Karakteristiek is hun Duitsche naam; 
«St&rkeherdei, daar hel schijnt, dat de zetmeelkorrels daar hun oor
sprong hebben, of althans zich in hun omgeving het eerst vertoonen. In 
de vacuolen hoopen zich vaak, zooals reeds gezegd, oliedroppels op. De 
diatomeeen vormen nl. niet, zooals de bladgroeuhoudende planten, met 
iKjhulp van de energie van het zonlicht zetmeel, doch olieachtige stollen, 
die zich met osmiumzuur zwart kleuren en zich dus volkomen als andere 
vetlichameu gedragen. Ze dienen dus, evenals het zetmeel, als reserve-
stoffen, hetgeen aan te toonen is, doordat men de diatomeeen langen tijd 

In een gesloten buisje kan laten staan; 
de oliedroppels verpieerderen zich dan iu 
de vacuolen, terwijl ze bij toevoeging van 
vrisch water weer verdwijnen. Eindelijk 
zijn uit het protoplasma nog andere veel 
op die oliedroppels gelijkende lichaampjes, 
die van lintschli, bekend, die echter, wal 
hun doel aangaat, nog lot de onopgeloste 
raadsels liehooren. 

Aan het begin van dil opstel werd 
reeds over den enonnen vormenrijkdom 
bij de diatomeeen (ze heeten ook wol Bacillariaceeën, welke 
naam voor de Centricae echter minder juist is, daar hij slaat 
op den staafvorm, dien vele diatomeoëu bezilteiO gesproken. 
Toch zijn alle vormen terug te brengen lot twee hoofd
groepen, Centricae en de Pennatae, welke laatste ook weer, 

zooals gezegd, van de Centricae afgeleid kunnen worden. De specifieke vorm echter slaat 

O.H. 

Fig. 8. 
Uiddulpbia tuobi-
liensis De indivi-
iluen vormen, door 
dat ze met eigen
aardige uitsteeksels 
nan elkaar vasi-
haken, kettingen, 

waardoor het 
weerstandsopper-
vlak wordt ver
groot, Komt voor 

in do Noordzee. 
Vergroot X ISO. 

Fig. 8,i. 
Coscinodiscus oculu» virilis. 

Foto ('. KOPP'KNOI.. 

' ) Door latere 'onderzoekingen bleek mij, dat de »iIubbolstaBl'je«i compacte godeellen van liet protoplasma zijn, 
welke door sterkere breking hot aanzien van vreemde lichamen in het protoplasma verkrijgen. Ze zijn ook nietgehea 
afhankelijk van elkaar, want hij coldoellng laten ook de dubbelstaatjes vaak twee aan twee van elkander los. 
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in hel nauwste verband met de levenswijze der soort. Die vormen, welke voor hun geheele 
leven zijn vastgehecht, missen een raphe en zijn vaak wigvormig of ook wel staafvormig. 
Die, welke op den bodem leven, en tot de Pennatae 
behooren, hebben een meest schuitvormige gedaante 
en bezitten een raphe, terwijl ten slotte die diato
meeen, welke geheel door water zijn omringd, dus 
zweven of drijven en tot het plankton behooren, 
geen raphe hebben, doch van allerlei inrichtingen 
zijn voorzien om drijvende of zwevende te blijven. 
Deze zweefinrichtingen zijn vaak zóó merkwaardig, 
dat ik hierbij iets langer wil blijven stil staan. Op 
twee manieren is het mogelijk, het zweven in 
hel water te bevorderen zonder van bewegings
organen gebruik te maken, on wel door het soor
telijk gewicht te verminderen of door den weerstand 
te vergroolen. Indien hel soortelijk gewicht ver
mindert, vermindert ook de invloed, dien de zwaarte
kracht op het zich in het water bevindende lichaam 
uitoefent. Die invloed wordt nihil, indien dal soor
telijk gewicht gelijk wordt aan dat van hotomringende 
water; dan zweeft dus het lichaam. Dit laatste kan 
weer op verschillende manieren worden bereikt 
b.v. door het volume sterk te vergroolen, terwijl 
hel hewicht t.o. van het water niet toeneemt: water
opname (kwallen bestaan uit 95?o water!) Doch 
deze manier is voor de eencellige diatomeeen 
uitgesloten. Een andere is het produceeren van 
stoffen, die soortelijk lichter dan water zijn: hier
voor komen b.v. de olieachtige stoffen van het reservevoedsel der diatomeeen in aanmerking. 

Doch het andere middel, het vergroolen van den weerstand, word1 

door de plankton-diatomeeën veel meer toegepast. Wanneer men 
een ijzeren kogel en een even zware plaat ijzer in het water laat 
vallen, en wel zoo, dat de plaat-oppervlakte evenwijdig aan de 
oppervlakte van het water komt te liggen, dan zal do kogel eerder 
den bodem bereiken dan het stuk plaalijzer: het laatst ondervindt 
den meesten weerstand, doordat de waterdeeltjes, die zich onder 
de door de zwaartekracht naar beneden getrokken plaat bevinden, 
langs den onderkant een veel grooteren 
weg moeten afleggen om voor het ijzer 
uit te wijken, dan bij den kogel. De laatste 
zakt dus gemakkelijker d.i. gauwer. Vele 
diatomeeen vergroolen hun weerstands
oppervlak door een platten schijfvorm 
(Coscinodiscus), andere door allerlei uit
steeksels (Bhizosolenia, Chaetoceras) (zie 
Fig. 10) Weer andere diatomeeen hechten 

•zich tot lange kettingen aaneen (Melosira, Chaetoceras,'Tragillaria) of 
vormen kransen en sterren (Asterionella, Tabellaria, Synedra), of wel 
(maar dil z;jn meest vastzittende soorten) zigzagslingers [Diatoma 
vulgaris(Z ieFig. H), Tabellaria, Biddulphia]. Vaak ook worden uitsteeksels gevormd, waarmede 
de verschillende individuen zich aan elkaar vasthaken. (Biddulphia mobiliensis) (Zie Fig. 8). 

Den Haag, fWordt vervolgd). J. HOFKER, 

Kig. ft. Spirogyra, een tot de coujugatae behoorende 
alg; zeer mooi zijn hier in den spiraligen chloro-

phylband de ronde pyrenoïden te zien. 
Koto C. KOPPENOL. 

Fig. 10. Chaetoceras, een in het 
kustplankton der Noordzee veel 

voorkomende diatomee. 

Kig. dl. Diatoma vulgaris. 
Uit een sloot bij Poeldijk, 

een zeer mooie ketting. 
X 50. 


