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tuintjes waren Spitsvogels (12) en Tweekleurige rupsvogels, Coracina bicolor (Temm.) 
(31) talrijk, alsmede natuurlijk de Blauwe Jantjes (11). Over de uitgestrekte gras
wildernissen wiekelde een Witte havik (26) en ook hier waren Tortelduiven (23) en 
Bruinborst-bijeneters (13) gewone verschijningen. Rustig zaten de schitterend gekleur
de bijeneters op de kale twijgen der wegbeplanting en vlogen eerst op het allerlaatste 
moment op. Ook grote troepen Roodstuit-spreeuwen (9) zaten in deze bomen en waren 
blijkbaar voornemens daarin te overnachten, toen zij door de auto's werden opge
schrikt. Luid schreeuwend trokken zij verder. 

Op de sawahvelden zagen wij de reeds genoemde reigersoorten, alsmede een enkele 
Zwart-witte ooievaar (5). Vrij veel roofvogels vlogen hier; behalve een paar Grote 
zeearenden, Haliaëtus leucogaster (Gm.) (32) verschillende van de reeds elders op deze 
dag waargenomen soorten, zoals Zwartbruine wouw (16), Slangenarend (15) en 
Roodbruine witkop-arend (27). Aardig was de waarneming van een klein troepje 
Steltkluten, Himantopus himantopus leucocephalus (Gould) (33), die op een sawah 
dicht bij de weg rondscharrelden en zich van de auto-colonne niets aantrokken. 
Merkwaardig was het, dat wij op de gehele tocht geen eenden zagen, terwijl wij toch 
langs voldoende geschikte terreinen reden. Ook andere gewone soorten, o.a. wiele-
walen lieten zich noch zien noch horen. Eerst dichtbij Paré-Paré zagen wij de eerste 
Kraai, Corvus enca celebensis (Stres.) (34), terwijl de Ringmusch, Passer montanus 
malaccensis (Dubois) (35) ons in de politiekazerne weer met luid gesjilp begroette. 

Zo eindige deze prachtige tocht, die voor ons na 3 % jaar gevangenschap de eerste 
stap betekende op de weg naar de vrijheid. 

Hilversum, October 1946 L. COOMANS DE RUITER 
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PLANTAARDIGE REMSTOFFEN 
„Es ist dafür gesorgt, dass die Bdume 
nicht in den Himmel tvachsen." 

Wanneer ik U in dit artikel het een en ander ga vertellen over de plantaardige 
remstoffen, dan dien ik allereerst vast te stellen, wat men onder het begrip 
„remstof" heeft te verstaan. Een remstof is een stof, door een bepaald 

orgaan van het plantenlichaam geproduceerd en eventueel uitgescheiden, die in staat 
is om het groei verschijnsel te remmen of zelfs geheel en al stop te zetten. Het spreekt 
wel voor zichzelf, dat de organische ontstaanswijze niet in deze definitie kan worden 
gemist, want anders zou men een groot aantal chemische stoffen ook als rem
stoffen moeten beschouwen. Men kan natuurlijk een onderscheid maken tussen 
organische en anorganische remstoffen, maar aangezien in de chemie de termen 
„organisch" en „anorganisch" een totaal andere betekenis bezitten, geeft dit onder
scheid licht aanleiding tot verwarring. Wij zullen ons echter niet verder bezighouden 
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met deze nomenclatuur-kwestie. Wanneer wij spreken over een remstof, dan bedoelen 
wij daarmee een groeivertragende stof, die door het plantenlichaam wordt geprodu
ceerd. En na deze korte inleiding gaan wij die merkwaardige stoffen en de door hen 
veroorzaakte groeiremming wat nader beschouwen. 

De geschiedenis leert ons, dat het verschijnsel van de groeiremming reeds vrij lang 
bekend is. Zo heeft Albertus Magnus reeds omstreeks 1250 remmingsproeven gedaan 
met het vruchtvlees van sappige vruchten, waardoor hij kon aantonen, dat dit vrucht
vlees een remmende invloed uitoefende op de ontkieming van de eigen zaden. Deze 
waarneming bleef voorlopig op zichzelf staan. Het zou immers tot 1874 duren, voordat 
Wiesner, de grote Duitse botanicus, zich weer met het remmingsvraagstuk ging bezig
houden. Hij kon de resultaten van Magnus bevestigen en ontdekte bovendien, dat 
het vruchtvlees niet slechts het eigen zaad remde, maar ook verschillende andere 
zaden. De remstof droeg bijgevolg een algemeen karakter; hij was, zoals men dat 
noemt, niet-soortspecifiek. 

Wij hebben nu reeds kennis gemaakt met twee verschillende soorten van remming: 
1. de remming van soort-eigen zaad of zelfremming; 
2. de remming van soortvreemd zaad. 

Deze remming van soortvreemd zaad kon Wiesner ook bewerkstelligen met behulp 
van het slijm van de bekende vogellijm of maretak {Viscum album). 

In navolging van Magnus en Wiesner werden in het tussen-oorlogse tijdperk van 
de twintigste eeuw ook bij andere planten remstoffen aangetoond, waarvan wij slechts 
enige zullen noemen zonder er diep op in te gaan. Zo kennen wij de appelremstof, 
de perenremstof, de tomatenremstof, de boekweitremstof, en de remstof van de 
haver en de zonnebloem. Nu zou men op grond van het niet-soortspecifieke karakter 
van de remstoffen gemakkelijk kunnen denken, dat deze stoffen als identiek moeten 
worden beschouwd. Dit kan echter absoluut niet het geval zijn, want, naast ver
schillen in chemische eigenschappen, kunnen de remstoffen ook nog een ver
schillend gedrag ten opzichte van de temperatuur bezitten. Terwijl sommige door 
hoge temperatuur worden ontleed en daardoor onwerkzaam gemaakt, is dat met 
andere niet het geval. Men kan dus thermolabiele en thermostabiele remstoffen 
onderscheiden. 
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Dit was zo de situatie omstreeks 1940. In die tijd deed Fröschel enige publicaties 
verschijnen over zijn diepgaand remstof-onderzoek. Fröschel was geen onbekende. 
Hij had reeds, jaren geleden, grote vermaardheid verworven door zijn onderzoekingen 
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over de invloed van licht op de groei. Zijn remstofresultaten bewezen opnieuw zijn 
experimenteervermogen. Hij onderzocht de ontkieming van verschillende rassen 
klaverzaad (Trifolium). Daartoe legde hij de zaden op een reep filtreerpapier, dat 
door een glazen plaat ondersteund werd en aan één kant in een bak met water afhing. 
Van zijn proefopstelling is in figuur i een vereenvoudigd schema gegeven. De zaden 
kregen door middel van het filtreerpapier voldoende water toegevoerd en waren dus 
in staat te ontkiemen. Het bleek nu, dat de zaden bij A veel beter ontkiemden dan die 
bij B, hetgeen men kon verklaren, door aan te nemen, dat de waterstroom, waarvan 
de richting door een pijl is aangegeven, de uitgescheiden remstof bij B heeft opge
hoopt. In een volgende proef werd het filtreerpapier bezaaid met twee verschillende 
rassen zaad, een slecht- en een goed-ontkiemend ras, zoals dat in figuur 2 is geschetst 
(respectievelijk S en G). Waarschijnlijk heeft de aandachtige lezer het resultaat reeds 
zelf bedacht: Onder invloed van het slecht-ontkiemende zaad is ook de ontkieming 
van het goed-ontkiemende zaad sterk verminderd. Dit werd veroorzaakt doordat de 
waterstroom (ook hier door een pijl aangegeven) een grote hoeveelheid remstof, die 
door het slecht-ontkiemende zaad was uitgescheiden, naar het goed-ontkiemende zaad 
had gevoerd. De oorzaak van de verschillende kiemkracht van de klaverzaden was 
daarmede ontdekt; deze kon immers niet anders zijn dan de uitgescheiden hoeveel
heid remstof. Fröschel slaagde er bovendien in om met zijn thermostabiele, niet-
soortspecifieke remstof ook de groei van jonge kiemplanten te remmen. 

Verschillende bronnen waren nu ontdekt, die voor de remstofproductie verantwoor
delijk konden worden gesteld, en het liet zich aanzien, dat door voortgezet onderzoek 
nog veel meer bronnen aan het licht zouden komen. Zelf heb ik in 1945 nagegaan, 
of ook door de wortel een remstof wordt gevormd. Als proefplant koos ik Allium Cepa, 
de gewone ui. Met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen en geconstrueerd 
apparaat, waarmede de uien in watercultures werden gekweekt, was ik in staat om met 
een nauwkeurigheid van 0.1 mm de groeisnelheid van de uienwortels na te gaan. 
De bouw van het apparaat zal ik laten rusten, deze doet hier niet ter zake, maar van 
het principe der meting moet ik voor beter begrip wel het een en ander vertellen. 
Zie daarvoor figuur 3. Van een ongeveer 10 gram zware ui groeit een wortel in een 
glazen vat met water. Op tijdstip I wordt de stand van de worteltop bepaald (A). 

Daarna bepaalt men op tijdstip II, bijvoorbeeld 24 uur later, de 
stand, die de worteltop dan inneemt (B). In de tijd I tot II is 
de wortel, vooropgesteld dat hij geen krommingen heeft vertoond, 
B-A mm gegroeid. Uit deze gegevens is op eenvoudige wijze 

T,, ^ de groeisnelheid van de wortel te berekenen. Vóór de proef was 
j reeds voor remstofwater gezorgd, door een hoeveelheid water 
i gedurende een bepaalde tijd in contact te brengen met het sterk 

ontwikkelde wortelstelsel van grote uien. De proef bestond nu 
hierin, dat men allereerst van een in vers leidingwater groeiende 
wortel zo nauwkeurig mogelijk de groeisnelheid bepaalde. Daarna 

werd het leidingwater door remstofwater vervangen en de groeisnelheid opnieuw 
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bepaald. Deze blijkt dan sterk verminderd te zijn. Wordt echter na de remstof-
periode weer vers leidingwater als milieu ge
geven, dan kan de wortel haar normale 
groeisnelheid hernemen. Het remmingspro
ces is dus omkeerbaar, het heeft een rever
sibel karakter. Figuur 4 geeft van dit alles 
zowel een aanschouwelijke als een grafische 
voorstelling. Bij I ziet men de lengtetoename 
(gekarakteriseerd door begin- en eindsta
dium) van een gedurende 48 uur in vers 
leidingwater groeiende wortel. II laat de
zelfde wortel zien tijdens haar groei in rem
stofwater; de groei is dan sterk vertraagd. 
De normale waarde wordt echter spoedig 
bereikt, wanneer het milieu weer uit leiding
water bestaat (III). Bij de grafische voorstel
ling moet nog worden opgemerkt, dat R 
toediening van remstofwater en V toediening 
van leidingwater betekent. De vermindering 
van de groeisnelheid, die telkens voor iedere 
periode van 48 uur in gemiddelde waarde 
berekend en in willekeurige eenheden aan
gegeven werd, komt, evenals de stijging, duidelijk tot uiting. 

Om de wortelremstof nader te karakteriseren, was het natuurlijk van belang om 
haar gedrag ten opzichte van de temperatuur na te gaan. Uit desbetreffende proeven 
bleek, dat een verhitting op 1000 Celsius uitstekend werd verdragen, zodat wij de 
Allium-wortelremstof als thermostabiel moeten beschouwen. Als gevolg van deze 
thermostabiliteit was het ook mogelijk om het remstofwater door verhitting bij matige 
temperatuur te concentreren, waardoor men een versterkte wortelremming kon 
verkrijgen. 

Tenslotte wil ik nog een merkwaardige eigenschap van de wortelremstof ver
melden, die door een aantal proeven aan het licht trad. Figuur 5 laat ons een grafisch 
beeld zien van een dergelijke proef. Een bepaalde wortel kreeg afwisselend vers 
leidingwater en remstofwater als milieu, en tijdens de verschillende perioden werd 
de groeisnelheid bepaald. De remming bleek nu in de verschillende remstofperioden 
regelmatig zwakker te worden, zodat er tenslotte eigenlijk van remming geen sprake 
meer was. Belangrijk is het feit, dat in deze proef steeds hetzelfde remstofwater werd 
gebruikt. Voor dit verschijnsel kunnen wij verschillende mogelijke oorzaken aangeven: 
In de eerste plaats zouden wij de oorzaak bij de wortel zelf kunnen zoeken. Het is 
immers denkbaar, dat deze door de herhaalde remming min of meer verstart, zodat 
een vlot reageren onmogelijk wordt. Dit komt echter niet overeen met een groot 
aantal proeven, waaruit duidelijk bleek, dat de wortel, na een remmingsperiode in 
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vers leidingwater teruggebracht, zelfs een grotere groeisnelheid kan bereiken dan hij 
aanvankelijk bezat. Verstarring van de wortel is dus wel zeer onwaarschijnlijk. 

De remstof zou in de tweede 
plaats een vluchtige stof kunnen 
zijn, die gemakkelijk uit de op
lossing verdampt. Dit strijdt even
wel met het thermostabiel ka
rakter van het remstofwater. Een 
temperatuur van 1000 Celsius is 
toch zeker wel in staat om een 
vluchtige stof uit te drijven. 

Een derde mogelijkheid is 
tenslotte, dat de remstofoplos-
sing zwakker wordt, in afhan
kelijkheid van de tijd, misschien 
door een inactivatie-proces. Voor 
deze opvatting, die men als een 
soort „veroudering van de rem

stof" zou kunnen aanduiden, voel ik persoonlijk het meest. 
Wij komen dus tot de slotsom, dat, evenals door verschillende andere organen, 

ook door de wortel een remstof wordt geproduceerd en uitgescheiden. 
Ik zou in dit verband nog even willen wijzen op de onderzoekingen van Borriss. 

Deze verklaart het feit, dat de zaden van Vaccaria niet op filtreerpapier, maar wel 
op aarde ontkiemen — zij gedragen zich dus wel heel anders dan het klaverzaad van 
Fröschel, maar dat kan het gevolg zijn van een buitengewoon sterke remstofproductie 
— door een adsorberende werking van de aarde aan te nemen ten opzichte van de 
uitgescheiden remstof. Volgens Borriss wordt deze remstof, nadat zij uit de atmosfeer 
is opgenomen, in de vruchtwand of zaadhuid opgehoopt. Dit ontstaan uit de atmosfeer 
lijkt mij wel enigszins apocrief, maar dat zullen wij nu maar nemen voor wat het is. 
Het was mij slechts te doen om genoemd adsorbtieverschijnsel, want het spreekt wel 
vanzelf, dat dit ook bij de wortelremstof een rol kan spelen. 

Het zal U ongetwijfeld duidelijk zijn geworden, dat er in de loop der jaren reeds 
veel werd ontdekt met betrekking tot het remmingsverschijnsel. Natuurlijk blijven 
er nog talloze raadselen bestaan, maar ik meen toch wel te mogen zeggen, dat er een 
tip van de bekende sluier werd opgetild en dat wij tenminste verschillende mogelijk
heden van verklaring kunnen zien. De remstoffen spelen naast de groeistoffen een 
grote rol in het plantenrijk. Toch moeten wij natuurlijk niet te sterk gaan generaliseren 
en voortaan alle remming met behulp van remstoffen willen verklaren. Een groei
proces kan immers eveneens tot stilstand worden gebracht door inactivatie van de 
groeistoffen. Wij bezitten daar reeds een aantal voorbeelden van. Maar toch ben ik 
overtuigd van het feit, dat ook de remstoffen een belangrijke rol spelen bij de groei-
stilstand van verschillende organen, zowel het blad als de bloem, de wortel als de 
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stengel en de vrucht. En zonder twijfel is het ook aan hen te danken, dat onze bomen, 
hoe machtig zij hun kroon ook naar de hemel heffen, die hemel nooit bereiken. 

A. STOLK. 

SI SI 

WAARVOOR GEBRUIKT DE 
GEELGERANDE WATERTOR ZIJN OGEN? 

Wie bij het vissen voor zijn aquarium een Geelgerande Watertor in zijn net 
krijgt, kan ik aanraden, hem eens onder de loupe te nemen. Hij zal verbaasd 
staan over de mooie détails: elegante sprieten, druk bewegende tasters 

van kaken en lip, wriemelende monddelen, waaronder vooral de geweldige, sterke 
mandibels opvallen, echte stevige bijtkaken. En daarachter, heel opvallend, de twee 
grote ogen, facet-ogen die er wezen 
mogen, met veel fijne facetjes (fig.). 

Zulke goed ontwikkelde ogen zal hij 
niet voor niets hebben. Dat is geen blind 
geloof, maar een algemeen ervaringsfeit: 
als een dier beschikt over een goed ont
wikkeld orgaan, met allerlei hulpappa
raten, in dit geval talrijke facetten met 
pigmentmantels, zintuigcellen, zenuwen 
en wat er al niet meer bij een facetoog 
hoort, dan is dat geen „rudimentair or
gaan" in de betekenis van een orgaan 
zonder functie, maar dan zullen we, als 
we maar goed zoeken, zeker ontdekken 
dat het dier dat orgaan gebruikt. 

Zo ben ik dan ook op zoek geweest Kop van een Geelgerande Watertor, van links, met 
naar de functie van de Ogen van Dytis- tasters, antenne en het grote oog; links boven een 
cus. Ik moet bekennen dat ik totnutoe stukJe van het 00S sterker vergroot. 
nog niet helemaal geslaagd ben, al geloof ik dat ik de oplossing op het spoor ben. 
Mogelijk kan het relaas van mijn ervaringen een van de lezers opwekken tot nader 
onderzoek en zo misschien aanleiding zijn tot het schrijven van een aanvullende 
mededeling in De Levende Natuur. 

Het ligt voor de hand te menen dat Dytiscus, als geweldige rover, zijn ogen bij het 
voedselzoeken goed de kost geeft. Een paar eenvoudige proefjes bewijzen echter al 
dat hij dat niet doet. Brengt men bij een hongerige Dytiscus een paar kikkervisjes 
in de bak, dan heeft hij er na niet al te lange tijd een te pakken. Voor kikkervisjes 
in een glazen buis heeft hij echter niet de minste belangstelling, wat toch zou moeten 
wanneer hij bij het voedselzoeken vooral zijn gezicht gebruikte. Confronteert men 


