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OVER BOOMEN EN WA.T DA.A.ROP LIJKT
Firmo atque valido nixae lrun co suas ex tollunt
comas.- LINNAEUS. (op een hechten en sterken
stam steunend verheffen zij hun kruinen).

De plantkunde zou zich ongetwijfeld niet alleen anders maar ook ruimer en
vrijer hebben ontwikkeld, als haar wieg niet in het grauwe Noorden, rp.aar in de
tropen gestaan had. Zelfs nu nog wordt haar groei veelal belemmerd, doordat ze
zich laat leiden door de opvattingen van botanici, die uit eigen aanschouwing
alleen met den plantengroei van de gematigde luchtstreek vertrouwd waren. Dat
voorstellingen op een zooveel beperkter gebied gewonnen op den duur niet altijd
zullen kunnen bevredigen, spreekt wel haast van zelf. Eén van deze verouderde
opvattingen komt tot uiting in de indeeling van de planten naar den groeivorm
in kruiden, heesters en hoornen. Hoewel er tal van vormen bekend geworden zijn,
die in geen dezer groepen passen, houdt men veelal nog aan deze indeeling vast,
ten deele omdat de nieuwere classificatie~ over het geheel weinig overzichtelijk zijn
~n ten deele ook wel. om de weinig gelukkige namen, waarmee rp.en de nieuwe
groepen getooid heeft. Ik· wil dit vraagstuk hier echter niet in zijn vollen omvang
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behandelen, maar mij beperken tot een bespreking van de groep, die LINNÉ met
de door mij als motto gekozen woorden geteekend heeft 1).
Wie een goed denkbeeld wil krijgen van de vormverscheidenheid onder de
gewassen, die zooal met den naam van boom bestempeld worden, moet zijn licht
opsteken in de tropen, want die zijn het hoornenland bij uitnemendheid. Flinke
afmetingen zijn hier een gewoon verschijnsel en van allerlei plantenfamilies treffen
we hier dan ook vertegenwoordigers aan, die zich door forseheren groei van hun
verwanten in andere streken onderscheiden. Het komt intossehen niet alleen op de
afmetingen aan: een boom naar ons hart moet een stevigen stam hebben, die
zooals het in het kinderliedje heet, "hoe langer hoe dikker" wordt, en met dien
stam moet hij een flinke kroon torsen. Gewassen, die aan deze eischen niet voldoen,
moeten we, al zijn ze ook nog zoo forsch, maar liever niet als "echte" hoornen
beschouwen.
Al zeer oppervlakkig is de overeenkomst met de echte hoornen in den
regel bij de boomvarens, die zich van hun nederiger
verwanten meestal alleen onderscheiden, doordat hun
stengels minder gedrongen en forseher zijn en recht omhoog groeien. Bij enkele soorten nemen de stammetjes
echter in dikte toe en wel op een heel eigenaardige manier,
die onder de thans levende planten verder alleen voorkomt bij de Velloziaceae, een kleine familie van lelieachtige
gewassen, wier vertegenwoordigers in Zuid-Amerika en in
Afrika gevonden worden. De verdikking komt bij deze
planten tot stand, doordat zich rondom den eigenlijken
Fig. 1 Dwarse doorsnede stengel een langzamerhand in omvang toenemenden mantel
door een boomvarensten- van luchtwortels vormt (fig. 1). Men duidt dezen bouw aan
gel met zijn mantel van
als P sarronius-structuur. Hij is nl. het eerst bestudeerd aan
luchtwortels.
de onder den naam Psarronius beschreven fossiele stammetjes, wier dwarse doorsneden reeds lang door hun eigenaardige en fraaie
teekening de aandacht getrokken hadden. Bij de boomvarens worden somtijds aan
den voet van den stengel een aantal nieuwe spruiten gevormd en deze kunnen dan
1)
Volgens de meest gangbare opvatting moet een plant om als boom te kunnen gelden een
overblijvenden, bovengrondsehen stengel bezitten, die zich eerst een eindweegs boven den grond
vertakt en die door de vorming van nieuwe weefsellagen geleidelijk in omvang toeneemt. Laat men
de bepaling, dat de stengel secundaire diktegroei moet vertoonen, weg en geeft men toe, dat de stengel
ook onvertakt mag zijn, dan kan men ook boomvarens en palmen als hoornen beschouwen . Men is
dan feitelijk teruggekeerd tot het standpunt van LINNÉ, die ook aan de ontwikkeling van een stam
meer ·waarde toekende dan aan de aan- of afwezigheid van takken. Men ziet dan echter over het
hoofd, dat, terwijl er tusschen de "echte" hoornen en de heesters allerlei overgangen bestaan en "echte"
hoornen en heesters in dezelfde families, vaak zelfs in dezelfde geslachten, voorkomen en dus betrekkelijk nauw met elkaar verwant moeten zijn, er daarentegen tusschen de "echte" hoornen aan den
eenen kant en de boomvarens en palmen aan den anderen kant altijd scherpe afscheidingen bestaan
en dat de boomvarens en palmen ook systematisch afzond'erÜjke 'g~oepen vormen. Wie boomvarens
en palmen onder de hoornen rangschikt voegt zich onbewust naar een spraakgebruik, dat zich bij
primitieve voorstellingen aansluit. In Indië is dit bovendien nog verbasterd, daar men hier onder
invloed van het Maleisch, waarin iedere plant met een opgaande stengel met po ho n aangeduid
wordt, ook allerlei kruidachtige planten, tabak bv., met den naam boom bestempelt.
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door hun wortelmantels met den ouden stengel en met elkaar tot min of meer
omvangrijke schijnstammen aaneengekit worden (fig. 2).
Ook de palmen, die LINNÉ
onder den indruk van de statige,
zuilvormige stammen en van de wijd
uitstaande bladerkronen de vorsten
onder de planten noemde, vertoonen

Fig. 2. BoomvarenstoeL De stengels zijn door een mantel
van luchtwortels omgeven en aan den voet tot een dikken
"schijnstam" vereenigd.

met de echte hoornen maar weinig overeenkomst.
Hun stammen groeien in het algemeen niet of slechts
weinig in de dikte en indien er eenige diktegroei
is, zooals bv. bij de koningspalm, dan komt deze
niet zooals bij de echte hoornen tot stand door de
vorming van nieuwe weefsellagen, maar door een
uitzetting van reeds aanwezige elementen. Zijtakken
worden in normale gevallen alleen gevormd in verband met den bloei 1 ); zij dragen geen volkorpeg
ontwikkelde bladeren en hebben slechts een beperkten
levensduur : brengen ze uitsluitend mannelijke
bloemen voort, dan worden ze onmiddellijk na den
bloei afgeworpen en komen er vruchten aan, dan
blijven ze, tot deze rijp zijn. Bij sommige soorten,
Fig 3. Bloeiende ge bang-palm.
bv · bij de g e b a n g (fig. 3) e!l bij de sagopalm,
brengt de stam slechts een enkele bloei wijze voort,
die zich dan uit den eindknop ontwikkelt en dikwijls indrukwekkende afmetingen
bereikt. In deze gevallen is het de stam zelf, die met de ·bloeiwijze te gronde gaat.
1

De hoogst eigenaardige vertakking, die we bij sommige soorten van het Afrikaansche geslacht
)
Hyphaene aantreffen, en die, daar ze tot stand komt, doordat het groeipunt zich van tijd tot tijd in
tweeën splitst, een echte dichotomie is, zullen we hier buiten beschouwing laten.
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Bij boomvarens en palmen bestaat de kroon slechts uit een enkele toefbladeren
en bij oudere exemplaren worden hier dus aan den stam geen noemenswaard
hoogere eischen gesteld dan bij jonge planten. Bij de p a n dans is de toestand
echter minder eenvoudig.
De jonge pandan herinnert in zijn groeiwijs sterk aan een boomvaren of
een palm. Deze overeenstemming verdwijnt echter, als hij voor de eerste maal
bloeit. Daar de bloeiwijze zich evenals bij de g e b a n g en de sagopalm uit den
eindknop van den stengel ontwikkelt, _kan de laatste zich daarna niet op de gewone
wijze verder verlengen. Dit beteekent
hier echter niet zooals bij deze palmen,
dat het met de plant gedaan is, want
doordat er onder de bloeiwijze één of
meer knoppen uitloopen, gaat de ontwikkeling hier vrijwel ongestoord verder .
Loopt er slechts één knop uit, dan plaatst
.... de tak, die daaruit ontstaat, zich in het
verlengde van den stengel en vormt
daarmee al spoedig een schijnbaar
ongestoord doorloopend geheel (sympodium). Loopen er twee of drie knoppen
uit, dan richten de takken zich schuin
omhoog. Bloei wijzen aan het eind dezer
takken roepen op hun beurt weer vertakking te voorschijn en op deze wijze
kan langzamerhand een kroon tot stand
komen. In dat geval worden er aan den
stam natuurlijk steeds hooger eischen
gesteld. Deze neemt echter niet in omvang toe. Door de vorming van schuin
afstaande luchtwortels wordt behalve
eèn betere voedseltoevoer vooral grooFig. 4. Pa n d a n.
tere stevigheid verkregen. (fig. 4) De
capaciteit van den stam voor voedseltransport ondergaat echter geen verandering.
Wordt er dan ook niet op andere wijze voor verbetering van den voedseltoevoer
gezorgd, dan zien we de takken gaandeweg dunner en de bladeren kleiner worden
en dan komt er aan de verdere ontwikkeling van de kroon ook spoedig een einde.
Bij enkele soorten, bv. bij de doolhof-pandan (Pandanus labyrinthicus) treedt echter een
zeer rijke vertakking op: zooals de naam aanduidt, vormt één enkel individu hier
vaak een warwinkel van takken en luchtwortels. De laatste ontspruiten niet alleen aan
den stam, maar ook aan de takken en nemen de functie van den stam grootendeels
over. De takken zelf worden daardoor min of meer zelfstandig en vertoon en geenerlei
verzwakkingsverschijnselen. Het geheele samenstel zou men kunnen vergelijken
met een sterk vertakte wortelstok, waarvan de verschillende deelen immers ook
door de vorming van eigen wortels grootendeels van elkaar onathankelijk zijn.
Een geheel andere wijze van vertakking vinden we bij de bam b oe, die
eveneens vaak als boom be~chouwd wordt, maar die eigenlijk weinig anders is
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dan een forsch gras. De bamboe vormt evenals vele andere grassen zg. stoelen,
d.w. z. groepen van stengels, die aan den voet met elkaar verbonden zijn. Ook bij
andere plantenfamilies treft men deze stoelvorming wel aan: onder de palmen
bv. bij de Caryota's en bij de bosch-pinang. De stengels, die bij de bamboe uit
den stoel opschieten, drágen gewoonlijk ·alleen in de bovenste helft normaal
ontwikkelde bladeren; het onderste deel brengt meestal alleen bladscheeden met
afwijkend gevormde en in "den regel sterk gereduceerde schijf voort. In het
bovenste deel groeit bovendien een min of meet aanzienlijk aantal okselknoppen
tot normaal bebladerde takken uit: aan deze takken ontwikkelen zich ook de
bloeiwijzen, die echter slechts zelden optreden. Het eigenaardige van deze ontwikkeling is, dat ze zich in een betrekkelijk kort tijdsverloop afspeelt: de stengels
groeien zeer snel en kort nadat zij hun volle lengte bereikt hebben, is ook de
ontplooiing van de takken beëindigd. Hun dikte ondergaat daarbij geenerlei
verandering. Van de stammen der "echte hoornen" onderscheiden deze stengels
zich dus, doordat ze zich niet verdikken en slechts een zeer beperkten levensduur hebben.
Bij de boomvormige Liliiflorae, die bij ons alleen door enkele gekweekte
soorten van de geslachten Yucca en Pleomele vertegenwoordigd zijn, vinden
we een wijze van vertakking, die volkomen overeenkomt met die bij den
pandan. De stam groeit hier echter in de dikte. De wijze, waarop dit geschiedt,
wijkt in bijzonderheden eenigszins af van die, welke bij onze inheemsche
"echte" hoornen gevonden wordt; in hoofdzaak komt het echter op hetzelfde
neer: ook hier neemt de dikte namelijk toe, doordat er nieuwe lagen aan de
reeds aanwezige worden toegevoegd. Daar hierdoor zoowel het draagvermogen
als de capaciteit voor voedseltransport voortdurend toenemen, staat er aan de
ontwikkeling van een rijkere vertakking niets in den weg. Sommige soorten, de
beroemde drakenhoornen van he_t eiland Teneriffe bv., bereiken dan ook indrukwekkende afmetingen.
Onze inheemscl1e "echte" hoornen behooren alle tot de Coniferen, de Gnetales
(een kleine groep, waarvan de ma I in dj o wel de bekendste vertegenwoordiger
is) en de Dicotylen. Zoowel in hun ontwikkeling als in hun uiteindelijken vorm
vertoonen ze nog belangrijke verschillen.
Enkele echte hoornen vertoonen aanvankelijk in hun groeiwijze overeenstemming met de pandans en de drakenboomen. Zij ontwikkelen namelijk een stam,
die zich zonder eenigerlei vertakking tot een vrij aanzienlijke hoogte verheft en
die tenslotte door een bloeiwijze àfgesloten wordt. Eerst nadat de groei van den
stam op deze wijze ten einde gebracht is, begint er vertakking op te treden. De
knoppen, die daarvoor zorgen, liggen evenals bij de pandans en de drakenhoornen
onmiddellijk onder de bloeiwijze. Een treffend voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling vindt men bij Polyscias nodosa, een Araliacea, die in bosschen beneden
1000 m niet zeldzaam is. Het dunne, bijna volkomen rolronde stammetje van dit
boompje, dat over zijn geheele lengte met de hartvormige litteekens van afgevallen
bladeren bedekt is, draagt aan den top een toef enkelgeveerde bladeren, die een
paar meter lang kunnen worden. Eerst als het stammetje een hoogte van verscheidene meters bereikt heeft, wordt de eerste bloeiwijze gevormd : een groote
bloempluim, die het boompje een voorkomen gedt, dat eenigszins aan dat van
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een bloeienden ge bang-palm doet denken (fig. 5). In de Congo en · in Brazilië
komen eenige gewassen van dit type voor, waarvan opgegeven wordt, dat ie
.,
evenals de ge bang na den bloei afsterven. Bij

'~JJ,~f~;;:
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beurt weer bloempluimen voortbrengen en evenals
bij de drakenhoornen zien we den stam daarbij
tegelijkertijd in omvang toenemen. Hier gebeurt dit
echter natuurlijk op de bij de Dicotylen gebruikelijke manier.
~
Een dergelijke ontwikkeling als bij Polyscias
.)
nodosa vinden we ook bij de Bignoniacea Oroxylum
;I
indicum, een boom van de laagvlakte, die in jeugdigen toestand nogal opvalt door zijn geweldige,
dubbelgeveerde bladeren, terwijl hij later vooral de
aandacht trekt door de groote, sabelvormige doosvruchten, die gevuld zijn met platte, vliezige zaden.
Ook hier bereikt de stam, voor hij zijn groote,
eindstandige bloempluim voortbrengt en voor hij
zich voor de eerste maal vertakt, een vrij aanzienlijke hoogte.
Dat de groei van den hoofdstengel door de
vorming van een bloeiwijze afgesloten wordt, is
weliswaar niet tot de beide genoemde voorbeelden
beperkt, maar is toch wel onder de hoornen een vrij
zeldzaam verschijnsel: we ·zullen er straks echter
nog een paar andere gevallen van bespreken. Dat de
stam echter voor hij zich begint te vertakken, een
. vrij aanzienlijke hoogte bereikt, is vrij gewoon. Het
is een eigenaardigheid, die nogal vaak bij grootbladige hoornen gevonden wordt: het assimileerend
oppervlak van een enkele toef bladeren is hier voldoende om de ontwikkeling van een stam mogelijk
te maken. Men vindt het verschijnsel o.a. bij Artocarpus communis, bij de Dillenia's, bij Pangiumedule,
bij Dysoxylum en Toona, bij de ·kapok en de r a n. d o e a 1 a s, bij de flamboyant en bij Schizolobium
Fig. s. Polyscias nodosa, de eerste
excelsum, bij . Ailanthus, bij de dj at i, enz. De
keer bloeiend .
verdere ontwikkeling van deze hoornen vertoont
onderling dezelfde verschillen die we bij soorten
aantreffen, die zich reeds lager bij den grond vertakken.
· In het algemeen kan men wel zeggen, dat de vertakking des te vroeger op
·moet treden en ook rijker moet zijn, naarmate de bladeren een kleiner oppervlakte
hebben. De uitbreiding van het assimileerend vlak, die noodig is om de ontwikkeling
vah den stam mogelijk te maken, kan bij de kleinbladige soorten alleen verkregen
I
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worden door een rijke vertakking. Kleinbladige hoornen rnaken dan ook altijd in
hun ontwikkeling een heesterachtig stadium door. Ze onderscheiden zich in dien
toestand echter in den regel van · de echte heesters, doordat hun hoofdas vertikaal
staat en forseher is dan de overige assen 1 ). De zoogenaamde boom wurgers, meestal
soorten van het geslacht Ficus, maken hierop een uitzondering: deze vormen nl. reeds
op een zeer vroeg stadium zijassen, die zich weinig of niet van de hoofdas onderscheiden. In het epiphytische stadium doen ze zich dus als echte heesters voor.
Feitelijk is echter bij deze soorten ook de volwassen boom eeri heester:-de kroon wordt
hier nl. niet gedragen door een stam, maar door een bundel met elkaar vergroeide
luchtwortels, die op normale wijze naar omlaag gegroeid zijn. Men spreekt hier
van een "schijnstam". Het geheel zou men een "schijnboom" kunnen noemen.
In de meeste gevallen groeit de hoofdas, nadat zij haar eerste takken gevormd
heeft, nog gemimen tijd in de
oorspronkelijke,
vertikale richting
voort en geeft
daarbij voortdurend naar alle zijden takken af. De
oudere takken nemen in den regel
gaandeweg een
min of meer horizontalen stand
aan, terwijl d~
Fig. 6. Ontwikkeling van de schermvormige kroon, 'schematisch.
jongere meer of
minder schuin omhoog staan. Door invloeden, die van het hoogere deel van de
kroon uit gaan en waarbij de steeds toenemende beschaduwing door dit deel en
de daardoor veroorzaakte belemmering van de koolzuur-assimilatie ongetwijfeld
een belangrijke rol spelen, blijven de onderste takken gewoonlijk langzamerhand
in hun ontwikkeling achter en gaan ze ten slotte te gronde. In dit stadium is de
kroon kegel-, ei- of halfbolvormig.
Doordat de invloed, die van de hoofdas op de zijassen uitgaat, op den duur
verzwakt, komen er tusschen de regelmatig naar alle kanten uitstaande, horizontale
of schuin opgerichte zijtakken ten slotte enkele tot ontwikkeling, die zich al dadelijk
van de overige door forseheren groei en een steileren stand onderscheiden. Dat
de hoofdas · daarbij terzelfdertijd haar groeirichting wijzigt en haar meerdere
forschheid verliest, zoodat ze in het vervolg nauwelijks meer van een zijas te
onderscheiden is, is een bewijs te meer, dat het met haar domineerenden invloed
gedaan is. Tenslotte krijgen we hier dus een dergelijken toestand, als bij de heeste!s
van het begin af aanwezig is: een aantal ongeveer gelijkwaardige, schuin uitstaande
assen, elk met haar eigen vertakkingssysteem. Het uiterlijk van de kroon ondergaat
Gewassen. waarvan men veronderstelt,· dat ze steeds op dit stadium zouden blijven sta an,
duidt men wel aan als. "boomheesters". Ik geloof echter niet, dat van één dezer "boomheesters" werkelijk bewezen is, dat ze ten slotte niet in een boom verandert. De term lijkt mij dan ook overbodig.
1)
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dan verder nog verandering, doordat de oudere takken gaandeweg afsterven. De
vermindering van · den groei in opwaartsche richting en het afsterven der onderste
takken bewerken tezamen een afplatting, die zóó ver door kan gaan, dat de kroon
schermvormig wordt (fig. 6). Goede voorbeelden van dit type van ontwikkeling
vindt men bij onze Sterculia's,
Een scherm tot stand gekomen op de wijze, die we zoo juist beschreven
hebben, kunnen we herkennen aan de aànwezigheid van een aantal schuin om~
hooggerichte, kale takken. Er zijn echter ook sterk afgeplatte kronen, waar men
van de takken niets of bijna niets merkt. Dit is bv, het geval bij de flamboyant.
Dergelijke kronen ontwikkelen zich op een geheel andere wijze. Bij de flamboyant
groeit de hoofdas weliswaar aanvankelijk op de gewone wijze vertikaal omhoog,
maar dit verandert, wanneer de eerste zijtakken verschijnen. Het einde van de
hoofdas neemt dan een horizontalen stand aan en groeit evenals de zijtakken in
horizontale richting verder. Deze horizontale assen stralen in verschillende richting
uit en vormen ieder een aantal zijtakken, die ook weer in horizontale richting
uitgroeien, Af en toe wordt er echter in het midden van de kroon een tak gevormd,
die aanvankelijk een eindweegs vrij steil omhoog groeit. In deze richting groeit hij
door, tot hij zich begint te vertakken; dan gebeurt hetzelfde, wat we reeds bij de
hoofdas opgemerkt hebben: . de top kromt zich en het geheele vertakkingssysteem
ontwikkelt zich verder weer in een horizontaal vlak. Op deze wijze ontstaat dus
een nieuwe plaat boven de oude. Al naar omstandigheden ontwikkelt de toestand
zich nu op verschillende wijze verder: in sommige gevallen gaat de oude plant te
niet, in andere echter blijven ze boven elkaar bestaan en vormen een min of meer
aaneengesloten geheel. In het laatste geval gaat de plaatvorm ten slotte verloren.
Dit kan men bv. bij oude regenhoornen opmerken.
De vorm van de kroon is ook in sterke mate athankelijk van de rangschikking
van de takken om de hoofdas. In enkele gevallen, bij de koffie bv., zien we uit iederen
bladoksel een tak ontspruiten: dit leidt natuurlijk tot een bijzonder regelmatige
kroon. Meestal is het aantal zijtakken, dat normaal tot ontwikkeling komt, echter
veel geringer. Soms loopen de okselspruiten om de ander uit, soms twee aan twee
of nog weer anders; gewoonlijk is de verdeeling echter vrij regelmatig. Een heel
eigenaardig vertakkingstype krijgt men, als de knoppen, die zich verder ontwikkelen,
dicht opeen zitten en deze stengeldeelen door stengeldeelen zonder uitloopende
knoppen van elkaar gescheiden zijn, In dat geval zijn de takken in étages gerangschikt. Dit vindt men bv. bij den kapokboom en de randoe alas, bij de ketappan
en bij Alstonia, en heel mooi ook bij de Zuid-Amerikaansche Araucaria's, die bij
ons in tuinen in de bergen wel gekweekt worden. Door het optreden van steil
omhoog groeiende zijtakken gaat de regelmatigheid van de kroon bij deze étageboomen ten slotte veelal verloren. Dit ziet men bv. vaak bij de randoe alas.
Van hoe groot belang voor de ontwikkeling van de kroon de tegenstelling
tusschen hoofd- en zijassen is, zal uit het voorafgaande wel duidelijk geworden zijn.
Tot dusverre hebben we ons niettemin bijna uitsluitend beperkt tot het verschil in
groeirichting, maar er kunneri ook nog andere verschillen aanwezig zijn. Terwijl de
hoofdas bv. van alle kanten hetzelfde uiterlijk vertoont, zien de zijassen er in den regel
van opzij gezien heel anders uit dan van boven of van beneden. Gewoonlijk ligt dit
alleen daaraan, dat de bladeren zich zoolang draaien, tot hun schijf, die aanvankelijk
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m :et hàar ·bovenkant naar de as gekeerd ligt, ongeveer horizontaal uitgespreid is.
In sommige gevallen hebben de zijassen echter een anderen bladstand dan de
hoofdas, of hun bladeren hebben een anderen vorm of afwijkende afmetingen.
Zeer sprekend is de tegenstelling tusschen hoofdas en zijassen, als de eerste
een monopodiale en de laatste een sympodiale bouw vertoonen, d.w.z. wanneer de
eerste aan den top ongestoord doorgroeit, terwijl de laatste, doordat elke eindknop
slechts gedurende korten tijd functionneert en dan zijn taak aan een zijknop overdraagt, feitelijk uit een reeks assen van opeenvolgende orde opgebouwd zijn.
De ontwikkeling van den eindknop tot een bloeiwijze moet natuurlijk steeds tot
dezen bouw leiden. Voorbeelden hiervan vindt men in de familie der Apocynaceae.
Eigenaardig is het, dat in deze familie bij een paar geslachten, bv. bij Rauwol{ia
een dergelijke bouw ook bij de hoofdas voorkomt. Wij hebben hier dus bij enkele
kleinbladige soorten een zelfden ontwikkelingsgang als bij Polyscias en Oroxylum.
Doordat de hoofdas hier op het- moment, dat ze door een bloeiwijze afgesloten
wordt, nog slechts zeer kort is, leidt dit aanvankelijk tot een heesterachtigen bouw,
die later echter in den boomvorm overgaat. Waar men zijassen met dezen sympodialen bouw aantreft, zal
men in den regel de opeenvolgende okselspruiten na
de vorming van een slechts
weinig variëerend aantal leden tot de vorming van een
bloeiwijze zien overgaan.
Deze laatste komt echter niet Fig. 7. Ketappan-tak met zijspruiten van opeenvolgende orde.
altijd tot ontplooiing. Dit is
echter geen op zich zelf staand geval. Bij het geslacht Vitis vindt men bv. iets
dergelijks: hier worden nl. eveneens steeds een min of meer aanzienlijk aantal
steriele bloeiwijzen gevormd (die hier als ranken fungeeren), voordat er één met
goed ontwikkelde bloemen optreedt. Een sympodiale bouw van de zijassen vindt
men soms ook bij planten, wier bloeiwijzen zich uit okselknoppen ontwikkelen.
Voorbeelden hiervan leveren de Ulmaceae. Wat hier het periodiek afsterven van
de eindknoppen veroorzaakt, is onbekend.
Een bijzonder soort sympodiale zijassen treft men aan bij de ket a p pan
(fig. 7), bij de soorten van het geslacht Elaeocarpus en bij sommige Sapotaceae,
o.a. bij de sa wo e man i I a. Zij bestaan uit betrekkelijk lange internodiën, die
· ieder voor zich het eerste lid van een nieuwe as representeeren: de overige leden
dezer spruiten zijn aanwezig in den vorm van vertikaal omhoog groeiende korte
loten. De eindknoppen dézer loten kunnen nog geruimen tijd blijven functionneeren;
zij zijn echter niet in staat lange leden te vormen. De bladeren zitten bij deze
hoornen dus in toefjes bij elkaar. Bloeiwijzen en nieuwe loten ontwikkelen zich uit
hun oksels; de nieuwe loten steeds aan die zijde, welke van de hoofdas afgekeerd is
Wordt er maar één nieuw loot gevormd, dan plaatst deze zich in het verlengde
van het lange lid; worden er twee gevormd, dan krijgt men een vorksgewijze vertakking. De korte loten aan de oudere deelen der takken sterven geleidelijk af: dit
wordt vermoedelijk veroorzaakt, doordat de bestaansvoorwaarden voor hen in het
inwendige van de kroon te ongunstig worden.
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De tegenstelling tusschen hoofd- en zijassen is in den normalen· ontwikkeling ~ 
gang terug te brengen op een tegenstelling tusschen den eindknop van de hoofdas
.aan den eenen kant en, anderzijds, alle zij- en bijknoppen, onv.erschiUig of deze
aan de hoofdas of aan een as van hooger orde ontstaan. Dat deze tegenstelling
bij een normalen gang van zaken aanwezig is bewijst echter geenszins, dat ze zich
altijd moet doen gelden en dat het voor een zij- of bijknop in het algemeen onmogelijk
zou zijn zich op dezelfde wijze als een eindknop verder te ontwikkelen. Dat dit
veelal wèl het geval is, blijkt bv., wanneer het groeipunt van de hoofdas verloren
gaat. In dat geval ontwikkelen zich één of meer van de dichtst- bij-zijnde okselknopp en
tot nieuwe hoofdassen. Waren deze . knoppen reeds uitgeloopen, dan ziet men , dat
dit in den regel geen verschil maakt: ook Zijassen kunnen onder deze omstandigheden
veelal nog weer in hoofdassen veranderen. Bij omgevallen hoorn en kan men
waarnemen, dat ook als de hoofdas horizontaal komt te liggen, zijtakken soms
het karakter van hoofdassen aannemen; aan een naakten stam loopen in zoo'n
geval soms knoppen uit, die zich anders niet verder ontwikkeld zouden hebben: zoo'n
omgevallen stam wordt dan overdekt met een bosch van jonge boompjes. Ook
bij de ontwikkeling van stekken blijkt, dat het onderscheid tusschen hoofd- en
zijassen in het algemeen niet diep geworteld is: ook stekken, die van zijassen
genomen zijn, leveren in het algemeen normale planten op.
Dat het groeipunt van een zij as zijn karakter zoo gemakkelijk wijzigt, is echter
geen regel zonder uitzonderingen. Bij de Araucaria's richten de zijtakken zich- naar
het schijnt- nooit op, en zelfs als ze gestekt of op een hoofdas geënt worden, b ehouden zij hun oorspronkelijk karakter en krommen zich zoodanig, dat hun toppen
. weer min of meer horizontaal komen te staan. Op een dergelijke wijze gedragen zich
ook de takken van een koffieboom. Een entloot van een tak genomen, levert hier geen
normale plant, maar een eigenaardige, halfbolvormige of nog sterker afgeplatte struik
waarin nergens iets te vinden is, dat voor een stam gehouden zou kunnen worden. De,
zijtakken van de ket a p pan kunnen al evenmin hun aard verloochenen. Snijdt men
den eindknop van de hoofdas weg, dan loop en er één of meer okselknopen uit en vormen recht omhooggroeiende spruiten, die zich geheel als de oorspronkelijke hoofdas
gedragen. Nèemt men echter ook deze knoppen weg, dan is de plant verder niet in
staat een nieuwe hoofdas te vormen. De boom krijgt dan langzamerhand een zeer
abnormaal voorkomen. Terwijl nl. onder normale omstandigheden alleen aan het
einde der takken nieuwe spruiten gevormd worden, zien we nu ook aan de oudere
korte loten zijspruiten ontstaan, die zich overigens geheel gedragen als de zijspruiten
aan het einde der takken: alleen in den iets schuineren stand van het lange beginlid wijken ze een beetje af. De korte loten zelf blijven voortdurend doorgroeien ,
maar hun leden blijven steeds kort, en af en toe loopt één van hun okselknoppen
uit. Op deze wijze neemt in het midden van de bovenste étage het aantal vertak~
kingen voortdurend toe. Deze étage neemt daardoor langzamerhand den vorm van
een bolsegment aan en daar ze in dezen toestand slechts weinig licht doorlaat, sterven de lagere étages gaandeweg af. De boom krijgt dus op den duur een schermvormige kroon. Was het niet, dat ze meestal nogal sterk door n gangrang s
bevolkt zijn, dan zou men er op deze wijze een aardig priëel mee kunnen maken.
De volgende tabel geeft een overzicht van de groeivormen, die min ofmeer
aan hoornen doen denken:
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Kroon gedragen door een schijnstam
schijnboomen.
Kroon gedragen door een echten stam:
Stammen zonder secundairen dik te groei:
Stammen onvertakt of (bij uitzondering) dichotoom vertakt:
Stammen met dictyoslele; bladlitteekens elliptisch
boomvarens.
Stamrri!!.n IJlet verspreide vaatbundels; bladlitteekens stengelomvattend:
Stammen onvertakt
gewone palmen.
Stà~~en dichotoom vertakt
gevorkte palmen.
Stammen boven vertakt; vertakking nooit dichotoom:
Stammen sympodiaal 'en vertakking dichasiaal .
pandanen.
Stammen monopodiaal, van beperkte levensduur
bamboe.
Stammen met secundairen diktegroei:
Cambium éénzijdig (uitsluitend Lilii(lurae)
vaatbundelboomen.
Cambium tweezijdig:
Vertakking dichotoom .
gevorkte boamen 1)'
Vertakking monopodiaal:
Takken in veeldeelige kransen, interaxillair
kranstakkige boamen 2 ).
Takken verspreid of tegenoverstaa nd, zelden in 3- of 4-deelige kransen, soms in meerdeelige schijnkransen, axillair
echte boomen.

Van de echte hoornen kunnen de kronen op de volgende wijze geclassificeerd worden :
Takken om een centrale as gerangschikt:
As gelijkmatig met takken bezet:
De takken nemen naar boven toe geleidelijk in lengte af; as veel langer dan de langste
takken
. kegelvormige kroon.
Boven een zekere hoogte nemen de takken met toenemende snelheid in lengte af; as weinig
of niet langer dan de langste takken :
De onderste takken bl~jven in ontwikkeling achter, zoodat de grootste breedte van de kroon
dicht bij het midden komt te liggen .
eivormige kroon.
De onderste takken worden afgeworpen, zoodat de grootste breedte van de kroon dicht
bij de basis komt te liggen .
halfbolvormige kroon.
De takken staan op bepaalde plaatsen van de as opgehoopt
étage-vormende kroon.
Geen centrale as aanwezig:
Voornaamste assen schuin opgericht.
schermvormige kroon.
Assen horizontaal
plaatvormige kroon.

De monopodiale of sympodiale bouw van de zijassen heeft geen invloed op
den vorm van de kroon.
'J Hiertoe behoorden de uitgestorven Lepidodendrons en Sigillaria's en wellicht ook de Pteridospermen.
2) Calamiten, uitgestorven .

C. E. B. BREMEKAMP.

VOGELS, DIE VAN VERRE KOMEN
Voor een ieder, die in Holland "aan vogeltjes doet" zijn vooral ook de
maanden, waarin de vogels trekken, buitengewoon interessant. Hoe vaak heb ik
mij in het binnenduin nabij de Noordzeekust stil verheugd in het aanschouwen
van die trekkende legioenen, die zich- gedreven door een onweerstaanbaren
drang-naar het Zuiden spoedden, ons achterlatend in een killen winter, vol mist
en regen.

