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HET SCHEEFGROEIEN VAN BOOMEN
Over het scheefgroeien van hoornen zijn van de hand van Dr VAN STEENIS
in dit tijdschrift verscheidene artikelen en mededeelingen verschenen, eerst voor
bepaalde kina-cloonen, later ook voor rubbertoornen en Albizzia's. Men zie jrg.
1938 blz. 155/161, jrg. 1939, blz. 19 /20 en jrg. 1940, blz. 182. Dr VAN STEENIS komt
tot de conclusie, dat de oorzaak daarvoor gezocht moet worden in de groote
gevoeligheid voor licht van de genoemde boomsoorten. Met de theorie ontwikkeld
op grond van den loop der zon aan het hemelgewelf is in overeenstemming, dat
de meest gevoelige naar het Oosten hellende kinacloonen in de richting hunner
helling nog een kleine component naar het Noordentoonenen wel rond 10°, zoodat
zU scheefgroeien in de richting 80°. De minder gevoelige rubberboamen groeien
scheef naar het Noorden.
In aansluiting op bovenvermelde artikelen mogen hieronder enkele opmerkingen over bedoeld verschijnsel volgen.
Langs den autoweg van Rantjabali naar Tjiwidej (Westzijde G. Patoeha,
Preanger) viel mij eens op geheel vlak terrein een kinaboschje op, waarvan de
boompjes sterk in één en dezelfde richting overhingen, terwijl op aangrenzende
vakken met naar allen schijn even oude en even hooge boompjes deze rechtop
stonden. De hoek, dien de eerstbedoelde groep maakte met de verticaal bedroeg
30° of nog iets meer; zij helde over in een richting N 10° 0 tot 45° 0.
Het bleek echter, dat die eerste groep boompjes met een doorsnede van niet
meer dan 8 cm uit oculaties bestond, en dat het overhellen der stammetjes een
gevolg was van den grooten hoek, waaronder de enten in den onderstam waren
gestoken. De onderstammetjes stonden namelijk nagenoeg alle verticaal. Blijkbaar
waren verder bij het in den grond brengen der oculaties deze regelmatigheidshalve
zoodanig uitgezet, dat de enten evenwijdig gericht werden en wel tevens evenwijdig
m et den weg, die op dat gedeelte ZZW-NNO loopt.
Enkele uitzonderingen kwamen voor, waarbij het entrijs anders geörienteerd
was, zoodat het boompje dan als het ware tegen den draad in ging en met zijn buurman in de kruinen collideerde. In dit geval althans was het duidelijk, dat de scheeve
stand niet voornamelijk een gevolg was van groote fototropische gevoeligheid.
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Met de mogelijkheid van een dergelijke oorzaak is door VAN STEENIS rekening
gebouden; in zijn vragenlijstje verzoekt hij ·o.m. ook op te geven of men met
zaad- dan wel met oculatie-planten te doen heeft.
Er van overtuigd, dat een bijzonder sterk ontwikkelde fototropische gevoeligheid bij sommige planten een belangr~ike, en bijwijlen ook wel de overheerschende
factor uitmaakt voor een scheeven stand, meen ik, dat nog andere mogelijke
oorzaken aandacht verdienen.
In ons nog te publiceeren artikel over den G. Pandaeng (West-Borneo) in dit
tijdschrift, zullen wij den regelmatig scheeven stand van geheele rijen klapperboamen
in aanplantingen langs de kust benoorden Pontianak behandelen. Vooruitloopend
op dat arlikel, kunnen wij reeds thans opmerken dat daar te moeten toeschrijven
aan locale stroaksgewijze verzakkingen en inzinkingen van den slappen alluvialen
bodem, die er doorsneden is door talrijke parallelle draineeringsslooten , waarinmet de wisseling van het getij het water periodiek rijst en daalt.
Het scheefgroeien tengevolge van constant in één richting waaiende winden
kunnen wij voorbijgaan.
Van veel meer belang is evenwel het uiterst langzaam kruipen van den
bodem, de S'Jlifluctie (Eng. ,,creep"). Het is betrekkelijk laat geweest, dat aan dit
versehij nsel voldoende aandacht werd geschonken en bevonden, dat het onderkennen
er van tevens van groot praktisch belang kan zijn.
Op glooiend terrein veroorzaakt iedere regenbui een zich benedenwaarts
verplaatsen van aarddeeltjes. Overduidelijk zichtbaar is dit in de van het terrein
afstroomende beken, die rijker met slib beladen zijn, naarmate de bui heftiger is.
Weinig of nauwelijks zicht baar dan wel geheel onopgemerkt blijft echter het naar
omlaag bewegen van aardkorrels op het tusschen de waterloopen gelegen oppervlak. Door de bevochtiging glijden die korrels gemakkelijker langs elkaar heen .
Overigens, bij elke evenwichtsverstoring zal door de constant werkende zwaartekracht de kans voor een beweging naar beneden steeds grooter zijn dan een
beweging naar andere richtingen. (Bij de duinvorming wint de wind het tijdelijk
van de zwaartekracht). Aan het oppervlak zelf zal de verplaatsing het sterkst zijn
om dieper in het leemdek geleidelijk at te nemen. Het oorspronkelijke leemdek
zal langzaam aan iets aan dikte verliezen, water en lucht vinden gemakkelijker
en -spoediger toegang tot het onderliggende vaste gesteente om dit weder tot
verweeringsleem om te zetten. In de desintegratie van het gesteente speelt in landen
op groote noordelijke en zuidelijke breedte de vorst een belangrijke rol. Het beurtelings bevriezen en ontdooien doet de vaste rots in fijne deeltjes uiteenbarsten;
in de tropen blij ft de regen met de daarin opgeloste zuurstof en koolzuur het
voornaamste agens.
Wanneer in den ondergrond kliefvlakken voorkomen meer of min evenwijdig
aan de berghelling, zal, vooral in de gevallen, dat zij tevens tot grensvlakken
worden tusschen een met water doordrenkte bovenlaag en een niet of veel minder
doorlaatbare onderlaag, het niet zelden komen tot een losraken en afschuiven van
die bovenlaag, waarbij geheele bergflanken met de daarop staande dorpen kunnen
m cegesleurJ worden . Het gevaar hiervoor neemt toe, naarmate de berghelling
steiler is, en na de aardstorting kunnen naakte harde wanden van de onderliggende rots bloot komen.
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Ofschoon dergelijke lawines en wandelende bergen meer indruk maken, zijn
de re>ultaten VJ.n het uiterst lan){zame voor het oog onmerkbare kruipen van den
bodem op den duur toch grooter. Het gaat hier weliswaar om bijwijlen mic1 oscop isrhe
afmetingen en afstanden, maar er vindt een onophoudelijke summatie plaats. Mt:n kan
het verschijnsel in zekeren zin vergelijken met het eveneens onmerkbaar langzaam
vloeien van het schijnbaar volkomen vaste, maar toch eenigszins plastische gletscheJijs.
Bij gelaagd gesteente kan deze "creep" al naar gelang van den onderJingen
stanel van berghelling en laaghelling aanleiding geven tot een vergrooten of
verkleinen van de laaghelling aan de oppervlakte, waar de lagen min of meer
worden omgebogen, zie fig. 1 en 2, die dwarsdoorsneden weergeven.
In het geval voorgesteld in fig. 1 is de schijnbare laaghelling, zooals die aan
de oppervlakte wordt waargenomen, grooter dan in werkelijkheid; in het geval
afgebeeld in fig. 2, waar de bergflank en de aardlagen van elkaar afneigrn, is de
aan de oppervlakte gemeten laaghelling kleiner dan met de werkelijkheid over-

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3,

eenkomt. In het laatste geval is het zelfs mogelijk, dat men bU een sterken "creep"
een laaghelling meet tegengesteld van richting aan de werkelijke (zie fig. J). Zooals
velen onzer lezers bekend zal zijn, geschiedt het petroleumgeologisch onderzoek
voor een groot deel door de vaststelling van door gebergteplooiing gevormde
zadels of anticlinen (anticlinalen), waarbU het dus zeer aan komt op richting en
helling der gevouwen aardlagen. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat bij de meting
daarvan het van belang is te weten en na te gaan of men met de ware laaghelling
te doen heeft en geen schijnbare door kruipen van den bodem gewijzigde helling.
Nog andere voorbeelden, ook zulke van praktisch belang, waaruit kan
blijken, hoe bij geologisch onderzoek met het verschijnsel van de "creep" terdege
rekening dient te worden gehouden, moeten wij hier achterwege laten.
Kan men bij een gelaagde formatie door het graven van kuilen of sleuven
een controle uitoefen>!n op eventueel bodemkruipen, zoo is dit in andere ongelaagde en homoJene formaties, zooals bij de vulkanische gesteenten, veel minder
goed mogelijk en ook niet zoo snel te constateeren.
De geschetste cryptische beweging zal zich in open onbegroeid terrein het
duidelijkst manifesteeren, bij een sterke begroeiing wordt ze in meerdere of
mindere mate belemmerd en vertraagd.
D~ in vloed van het hierbedoelde verschijnsel op de begroeiing zal verband
houden met den aard van het wortelstelsel. Bij planten met · een krachtig en
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ver reikenden penwortel, die dus stevig in den ondergrond verankerd staan, zal
de bovenste kruipende leemlaag als het ware om zoo'n plant heenvloeien. Bij een
gewas met een minder diepgaand wortelnet, waar de wortels zich bijv. meer
in horizontalen zin spreiden, is er, vooral bij heesters met soepelen stam, eerder
kans op een meeschuiven en benedenwaarts ombuigen. Voor de diverse kinasoorten en- cloonen zou daarom eens nagegaan moeten worden, hoe het met
hun wortelstelsel gesteld is. Opvallend is, dat het scheefgroeien uitsluitend
voorkomt bij nog zeer jonge en dunne stammetjes, en dat men het niet of in zeer
beduidend mindere mate aantreft bij dikke hoornen. Ik zou de vraag willen stellen
of de op vlak terrein staande en onder zulk e~n grooten hoek naar Oost hellende
cloonen Letter B te Djoenggo, vide fig. 1 van het artikel van Dr. VAN STEEI'\IS in
jrg. 1938, blz. 156, bij het verder groeien in hun stand gefixeerd blijven of dat
op den duur .het boompje zich gaat oprichten en naar de verticaal terugbuigt?
Daar een berghelling gedurende een zekeren tijd het zonlicht onderschept, is
het natuurlijk, dat een lichtgevoelige plant in het algemeen neiging zal vertoon en .
van de verticaal in meerdere of mindere mate naar beneden om te buigen. Het
geval afgebeeld in fig. 5 van blz. 158, jrg. 19J8, is echter wel
eenigszins zonderling, want men zou verwachten , dat bij een
dergelijk buitengewoon groote fototropische gevoeligheid
de boompjes op de eene ravijnglooiïng toch ook, zij het
dan in mindere mate, omgebogen zouden · zijn in dezelfde
Fig. 4.
richting als waarheen de boompjes op de andere ravijnglooiing neigen, en anders ten minste minder scheef zouden
staan. Beide boompartijen hellen echter onder gelijke hoeken dalwaarts Voor
bedoeld geval· staat niet aangegeven, hoe het bewuste ravijn is geöriënteerd, N-Z, dan
wel meer 0 ·W. Voor mij lijkt het waarschijnlijker, dat de bodemkruip er van grooter
invloed nog is geweest dan de fototropie. Dat de boom en van cloon Letter B a 11 e
:naar het Oosten zouden zijn gericht te Djoenggo,is niet geheel in overeenstemming
met fig. 3 op blz. 157, waarvan dezelfde cloon kaarsrechte hoornen zijn afgebeeld. 1 )
Op n-aar schatting een kilometer noordoostelijk van het boven door ons
.genoemde kinaplan tsoentje aan den weg van Rantjabali naar Tjiwidej troffen wij
West van . den· weg enkele iets dikkere kinahoornen aan (diameter tot 20 cm),
hellende in de . richting 280° (I)= West 10° Noord, dus in de richting der ondergaande
zon. Ook daar was de scheeve stand bergafwaarts gericht en ook daar kwam het
mij voor, dat .de "creep" er grooter effect sorteerde dan de lichtgevoeligheid.
·
Voorts herinner ik mij een stuk in den tuin der onderneming Tjoekoel, ten Z.
van Pengalengan, waar een strook sterk overhangend kinabosch op een vrij steile
helling grenst aan een vlakke terreinstrook, waar precies dezelfde hoornen kaarsrecht staan (zie fig. 4). Het waren daar eveneens weer zeer dunne stammetjes. Na
afsluiting van het manuscript troffen wij een foto aan in het speciale nummer van
de week-editie van het blad Sin Po van 2 Februari 1935, waarop men achter een
plas ot meertje een dunstammig kinabosch ziet afgebeeld, waarop ter linkerzijde
op vlak terrein de boompjes rechtop staan en direct daarnaast op een glooiing
de boompjes voorover buigen, precies zooals op onze schets is aangegeven. Van
1
Het onderschrift van bedoelde fig . 3 is helaas fout, daar dit dezelfde boomen van cloon K
)
63 betreft als uit fig. 2. - VAN STEENIS.
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Ledgeriana-kina zou ik daarom willen zeggen, dat jonge aanplant op vlak terrein
zeer scheef kan staan. P.ausibel is het, dat dan de fototropische factor overheersebt
(s-cheeve stand van oculaties door het schuine inzetten van het entrijs uitgesloten
zijnde), doch dat zij op hellend terrein vrijwel steeds scheef staat. De scheeve
stand is dan de resulteerende van "creep" en fototropie, waarbij de invloed van de

Cliché Of(. Tourtslen Bureau.]

Fig, 5. De krater van den G. Papandajan .

• creep" in den regel belangrijker zal zijn dan die van de fototropie. Dr VAN STEENIS
somt verscheidene gevallen op, die niet goed kloppen met de ontwikkelde theorie.
Moet daar misschien niet eer aan "creep" gedacht worden dan aan tototropie?
Bij de aanplantingen van-cultuurgewassen is te bedenken, dat de aanvankelijke
toestand van het leemdek meest sterk gewijzigd is. Het oerbosch is gerooid en het
oorspronkelijke wortelnet grootendeels vernietigd. Voorts wordt door den aanleg
van wegen en paden in glooiend terrein de oorspronkelijke circulatie van het in
den bodem dringende water en den oorsprankelijken grondwaterstand gewijzigd.
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Iehreen, die in bergterrein wegen heelt aangelegd, zal ervaren hebben, hoe lang
het kan duren, aleer de aangesneden gesteente- en aardlagen opnieuw in evenwicht
en tot rust gekomen zijn. Het staat wel vast, dat door de ootwouding het kruipen
van den bodem sterk gestimuleerd wordt. De opperste leemlaag is veel mobieler
gewonlenen deze grootere bewegelijkbeid blijft ook na de beplanting met het cultuurgewas nawerken. De regelmaat der beplanting, de boompjes staan netjes in rijen
op precies dezelfde afstanden, zal het kruipen niet in dezelfde mate kunnen
rriitigeeren als het wortelnetwerk van het oerbosch, en omgekeerd ondervindt die
· kunstmatige beplanting de "creep" in veel sterkere mate dan het oerwoud.
Bijzonder instructief is fig. 5, een foto hier gereproduceerd met welwillende
toestemming van het Officiëele Toeristen Bureau, ook afgebeeld in het Februarinummer van ditjaar van Ddava.Expres, voorstellende een gezicht op den Papandajankrater. Men ontwaart daar een zeer dunstammig bosch zonder noemenswaardigen
ondergroei, en men ziet er op a 11 e hellingen, zoowel links als op den voorgrond
en ter rechterzijde, de boompjes naar beneden neigen, terwijl in het centrum op
een vlak deel van een kraterbodem de boompjes rechtop staan. Een en ander
is m.i. geheel of vrijwel geheel aan bodemkruip toe te schrijven.
Verscheidene gevallen van scheefgroeien namen wij waar op den G. Pandoeng,
tevoren genoemd. Dit granietgebergte bestaat uit een Oost-West gerichten, steil en
rug. Op de noordflank treft men een strook aan van eenige honderd meters
breedte, waar het bo5ch sterk overhangt, naar het Noorden dus. Het betreft daar
even wel een terrein, begroeid met een typische bloekarvegetatie, bestaande uit
zeer dicht opeengedrongen dunstaromige boompjes, haast nergens hooger dan een
meter of acht. Het oerbosch is daar derhalve ook gerooid geweest, hetgeen de
bodemkruip zeer heeft bevorderd.
Aan den Zuidkant wordt de G. Pandoeng doorsneden door Noord-Zuid
verloopende ravijnen; op de hellingen hiervan stonden vele, zelfs zeer groote
hoornen, tot verschillende soorten behoorend, scheef; zij helden dan steeds naar
het ravijndal toe, naar Oost of naar West. Ook dit overhellen was uitsluitend
een gevolg van het sterke kruipen van den bodem.
Het afweermiddel, dat vele hoornen stellen tegen een omvallen, bestaat in
de vorming van plankwortels (banirs). Terwijl op vlak terrein deze banirs naar
alle kanten uitstralen, wordt op hellend terrein een plank wortel haast nimmer
naar beneden uitgezonden; in den regel ontwikkelen zich de grootste in de richting
der isohypse (tranche) met enkele andere naar achteren berginwaarts (opwaarts).
Een dergelijk reageeren op een eenzijdigen druk ziet men bij vele vlak. aan
rivieroevers groeiende en overhangende: hoornen 1}. Va:n hun ontstaan af worden
zij aan hun voet blootgesteld aan buigingskrachten. Bij jonge hoornen is de
verhouding van wortellengte tot stamlengte vaak grooter dan bij volwassen
etem;Jlaren. Bovendien is de diktegroei ook eerst op lateren tijd relatief grooter
met het gevolg, dat het voor omvallen te behoeden gewicht met den leeftijd
aanmerkelijk toeneemt, dus wanneer het houtweefsel reeds minder soepel wordt.
Gedurende het opgroeien verandert echter de doorsnede van zulk een boom
geleidelijk. Bij en over eenigen afstand van den stamvoet gaat de cii kei over in een
meer ellipsvormige gedaante met de lange as der ellips gericht dwars op de
1

)

0. a.

Dipterocarpus oblongi(ulia. -

VAN STEENIS.
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oeverlijn. Dan wel vormt zich aan de rivierzijde aan den stamvoet een uitpuiling,
in het begin een fhuwe bult vergelijkbaar met een embryonale krop, later een
duidelijkere verdikking om ten slotte te kunnen overgaan in een scherper gevormden
kwabachtigen uitwas of lijst 1).
Tot de mooi-;te voorbeelden behaoren de langs rivieroevers groeiende
ren ga s-boomen, Pometia's, Dracontomelums, e.a.
Terwijl fototropische gevoeligheid zich slechts bij kruiden of bij zeer jong
en dunstarnmig hout in dutdelijke mate kan doen gelden, zijn de veel sterker
werkende drukkingen tengevolge der zwaartekracht in st;:tat ook bij oudere hoornen
met starrer houtweefsel nog vervormingen te bewerkstelligen.
Bandoeng, 2 Maart 194 I.

H. WITKAMP.

1) .

De mechanicus zal ter verklaring hiervan er op wijzen, dat de weerstand tegen buiging
afhankelijk is van het traagheidsrnoment, zoodat bij gelijke afmetingen een lichaam van rechthoekige
doorsnede buiging beter kan weerstaan in de richting der lange zijde dan in die der korte zijde.

BOTANISCHE AANTEEKENINGEN VJ\N DE KLEINE SOENDA EILANDEN
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De Rindjani op Lombok.
We volgen nu den rug, die den Plawangan met den eigenlijken caldeirarand
verbindt en al gauw knarst de vulkanische asch onder onze spijkerschoenen.
Het is nog een fiksche klim naar den rand. Onderweg speur ik tevergeefs
naar botanische bijzonderheden. De flanken zijn tot op 2900 m begroeid met
Myrica javanica, die nog kleine boschjes vormt; verder is Rhododendron zollingeri
met zijn steenroode bloemen en donker blad goed vertegenwoordigd. Varcirdum
zie ik maar liéél weinig. Wel vrij veel Dodonea viscosa, met de wilgachtige
blaadjes en de gevleugelde paarsroode vruchtjes. En dan staan er overal mooie
volle struiken van Anaphalis viscida. Deze struiken lijken op het gewonejavaansche
edelweisz, maar de bladeren zijn minder wit wollig behaard.
Ook het Javaansche vergeet-mij-nietje (Cynoglossum micrauthum) is hier nog
present; prachtig contrasteeren de hemelsblauwe-bloempjes tegen de donkere
aschlaag. Meestal zijn het dan ook maar nietige plantjes. In de boschjes van
Myrica, waar zich een laag humus gevormd heeft, zijn ze tot forsche, wit bloeiende
exemplaren uitgeschoten, misschien een schaduwvorm? Aan den rand van de boschjes
komen witte en blauwe door elkaar voor maar de witte hebben veel grootere
bloemen, breedere bladen en grootere vruchten, wel een duidelijk afwijkend type dus
Na een uur klimmen bereiken we den caldeirarand, de laatste meters zijn
onze verwachtingen hoog gespannen. En zij worden geenszins beHhaamd!
De Segara-Anak vertoont zich nu een duizend meter beneden ons in vo11e
schoonheid, een donker blauw meer, omzoomd door grijs-groene statige tj(rnara's
en aan alle zijden steil oprijzende helder verlichte wanden.
Een deelligt nog in den schaduw van den indrukwekkenden caldeira-wand, de
Goenoengbaroe vangt juist de eerste zonnestralen op en een aantal fumarolen op den
1)

Vervolg en slot van het artikel in de vorige afleveting.

