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KRULLOTEN EN VERSTEENOE VRUCHTEN 
V AN DE CACAO IN SURINAME 

DOOR 

F. A. F. C. "WENT. 

Gedurende een verblijf van een drietal maanden in Suriname in 
de tweede helft van het jaar 1901 was ik o. a. ook in de gelegen
heid iets te zien van twee ziekteverschijnselen van de cacao, die 
aldaar bekend zijn onder de namen krulloten en versteende vruch
ten. Een primitief laboratorium werd te Paramaribo ingericht, dank 
zij vooral de hulp van den Heer D. H. HAVELAAR , chef van het 
Bouwdepartement. De ziekten werden nu bestudeerd ten deele in 
dit laboratorium, ten deele bij bezoeken aan verschillende cacao
plantages gebracht. Bovendien waren circulaires verspreid bij de 
directeuren der kultuul'ondernemingen met een aantal vragen op de 
bedoelde ziekten betrekking hebbende; de antwoorden daarop 
konden als aanvulling dienen op hetgeen ik persoonlijk waarnam. 
Natuurlijk was het in dien korten tijd niet mogelijk een eenigszins 
volledige studie van die ziekteverschijnselen te maken; daarom werd 
het onderzoek hier te lande voortgezet aan geconserveerd materiaal. 
Maar toch bleven de waarnemingen onvolledig en eenige van de 
belangl'Î.jkste vragen, op die ziekten betrekking hebbende, konden 
niet beantwoord worden. Wanneer ik dan ook hier de resultaten 
van mijn onderwekingen meedeel, zal men die moeten beschouwen 
als een voorstudie, die tot basis zal kunnen dienen voor botanici, 
die later in Suriname de beide ziekteverschijnselen verder onder-
zoeken. . 

Voordat ik overga tot de bespreking van mijn onderzoek moet 
hier nog vermeld worden, dat ik een bezoek bracht aan de cacao
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plantages Berlijn, Broederschap, Dordrecht, Frederici's Gift, Geyers
vlijt, Jagtlllst, Johanna Catharina, Katwijk, Mariënburg, Monitor, 
Morgenstond, Sorgvliet, Susanna..'1daal, Wederzorg en aan verschil
lende kleine aanpla.ntingen van negers en Britsch-Indische koelies 
in Suriname, terwijl ik daarbuiten cacaokultuur zag op het eiland 
'rrinidad. Op de bovengenoemde circulaires werden antwoorden 
ontvangen' van de ondernemingen Berlijn, Caledonia, Catharina 
Sophia, Clevia, Crappahoek, Dord recht, Elisabethshoop, F rederici' s 
Gift, Frederiksdorp, Geertruidenberg, Geyersvlijt, Guadeloupe, 
Johanna Catharina, Katwijk, Killenstein, Leliëndaal , Leonsberg, 
La Liberté, 't Lot, Lust en Rust, de Maasstroom, Mariënbosch, 
Mariënburg, Mal'garethcllburg, Monsort, Mon 'l'résor, Morgen
stond, Nijd en Spijt, Pctcrsburg, Sorgvliet, Susannasdaal, Tont lui 
faut, 't Vertrouwen, Voorburg, Waterland en Wederzorg. 

Ik zal de beide ziekteverschijnselen hier afzonderlijk behandelen, 
hoewel zij, naar het mij voorkomt, aan één1.elfde oorzaak zijn toe 
te schrijven. Op deze identiteit kom ik dan aan het slot van de 
verhandeling nader terug, nadat ik eerst de krulloten , daarna de 
versteende vruchten behandeld hcb. 

A. De Krulloten-ziekte. 

1. Literatuur. 

Volgens verklaring van personen, die mij geheel geloofwaardig 
toeschijnen, komt de krullotenziekte reeds vele jaren in Suriname 
voor, maar vroeger slechts in den vorm van sporadische gevallen. 
Pas in de laatste 5--10 jaar is de ziekte een epidemisch karakter 
gaan aannemen en wel het eerst op de ondernemingen aan de 
Saramacca gelegen, later pas op die aan de Commewijlle. Welke 
omstandigheden hiertoe geleid hebben, is vooralsnog niet na te 
gaan. Buiten Suriname is de ziekte tot nu toe niet waargenomen, 
ten minste er is geen melding daarvan gemaakt. Ik zag cacao
aanplantingen op 'frinidad en durf wel met zekerheid zeggen, dat 
krulloten daar niet voorkomen. Het gevolg hiervan is in elk geval 
geweest, dat tot nu toe zeer weinig onderzoekingen 'over de ziekte 
zijn verricht en daarbij niet in Suriname zelf, maar aan geconser
veerd materiaal vandaar ontvangen. 
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Het uitvoerigste onderzoek is dat van RI'l'ZEMA Bos 1), die door 
bemiddeling van de Nederlandsche Handelmaatschappij zieke tak
ken van de cacao ontving, in alcohol geconserveerd. Hij geeft een 
beschrijving van de uitwendige morphologie van die krulloten en 
vergelijkt deze met de heksenbezems yan onze Europeesche boom en ; 
de overeenkomst in uiterlijk deed hem aan een gelijke oorzaak 
denken, ook al kon hij in het slecht geconserveerde materiaal bij 
mikroskopisch onderzoek geen schimmeldraden ontdekken. Daar 
hij geen spoor van Aecidium aantrof, dacht hij aan het voorkomen 
van Exoascus en vond inderdaad na lang zoeken op een tweetal 
bladeren asci van een soort van dit geslacht. Hoewel ook hier de 
toestand van conserveering veel te wenschen overliet, zoodat een 
beschrijving niet gegeven kon worden, bestempelt de schrijver der 
schimmel voorloopig met den naam Exoa.scu!\ Theobromae. Uit
gaande van de veronderstelling, dat deze Exoascus de oorzaak der 
krullotenziekte is, geeft de schrijver verder eenige wenken ter be
strijding. De)'.e zou ten deele direct moeten zijn door het weg
snijden en verbranden der krulloten , ten deele indirect door het 
vergrooten van het weerstandsvermogen der boom en , waarbij vooral . 
gewezen wordt op de noodzakelijkheid van een goede afwatering 
van den bodem. 

Een zeer korte mededeeling over de ziekte werd door HAR'r 2) 
gedaan. Deze diende eigenlijk alleen tot waarschuwing van de 
planters op Trinidad en bevatte geen eigen onderzoek. Ik noem 
ze hier echter, omdat er in vermeld wordt, dat HART materiaal 
van de ziekte in geconserveerden toestand uit Suriname heeft ont
vangen en dat hij dit doorgezonden heeft naar KEW. Daar is het 

. door MASSEE aan een onderzoek onderworpen, die er geen Exoas
cus op kon ontdekken. 

Eindelijk heeft HOWARD de ziekte onderzocht, maar slechts zeer 
vluchtig; de eerste maal diende daartoe materiaal, dat in forma
line, later krulloten die in alcohol gecon!\erveerd waren B); in beide 
gevallen was het uit Suriname afkomstig. HOWARD heeft ook geen 
Exoa.scus kunnen vinden, wel trof hij op de stengels langwerpige, 

1) RITZEIIA Bos. Over krulloten en heksenbezems in de cacaoboomen in Snriname 
en eenige opmerkingen over heksenbezems in 't algemeen. Tijdschrift over Plantenziekten, 
1900. p. 65. 

2) J. H. HART. Cacaodiseases. Bulletin of Miscellaneoue Information. Botanical Depart
ment. Triuidad. April 1901, p. 328. 

3) A. HOWARD. The fungoid diseasee iu the West-Indiee. West-Iudian Bulletin. 
Vol. II 1901, p. 205 en The "whitchbroom dieease" on cacao in Sorinam. Ibid. Vol. II, 
1901 p. 289. 
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witte puistjes aan, van 3 mMo lengte, waar kussens van mycelium 
voorkwamen, waarop de conidiën van een schimmel werden afge
Rnoerd, die blijkbaar tot het geslacht Fusarium behoorde of daar 
nauw mee verwant was; de schrijver laat in het midden of deze 
schimmel iets met de ziekte te maken heeft ~ De conidiën waren 
5-7 cellig, halvemaanvormig en hadden een grootte van 50-60 
X 4,5 fJ- Wat de anatomische bouw van de krulloten betreft 
vond de schrijver een abnormale ontwikkeling van alle weefsels 
buiten het cambium, van rle mergstralen en van het merg, terwijl 
de elementen van het hout dunnere wanden en een grooter lumen 
hadden dan in normale takken. 

2. U i t wen d i g z i c h t bar e zie k t e ver s c h ij n s e I e n. 

Wanneer een knop van de cacao zich ontwikkelt tot een krul
loot, dan kan deze er tamelijk verschillend uitzien; daarbij kunnen 
al dadelijk twee groepen van krulloten VRn elkaar onderscheiden 
worden, die welke uit een eilldknop en die welke uit een zij
knop hun oorsprong nemen. Hoewel zij ,'eel punten van overeen
komst hebben, zal het toch gèwenscht zijn ze afzonderlijk te be
schrijven en ik begin daartoe met die welke uit een eindknop 
voortkomen. . 

In hun meest eenvoudigen vorm treft men deze aan bij kiem
plantjes, waar dan dus de eindknop van den hoofdstengel aange
tast wordt door de ziekte. Op kweekbeddingen vindt men ze 
tamelijk dikwijls. Fig. 1 geeft een fotografie van een dergelijk 
plantje te zien. Het valt hier dadelijk op, dat de stengel zich op 
een zeker punt zeer abnormaal begint te verdikken, zoodat de 
diameter eenige malen grooter wordt dan bij normale plantjes, 
terwijl de top van den stengel ten slotte weer dunner is. Op de . 
fotografie zijn verder nog enkele korte zijspruiteIl te zien, die 
aan hun basis ook abnormaal dik zijn, maar die spoedig dunner 
worden; zulke zijsprnitjes komen echter niet altijd voor. Andere 
bizonderheden zijn in Fig. 1 niet zeer duidelijk zichtbaar, omdat 
de fotografie gemaakt werd naar een exemplaar, dat in alcohol ge
conserveerd was. De steunblaadjes zijn namelijk grooter en dikker 
dan normaal, en vallen niet af, terwijl zij anders zeer spoedig af
geworpen worden. Bladsteel en blMgewricht zijn dikker, maar uit
wendig gezien niet zeer opvallend, de bladschijf hangt vrij slap 
neer, maakt den indruk van een jong blad; de randen verdrogen 
meestal zeer spoedig en worden bruin. 
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Uit het hier beschreven geval volgt dus ook, dat de cacao reeds 
in zeer jeugdigen toestand de ziekte vertoonen kan, maar bij een 
eenigszins nauwkeurig onderzoek van aangetaste kweekbeddingen 
neemt men nog een zeel' belangrijk verschijnsel waar. 1'erwijl 
namelijk meestal de eindknop van zulk een ziek plantje afsterft 
en dit dus ook in zijn geheel te gronde gaat, treft men een enkele 
maal individuen aan, waar die knop in leven blijft. en ten slotte 
weer een normale spruit doet ontstaan. Zulke planten vertoonen 
later aan het ondereinde van den stengel een eenigszins verdikte 
plek, die echter meestal zoo bros is, dat daar bij de minste aan
leiding van buiten een doorbreken van den stengel kan plaats 
hebben. 

"Fig. 2 geeft een fotografie van een krulloot ontstaan uit de 
eindknop van een zijtak (de bladeren waren hier vóór het fotogra
feeren verwijderd). Het ondereinde van den tak, dat in de klem 
vastgehouden wordt, bezit de normale dikte, naar boven toe ziet 
men den diameter \"Oortdurend grooter worden, om langzamerhand 
naar den top toe weer af te nemen. Daarbij zal het opvallen, dat 
de stengel niet zeer regelmntig verdikt is, maar er eenigszins bultig 
uitziet; dit is nog duidelijker in het geval, dat in fig. 7 geteekend 
is. Ook hier weer zijn ' een aantal zijknoppen ontwikkeld tot korte 
spruiten, die aan hun basis zeer dik zijn, maar spoedig dunner 
uitloopen. Het niet afvallen van de vergroote stipulae is in fig. 2 
zeer goed waar te nemen. De bladeren vertoonden dezelfde eigen
aardigheden, die hierboven beschreven werden voor de krulloten 
aan kiemplantjes. De grens tusschen het zieke en gezonde deel 
van den stengel is in fig. 2 evenmin precies aan te geven als in 
fig. 1, daarentegen is deze in fig. 7 zeer duidelijk; men ziet daar 
een scherpe overgang. 

Een verdere eigenaardigheid van de krulloten is in fig. 2 zeer 
goed, in fig. 7 eenigszins te zien; ik bedoel de eigenaardige krom
ming van den stengel. Het is blijkbaar een gevolg van negatieve geo
tropie (ten minste in hoofdzaak). Krulloten aan vertikaal groeiende 
stengels of takken - zooals de hoofdstengel van een kiemplantje 
of waterloten - vertoon en de kromming niet, wel die welke aan 
den top van takken ontstaan die een hoek met de vertikale rich
ting maken, waarbij nlleen opgemerkt moet worden, dat de krom
ming dikwijls over de vertikale richting heengaat. 

Niet altijd is de vertakking van een krulloot uit een eindknop 
ontstaan zoo gering; in andere gevallen kunnen zich de zijspruiten 
sterker ontwikkelen, somtijds langs de geheele krulloot, of vooral 
aan het ondereinde daarvan. Er ontstaat dan een bundel van ver-
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dikte, eigenaardig gekromde stengeltjes, die een zeer karnkteristiek 
geheel vormen, dat in uiterlijk sterk doet denken aan de krulloten 
uit zijknoppeil ontstaan, die ik thans zal bespreken. 

Fig. 511 en 5b geeft het beeld (van twee kanten gezien) van een 
stengel met 3 normale zijtakken en twee krulloten. Zooals men 
ziet beiltnan deze uit een bundel van takjes, die ingeplant schijnen 
te zijn op cen soort van verdikking,.die op den stengel zijn oor
sprong neemt. Elk van die takjes vertegenwoordigt de eigenaar
digheden, 'die ik zooeven beschreef voor de krulloten uit eindknop
pen ontstaan, waarop ik thans niet terugkom. Het aantal van die 
takken bij een krulloot kan zeer verschillend zijn, in fig. 4 en 5 
zijn gemiddelde gevallen afgebeeld, maal' het kan ook wel eens 
één of 2 bedragen en dan ziet zulk een krulloot er uit, alsof 
hij uit een eindknop voor den dag gekomen was; daarentegen is 
het aantal somtijds zoo groot, dat men uit de verte den indruk 
krijgt van vogelnesten, die aan de takken van den boom be
vestigd zijn. 

Opmerking verdient, dat zulke krulloten uit zijknoppen niet 
alleen aan dunne, maar ook aan dikke takken worden aangetroffen 
en zelfs ook aan den hoofdstam ; het zijn hier blijkbaar voorname
lijk slapende knoppen, die zulke abnormale vormingen doen ont
staan. Nu is het bekend, dat de cacao tot de r.auliflore planten 
behoort, waar de bloeu{en dus uit het oude hont voor den dag 
komen; men vindt ze hier zoo wel aan den hoofdstam als aan de 
takken; zooals men weet, zitten ze daar in kleine groepjes bijeen; 
elk groepje is een tamelijk sterk vertakte bloeiwijze met kort ge
steelde bloemen. Het schijnt mij nu toe, dat daar waar zijknop
pen zich tot krulloten ontwikkelen, deze zijknoppen onder normale 
omstandigheden bloeiwijzen zouden hebben doen. ontstaan. Daar
voor pleit de sterke vertakking van de meerderheid vaD zulke krul
loten, maar vooral dat er inderdaad in vele gevallen bloemen aan 
voorkomen, zooals men b.v. in fig. 4 ziet. Die bloemen zijn 
langer gesteeld dan de normale, maar \'ertoonen overigens voor 
zoover ik nagegaan heb geen uitwendig zichtbare afwijkingen. In 
fig. 3 is een krulloot afgebeeld met een aantal jonge vruchten, 
die uiterlijk alleen in zooverre van normale afwijken dat zij lang 
gesteeld zijn. De vervorming van een bloeiwij7.e tot krulloot kan 
eindelijk ook zoodanig plaats hebben, dat er geen steriele takken 
bij optreden, zooals in het geval van fig. 6; men ziet duar tevens 
dat de jonge vruchten op eigenaRrdige wijze gekromd en mis
vormd zijn. 

Doorgroeien van takken van krulloten tot normale spruiten heb 
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ik behalve bij kiemplantjes niet waargenomen, hoewel ik het toch 
niet onmogelijk acht, dat het meer voorkomt. Bij krnlloten uit 
zijknoppen ontstaan ziet men somtijds aan het dikke onderste deel 
een zijtak optreden die geheel normaal is. De mogelijkheid is dus 
ook niet uitgesloten, dat zich daaraan wel eens geheel gezonde 
bloemen en vruchten kunnen vormen. Ik heh echter nooit vol
wassen rijpe vruchten àan een krulloot gezien, deze bleven altijd 
staan in stadiën woals die welke in fig. 3 en 6 zijn afgebeeld. 

Een jonge krulloot ziet groen en frisch, maar later krijgt zij een 
bruine kleur en vrij spoedig treden er tengevolge van uitdroging 
overlangsche rimpels aan op, die b.v. in fig, 3, 4 en 5 duidelijk 
waar te nemen zijn. De 'geheel verdroogde krulloot ziet zwart en 
valt af. In het midden van den regentijd kunnen krulloten ook 
wel wegrotten terwijl zij nog aan den boom bevestigd zijn. 

Uit het bovenstaande zal wel duidelijk zijn, dat de krulloten 
geheel doen denken aan de heksenbezems van onze Ruropeesche 
boomen i zij onderscheiden zich daarvan echter door hun kortston
dige levensduur. Wel kan ik niet met zekerheid opgeven hoelang 
een krulloot noodig heeft om zich te ontwikkelen; daarvoor zou 
men gedurende eenigen tijd op een cacaoplantage waarnemingen 
moeten doen en dit is mij bij mijn kort verblijf in Suriname niet ' 
mogelijk geweest. VraRgt men er de practici lIaar, dan luiden de 
antwoorden verschillend; zij loopen uiteen tusschen 2 weken en 4 
maanden. N u zal de weersgesteldheid zeker wel van invloed zijn 
op de meer of minder snelle ontwikkeling en bovendien is het niet 
zoo heel gemakkelijk het begin- en eindstadium van zulk een krul
loot aan te geven. Daaraan schrijf ik dan ook het sterk uiteen
loopen der antwoorden toe. Ik zelf zag op een onderneming, 
waar 3 dagen te voren de boornen van krulloten bevrijd waren 
geworden een aantal jonge krulloten ; ook al neemt men in aanmer
king, dat el' bij dat wegsnijden wel eens een enkele over het hoofd 
gezien wordt, dan kan dat toch niet voldoende verklaren, dat er 
3 dagen later weer jonge krulloten werden aangetroffen, want op 
deze plantage wordt zeer zorgvuldig gewerkt. Ik vel'moed dus, 
dat de ontwikkeling zeer snel kan plAAts hebben. Hoe dit ook 
zij, er is in elk geval een groot onrlerscheid tusschen de meerjarige 
heksenbezems der Europeesche boomen en de krulloten van de 
cacao, die hoogstens enkele maanden leven . Een tweede onder
scheid is hierin gelegen, dat aan onze heksenbezems nooit bloemen 
en vruchten ontstaan. Vermoedelijk is dit ver8chil hieraan toe te 
schrijven, dat cauliflorie bij onze boomen niet voorkomt en het dus 
steeds vegetatieve knoppen zijn, die zich tot heksenbezems ontwikkelen. 
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3. 0 P tr eden en ver s pre i d i 11 g van de zie k t e. 

Van verschillende zijden werd mij in Suriname verzekerd, dat 
krulloten aldlUlr reeds zeer lang voorkomen. Ik meen aan deze 
verzekering geloof te moeten hechten, omdat mij deze ook door 
betrouwbare goede waarnemers gedaan werd. Maar dit optreden 
was vroeger zeker hoogstens sporadisch .. en pas een 5-8 tal jaren 
geleden begon het verschijnsel zich in het district Saramacca op 
verontrustende wijze te vertoonen. Vandaar uit verspreidde de 
ziekte zich vrij geregeld naai' het Oosten. Toen -ik in 1901 in 
Suriname was, kwamen krulloten op de meeste ondernemingen aan 
de Suriname- en Commewijne-rivieren voor en sedert dien tijd is 
de ziekte zeker niet verminderd; de iaatste herichten spreken nog 
van een toename. 

Uit hetgeen onder 2 werd medegedeeld, valt reeds op te maken, 
dat krulloten bij cacaoplanten van eiken leeftijd kunnen worden 
aangetroffen. Vraagt men of oudere hoornen meer worden aange
tast dan jonge of omgekeerd, dan moet ik het antwoord schuldig 
blijven; bij mijn bezoeken aan ondernemingen heb ik daaromtrent 
geen indruk gekregen en de meeningell van de planters loopen 
zeer uiteen. 'Wel ziet men dikwijls, dat de ziekte op bepaalde 
plekken in een plantage veel heviger woedt dan op andere, maar 
de oorzaken daarvan zijn voorshands duister. Vraagt men er de 
directeuren der ondernemingen naar, dan krijgt men wel tal van 
verklaringen te hooren, maar deze zijn niet te controleeren , zonder 
een langdurig verhlijf, waardoor men alle omstan'digheden leert 
kennen. De een meent, dat slechte afwatering de ziekte in de 
hand werkt, de ander, dat veel schaduw de krtdloten zou doen 
toenemen, terwijl men · daartegenover ook weer hoort dat juist 
weinig schaduw dit effect zou hebben. Somtijds wordt beweerd, 
dat de nabijheid van boseh de vel'spreiding van de ziekte zou be
gunstigen, terwijl ook wel eens de schuld van het voorkomen van 
krulloten geworpen wordt op een naburige onderneming, waar zij 
in veel grooter getale zouden voorkomen. Het is niet onwaarschijn
lijk, dat een uitvoerig onderzoek in Suriname de raadselen zal op
lossen, die nu nog .. verbonden zijn aan de· verspreiding der ziekte; 
nu kan alleen gezegd worden, dat op eenzelfde plantage gewoon
lijk niet alle velden in dezelfde mate worden aangetast. 

Buiten Suriname is de krullotenziekte on bekend; ten minste 
meH vindt er geen gewag van gemaakt. Op Trinidad heb ik er 
naar gezocht, maar niets gevonden en met vrij groote zekerheid 
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kan ook wel gezegd worden, . dat de ziekte op Grenada niet voor
komt, omdat HOWARD er daar nauwkeurig op gelet heeft. In 
Demerara zijn slechts enkele kleine cacnoplantages; het zou zeker 
van belang zijn, eens na te gaan of deze vrij zijn van krulloten ; 
de tijd van mijn verblijf aldaar was er helaas te kort voor. 

3. N ad e e I door dek ruIl 0 ten tew eeg geb ra eh t. 

Het is niet . gemakkelijk, zich eeu oordeel te vormen omtrent 
het nadeel door de krullotenziekte veroorzaakt. De vox populi be
weert wel, dat het een hoogst verderfelijke plantenziekte zou zijn, 
tengevolge waarvan een aantal cacaoboomen sterven, maar reeds 
een oppervlakkig onderzoek doet zien, dat deze meening in elk 
geval onjuist is. Vraagt men er de planters naar, dan krijgt men 
tamelijk uiteenloopende antwoorden, hoewel de meesten de krul
loten voor zeer schadelijk houden, zijn er toch ook, die dit niet 
zoo grifweg toestemmen . Vraagt men naar feiten, dan valt het 
verhaal van het afsterven van cacaoboomen door de krullotenziekte 
als een sprookje ineen, maar dan blijft er toch over, dat de cacao
productie van de plantages in Suriname sterk achteruitgegaan is, 
sedert de krullotenziekte er epidemisch is geworden. Nu zal men 
zich wel moeten wachten om hier dadelijk met een post hoc, ergo 
propter hoc gereed te zijn, mAAr toch zijn er redenen, die · het 
plausibel maken, dat de cacaoproductie van hoornen, die krulloten 
dragen, vermindert. 

Een krulloot zal natuurlijk voor haar ontwikkeling een zekere 
hoeveelheid voedsel noodig hebben; maar daar er groene bladen 
aan voorkomen, zal zij dit wel in hoofdzaak zelf uit het kooldioxyde 
van de lucht bereiden, terwijl alleen water en anorganische zouten 
aan het verdere deel van den cacaoboom onttrokken worden. Intus
schen, wanneer er zeer veel krnlloten aan een boom zitten, zal dit 
op zichzelf door voedselonttrekking wel eenigszins schadelijk kun
nen werken en vooral bloei en vruchtzetting tegengaall. Maar in 
hoofdzaak geloof ik, dat het nadeel hierin gelegen is, dat de kn'op
pen, die nu tot krulloten uitloopen, . zich anders ontwikkeld zouden 
hebben tot bloeiwijzen en dus vruchten en zaden gegeven zouden 
hebben. Eindelijk komt daar nog als een zeer belangrijke factor 
bij, dat de krullotenziekte gepaard gaat met het voorkomen van 
versteende vruchten. Ik zal deze hieronder nader behandelen, en 
kom dan terug op het nadeel door de krullotenziekte teweegge
bracht. 
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5. Anatomisch onderzoek. 

Bij het anatomisch onderzoek van versche krulloten ondervindt 
men eenige moeielijkheid door de groote hoeveelheden slijm of gom, 
die de cacao bevat en die bij het snijden over het praeparnat ge
streken wordt. Vandaar dat het onderzoek in hoofdzaak aan alco
holm~teriaal geschiedde, waarbij dan in de eerste plaats de vraag 
beantwoord moest worden, welke afwijkingen van den normalen 
bou W Ran een krulloot worden gevonden. Daarvoor werden achter
eenvolgens onderlocht de stengels, steunblaadjes, bladgewrichten , 
bladschijven, bloemen en vruchten. 

a. Stengel. 

Ik zal hier vooreerst beschrijven het onderzoek van een plantje 
van een kweekbedding , dat door de krullotenziekte was aangetast. 
Het stengeltje was over een afstand van 14 cM. van af de opper
vlakte van den grond onbebladerd; daarboven zaten 3 bladeren 
dicht bijeen en onmiddelijk daarboven begon de stengel zich te 
verdikken, zoodat hij vrij spoedig in plaats van 2 mMo een dikte 
van 5 mMo verkreeg, vervolgens nam hij weer in dikte af tot aan 
de eind knop toe. Dit bovenste deel van den stengel bezat een 
lengte van 7 cM., het was on vertakt , maar er zaten een zevental 
bladel'en aan, waarvan de bovenste weinig ontwikkeld waren. De 
eindknop was bruin en afgestorven. Ik maakte nu op versehil
lende hoogten dwarse doorsneden door dit stengeltje, waarvan deelen 
afgebeeld zijn in figuur 8-15. Doorsnede I (fig. 8) werd gemaakt 
vlak onder de verdikte plaats, waal' de stengel er nog gezond uit
zag; doorsnede 11 (tig. 9 en 10) werd 1/2 cM. hooger gemaakt, 
dus waar de verdikking juist begon; doorsnede 111 (fig. 11, 12 
en 18) lag nog 2 1/2 cM. hooger, waar de stengel het dikste was; 
doorsnede IV (fig. 14) weer 2 cM. hooger, waar de verdikking al 
minder sterk was; doorsnede V (fig. 15) 11/2 cM. hooger, dus 
dicht onder den top. Fig. 8, 14 en 15 geven doorsneden van 
stengels te zien van den omtrek af tot in het merg toe, in fig. 9 
zijn opperhuid, schors en bast te zien, in fig. 11 deze zelfde weef
sels met uitzondering van het binnenste deel van den bast, in 
fig. 12 is de bast alleen afgebeeld, in fig. 10 en 13 het hout 
met een stukje van het merg. 

Om te beginnen, zal ik hier eenige metingen geven, die door 
mij aan de bedoelde praeparaten verricht werden, de dikte der 
verschillende weefsels werd bepaald in p.. 
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Prneparnat. Schors. 

I 200-260 
11 300-830 

Hl 640-670 
IV 440-500 
V 370-400 

Bast. 
120-185 
800-380 

400 
160-180 

60 

Hout. 

150-180 
440-500 

450 
100-120 
60-70 

Merg. 

800 
840 

1470 
1360 
1050 

18 

Men ziet hieruit, zooals trouwens ook uit de figuren, dat in 
vergelijking met praeparnat I overal elders alle weefsels in dikte 
zijn toegenomen; maar niet overal even sterk. De opperhuid ver
toont nergens groote verschillen, of ten minste deze zijn zoo weinig 
opvallend, dat zij bij de hier gebruikte vergrootingen niet in het 
oog vallen. I n fig. 9 ziet mell, dat vroegtijdig kurk gevormd is, 
terwijl die in fig. 8 nog ontbreekt. Overigens vertoont de schors 
in fig. 9 niet veel verschillends vall fig. 8, de cellen zijn iets 
grooter, zoodat de totale dikte van de schors iets toegenomen is, 
maar groot is dit verschil niet. Heel anders is het in fig. 11, 
waal' de schors meer dan de dubbele dikte verkregen heeft ten 
gevolge van celvergrooting ten deele, lllaar ook door celvermeer
dering. Niet alleen de gewone parenchymceJlen vertoon en dit ver
sçhijnsel, maar ook de gom- of slijmcellen. Naarmate men dichter 
bij den stengeltop komt en dus met al jonger weefsel te doen 
heeft, wordt dit minder opvallend, zooals een blik op fig. 14 en 
15 doet zien. 

De ba.st is reeds in het basale deel van de krnlloot sterk af
wijkend van bouw. Een vergelijking van fig. 9 met fig. 8 doet 
zien, dat vooreerst de geheele bast in omvang is toegenomen, maar 
de elementen hebben daaraan op zeer verschillende wijze deelge
nomen. De buitenste afgebroken ring van sklerenchymvezels (die 
misschien beter met de naam pericykel bestempeld wordt) is weinig 
veranderd, alleen is het lumen van de vezels iets grooter gewor
den ten koste van de celwand. De phloeem- en bastbundels zijn 
veel smaller, een gevolg van het optreden van meer eu breedere 
mergstralen. Dit laatste is vooral geschied door celdeeling, in veel 
mindere mate door celvergrooting. Het phloeem zelf werd overigens 
niet veranderd gevonden, de bastvezels waren iets dunwandiger. 
In het jongste stadium van fig. 11 en 12 ziet men dezelfde ver
anderingen, waarbij vooral de breede mergstralen in het oog val
len; afgezien van de hier sterk ontwikkelde pericykelvezels is er 
nog nauwelijks sklerenchYln aangelegd. In nog jongere stadiën is 
daarvan nog minder te ontdekken; in fig. 14 is de secundaire 
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diktegroei pas begonnen; in fig. 15 is nog alleen primair weefsel 
gevormd. 

Walllleer wij het houtlichaam beschouwen, dan kunnen wij ook 
weer fig. 14 en 15 onbesproken laten" daar hier nog geen of 
.nauwlijks secundair xyleem gevormd is. Een vergelijking van de 
figuren 10 en 13 met S doet. zien, dat het hout dikker is gewor
den. Maar afgezien van de grootere vaten en in 10 en 13 van 
de mergstralen zijn er verder geen bizonderheden in geteekend, 
daarom valt uit deze figuren overigens alleen te leeren , dat de 
vaten wijder zijn en de mergstralen breeder en grooter in aantal 
dan in normaal hout. Beter is de vergelijking te maken wanneer 
men de fig. 16 en 17 beschouwt, die stukjes van het hout van 
praeparaat I en 11 bij sterke vm·grooting doen zien. Het is nu 
duidelijk genoeg, dat bij het zieke hont alle elementen een wijder 
lumen hebben gekregen en dunnere celwandeu (dit laatste ten 
minste relatief vergeleken met de grootte der cellen); het meest 
valt dit trouwens op bij de mergstralen. Op de dwarse doorsnede 
zijn verder de vaten natuurlijk gemakkelijk genoeg te vinden door 
de hofstippels die op de wanden voorkomen, maar de verdere ele
menten, houtvezels en houtparenchym zijn niet zoo gemakkelijk te 
ond~rscheiden; alleen kan men in niet te dunne doorsneden vele 
zetmeel korrels in de houtparenchymcellen aantreffen. Dit kenmerk 
helpt ons echter niet in de krulloten , omdat het zetmeel hier noch 
in het houtparenchym , noch in de mergstraalcellen voorkomt, of 
tenminste er zeer spaarzaam in voorhanden is. Overlangsche door
sneden leerden nu, dat het houtparenchym in de krulloten sterk 
toegenomen was ten koste van de houtvezels; deze laatste waren 
trouwens ook dikwijls door dwarse tusschenschotten gedeeld, waar
door de grens tusschen houtvezel en hOlltparenchym niet zeer scherp 
meer was. Bovendien was op de overlangschc doorsnede duidelijk_ 
te zien, dat de leden waaruit elk vat opgebouwd is, veel korter 
waren dan in het normale hout. 

Het merg eindelijk is in het ondereinde van de krulloot niet 
veel dikker dan in de normale stengels, maar verder neemt het 
sterk in dikte toe, zooals uit de opgegeven maten blijkt. Dit is 
vooral een gevolg van sterke celdeeling, minder of in het geheel 
niet van celvergrooting. In het merg van de krulloten vindt men 
hier en daar groepen steencellen , die ik in normale stengels niet 
aantrof, hoewel ik de mogelijkheid niet ontkennen wil, dat zij ook 
in deze wel eens zouden kunnen voorkomen 

De afwijkende anatomische bouw, die ik bij deze krulloot aan 
een jong stengeltje beschreven heb, vinden wij nu ook in andere 
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gevallen steeds terug. Als voorbeeld geef ik nog eenige cijfers,die .
betrekking hebben op de krulloot in fig. 7 afgebeeld. Vergeleken 
werd de dikte van de verschillende weefsels op een dwarse door
snede vlak onder de krulloot (1) met een, die ongeveer 1 cM. 
hooger gemaakt werd (2). 

Doorsnede (1) 
Doorsnede (2) 

Schors. 
0.25 mMo 
1.75 " 

Bast. 
0.65 mMo 
1.65 " 

Hout. 
1.50 mMo 
3.00 " 

Merg. 
1.00 mMo 
1.50 

" 

De anatomische veranderingen waren dezelfde en in een reeks 
van praeparaten , die ik van een aantal krulloten maakte, vond ik 
deze ook steeds weer terug. In korte woorden samengevat kan 
gezegd worden, dat in de stengels van krulloten de sklerenchy
matische elementen in het algemeen minder sterk ontwikkeld zijn 
dan in normale stengels, terwijl daarentegen het parenchym in 
veel grootere hoeveelheid aanwezig is, gedeeltelijk is dit. een ge
volg van celvergrooting, gedeeltelijk van vermenigvuldiging van cel
len, of wanneer men evenals KOSTER 1) de termen van de dierlijke 
pathologische anatomie bezigt, . zou men hier moeten spreken van 
hypertrophie en hyperplasie. 

De stevigheid van een krulloot is dan ook niet in hoofdzaak te 
danken aan mechanische elementen, maal' aan den turgor van de 
parenchymcellen. Het gevolg daarvan is, dat zulke krullotensten
gels bij verwelking spoedig slap worden, maar in de tweede plaats 
dat zij gemakkelijk krommillgen kunnen uitvoeren. 

b. Steunblaadjes. 

Bij de beschrijving van . den uitwendigen vorm der krulloten 
werd reeds opgemerkt dat de stipulae dikker en grooter zijl!; bij 
meting bleek op de dwarse doorsnede aan de basis de dikte 540 fI- te 
bedragen en de breedte 1350 !'-' terwijl deze maten bij een nor
maal steunblaadje waren 370 en 9f>O IL. Men vindt zoowel in het 
abnormale als in het gezonde steunblaadje vijf vaatbundels, die 
weinig afwijkingen in bouw vertoon en (alleen het sklel'enchym is 
In de krullotensteunblaadjes minder ontwikkeld), daarentegen is 
de meerdere dikte en breedte toe te schrijven aan een toeneming 
In volumen van het parenchym, waarbij vermoedelijk celvermeer-

') E. KÜSTER. Pathologische Pflanzenanatomie. Jena 1903. 
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dering een geringe rol speelt, maar de diameter van elke cel sterk 
toegenomen is. Ook de gom- of slijmholten zijn in de zieke steun
blaadjes veel wijder geworden. 

c. Bladgewricht. 

De bladsteel heeft soortgelijke veranderingen ondergaan als de 
stengel wat vooral duidelijk blijkt bij het onderzoek van het ge
wricht aan den top ervan. Een vergelijking van fig. 19 en 20 
zal dit dadelijk doen zien. Beide stellen dwarse doorsneden van 
bladgewrichten voor, fig. 19 vim een gezond blad, fig. 20 van een 
blad aan een krulloot. Wanneer wij afzien van geringe verschillen 
in phloëern en xyleem, dan zijn de opperhuidscellen in het gewricht 
van de krulloot veel gl"Ooter geworden, maar is vooral het schors
weefsel sterk in omvang toegenomen. '1'ot deze toename wordt ge
deeltelijk bijgedragen door een vergrooting van het volumen der 
parenchym cellen , maar toch in hoofdzaak door een sterke celdee
Jing. Ook de gomholten in het zieke gewricht zijn wijder dan in 
het normale, terwijl er daarentegen geen kristalsterren van calcium
oxalaat in voorkomen; uit fig. 19 blijkt, dat deze in het buitenste 
schorsweefsel van een normaal bladgewricht in vrij grooten getale 
worden anngetroffen. Bij meting bleek de dikte van de schors 
toegenomen te zijn van 680 tot 1700 fJ.. 

d. Bladschijf. 

Zooals reeds vermeld werd, zijn de bladeren der krulloten in 
het algemeen slapper dan normale bladeren; maar toch bJijkt bij 
meting dat zij iets dikker zijn. Ik vond b.v. bij meting 140-150 fJ. 
tegenover + 110 fJ. voor een gerAmd blad. In bouw wordt nauwe
lijks eellig verschil waargenomen, er is niet meer palissaden- of 
sponsparenchym , alleen zijn de cellen ieder voor zich iets grooter; 
zoo b.v. bedroeg de dikte van het palissadenparenchym bij een ge
zond blad 28 fJ.' bij een ziek blad 35-45 fJ.. Voor de dikte 
van de opperhuidcellen vond ik aan den bovenkant 18 tegen 
23 aan de ondel"tijde 9 tegen 9-1 2 fJ.. Daarbij is de buiten
wand der epidermiscellen bij de bladeren van de krulloot minder 
sterk verdikt dan bij normale bladeren. 

Veel grootere verschillen vindt men bij onderzoek van de ner
ven; als voorbeeld geef ik hier eenige maten voor de dikte van 
sommige weefsels in de middel nerf van de basis van een gezond 
blad en van een blad aan een krulloot voorkomende. 
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Schors 
Phloeem 
Xyleem 

Gezond blad. 
120-135 fL 

100 
" 

100 
" 

Krulloten blad. 
790 fL 
180 " 
300 " 
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In fig. 21 is een stukje van een dwarse doorsnede van de mid
deInerf van een gezond blad geteekend; hetzelfde is in fig. 22 ge
schied met het blad van een krulloot , beide zijn afgesneden dicht 
bij de hladbasis. Afgezien daarvan, dat de epidermiscellen bij de 
krulloot iets grooter zijn en dat het xyleem meer en grootere vaten 
en meer mergstralen bevat, terwijl de sklerenchymring om het 
phloeem niet doorloopend is, maar door de mergstralen doorbroken 
wordt en elke sklerenchymvezel een grooter lumen en een dunnere 
wnnd bezit, is het groote verschil vooral gelegen in de schors die 
zoowel door celvergrooting als door celvermeerdering enorm in 
dikte is toegenomen. Niet alleen de parenchymcellen muar ook de 
gom- of slijmceUen zijn grooter geworden en eindelijk ziet men in 
de schors van de middelnerf bij het krullotenhla.d · hier en daar 
holten met een gomachtige massa gevuld , die blijkbaar lysigeen 
ontstaan zijn en waarvan er een in fig. 22 afgebeeld is. 

e. Bloem. 

De anatomische structuur van de bloelIldeelen heb ik aan alcohol
materiaal onderzocht. Dit onderzoek vond te Utrecht plaats en 
voor vergelijking gebruikte ik levende bloemen van een cacao
boompje uit de warme kas. Deze waren misschien iets kleiner en 
minder ontwikkeld dan cacaobloemen in de vrije natuur, maar ik 
had verzuimd normale bloemen in Suriname op alcohol te . conser
veeren en mee te nemen. Bij de volgende vergelijking zal men 
hiermee rekening moeten houden. 

De bloemsteel is hij de krullootbloemen dikker dan normaal, 
0.90 mM. tegenover 0.36 mMo De dikte van de schors bedraagt 
300 tegenover 100 fL; het aantal cellen is toegenomen, maar 
vooral is iedere cel op zichzelf veel grooter geworden, terwijl de 
gom- of slijmholten veel minder in het oog vallen. Bovendien vindt 
men aan de peripherie van het schorsweefsel enkele cellen en inter
cellulaire holten gevuld met een eigenaardige geelbruine gomachtige 
massa, die ik hier niet verder zal bespreken, daar er uitvoerig over 
gehandeld zal worden bij de versteende vruchten. Het phloeem is 
eveneens dikker, 65 tegen 16 fL; daarbij is dan voorni aan de 
buitenzijde een ring van sterk verdikte sklerenchymvezels opge
treden, (misschien beter onder het pericykel te rekenen), die in 

Verband. Kon. Akad . v. Wetenseb . (2" Sectie). Dl. X. C 2 
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de normale bloemsteel ontbreken; de mergstralen zijn in breedte 
toegenomen. Het hout is eveneens dikker, 50 tegen 20 p., terwijl 
het wijde gomkanaal in het midden van het overigens onveranderde 
merg ontbreekt. 

Onderzoekt men de bladachtige deelen van de bloem, dan ver
toonen de7.e soortgelijke afwijkingen als de stipulae. Het aantal cel
len is niet zoo heel veel grooter geworden, maar het volumen vnn 
elke cel is toegenomen. Zoodoende krijgen b.v. de kelkbladeren 
een twee- tot driedubbele dikte; 300-430 p. tegen 180 bij nor
male kelkbladeren. 

Voor zoover dit onder het mikroskoop te beoordeelen valt, is 
het stuifmeel geheel normaal. Daarentegen zijn de zaadknoppen 
bruin en zien er verschrompeld uit, hoewel hun aantal niet kleiner 
is dan bij een gezonde stamper. In het algemeen is het vrucht
beginsel veel dikker en vooral de wand veel sterker ontwikkeld 
dan bij een normale bloem. 

f. Vrucht. 

Dnar ik verzuimde Jonge, gezonde vruchten als vergelijkings
materiaal uit Suriname mee te nemen, kan ik niet met voldoende 
zekerheid meedeelen welke afwijkingen in den anatomischen bouw 
de jonge vruchten aan een krulloot vertoonen. Op de doorsnede 
ziet men niet veel anders dan een kleincellig parenchym met enkele 
vaatbundels, terwijl ik geen spoor vltn jonge zaden waarnam. Ann 
de peripherie vindt men in dit parenchym hier en daar intercel
lulaire holten gevuld met de reeds genoemde gomachtige massa's, 
die later nog besproken zullen worden. 

!J. Vergelijking van den anatomischen bouw der krulloten met 
dien van heksenbezems in Europa. 

Volgens SMl'rH 1) komen de anatomische veranderingen aan heksen
bezems, die door Exoascussoorten worden teweeggebracht, hierop 
neer, dat vooral het parenchym sterk veranderd wordt, zoodat de 
cellen opzwellen en onregelmatig komen te liggen. De wanden 
kunnen bij de elementen der verschillende weefsels dunner, de 
wandverdikkingen minder sterk gedifferentieerd zijn. "Die Gefáss
bündel-Elemente sind weniger vel'mehrt und vergrössert als die 
parenchymaiischell. Die Sklerenchym-Elemente neigen zur Abnlthme 
und schwacher Ausbildung, die Wandungen bleiben weniger ver-

I) WILLIAII G. SIIITH. Unt.ersuchung der Morphologie und Anatomie derdurch Exoas· 
ceen verursachten SproBB- nnd Blattdeformationen Inaug. Diss. München 1894. 
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dickt und ihre Lumina sind vergrössert. Die Phloem-Elemente 
bleiben reicher an Protoplasma. Die Tracheen zeigen sich vermehrt 
und weniger ausgebildet, indem ihre Glieder verkürzt und unregel
mässig verbllndell sind; ihre Wandverdickungen sind weniger gut 
entwickelt. Die Holzfasern sind viel weniger zahlreich.... und 
ihre Wandungen bleiben dünner." 

Zooals men ziet, bestaat er een groote overeenstemming met het
geen bij kruUoten wordt aangetroffen en hetzelfde kan gezegd worden 
voor de anatomische structuur der heksen bezems dool' Uredinel.l.e 
teweeggebracht in het bijzonder door Aecidium elutinum op de 
zilverspar. Uit de beschrijvingen van DE BARY 1) en HARTMANN 2) 

weten wij, dat hier de bastvezels minder ontwikkeld zijn dan in 
normale takken, het parenchym dnarentegen veel krachtiger is; het 
merg is sterk verdikt, maar vooral de schors heeft ongeveer de 
dubbele dikte gekregen. Nog algemeener kan mis. .. chien gezegd 
worden, da~ soortgelijke anatomische veranderingen bij vele hyper
trohyten optreden, volgens de beschrijving van WAKKER 8). 

6. Mykologisch onderzoek. 

De anatomische bouw van de krulloten , vooral in verband ge
bracht met die van de Europeesche heksenbezems, maakte het mij 
zeer waarschijnlijk, dat de ziekte haar oorzaak te danken had aan 
de aanwezigheid van parasitische schimmels. Bij het onderzoek 
bleken deze inderdaad in de zieke weefsels voor te komen in den 
vorm van een intercellulair mycelium, dat in het .algemeen de 
intercellulaire holten volgt en daarbij gewoonlijk eigenaardige krom
mingen vertoont. 

In fig. 23 ziet men een dwarse doorsned~ door een stukje van het 
merg van een krulloot , waarin in verschillende intercellulaire holten 
doorsneden VI,m hyphen duidelijk zijn waar te nemen. Men krijgt hier 
den indruk, alsof die hyphen de holten waarin zij voorkomen iets 
verwijd hebben; een soortgelijken indruk ontvangt men nog meer 
in gevallen, zooals er een in fig. 26 is afgebeeld (een dwarse 
doorsnede van een bastmergstraal waarin een in radiale richting 

1) A. OF. BARY. Ueber den Krebs nnd die Hexenbesen der Weisstanne Abies pectinata 
DC. Botanische Zeitnng 1867, p. 257. 

2) FR. HARTIIANN. Anatomische Vergleichnng der Hexenbesen der Weisstanne mit den 
normalen Spo8sen deraelben. Dissertation Freibnrg i. B. 1892. 

S) J. H. WAKKER Untersuchnngen über den Einfluss parasitischer Pilze aufihre Näbr· 
pflanzen. Pringsh. Jahrb. Îûr Wissenschaftl. Botanik. Bd. XXIV p. 539. 

C 2* 
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loopende hyphe), waar het schijnt alsof de schimmeldraden de cel
len uiteen doen wijken. De eigenaardige kronkeling vun de hyphen 
is in fig. 24 en 25 te zien, waar stukjes van den bast zijn afge
beeld uit een tak van een krulloot. Dergelijke teekeningen zijn 
gewoonlijk niet gemakkelijk te geven, omdat de draden zelden in 
een bepaald plat vlak blijven loopen, in fig. 25 is ook al een 
stukje van de hyphe geteekend, dat iets hooger ligt en daardoor 
een stuk van de onderliggende cel wand bedekt. Begrijpelijk is 
ook, dat in zeer dunne praeparaten de myceliumdraden gewoonlijk 
niet te zien zijn, daar de kleine stukjes er van uit de intercellu
laire holten vullen. In dikkere praeparaten kost het vinden van 
de schimmeldraden daarentegen weer e~nige moeite. Het is dan 
ook verklaarbaar, dat RI'l'ZEMA Bos in slecht geconserveerd mate
riaal geen mycelium kon waarnemen. 

De diameter van het mycelium wisselt van 2-9 fJ.; het is door 
tusschenschotten (waarvan er een b.v. in fig. 24 te zien is) in cel
len verdeeld. 

Omtrent de verspreiding van het mycelium in de verschillende 
weefsels der organen van een krulloot . kunnen ons de reeds bespro
ken figuren iets leeren. Daarin zijn de schimmeldraden aangegeven 
door donkerzwarte lijnen of stippen; dit is uitsluitend geschied om 
ze duidelijk in het oog te doen vallen, in de praeparaten zelf 
steken zij tegenover het omringende weefsel volstrekt niet scherp 
af. In de eerste plaats blijkt uit fig. S dat in het gezonde deel van 
den stengel onder de krulloot geen mycelium voorkomt; dit kan 
trou wens in het algemeen gezegd worden: in alle gevallen die ik 
onderzocht vond ik in het gezonde weefsel tot vlak onder de krul
loot geen spoor van schimmels. In fig. 9 en 10 zijn alleen enkele 
hyphen waar te nemen in het schors weefsel ; daarentegen ziet men 
in het praeparaat, waarvan stukjes in fig. 11, 12 en 13 zijn af
gebeeld, overvloedig mycelium in de schors en in de bast merg
stralen. In het hoogere deel van de krulloot waarvan fig. 14 een 
praeparaat weergeeft vindt men mycelium in het binnenste schors
weefsel , in de mergstralen van phloeem en xyleem en in het bui
tenste merg, eindelijk in het jongste deel van de krulloot (fig. 15) 
is in de schors slechts zeer weinig van de schimmel te zien" ter
wijl daarentegen het binnenste merg er in alle richtingen mee 
doorwoekerd wordt, zooals nog nader kan blijken uit fig. 18 waar 
een stukje van dit merg afzonderlijk afgebeeld is. 

Uit deze figuren ontvangt men wel eenigszins den indruk rusof 
in het onderste deel van de krulloot de schimmel in het bijzon
der zou voorkomen in de peripheri8(~h gelegen weefsels, terwijl in 
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ill.l Haar den top toe gelegen deelen het mycelium zich al meer 
en meer zou verplaatsen HaRf het merg toe. Ts dit overal zoo? Ik 
heb een groot aantal praeparaten van krul10tcn gemaakt en daarbij 
niet geheel dien indruk behouden, maar wel ten deele. Zoo werd 
b.v. van de krulloot in fig. 2 afgebeeld een reeks doorsneden ge
maakt. Hierbij hleek, dat in het onderste gedeelte, tot boven het 
derde zijtakje toe, het merg vrij was van mycelium, dat alleen in 
schors en bast en hier en daar in het hout voorkwam. Hoogerop 
trad echter de schimmel in massa in het merg op, maar toch 
bleven ook bast en schors schimmeldraden vertoonen. 

Al ontbreekt dus de schimmel in den top van vele krulloten 
niet in het schorsweefsel , daarom kan toch wel gezegd worden, 
dat het merg alleen in het hoogere deel van de krullotenstengel 
hyphen hevat, terwijl onderaan de schimmel altijd in de periphe
rische weefsels voorkomt. Het schijnt mij toe dat hiel1lit volgt 
dat de infectie van de jonge loot, die vermoedelijk reeds in de 
knop of ten minste dadelijk na het knopstadium plaats heeft, ge
schiedt aan de oppervlakte van den stengel, dat de schimmel dan 
met de zich ontwikkelende spruit meegroeit , daarbij langzamerhand 
het schorsweefsel doorwoekert en dan door de mergstralen heen 
doordringt tot in het merg, waar hij nu ten slotte alleen verder 
leven kan, hoewel hij ook in de overige weefsels van den stengel 
kan blijven voorkomen. 

Ik heb hij deze bespreking nog steeds buiten behandeling ge
laten het groeipunt vaH den stengel; komt de schimmel daarin 
voor, of niet? Ik kan op deze vraag geen afdoend antwoord geven. 
In Suriname werd dit door mij niet onderzocht, omdat ik dacht 
genoeg alcoholmateriaal verzameld t.e hebben, om de studie van 
dit punt hier in Utrecht uit te voeren. Het bleek echter bij dit 
nadere onderzoek al spoedig, dat alle knoppen bruin en afgestorven 
waren, zoodat de verzamelde kruUoten zich blijkbaar alle in het 
volwassen stadium bevonden. Zoolang een krulloot groeit, is natuur
lijk de eind knop nog levend en ik acht het niet onwaarschijnlijk, 
dat dit meristeem pas zijn dood vindt door het binnendringen van 
het mycelium. Er wordt dus volgens die voorstelling a. h. w. een 
strijd gevoerd tusschen de schimmel en de voedsterplant. Wint de 
schimmel het in snelheid van groei dan bereikt deze het meristeem; 
dit sterft en daarmee ten slotte de geheele krulloot. Wint de 
voedsterplant het, dan kan de eindknop doorgroeien en er ontstaat 
ten slotte weer een normale spruit uit op de wijze, zooals dit 
beschreven werd voor plantjes van de kweekbeddingen. 

Uit de figuren en uit de gegeven beschrijving volgt verder, dat 
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de hyphen in het bizonder gevonden worden in de parenchymatische 
weefsels, vooral in schors en merg; in den bast en het hout uit
sluitend in de mergstralen. M. a. w. kan wel haast gezegd wor
den, dat het mycelium vooral voorkomt in de door hypertrophie 
en hyperplasie gewijzigde weefsels. 

Beschouwen wij nu de andere organen Vf\.ll de krulloot, dan 
worden ook daar met één uitzondering I die ik zoo dadelijk noemen 
zal, hyphen van de schimmel gevonden. En ook daar weer z~in het 
in het bizonder de intel'cellulaire holten van het sterk veranderde 
parenchymatische schorsweefsel waarin het mycelium veel voorkomt. 
Zoo vond ik dit in alle gemaakte praepnrnten van steunblaadjes, 
bladsteel en bladgewricht (fig. 20). In de bladschijf kon ik daaren
tegen in het hladmoes geen schimmel ontdekken; al bestaat . nu 
ook de mogelijkheid, dat ik schimmeldraden over het hoofd gezien 
heb, veel komen zij er in elk geval niet in voor. Daarentegen 
vindt men ze wel in de bladnel"\'en, ten minste in de hoofdnerf, 
zooaJs uit fig. 22 blijkt. Daar ziet men tevens, dat in de vroeger 
genoemde lysigene holten, die met een gomachtige stof gevuld 
zijn, vrij veel mycelium aangetroffen kan worden : 

In de bloemen van de krulloten werden schimmeldraden gevon
den in bloemsteel, kelkbladeren, meeldraden en stamper. Dit laatste 
maakt het begrijpelijk, dat ze ook voorkomen in het weefsel van 
den vruchtsteel en van de vrucht, wanneer deze deel van de krul
loot uitmaken. 

Voortplantingsorganen van de schimmel heb ik aan krnlloten 
niet gevonden. Natuurlijk lag het voor de hand hier te denken 
aan Exoasci eü zoonIs vermeld werd, vond RI'I'ZEMA Bos dan ook 
aan de onderzijde van twee bladeren voortplantingsorganen van een 
schimmel die door hem Exoascus 'fheobromae genoemd werd, maar 
die te slecht geconset'veerd was, om beschreven te kunnen worden. 
Eenmaal zag ik een praepamat, waar op de grens van de middel
nerf en het verdere deel van de bladschijf iets te vinden was, dat 
in de verte deed denken nan jonge asci van Exoascus. Evenmin als 
aan mij, is het aan MASSJtE eu HOWAltD gelukt de Exoa')cns terug 
te vinden, zoodat aangenomen moet worden dat of de schimmel 
door RIT~HMA Bos ontdekt niet in verbaud staat met de ziekte, of 
wel dat de vOOl·tplantingsorganen alleen maar in bepaalde tijden 
van het jaar gevormd worden. 

Op stengels van krnlloten, die eenige dagen gelegen hadden, 
zag ik ook de bovengenoemde door How ARD beschreven conidiën 
van een Fusarium; daar ik deze echter ook waarnam op gezonde 
vruchten, die eenige dagen in ·het laboratorium gelegen hadden, 
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meen ik dat wij hiel' met een saprophytische schimmel te doen 
hehben, die in geen vel'band staat tot de krullotenschimmel. 

Eindelijk werd getmcht de schimmel van de krulloot buiten de 
plant te kweekeil. Daartoe werden levende krulloten van buiten 
goed schoongewasschen en geborsteld met 0,1 % sublimaatoplos
sing, daarna afgespoeld met gesteriliseerd water en in de vlam 
oppervlakkig verbrand. Daarna werd met een gesteriliseerd mes 
een stuk uit zulk een stengel gesneden en in een gesteriliseerde 
glazen doos gebracht. Reeds !la een dag zag ik de slleevlakte van 
de krulloot overtrokken met een witte sp-himmelmassa, die zich 
krnchtig verder ontwikkelde, zoodat ik een weinig nUl dit myce
lium kon overbrengen op voedings-agar (deze bevatte 5 % glucose 
en 0.5 % pepton). Ook hierop groeide de schimmel zeer krachtig. 
De proef werd eellige malen herhaald en telkens kreeg ik dezelfde 
schimmel in kultuur, zood at dit het wel waarschijnlijk maakt, dat 
hier inderdaad gekweekt werd de schimmel, die in de krulloten 
wordt aangetroffen. Overigens kon hieromtrent geen zekerheid ver
kregen worden, omdat ten eerste, zoools wij hieronder zullen zien, 
infectieproeven lllislukten en in de tweede plaats omdat de · eigen
schappen van deze schimmels zoo weinig karakteristiek zijn. Alleen 
kan gezegd worden dat de schimmel in kultuur hyphen bezit die 
ook van 2-9 IJ. dik worden en die door tusschenschotten in cellen 
verdeeld zijn. De hyphen zijn in kultuur eerst helderwit, maar 
langzamerhand verandert deze kleur door vuilwit tot grijs en zelfs 
zwart toe. 

Om de voedingsvoorwaarden van de schim mei te leeren kennen, 
werd een reeks proeven gedaan, waarop ik hieronder bij de be
handeling der versteende vruchten nader terugkom; ik vermeld ze 
alleen nu reeds, omdat het mij op tal van verschillende voedings
bodems niet gelukte voortplantings-orgaJlen te zien ontstaan. Ook 
kultuur hij lage of zeer hooge temperatuur had hierop geen invloed. 
Eindelijk beproefde ik nog de methode van Kum~, door een my- . 
celium eerst zeer krachtig te voeden en daarna plotseling het voed
sel te onttrekken; de voedingsoplossing werd hiertoe door water 
vervangen. Het gelukte op deze wijze chlamydosporenvorming te 
krijgen; enkele vormen van deze chlamydosporen, die 1.oowel in 
het midden van een draad als aan den top ervan ontstaan kunnen, 
zijn afgebeeld in fig. 27 . Natuurlijk is dit echter volstrekt onvol
doende, om te weten te komen waar zulk een schimmel in het 
systeem geplaatst moet worden. 
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7. Oor z a a k van dek r u 11 0 ten zie k t e. 

In het voorgaande . heb ik reeds meer dan eens eenigszins stil
zwijgend aangenomen, dat de schimmel die men in de krulloten 
n.antreft, als de oorzaak ervan te beschouwen is. Maar het komt 
mij voor, dat dit moeielijk aan twijfel onderhevig kan zijn. Immers 
in de eerste plaats is de schimmel een echte parasiet, die tusschen 
het volkomen levende weefsel van de krulloot wordt aangetroffen 
en dit, voorloopig tenminste, niet doodt, maar een abnormale ont
wikkeling ervan ten gevolge heeft, zoodat hij tot de hypertrophyten 
van WAKKER gerekend moet. worden. 'l'en tweede is er geen deel 
van de krulloot (met uitzondering van het bladmoes en wellicht 
van het groeipunt) waarin de schimmel ontbreekt; in elk praeparaat 
kan men bij eenigszins nauwkeurig zoeken hyphen aantreffen en 
wel vooral in die weefsels, die sterke hypertrophie of hyperplasie 
vertoon en , dus in de parenchymatische weefsels. Eindelijk ontbreekt 
het mycelium in gezonde organen van de cacao; zelfs vlak onder 
een krulloot, waar de bouw van den stengel nog normaal is, vindt 
men geen spoor van een schimmel. Ook zonder infectieproeven meen 
ik, dat men hier moeilijk tot een ander besluit kan komen, dan 
dat de schimmel als de oorzaak der krullotenziekte te beschouwen is. 

Om infectieproeven met goed gevolg te ondernemen, zou men 
moeten kunnen beschikken over de voortplantingsorganen van de 
schimmel. Zooals men weet, had ik deze niet; ik heb daarom, 
hoewel ik mij wel bewust was van de groote kans op mislukking, 
getracht infectie teweeg te brengen met het mycelium van den . 
schimmel, dien ik in kultuur had en die uit de krulloten afkom
stig was. }~én proef werd te Paramaribo genomen bij eenige cacao
boomen , die vrij van krulloten waren. De flChimmel werd gedeelte
lijk op de knoppen gebracht, gedeeltelijk in kleine insnijdingen, 
die daarin gemaakt werden. Ongelukkig werkte het seizoen hier 
niet mede, omdat juist na de infectie tengevolge van droogte een 
stilstand inden groei intrad; krulloten vertoonden zich dan ook niet. 
Dit was evenmin het geval bij een tweede proef, die hier te Utrecht 
genomen werd op soortgelijke wijze bij een cacao plant in de warme 
kas; ook hier bewijst een negatief resultaat niets bij de niet zeer 
normale omstandigheden waaronder zulk een plant leeft. 

Maar, zooals ik reeds opmerkte, ook zonder deze infectieproeven, 
valt er wel niet aan te twijfelen of de krullotenziekte wordt teweeg
gebracht dool' de schimmel, die in de zieke deelen parasiteert. 
Wat men alleen niet weet, is, op welke wijze de infectie tot stand 
komt. Uit het boven meegedeelde omtrent de plaats van voor-
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komen van het mycelium kan wel reeds worden afgeleid dat de 
infectie van buiten af in de knop komt, of ten minste in de spruit 
dicht onder de knop. Bovendien wijst het ontbreken van mycelium 
in de gezonde deelen van den boom er op, dat het mycelium niet 
van een krulloot uit door gezonde stamdeelen heen groeiende een 
andere knop kan infecteeren ; dit is vooral van belang met het oog 
op de bestrijding vim de ziekte. . 

Een vraag van veel belang is verder of er uitwendige omstandig
heden zijn, die het weerstandsvermogen van de cacaoboomen tegen 
de ziekte doen toenemen of doen verminderen. Zooals onder 3 al 
werd opgemerkt, is het niet onwaarschijnlijk, dat er dergelijke fac
toren zijn, maar op het oogen blik tenminste valt er omtrent den 
aard van die factoren nog niets met eenige zekerheid te vermelden. 

Eindelijk is de veronderstelling niet te gewaagd, dat de inwendige 
aanleg van verschillende individuen van invloed zal zijn op het 
optreden van de ziekte. Het is niet onwaarschijnlijk, dat die aanleg 
bij het eene ras van de cacao verschilt van die bij het andere; 
daaromtrent valt echter niets zekers te zeggen, omdat in Suriname 
bijna alleen één ras gekweekt wordt. Ook kan bij een en het
zelfde ras de erfelijke praedispositie van de verschillende individuen 
ongelijk zijn; misschien zou het doorgroeien van enkele jonge cacao
plantjes, die door de krullotenziekte zijn aangetast, hierop wijzen. 
Een proef zou daaromtrent kunnen beslissen; men zou namelijk van 
een dergelijk doorgegroeid kiemplantje het bovenste gezonde deel 
moeten enten op een andere cacaoboom en dan het gedrag van de 
entloot verder nagaan, dus onderzoeken of er krulloten aan optreden 
en zoo ja, of ook hier het doorgroeien van die loten valt waar te 
nemen. Het kiemplantje zelf kan moeilijk voor die proef dienen, 
omdat het, zooals reeds vermeld werd, op de plaats waar de krul
loot gezeten heeft, uiterst bros is en gemakkelijk doorbreekt. 

8. Bestrijding van de krullotenziekte. 

De strijd tegen de krullotenziekte zal op twee wijzen kunnen 
geschieden; men kan trachten het weerstandsvermogen van de plant 
tegen de parasiet te vergrooten, of wel de aanval kan zich richten 
tegen de parasieten zelf. 

Wat het weerstandsvermogen betreft, hebben wij onder 7 reeds 
gezien, dat het op het oogen blik nog onmogelijk is, te zeggen, of 
ongunstige uitwendige condities het optreden van de krulloten in 
de hand werken. Deze vraag moet wel onderscheiden worden 
van die andere, of krulloten meer schade doen, wanneer zij voor-
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komen bij een boom, die in ongunstige condities verkeert. Het 
laatste is zeer waarschijnlijk, het eerste niet onmogelijk met het 
oog op de erva.ringen, bij andere plantenziekten opgedaan; in elk 
geval zullen er bepaalde proeven noodig zijn, om hieromtrent zeker
heid te verkrijgen. Maar toch zal ieder verstandig planter er wel 
voor zorgen, zijn boomen in condities te brengen, die zoo gum~tig 

mogelijk zijn en dus' op die wijze, wanneer de hier genoemde 
hypothese juist is, de krullotenziekte tegenwerken. 

Wij zagen reeds, dat de vraag nog niet beantwoord kan wor
den, of er misschien variëteiten van de eRcao zijn, die een grooter 
weerstandsvermogen tegen de krullotenziekte bezitten; ook hier za] 
de proef moeten beslissen. Met het oog daarop, zal het zeker zeer 
gewenscht zijn, in den Cultuurtuin te Paramaribo een ve1'7.nmeling 
aan te leggen van alle rassen van de cacao die verkrijgbaar zijn. 
Oe onder 7 genoemde proef zal verder uitsluitsel moeten geven 
omtrent de vraag of er individueele verschillen bij hetzelfde ras 
bestaan, wat het weerstandsvermogen tegen de krullotenziekte be
treft. Luidt het antwoord bevestigend, dan zou ook in die richting 
de strijd tegen de ziekte beproefd ' kunnen worden. 

De strijd tegen de schimmel zal natuurlijk eerst dan met kans 
op goed succes gevoerd worden, zoodra men de levensomstandigheden 
er van geheel kent, in het bizonder de wijze van voortplanting 
en de tijd van het jaar waarin de voortplantingdorgnnen gevOl'md 
worden; vooral zal men moeten weten hoe de infectie plaats heeft. 

RITZEMA Bos heeft ondertusschen , in afwachting v.an hetgeen 
later omtrent de schimmel bekend zou worden den rand gegeven 
de krulloten zooveel mogelijk weg te snijden en te verbranden. 
Wat heeft men tot nu toe met die methode bereikt? Het moet 
erkend worden, dat de resultaten nog niet zeer gunstig zijn geweest. 
Theoretisch is el' natuurlijk veel voor te zeggen, daar men op die 
wijze het mycelium in de krulloten ook doodt; de vraag is maar, 
of het mycelium nergens anders te vinden is. Buiten de cacao zal 
de schimmel wel niet worden aangetroffen, danr het een zoo typische 
parasiet is; in de gezonde deelen van den hoorn komt hij ook niet 
voor, maar wij zullen hieronder zien, dat hij ook oudere vruchten 
aantast en dan daar de versteening teweegbrengt. De bestrijding 
van krulloten en versteende vruchten zal dus in elk geval moeten 
samengaan. Maar ook afgezien daarvan is er natuurlijk in de praktijk 
aan een algemeen wegsnijden en verbranden der krulloten niet te 
denken en de vraag is dus op het oogenblik of een gedeeltelijk 
uitvoeren van deze werkwijze, zooals die op vele plantages geschiedt, 
van invloed is op de ziekte. De meeningen van de planters loopen 
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daaromtrent zeer uiteen; sommigen meen en dat het middel succes 
heeft, anderen hebben daartegenover bij de toepassing geen vermin
dering van de ziekte waargenomen. Ik zelf zag ondernemingen, 
waar de krulloten geregeld weggesneden worden en andere waar 
dit niet gedaan wordt (daaronder sommige, waar men er mede 
opgehouden had, omdat men geen vermindering van de ziekte 
waarnam). Bij deze vergelijking kon ik omtrent de waarde van het 
gebezigde middel niet tot een oordeel komen. 

In elk geval moet erkend worden, dat de ziekte niet verminderd 
is; integendeel alle berichten uit den laatsten tijd spreken van een 
toename. Daarenboven zal het wegsnijden en verbranden der kl;ul
loten met oordeel moeten geschieden; vele ondernemingen in Suri
name werken met een klein kapitaal en hebben geen voldoende 
werkkrachten en daaronder zijn er waar nu tengevolge van den 
strijd tegen de krulloten een aantal noodzakelijke werkzaamheden 
verzuimd worden, waar het onkruid niet verwijderd wordt, de goten 
niet voldoende uitgediept, enz. . 

Uit het hier meegedeelde volgt dus, dat pas een voortgezet 
onderzoek zal kunne'l voeren tot middelen om de krullotenziekte 
te bestrijden, maar dat men op het oogenblik nog nauwelijks over 
dergelijke middelen beschikt. 

R. De versteende Vruchten. 

1. Uitwendig zichtbare ziekieverschijnselen. 

Deze ziekte wordt zeer dikwijls verward met een andere, het 
zwartziek der vruehten; het is daarom noodig er een nauwkeurige 
beschrijving van te geven. lJenige woorden over dit zwartziek mogen 
hieraan voorafgaan. 

pe zwarte Huchten komen overal in Suriname voor, en wel dikwijls 
in zulk een aantal, dat zij belangrijke schade veroorzaken. Zooals 
de naam al aanduidt, worden de vruchten van buiten zwart, som
tijds begint dit op één enkele plek en zet zich van hieruit over 
het verdere deel van de vrucht voort, of wel de geheele vrucht 
wordt in eens donker van kleur. Zoo wel jonge als vooral bijna 
volwassen vruchten worden aangetast. Van tijd tot tijd ziet men 
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op de oppervlakte van die zwarte vruchten de witte mycelium
draden van een t::chimmel, die bij onderzoek blijkt een Phytoph
tora te zijn. De ziekte werd ook in andere cacaoproduceerende 
landen gevonden, b.v. op Trinidad, op Grenada en op Ceylon. 
Onder.mekingen er over werden gepubliceerd door CARRUTHERS 1), 
HART '2), HOWARD 3) en MASSEE 4). De laatstgenoemde meent, dat 
wij hier te doen hebben met een aantasting door Phytophtora omni
vors de Bary. 

In tegenstelling met deze ziekte, die vrij algemeen verspreid 
schijnt te zijn, komt de versteening der vruchten uitsluitend voor 
in Suriname, is ten minste elders nog niet waargenomen. Ik heb 
er zelf op gelet op verschillende plaatsen van het eiland Trinidac1, 
maar er geen spoor van gevonden. Besehrijvingen van de ziekte 
zijn tot nu toe niet gegeven. 

Bij de versteening is het eerste, wat men ziet optreden een bult
vormige opzwelling van de vrucht, die langzamerhand van kleur 
verandert en door bruin heen tot zwart wordt, meestal verspreidt 
zich dan die verk leuring over de geheele vrucht, zoodat deze ten 
slotte in kleur kan overeenstemmen met een zwartzieke , hoewel 
toch altijd de bult als onderscheidingskenmerk dienen kan. Alleen 
vrij oude vruchten worden door de versteening aangetast; jonge 
vruchten blijven er vrij van. Ik kan echter niet met juistheid 
meedeelen, van welk ontwikkelingsstadium af de vruchten ziek 
kunnen worden. In verband met hetgeen hieronder ge7.egd zal 
worden, acht ik het niet onmogelijk dat bij eenig zoeken een 
onafgebroken reeks gevormd kan worden vanaf de zieke vruchten 
aan een krulloot tot de typische versteende vruchten toe. 

Wanneer men een vrucht, waaraan nog niet veel anders te zien 
is, dan een min of meer verkleurde bult, tracht door te snijden, 
blijkt het, dat die bult zeer taai en hard is, zood at het mes er 
moeilijk doorheen gaat. Dit verschijnsel kan zich bij verdere aan
tasting over de geheele vrucht uitstrekken en daaraan heeft de ziekte 
haar naam. te danken. Op de sneevlakte ziet men, dat het weefsel 
van de bult bruinachtig verkleurd is en dat deze verkleuring zich 
over een grootere of kleinere uitgestrektheid in het inwendige van 

I) J. B. CÁRRUTHERS. The Tropical Agriculturist. Vol. XVII 1898, p. 851. Vol. 
XVIII 1899 p. 359 en 505. 

I) J. H. H~RT. Bulletin of Miscellaueous Information. Botauical Departmeni. Triui· 
dad. 111 1899 p. 167, 182, 221. IV 1901 p. 298. 

I) A. HOWARD. West-Indian Bulletin. Vol. 11 1901 p. 197. 
') G. MASStE. Kew Bulletin. 1899. p. 1. 
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de vrucht voortzet. Daarbij is het verkleurde weefsel tamelijk scherp 
gescheiden van het daaraan grenzende schijnbaar gezonde. 

In een dergelijke vrucht kunnen sommige zaden er nog vr~i 
. gezond uitzien, andere zijn bruin van kleur en op de doorsnede 
geheel verschillend van normale. Bij nader onderzoek blijkt, dat 
een zaad des te meer veranderd is, naarmate het in een jonger 
stadium door de ziekte werd aangetast; het hangt dan ook van 
den graad van versteening af, hoeveel bruikbaar zaad een vrucht 
nog oplevert. 

2. Optreden en verspreiding van de ziekte en 
n a d e e Ier d oor tew eeg geb ra c h t. 

Omtrent het optreden en de verspreiding der versteende vruchten 
is weinig met zekerheid bekend. V ooreerst valt te herhalen, wat 
boven reeds vermeld werd, dat de ziekte tot nu toe beperkt bleef 
tot Suriname, voor zoover men weet. 

Verder werd mij door enkele planters verzekerd, dat de ziekte 
reeds zeer lang in de kolonie voorkomt, maar pas in de laatste 
jaren van epidemischen aard geworden is. Ik stel eenig vertrouwen 
in deze mededeeling, omdat de bedoelde planters het onderscheid 
tusschen zwartzieke en versteende cacaovruchten goed bleken te 
kennen. Maar het gemis aan een voldoende onderscheiding tusschen 
beide ziekteverschijnselen bij de meeste practici maakt, dat het 
resultaat van de enquête omtrent deze cacaoziekte vrij wel nul 
geweest is. Door sommigen wordt beweerd, dat bulloten en ver
steende vruchten steeds gezamenlijk optreden; uit het onderstaande 
zal blijken, dat er reden is te gelooven, dat deze opvatting juist 
is. Waar de tegenovergestelde meening wordt uitgesproken, worden 
gewoonlijk versteende en zwartzieke cacaovrnchten met elkaar ver
ward; ten minste in die gevallen, waar ik door een eigen onder: 
zoek een controle heb kunnen uitoefenen, bleek dit het geval te zijn. 

Dat de versteende vruchten nadeelig zijn is natuurlijk begrijpelijk 
genoeg; hoe sterker de versteening des te minder rijpe zaden worden 
er in de vrucht aangetroffen. Maar overigens staan wij hier weer 
voor dezelfde moeilijkheid, dat, wanneer een planter klaagt over 
het nadeel door de versteende vruchten teweeggebracht, het niet duide
lijk is, of hij werkelijk de versteening der vruchten alleen op het oog 
heeft, of misschien ook het zwartziek. Daar komt bij, dat zooals wij 
zagen versteende vruchten en krulloten samen voorkomen en het is nu 
meestal niet uit te maken welk aandeel elk van deze aan de ver
mindering van de productie heeft. 'l.'och zouden cijfers in dit geval 
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wel te verzamelen zijn, zeker heter dan bij de krulloten. Wanneer 
ik mijn persoonlijke indruk weergeef, dan zou het deze zijn, dat 
een groot gedeelte van de schade, die toegeschreven, wordt aan de 
kruUoten, in werkelijkheid te wijten is aan de versteende vruchten. 

3. Anatomisch onderzoek. 

Bij onderzoek onder het mikroskoop blijkt de hultvormige uitwl\S 
van een versteende vrucht in hoofdzaak ontstaan te zijn door ver
grooting van cellen, vermoedelijk slechts in zeer geringe mate door 
celdeeling. Die meerdere grootte van de cellen is overal in het 
aangetA.Ste gedeelte van het pericarpium waar te nemen, zoowel bij 
de opperhuid en het peripherische vastere weefsel als bij het lossere 
in wendige van de vrucht. Bij een zaad, dat weinig aangetast is, 
zijn de zaadlobben onveranderd, maar de zaadhuid is in dikte toe
genomen, gedeeltelijk ook weer door celstrekking , ten deele ook 
door vermeerdering van het aantal cellen. Dit proces kun bij zeer 
zieke zaden zoover gaan, dat de zaadlohben in het geheel niet tot 
ontwikkeling komen; de zaadhuid neemt dan echter zoo sterk in 
omvang toe, dat de uitwendige diameter van het ZIlad normaal 
lijkt te zijn. In dit geval heeft een zeer sterke vermenigvuldiging 
van cellen plaats gehad. Het schijnt wel, alsof het vooral afhankelijk 
ilol van het tijdstip, waarop de aantasting door de ziekte plaats heeft, 
of er in hoofdzaak celvergrooting voorkomt dan wel ook celdeeliug. 

In het zieke pericarpium vindt men hier en daar gl·oote holten, 
die met een gom- of slijmachtige massa gevuld zijn, zooals er 

. een afgebeeld is in Fig. 28. Het is in de figuur vrij duidelijk te 
zien, dat deze lysigeen ontstaan; ook dat het omringende weefsel 
blijkbaar zich tracht af te sluiten van de wond door callusvorming; 
vooral aan de eene zijde van de figuur is callus goed waar te nelllen, 
maar daar blijkt ook dat dit ten slotte eveneens opgelost kan worden. 

In het zieke vruchtvleesch komen groepen steencellen voor, die, 
ten minste in die mate, niet in gezonde vruchten worden aange
troffen; ook in de zaadhuid vindt men vele cellen, die in normalen 
toestand dunwandig zouden zijn gebleven en die nu tamelijk sterk 
verdikte wanden hebben gekregen. 

Maar het opvallendste zijn de veranderingen, die men aantreft 
in het bruingekleurde weefsel. Vooreerst vindt men er een bruine 
tot gele kleurstof, die in hoofdzaak in de celwanden voorkomt, maar 
die daarnevens ook gezien wordt in den ver8l1derden celinhoud. 
Aan de peripherie van de zieke vrucht komen zulke veranderingen 
nu in alle cellen voor, zooals h. v. fig. 29 aangeeft, in het meer 
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naar binnen gelegen weefsel kunnen zulke cellen daarentegen nu 
eens geïsoleerd liggen, dan weer - en dit is het meest voor
komende geval - . ziet men ze in groepen of banden bijeen, zooals 
b.v. zichtbaar is uit fig. 22, waar de gewijzigde celinhoud door 
stippeling of scbaduwing is aangegeven. 

De veranderde celinhoud is in fig. 29 in de epidermis en in 
enkele andere cellen fijnkorrelig; daar staan de overige cellen 
tegenover, die gevuld zijn met een vrij sterk lichtbrekende, glas
heldere massa. 'fusschen deze beide uitersten vindt men nu tal 
van overgangen, zooals er eenige in het praeparaat van fig. 30 
zichtbaar zijn. Aan den eenen kant dus een fijnkorrelige massa, 
verder b.v. de volgende stadiën: een grofkorrelige celinhoud; een 
aantal doorschijnende massa's, die er als druppels uitzien; dergelijke 
massa's, maar nu langs den wand samengevloeid; de cel gevuld 
met een doorschijnende massa, maar deze op enkele plaatsen tot 
dmden uitgetrokken en eindelijk het andere boven reeds genoemde 
uiterste. Men zal verder combinaties van deze gevallen vinden en 
waarnemen, dat niet alleen de lumina der cellen op die wijze 
gevuld kunnen zijn, maar ook de intercellulaire holten. Daar komt 
dan bij, dat de kleur er van lichter tot donkerder geel tot bruin 
kan zijn. De indruk, die de veranderde celinhoud maakt, is deze, 
dat een strooperige taaivloeibare massa in de cel gekomen is, die 
daar vast werd. Voor31 wanneer men de figuren 31 en 32 be
schou wt, die bij een iets sterker vergrooting geteekend zijn, en 
waarbij wel niet volkomen het oorspronkelijke beeld weergegeven 
kon worden, maar getracht werd, hiertoe zooveel mogelijk te 
naderen, zal men dienzelfden indruk ontvangen. 

Wanneer het weefsel zwaar ziek is, zijn alle intercellulaire holten 
en alle cellumina gevuld met deze massa, die tamelijk hard is, 
zoodat het zeer begrijpelijk is, dat zulk een weefsel veel meer 
weerstand biedt aan het mes dan een gezonde vrucht, waar de 
intercellulaire holten lucht, de cellumina celvocht en het zeer water
rijke protoplasma bevatten. 

De vraag was nu, wat deze massa voor een stof is; om hierop 
een antwoord te ontvangen werd er onder het mikroskoop op gerea
geerd. Het bleek nll, dat deze massa onoplosbaar is in water, 
alcohol, aether, chloroform, zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur of 
koude kaliloog, maar dat zij ten deele oplost · in kokende kali. 
Praeparaten op deze laatste wijze behandeld, geven hier en daar 
met chloorzinkjodium een vuilblauwe verkleuring; onder andere 
omstandigheden kleuren zij zich echter niet met dit reagens, even
min met zwavelzure aniline of met phloroglucine en zoutzuur. Met 



32 KRULLOTEN EN VERSTEENDE VRUCHTEN 

haematoxyline neemt de massa een vuilblauwe kleur aan, die echter 
niet overal gemakkelijk zichtbaar is door de bruine eigen kleur van 
het zieke weefsel. Verschillende kleurstoffen worden zeer sterk geab
sorbeerd, b.v. fuchsine, methyJgroen, methyl violet en saffranine. 

In vele opzichten doen deze reacties denken aan die van de 
gomachtige massa's, die bij vele hoogere planten in de vaten kunnen 
optreden, of die in het kernhout voorkomen; een samenstelling van 
hetgeen daaromtrent bekend was voor ] 0 jaar vindt men in een 
verhandeling van W IEI.ER 1). Sedert dien tijd is de kennis er van 
nauwelijks toegenomen en wij weten nog zeer weinig van den waren 
aard van deze lichamen. Wanneer ik dan ook in het vervolg den 
naam wondgom gebruik, is dit alleen om een korte uitdrukking 
te bezigen, niet om daarmee aan te duiden, dat de hedoelde stof 
werkelijk tot de gomachtige lichamen behoort. 

4. My kologisch on derzoe k. 

Bij het mikroskopisch onderzoek van doorsneden door versteende 
vruchten valt al vrij spoedig het mycelium van een schimmel in 
het oog. In figuur 28 vindt men het op drie plaatsen aungeduid 
door doukere lijnen, in fig. 30 is ook een stukje van een hyphe 
te zien; in dit laatste geval is de schimmel evengoed afgestorven 
als de omringende cellen, maar het levende mycelium is juist in 
het nog levende weefsel te vinden. Het zijn dan sterk gekronkelde 
hyphen van 2 -9 fI.. dikte, die door tusschenschotten in cellen 
verdeeld zijn en die uitsluitend in de intercellulaire holten worden 
nangetroffeu; fig. 33 geeft een stukje van zulk een mycelium in 
het pericarpium, fig 34 tllsschen de cellen van de zaadhuid te 
zien. Reeds een vergelijking van deze figuren met fig. 24 en 25 
zal de groote overeenkomst doen uitkomen van deze schimmel met 
de krullotenschimmel , maar wanneer men de praeparaten zelf ver
gelijkt, wordt dit nog veel opvallender, zoodat er m. i. aan de 
identiteit van beide schimmels niet te twijfelen valt; ik kom daarop 
echter nog nader terug. 

Uit het bovenstaande volgt reeds, dat de schimmel zoowel in 
het pericarpium als in de zaden wordt aangetroffen, in deze laatste 
echter alleen in die weefsels die pathologische veranderingen hebben 
ondergaan, dus niet in de zaadlobben. Zoo ontbreekt de schimmel 

') A. WIEI.ER. Ueber das Vorkommen von Verstopfungen in den Getássen mono- nnd 
dicotyler Pllanzen. Mededeelingen van het Proefstation Midden Java te Klaten. 8ema
rang 1892. 



VAN DE CACAO IN SURINAME. 33 

ook in het niet aangetaste deel van een versteende vrucht. Het 
krachtigst is het mycelium ontwikkeld in de sterk verdikte zaad
huid, zooals uit fig. 34 te zien is; de groote intercellulaire holten, 
die hier voorkomen, bevorderen waarschijnlijk den groei van de 
hyphen. 
, Verder verdient lIog vermelding, dat in sommige gevallen in 
het doode weefsel van de versteende vruchten nog een tweede 
schimmel voorkomt, die in alle richtingen door de cellen heen
groeit en waarvan de hyphen veel dunner zijn. 

Daar deze schimmel lang niet altijd gevonden wordt en dan 
bovendien nog alleen in reeds gedood weefsel, schijnt het mij toe, 
dut wij hier met een secundair verschijnsel te doen hebben en dat 
deze schimmel dus gevoegelijk verder buiten beschouwing kan 
blijven. 

Wanneer ik nu verder over de schimmel van de versteende 
vruchten spreek, moet vermeld worden, dat ik er geen voortplan
tingsorganen aan ontdekte en dat ik daarom beproefde, deze in 
kultuur te krijgen. Daartoe werd, op dezelfde wijze als dit bij 
de krulloten geschiedde, een stukje uit het inwendige van een ver
steende vrucht zoo steriel mogelijk in een glazen doos gebracht. 
Al spoedig ontwikkelde zich hierop een mycelium, dat eerst wit 
zag, maar waarvan de kleur langzamerhand door grijs heen in 
zwart veranderde. In uiterlijk gelijkt deze schimmel geheel op die, 
welke ik uit de krulloten verkreeg; ook hier kon ik onder de 
omstandigheden, die boven vermeld werden (krachtige voeding en 
daarna plotselinge onttrekking van voedsel) op dezelfde wijze chla
mydosporen zien ontstaan, maar gelukte het mij niet andere voort
plantingsorganen te , verkrijgen. Om volkomen zeker te zijn, dat 
de krullotenschimmel geheel gelijk is aan de versteende vruchten
schimmel werden deze beide vergeleken wat hun voedingsvoorwaarden 
betreft; hierbij bleek, dat geen onderscheid te constateeren viel, 
zoodat de twee schimmels wel voor identiek gehouden mogen 
worden. 

Deze voedingsvoorwaarden wil ik hier even kort vermelden, onder 
mededeeling dat alle proeven genomen werden bij een temperatuur 
van + 30° C. De schimmel groeit uitstekend op gesteriliseerde 
aardappelschijfjes, gekookte rijst en kleefrijst (Oryza glutinosa), op 
gekookte zaden van Zea Mais en Arachis hypogaea. In al deze 
gevallen was na een week een duidelijke sllikerreactie met FEHJ,INGS 

proefvocht te constateeren , zoodat dus blijkbaar. zetmeel gehydroly
seerd wordt. Langzamerhand verdwijnt die suiker weer uit de 
kulturen , terwijl daurentegen een sterke alcohollucht (vennengd met 

Vel'hand. Kon. Aknd. v. Wetensch. (2" S,'clie) DI. X. C 3 
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een esterlucht) valt waar te nemen. Inderdaad gelukte het een 
kleine hoeveelheid alcohol uit de kulturen af te distilleeren , waarbij 
deze alcohol echter vermengd was met aangenaam riekende esters. 

De schimmel kan dus blijkbaar alcoholische gisting teweegbrengen 
en daaraan is \'ermoedelijk ook de gasontwikkeling toe te schrijven, 
die men in de kulturen waanleemt. Op gesteriliseerd kippen ei wit 
groeit de schimmel zeer goed, maar toch minder krachtig dan op 
de bovengenoemde voedingsbodems. 

Vervolgens werden eenige stikstofverbindingen op hun voedings
waarde onderzocht, wanneer 5 0/0 glucose als koolstofvoedsel werd 
aangeboden. Het bleek, dat verschillende stikstofbronnen gebruikt 
kunnen worden, die alle een krachtige ontwikkeling geven, maar 
deze was bij 0,5 % pepton, 0,5% asparagine, 0,5 % ureum en 
0,5 % kaliumnitraat iets sterker dan bij 0,5 % ammoniumsulfaat. 

Ook de voedingswaarde van eenige koolstofbronnen werd onder
zocht, terwijl 0,5 % I\mmoniumnitraat als stikstof voedsel dienst 
deed. 5 % glucose en 5 % lactose, zetmeel (arrow-root) en 5 % 

dextrine bleken nu bovenaan te staan, daarop volgden in afdalende 
reeks: 5 .% saccharose, cellulose (filtreerpapier) en arachisolie, ter
wijl botervet en citroenzuur niet als koolstof bron konden gebruikt 
worden. Ook nu weer werd in de kultuurvloeistof met zetmeel 
het optreden van een reduceerende suiker geconstateerd j bovendien 
bleek de schimmel in staat te zijn 8aCcharose te inverteeren. 

5. Oorzaak van de versteende vruchten. 

Zooals uit het anatomisch onderzoek is . gebleken, hebben wij bij 
de versteende vruchten met een eigenaardige celhypertrophie en 
hyperplasie te doen. In die veranderde weefsels vindt men steeds 
het mycelium van een schimmel, dat vooral in de intercellulaire 
holten tusschen de levende cellen is aan te treffen en dat in de 
gezonde deelen van de vrucht ontbreekt. Ik geloof, dat men wel 
geen te stoute conclusie trekt, wanneer men de meening uitspreekt, 
dat deze schimmel als de oorzaak van de versteende vruchten is 
te beschouwen. 

Deze slotsom wordt versterkt, wanneer men een nadere verge
lijking gaat maken van de versteeude vruchten met de krulloten. 
In hoofdzaak komen beide vel'schijnselen toch op hetzelfde neer, 
vergrooting van cellen en celdeeling en wel in hoofdzaak in het 
parenchym. En nu wordt in beide gevallen in het ziekelijk ver
anderde weefsel d~lfde schimmel aangetroffen jook zonder dat men 
de voortplantingsorganen van de schimmel heeft, is dit bij een ver-
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gelijking van de mikroskopische praeparaten zeer sprekend en dit 
wordt nog bevestigd, omdat men bij het maken van kulturen uit 
de krulloten en de versteende vruchten eenzelfde schimmel kweeken 
kan; hierbij wordt dan aangenomen, dat inderdaad deze schimmel 
de oorzaak van het ziekteverschijnsel is. Wanneer men dus meent 
dat uit de waarnemingen afgeleid moet worden, dat de bedoelde 
schimmel de oorzaak is van de krullotenziekte dan volgt · daaruit, 
dat 10 de schimmel in ~e versteende vruchten als de oorzaak daarvan 
is te beschouwen en 2° dat versteende vruchten en krullotenals 
verschijnselen van dezelfde ziekte moeten worden opgevat. 

Er waren reeds aanduidingen van een verband tusschen krul
loten en versteende vruchten. 'fen eerste toch is de krullotenziekte 
tot nu toe niet waargenomen buiten Suriname en ditzelfde kan 
ook gezegd worden van de versteende vruchten. Maar ook op de 
ondernemingen zelf heb ik herhaaldelijk hooren beweren, dat beide' 
ziekteverschijnselen samen worden · aangetroffen; waar weinig krul
loten te vinden zijn, is ook het aantal versteende vruchten gering 
en . omgekeerd. Wel werd meer dan eens verzekerd, dat versteende 
vruchten ook zouden voorkonlen op plantages, die vrij van krul
loten zijn, maar in de gevallen, die ik nader kon onderzoeken, 
bleek, dat hier de zwartziekte met de versteening der vruchten 
verward werd. 

De bezwaren tegen de hier verkondigde opvatting zijn m. i. niet 
zeer overwegend. Vooreerst zou degeen, die meent, dat de krul
loten door een EXORSCUS veroorzaakt worden er op kunnen wijzen, 
dat wel is waar ook misvormingen van vruchten door soorten van 
dit geslacht kunnen ontstaan, maar dat er geen geval bekend is, 
wanr eenzelfde Exoascussoort zoo wel hekseu bezems als misvormde 
vruchten . teweegbrengt.. Daartegenover zou kunnen worden opge
merkt, dat Exoascus Pruni b. v. niet alleen misvormde vruchten 
maar ook hypertrophieën van takken bij Prunus Padus veroort.aakt, 
zooals reeds aan D~ BARY 1) bekend W8.'!; later zijn meer dergelijke 
gevallen beschreven, waarbij dus wel geen heksenbezems optreden, 
maar toch wel misvormingen, die daar eenige verwantschap mee 
bezitten. 

Wanneer de krullotenschimmel oort.aak is van de versteende 
vruchten, zou men misschien verwachten, dat deze laatste ook aan 
de krulloten moeten worden gevonden. Dit nu is niet het geval, 
ten minste voor zoover mij bekend is geworden; alleen wijst 

1) A. DE B.\RY. Exoascus Prunt Beitrige lur Morpbologie und Physiologie der Pilze. 
Bd. 1. Frankfurt 1864. 

C 3* 
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misschien fig. 6 op iets dergelijks, maar ik heb dit geval niet zelf 
kunnen onderzoeken, daar de fotografie na mijn vertrek uit Suriname 
gemaakt werd en de vruchten niet bewaard werden. Zien wij van 
die fig. 6 af, dan meen ik de oorzaak te moeten zoeken in den 
leeftijd, waarop het weefsel door de schimmel wordt aangetast. 
Wanneer zich bloemen en vruchten aan een kruIloot ontwikkelen. 
kan de schimmel dadelijk in het nog jonge weefsel doordringen 
en hierdoor aanleiding zijn tot soortgelijke misvormingen als bij 
de krulloot zelf. Bij de versteening daarentegen wordt een vrucht 
op lateren leeftijd op een bepaalde plaats aangetast op het oogen
blik, dat de cellen niet meer zeer levenskrachtig zijn en nu vinden 
hier nog wel eenige celdeelingen plaats, maar in hoofdzaak beperkt 
het verschijnsel zich tot celhypertrophie; alleen in jonge zaden. die 
nog het meest tot den meristematischen toestand naderen. vinden 
de sterkste veranderingen plaats. Daaraan schrijf ik het ook toe, 
dat bij versteende vruchten. zoo vele cellen afgestorven zijn en de 
bovengenoemde eigenaardige veranderingen vertoon en ; trouwens 
geheel ontbreken deze bij de krulloten niet; ik wees daar reeds 
op wat betreft de vruchten en ook in den bloemsteel vond ik iets 
dergelijks bij de peripherisch gelegen cellen. 

Als conclusie meen ik dus te mogen aannemen, dat krulloten 
en versteende vruchten door eenzelfde schimmel worden teweegge
bracht en dat de verschillen tusschen die ziekteverschijnselen toe te 
schrijven zijn aan den leeftijd waarop de organen door de schimmel 
worden aangetast. 

6. Bestrijding van de versteende vruchten. 

Uit het onder 5 gezegde volgt. dat in het algemeen de strijd 
tegen de krulloten en de versteende vruchten gezamenlijk zal moeten 
worden gevoerd. in het bizonder • wanneer men zich ten doel stelt 
de schimmel uit te roeien. 

Wauneer men dus meent, door het wegsnijden en verbranden 
der zieke deelen de schimmel -te kunnen bestrijden, dan zal men 
zeker niet alleen de krulloten moeten verwijderen, maar evenzeer 
zullen dan de versteende vruchten moeten worden verbrand. of 
wanneer de vrucht nog niet geheel is aangetast, de zieke deelen 
er van. Op het oogenblik laat men die versteende vruchten of de 
schillen el' van dikwijls op den grond liggen. of begraaft ze; dit 
acht ik zeker niet aanbevelenswaardig, vooral zoolang men niet 
weet, hoe en waar de voortplantingsorganen gevormd worden. Het 
is toch volstrekt niet zoo geheel onmogelijk, dat de schimmel in 
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de zieke vrucht in een soort van rusttoestand overgaat, waaruit dan 
later (in den grond misschien) de voortplantingsorganen gevormd 
worden. 

In bizonderheden zal de bestrijding misschien verschillend kunnen 
zijn; zoo zou het b.v. denkbaar zijn, dat een besproeiingsmiddel 
werd gevonden, dat de vruchten onvatbaar maakte voor een aanval 
van de schimmel, terwijl hetzelfde middel faalde ter bescherming 
van de knoppen. Of het zou kunnen zijn, dat er variëteiten · ge
vonden werden waarvan de vruchten wel, de knoppen daarentegen 
geen weerstand boden aan het indringen van de schimmel; ook is 
het denkbaar, dat ongunstige uitwendige conditiën niet op dezelfde 
wijze op beide ziekteverschijnselen inwerken. Maar wij bevinden 
ons hier op geheel hypothetisch terrein. Een rationneele bestrijding 
zoowel van de krulloten als van de versteende vruchten zal pas 
mogelijk zijn, zoodra de geheele levensgeschiedenis van de schimmel, 
die er de oorzaak van is, bekend is geworden. Ik twijfel niet, of 
dit zal het gevolg zijn van voortgezette onderzoekingen. die ter 
plaatse in een .goed ingericht laboratorium moeten geschieden. 
Want wij hebben hier niet te doen ruet een geheimzinnige ziekte, 
zooals de sereh of het wortelrot van het suikerriet, maar de oorzaak 
is hier spoedig te vinden; alleen moet die oorzaak, de schimmel, 
aan een nadere studie onderworpen worden. 

Utrecht, October 1908. 



Verklaring der Afbeeldingen. 

In de figuren 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22 en 28 zijn 
schimmeldraden, om ze duidelijk in het oog te doen vallen aange
geven door zwarte lijnen of stippen; in de praeparaten waren zij 
niet donkerder dan het omringende weefsel. 

Fig. 

" 

" 
" 

Plaat I. 

1. Jong cacaoplantje , waarvan de top in een kruIloot ver
anderd is. 

2. Krulloot aan den top van een spruit; de normale dikte 
is onderaan te zien bij het gedeelte, dat in de klem 
wordt vastgehouden; de bladeren zijn afgevallen. 

3. Krulloot met een aantal jonge vruchten. 
4. Krulloot, afgesneden van een dikken cacaostam (ter plaatse 

waar deze met een koperdraad wordt vastgehouden); de 
bladeren zijn bijna alle afgevallen, maar een aantal bloe
men zijn te zien. 

Plaat II. 

Fig. 5a en 5b
• Tak van een cacaoplant, met 3 normale zijtakken 

en twee krulloten , van twee kanten gezien; de meeste 
bladeren zijn afgevallen. 

" 6. Krulloot, uitsluitend uit jonge vruchten bestaande. 

Fig. 

" 

" 

Plaat lIl. 

7. Krulloot aan den top van een spruit; de meeste blade
ren zijn afgesneden. 

8-18. Dwarse doorsneden door een jong stengeltje waar
van de top tot een krulloot was uitgegroeid. 

8. Vergr. 110 X . Doorsnede door het stengeltje, vlak onder 
de krulloot, waar het nog normaal van bouw was. In 
het phloeem zijn geen bijzonderheden aangegeven, in het 
xyleem alleen de vaten met donkere omtrekken geteekend. 



Fig. 
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" 

" 
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9. Vergr. 110 X. Doorsnede 25 cM. hooger dan die van 
fig. 8 door het onderste deel van de krulloot. Epider
mis, kurk, schors cn bast tot en met het cambium zijn 
te zien. Het phloeem is niet in bijzonderheden getee
kendo Op één plaats buiten de buitenste bastvezels ziet 
men een klein stukje van een schimmeldraad. 

10. Vergr. 110 X. Hout en peripherie van het merg uit 
hetzelfde praeparaat als fig. 9. In het hout zijn behalve 
de mergstralen alleen de groote vaten aangegeven. 

11. Vergr. 110 X. Doorsnede door epidermis, schors en 
peripherie van de bast in het dikste deel van de krul
loot, 2 1/ 2 cM. boven fig. 9 en 10. Schimmeldraden zijn 
te zien in de schors en de bastmergstralen. 

12. V ergr. 11 0 X. Stukje bast uit· dezelfde doorsnede als 
fig. 11. In de bastmergstraal is mycelium zichtbaar. 

Plaat IV. 

Fig. 13. Vergr. 11 0 X. Hout .en buitenste merg uit dezelfde 
doorsnede als fig. 11 en 12. In het hout zijn alleen de 
mergstralen en de wijde vaten aangegeven. 

" 
14. 

" 
15. 

" 
16. 

" 
17. 

" 
18. 

" 
19. 

Vergr. 11 0 X. Doorsnede 2 cM. hooger dan fig. 11, 
12 en 13; de krulloot was hier al minder dik. Schim
meldraden Zijn te zien in het binnenste deel van de 
schors, in een mergstraal en in het buitenste deel van 
het merg. 
Vergr. 110 X. Doormede dicht bij den top van de 
krulloot. Een enkele hyphe in de schors, verder alleen 
mycelium binnen in het merg. 
Vergr. 510 X. Een stukje van het hout uit fig. 8, 
sterker vergroot. 
Vergr. 570 X. Een stukje van het hout uit fig. 10, 
sterker vergroot. 
Vergr. 11 0 X. Een stukje uit het centrum van het 
merg van fig. 15, met een groot aantal doorsned~n van 
hyphen. 
Vergr. 110 X. Dwarse doorsnede door het gewricht 
van een gezond blad. 

Plaat V. 

Fig. 20. Vergr. 110 X. Dwarse doorsnede door het gewricht 
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van een blad aan een krlllloot, met schimmeldraden In 

de schors. 
Fig. 21. Vergr. 110 X. Dwarse doorsnede door een stukje van de 

middel nerf van een gezond blad. 
.. 

.. 

.. 

" 

Fig. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

22 . 

23 . 
24 . 

25. 

Vergr. 110 X. Dwarse doorsnede door een stukje van de 
middel nerf van een blad aan een krlllloot, met schimmel
draden in de schors. 
Vergr. 570 X . Stukje van fig. 18, sterker vergroot. 
V ergr. 57 () X. Bastvezels met mergstraal cellen uit den 
stengel van een krlllloot, met mycelium. 
Vergr. 570 X. Bastvezels met aangrenzende schorscellen 
uit den stengel van een krulloot, met mycelium. 

Plaat VI. 

26. Vergr. 570 X. Bastmergstraal uit den stengel van een 
krulloot met mycelium. 

270., 27b en 27c• Vergr. 900 X. Stukjes mycelium met chla
mydospol'en uit een kultuur van de krullotenschimmel. 

28. Vergr. 110 X. Holte door oplossing van cellen in een 
versteende vrucht ontstaan, met duidelijke wondcallus
vorming aan de eene zijde. Op 3 plaatsen is mycelium 
van een schimmel te zien. 

29. Vergr. 570 X. Peripherisch weefsel van een versteende 
vrucht met veranderde celinhoud. 

30. Vergr. 240 X. Als fig. 29 maar meer uit het inwendige 
van de vrucht; op één plaats is een stukje mycelium 
te zien. 

31 en 32. Vergr. 570 X. Als figuur 30, maar sterker vergroot . 
33. Vergr. 240 X. Schimmeldraad tusschen het weefsel van 

het perir.arpium van een versteende vrucht. 
34. Vergr. 240 X. Abnormaal verdikte zaadhuid uit een 

versteende vrucht met mycelium in de intercellulaire holten. 

(23 Januari 1904.) 
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