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§ 1. INLEIDING O V E R DE XIPHIUM-GROEP,
„HOLLANDSCHE

IRISSEN"

EN

DE

„IMPERATOR".

Naast de drie belangrijkste onzer bolgewassen, Hyacinth, Tulp en Narcis,
zullen eenmaal de Bol-Irissen, inzonderheid als vervroegde bloemen een eerste plaats innemen. De depressie, die wij doormaken, heeft inzonderheid ook
voor deze gewassen voorloopig een diepe inzinking veroorzaakt, die menigeen de illusie in de groote toekomst dezer snijbloemen 'heeft doen verliezen.
Maar als men anderzijds bij enkele vooruitstrevende kweekers op dit gebied de geheel nieuwe kruisingsproducten ziet en denkt aan de nog voor
import, kweeken en kruisen in Nederland mogelijke wilde soorten, dan
wordt men versterkt in de meening, dat hier over eenige jaren een belangrijke opleving en vooruitgang te verwachten is. De natuuronderzoeker kan
zich deze jaren ten nutte maken om het gewas en zijn eischen beter te leeren
kennen.
In deze inleiding wil ik beginnen met een overzicht van de groepen, die
onder het begrip Bol-Irissen vallen, en meer speciaal van die soorten, die de
Hollandsche Iris het naast staan. Hierin wordt geen nieuws gegeven, maar
het komt mij gewenscht voor aan deze verhandeling zulk een overzicht te
doen vooraf gaan, omdat verschillende gegevens zeer verspreid zijn in de
literatuur, omdat sommige feiten alleen door mondelinge meedeeling aan
weinigen bekend zijn, en omdat er betreffende het begrip Hollandsche Irissen en verwanten zelfs hier en daar verwarring bestaat, welke in artikels en
door opgaven in sommige catalogi verder verspreid wordt.
De

Xiphium-sectie.

In het geslacht Iris bestaan in hoofdzaak 2 secties: de Reticulata- en de
Xiphium~groep, wier onderaardsche deelen door echte bollen gekenmerkt
zijn, geen rhizomen, evenmin knollen [zie o.a. WEHRHAHN (1931), S. 229
„die zwiebelartigen, unterirdischen Knollen" ; S. 222 over Iris „Grundachse
kriechend, verzweigt oder knollenzwiebelig"; ALBUM VAN EEDEN (1872)
„op een bol gelijkende knol"].
Over de eerste groep zal in latere meedeelingen nog sprake zijn ; haar
ontwikkeling is een andere dan de hier besprokene ; in deze verhandeling
hebben wij thans uitsluitend met de Xiphiumsectie te maken. Deze sectie
omvat naast misschien zeer zeldzame en nog geheel onbekende soorten de
volgende species :
Iris xiphioides Ehrh. (Iris anglica hort.), wild in de Pyreneeën in verschillende spelingen. Als „Engelsche Iris" in vele variëteiten gekweekt.
Iris juncea Poir. in N.-Afrika en op Sicilië, geel.
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Iris Boissieri Henr., zeer zeldzaam, in Portugal, lila-blauw, lippen met
baard van lange, gele haren.
Iris filifolia Boiss., zeldzaam, purper-rood, in N.-Afrika en Z.-Spanje.
Deze Iris is (vroeger vermeld van Gibraltar, Alameda, Sierra de Migas,
Sierra de Grazalemu, Tanger 1871 ;Tetuan, Zuid Marocco 1907) ook door
botanici in Marocco zeer zelden meer gezien. DYKES (1911) vermeldt, dat
hij met veel moeite door bijzondere bemiddeling enkele bollen van de rots
van Gibraltar heeft gekregen. DYKES (1913): Het loof komt in 't najaar al
boven, kan (in afwijking van /. tingitana) zeer goed tegen vorst, maar
bloeit pas in Juni. De naam van deze Iris heeft onaangenaam-groote verwarring gesticht, daar de kweekers dezen hardnekkig in catalogi en in het
spraakgebruik gaven aan Iris Xiphium praecox, waar ze sterk van verschilt.
W . R. DYKES (Sept. 1911) onderstelt, dat de naamsverwarring wellicht
daarvan komt, dat beiden uit de omgeving van Gibraltar komen. W . R.
DYKES ( 1913): „The Xiphium praecox flowers in April and May and grows
apparently in the neighbourhood of Gibraltar, while the true plant grows
actually on the rock itself." Het gevolg is,dat ook een onderzoeker als GRIFFITH (1928) van het Department of Agriculture te Washington dezen onjuisten naam gebruikt, terwijl herhaaldelijk, o.a. meermalen door DYKES
(1911, 1913) op het foutieve gebruik van dezen naam is gewezen.
Iris tingitana Boiss. et Reut. In Marocco inheemsch, in Z.-Frankrijk veel
aangeplant, van waar de bollen in Nederland eenvoudig zijn in bloei te
trekken in Nov. en Dec. (Meded. 40). Ook hierin bestaat een groot aantal
rassen, ten deele wellicht natuurlijke hybriden. De cultuur is wel in ons
land beproefd, maar aanvankelijk nog mislukt op grooter schaal. Ook voor
Frankrijk vermeldt SlMONET (1932) dat zij aan de Rivièra wel op beschutte
plekken buiten kunnen gekweekt worden, maar om Parijs slechts onder
koud glas.
Iris Fontanesii (Gren. et Godr.) Maire. Eveneens in Marocco. Is met
haar zeer donker violette bloemen te beschouwen als een na verwante variëteit van Iris eu~tingitana, (met lichtblauwe tot licht lila-blauwe bloemen),
waarmee zij door tallooze overgangen is verbonden, welke waarschijnlijk
als hybriden tusschen soort en variëteit zijn ontstaan (zie GATTEFOSSÉ
1934). In DYKES (1913) wordt echter deze plant niet als afzonderlijke variëteit vermeld en meent de auteur, dat deze benoeming door Grenier en
Godron onjuist is; hij acht het vreemd, dat zij niet aan /. tingitana dachten.
Intussenen vermeldt GATTEFOSSÉ (Casablanca) haar wel degelijk als zeer
verwante var. van eu-tingitana (zie 1934). Eveneens heeft haar SlMONET
(1932) in zijn onderzoek opgenomen.
Iris Xiphium L ( = I. hispanica hort.), in Spanje, Portugal, Z.-Frankrijk, N.-Afrika. De „Spaansche Iris", die in tal van rassen reeds sinds zeer
langen tijd in cultuur is. De oorsprong van het groote aantal reeds zoo
lang bekende variëteiten is niet duidelijk. Maar wellicht toch door vrije
kruising verklaarbaar met een aantal duidelijk te onderscheiden variëteiten :
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var. serotina,
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in Juli tot Aug., dus een laat-bloeiende variëteit
in Z.-Spanje. DYKES (1913) zegt: „at an altitude
of over 5000 feet, further north, specimens of ƒ.
Xiphium are found, which do not flower until
August or September."
var. lusitanica, gele bloemen.
var. Battandieri, witte bloemen, Algérie.
var. sordida,
bronskleurige bloemen.
var. praecox,
een paar weken vroeger bloeiend dan de soort ;
komt bij Gibraltar voor ; wij mogen den kweekers
met aandrang voorstellen den naam „[ilifolia"
steeds te vervangen door „praecox".

Een overzicht van deze meest bekende vormen uit de Xiphium-groep is
noodig, om de plaats der later gevormde „Hollandsche Irissen" te kunnen
beoordeelen. In de schetsen van fig. 19 en 20 ziet men, dat de tingitanabloem een ± 35 mm. lange bloemdek-buis bezit tusschen vruchtbeginsel
en bloemdek, en dat deze bij /. Xiphium practisch ontbreekt, zoodat de
vergroeide basis der bloemdeelen met een insnoering overgaat in het
vruchtbeginsel. Nu is het belangrijk in 't oog te houden, waarop reeds
DYKES wijst, dat alle soorten der Xiphiumsectie
zoo'n meer of minder
lange perigoon-buis bezitten, behalve juist de soort I. Xiphium en haar
variëteiten. Bij de Engelsche Irissen, die vrij wat later bloeien en voor
kruisingen met vroege variëteiten dan ook buiten beschouwing bleven
[trouwens volgens meedeeling van SlMONET (1932) laat /. xiphioides
zich niet kruisen met andere van de Xiphium-sectie], is deze perigoon-buis
wel vrij kort, maar toch duidelijk aanwezig, 6—12 mm. en trechtervormig.
De Hollandsche Irissen.
Over de wijze waarop deze zijn ontstaan, wil ik hier nog zooveel meededen, als het mij mogelijk was door persoonlijk contact met de kweekers
te vernemen, naast de spaarzame opmerkingen, die daarover in de
literatuur tot dusver te vinden zijn. Dit zoo volledig mogelijke verslag te
geven leek mij nog wel van belang, vóórdat het informeeren daarnaar nog
moeilijker en onzekerder zou worden door het lange tijdsverloop sinds het
eerste kruisingswerk bij de firma C. G. VAN TuBERGEN te Haarlem door
den heer T H . M. HOOG in 1891—1892. Ook uit de literatuur blijkt reeds
hier en daar, dat over een en ander verwarring ontstaat of althans
onvolledigheid heerscht. Dat deze Irissen, hoe nauw ook verwant aan de
Spaansche variëteiten, als een afzonderlijke en superieure groep ook in het
buitenland werd erkend, moge blijken uit de volgende opmerkingen, die ik
voorop wil stellen, alvorens over de ontstaanswijze 't een en ander samen
te vatten.
ANONYMUS (1909): „Dutch Iris — A new and early race. They have
all the charm of the older type, with the additions of greater vigour and
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length of stem. Their greatest value and distinctness consist in their
earliness
It has been entirely „Made in Holland", and so, when I
found, that it had no distinguishing name, I ventured to suggest „Dutch
Iris", a name which has since been adopted by Messrs. DE GRAAFF and
the raisers who, severally are going to introduce these new-comers to the
gardening world." De schrijver van dit artikel in The Garden, die dus het
eerst bij zijn bezoek te Haarlem den naam „Hollandsche Irissen" heeft
voorgesteld, was, zooals in V. TUBERGEN'S Gedenkboek ook vermeld wordt,
wijlen Rev. JOSEPH JACOB te Whitchurch.
GRIFFITH (1928): „Ten years ago the Spanish group included by far
the most important of the bulbous varieties, but these are now rapidly
giving way to the more robust, larger flowered and earlier varieties of
the rapidly increasing Dutch category," (waartoe Griffith, zie onder.
I m p e r a t o r dan niet meerekent).
WEHRHAHN (1931), Pag. 231 : „Hybriden. Am Wichtigsten von diesen
ist, abgesehen von den unter den Handelsnamen hispanica und anglica
gehenden, die als /. hollandica hort. Tub. kultivierte etc."
SlMONET (1934): „des plantes particulièrement remarquables p a r l e u r
précocité, la beauté, la tenue et la régularité de leurs fleurs. Ces nouveaux
hybrides, appelés Iris de Hollande, forment une race bien distincte et très
supérieure aus Iris d'Espagne, dont l'origine est encore une énigme."
Over het winnen van deze hybriden, geeft de firma G G. V. TuBERGEN
(1918) zelf in haar Gedenkboek eenige aanduidingen (Zie ook J. F.C H .
DIX) : De oorsprong der Iris /uspam'ca-variëteiten ligt volkomen in 't
duister, de blauwe Iris Xiphium wordt als stamvader aangenomen „hoe
echter de helder gele kleur in dit ras is gekomen kan hoogstens bij
benadering vermoed worden. Men meent, dat de invloed van Iris
lusitanica daaraan niet vreemd is, hoewel deze bewering ook voor aanvechting vatbaar is, omdat Iris lusitanica minstens 14 dagen vroeger bloeit
dan de bekende Spaansche Irissen."
„Om te trachten dezen sluier op te heffen, werden omstreeks de jaren
1891 en 1892 verschillende kruisingen uitgevoerd tusschen allerlei in Portugal, Spanje en Algiers inheemsche Iris- species, waaronder ook Iris
Xiphium praecox en Iris lusitanica vertegenwoordigd waren. Toen de zaailingen bloeiden bleek 't echter, dat de oplossing van het raadsel allerminst
gevonden was, want de planten kwamen geruimen tijd vóór de Iris hispanica
in bloei en behielden die merkwaardige eigenschap hardnekkig al de volgende jaren, dat zij in cultuur bleven." Insgelijks C. G. v.TuBERGEN (1923)
op de „Ire Conférence internationale des Iris tenue à Paris en 1923":
„les Iris Xiphium fleurissant quinze jours après les lusitanica"
„Afin de résoudre cette question nous avons fait toute une série de croisements entre les espèces originaires d'Espagne, du Portugal et de l'Algérie,
notamment: Iris tingitana, lusitanica et Xiphium praecox"
tous ces
hybrides étaient d'une précocité remarquable épanouissant leurs fleurs
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quinze jours avant les variétés les plus hâtives des Iris d'Espagne." Is deze
vroege bloei niet reeds voldoende verklaarbaar uit de deel hebbende vroegbloeiende variëteiten lusitanica en Xiphium praecox ? De firma VAN
TuBERGEN heeft blijkens dit verslag en de uitdrukkelijke aan mij verstrekte
meedeeling van den heer T H . M. H O O G nooit de gewone /. Xiphium bij de
kruisingen gebruikt: . . . . „on a suppose que l'Iris d'Espagne devait être un
des parents. Il nous semble logique qu'un Iris quelconque, croisé avec l'Iris
d'Espagne, dont la floraison est tardive, ne peut jamais donner une race
aussi hâtive. La rigidité et les grandes dimensions des fleurs indiquent aussi
une influence toute autre que celle de l'Iris d'Espagne dont les fleurs n'ont
que peu de substance. Nous possédons une sélection de YIris lusitanica ainsi
que de Ylris Xiphium praecox dont la forme des fleurs est parfaite et qui
ont des pétales assez épais pour résister à la pluie et au vent si fréquente en
Hollande. Les pétales inférieurs de nos hybrides ont cette résistance et leur
largeur peut atteindre jusqu' à 2 à 3 centimètres."
Rev. J. JACOB (1909) schrijft ook in zijn boven aangehaald artikel over
zijn bezoek bij de firma VAN TuBERGEN : „Although they so much resemble
Spanish Iris, they have nothing whatever to do with them." Het staat dus
vast dat de gewone stamvorm Iris Xiphium geen deel had aan deze kruisingen door V A N TUBERGEN, hetgeen (zie onder) wél het geval is met de
Noordwijksche kruisingen.
Rev. J. JACOB laat verder ook volgen : „It is by intercrossing such kinds
as filifolia, Boissieri, tingitana and others, that M R . THOMAS H O O G has
raised his fine new race." Ook WEHRHAHN (1931) vermeldt /. Boissieri
als een der deelhebbers aan de kruisingen. De heer H O O G schreef mij
dat inderdaad in den aanvang ook /. Boissieri en de echte /. filifolia deel
hadden aan de kruisingen ; maar dat dit geen waardevolle producten opleverde. Vandaar dat men in latere verslagen deze niet meer genoemd
vindt. Verder luidt het verslag van W . R. DYKES (1913) in zijn standaardwerk over de Irissen, pag. 215: „ M R . VAN TuBERGEN of Haarlem,
who tell me that /. Boissieri, I. tingitana and other species were used
as well as /. Xiphium". Dit laatste is niet juist ,zoodat voor /. Xiphium
de variëteiten lusitanica en praecox gelezen moet worden. Evenmin
is het verslag juist van de voordracht van W . R. DYKES (1923) ,
„il prouve q u e . . . . les Iris hollandais (sont) des hybrides obtenus par le
croisement du faux Iris filifolia (dus I. Xiphium praecox) par le pollen des
Iris espagnols." Aan de Hollandsche Irissen van VAN TuBERGEN had
/. Xiphium geen deel, bij de Noordwijksche kruisingen wel, maar bij beiden
ook lusitanica en tingitana. Weer anders en al te eenvoudig de zaak voorstellende, zegt DYKES (1919) later nog:
,its absence (of the tube) in
most of the so-called Dutch Irises shows, that they are merely forms of
Xiphium."
Intusschen heeft juist DYKES herhaaldelijk er op gewezen, dat die Hollandsche Irissen, welke de perigoonbuis geheel missen, stellig alleen kruisingen moeten zijn van variëteiten van /. Xiphium, zooals praecox en lusi-
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tanica. W a n t alle andere soorten dezer sectie buiten /. Xiphium hebben een
lange bloemdekbuis, en geven bij kruisingen met /. Xfp/imm-variëteiten
hybriden met een perigoonbuis van ongeveer de halve lengte. DYKES (1911 )
zegt o.a. over /. Xiphium praecox : „cross this iris with pollen of I. lusitanica
and the ordinary forms of /. Xiphium. The result will be a series of varieties
of the so-called Dutch Irises that have latelybeen introduced into commerce.
The widely circulated statement, that in obtaining these Dutch Irises all
the known species of Spanish Irises were combined, seems to be erroneus."
Hetgeen DYKES grondt op het totaal ontbreken van een perigoonbuis ; terwijl hij wijst op een door FOSTER gemaakte /. Xiphium X tingitana, welke
hybride wel een perigoonbuis had. Er is echter ook bij de firma VAN
TuBERGENsinds 1891met/, tingitana gekruist, waaraan het ontstaan o.a. van
D a v i d B l e s s en B e r c k h e y d e te danken is, die een perigoonbuis
vertoonen, evenals bij Gebrs. DE GRAAFF te Noordwijk (sinds 1895)
W e d g e w o o d en T h e F i r s t de kruising met /. tingitana bewijzen
door verschillende eigenschappen dezer soort. De bloemen zijn groot, bezitten een perigoonbuis van ± de halve lengte, het loof heeft de typisch
zilverig-groene kleur ; kenmerkend is ook de bolvorm die bijv. bij de
zijbollen veel platter is (zie § 7) dan bij de meeste Hollandsche Irissen
(zonder bloemdekbuis); en als voornaamste deugd de zeer vroege bloei
(vooral bij W e d g e w o o d ) . Maar mèt de deugden werd door deze
verwanten van /. tingitana ook het nadeel overgenomen, dat de bollen pas
bij een vrij wat grooter omvang goed bloeien dan de gewone Hollandsche
Irissen. Over het algemeen bestond er om deze reden dan ook geen groote
animo om het kruisen met /. tingitana uit te breiden.
Het bovenstaande met de ons door Firma V. TuBERGEN welwillend
verstrekte gegevens samenvattend kunnen wij zeggen, dat de eerste en
oorspronkelijke Hollandsche Irissen werden gewonnen door de firma VAN
TuBERGEN door kruising van geselecteerde /. Xiphium praecox en
lusitanica, waarna de gewonnen beste en vroegste hybriden (waaronder
R e m b r a n d t een der eersten was) weer verder onderling gekruist werden
en tevens met de allerbeste lusitanica's. Bij deze herkruisingen werd geen
praecox meer gebruikt, omdat die veel minder mooi waren dan de
gewonnen hybriden. Variëteiten als H u c h t e n b u r g , v a n E v e r d i n g e n , J a n d e B r a y zijn te danken aan /izsï'ranica-invloed, de mooie
blauwe aan den invloed van R e m b r a n d t . Hieruit is het overgroote
deel der Hollandsche Irissen ontstaan, terwijl door het aanvankelijk kruisen
óók met /. tingitana slechts enkele hybriden ontstonden, die duidelijk hun
rzn#irana-verwantschap laten zien ( D a v i d B l e s s ; B e r c k h e y d e ) .
Deze oorspronkelijke Hollandsche Irissen zijn vooral gekenmerkt door
de naar voren gerichte of recht neerhangende ronde lip (dus niet binnenwaarts terugbuigend en puntig) en door de breede, meer ronde oranje vlek
(niet smal en sterk verlengd). De bloemen zijn zeer stevig, zóó dat
natuurlijke bestuiving volgens de firma V. TuBERGEN niet voorkomt, daar
bijv. hommels niet tusschen lip en stijltak kunnen indringen.
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Bij de Gebrs. DE GRAAFF te Leiden, later bij DE GRAAFF en S. A. V.
KONIJNENBURG te Noordwijk werden soortgelijke kruisingen naderhand
uitgevoerd, welke producten iets verschillen van de Hollandsche Irissen van
V. TuBERGEN. Zooals E. KRELAGE (1923) schrijft:
d'Autres semeurs
ont suivi l'exemple de la maison VAN TUBERGEN, et on a pu distinguer
d'abord deux types, dont un à fleurs plus robustes, ayant les divisions
inférieures étendues horizontalement et un autre à fleurs plus élégantes,
à segments supérieures plus longs et plus étroits. Depuis quelques années
les deux types se sont rapprochés de plus en plus de sorte qu'il semble
inutile de les maintenir séparés. On fera donc bien de les cataloguer tous
comme Iris hollandais."
Tegen de toepassing van den naam Hollandsche Irissen op de hybriden
van Noordwijk was eerst bezwaar gemaakt en daarom was toen voorgesteld — zooals men in vele catalogi kan vinden — deze als „filifolia"variëteiten te onderscheiden. Hier is met filifolia dan praecox steeds
bedoeld. Maar ook een onderscheiding als praecox-variëteiten is zinloos,
daar juist bij V. TuBERGEN ook met X. praecox was gewerkt, bij Gebrs.
DE GRAAFF tevens met toevoeging van den stamvorm /. Xiphium. Wil men
dus onderscheiden, dan spreke men van Noordwijksche Irissen of hybriden,
en verdrijve overal het woord filifolia, dat steeds Xiphium praecox
moet zijn. Overigens is het aan te bevelen, wegens hun zeer verwante
ontstaanswijze de nomenclatuurcommissie te volgen en de groepen van
beide plaatsen afkomstig, als Hollandsche Irissen in ruimen zin samen te
vatten ; zij worden trouwens onder dien naam in de meeste catalogi, ook
in dien van V. TuBERGEN-zelve dooreen vermeld.
De firma DE GRAAFF en V. KONIJNENBURG te Noordwijk is eveneens zoo
welwillend geweest mij een zeer gedetailleerd schriftelijk verslag te doen
toekomen van de ontstaanswijze hunner Irissen, hetgeen ik hier ongeveer
woordelijk laat volgen. Daaruit zal men zien dat er groote gelijkenis is in
de herkomst van deze groep met die van de firma V. TuBERGEN :
De diverse kruisingen werden verricht in de jaren 1895—1915, en hervat
in 1923, 1928 en 1929. De eerste kruisingen hadden plaats bij de Fa.
Gebrs. DE GRAAFF te Leiden. Deze collectie Hollandsche Irissen ging in
1919 over in handen van de Fa. S. A. VAN KONIJNENBURG & Co., waar
ook de latere kruisingen werden verricht.
De eerste kruisingen ontstonden uit zaad op natuurlijke wijze
gewonnen van de volgende irissen : Iris Xiphium praecox, — Iris tingitana
(oorspr. import), de var. C a j a n u s van I. Xiphium en Iris Xiphium
lusitanica, die naast elkaar werden geplant. Als eenige kleur-afwijking
kwam hierin voor één Witte Iris (hoewel met halve lippen).
Bij de volgende, op dezelfde wijze geënsceneerde bestuiving, werden
bovengenoemde soorten geplaatst bij de verkregen Witte Iris. Uit dit
zaaisel ontstonden z.g. Hollandsche Irissen ; waaruit een 16-tal soorten
werden uitgeteekend en benoemd, o.a. H a r t N i b b r i g , H a r t z ,
A. v a n W e e l , A n t o n M a u v e , B e r k e m e y e r , C h . H.
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H o d g e s , C. v a n d e r W i n d t , D. H a r i n g h, H o b b e m a ,
van derVenne, AlbertCuyp, Breitner, derKinderen,
J a n T o o r o p , S a e n r e d a m , G e i j t e n b a c h . Deze soorten werden
naar de bloemkleur „uitgeteekend" en dan samengevoegd en dus niet van
één bol af geteeld : vandaar dat deze soorten dikwijls uit 2 of meer
variëteiten bestaan. Uit dit zaaisel ontstond ook W e d g e w o o d , die naar
zijn eigenschappen (evenals T h e F i r s t ) werd gerangschikt bij de
tingitana's, W e d g e w o o d werd (onbenaamd) met een geheele collectie
andere irissen naar Engeland gezonden voor proef : waar hij bij het
forceeren zijn eigenschappen duidelijk liet uitkomen. De naam W e d g e w o o d werd dan ook in Engeland gegeven (firma LOWE, SHAWYER enVAN
W A V E R E N ) , maar de soort was hier reeds uitgeteekend en tot partij
geteeld. N a verloop van jaren werd ze weer in Holland geïmporteerd.
Bij de derde bestuiving, wederom op dezelfde wijze gedaan, werden
naast elkaar geplant: de verkregen 16 soorten Hollandsche Irissen met
een collectie aangekochte Irissen van de Fa. VANTuBERGEN (deze zijn van
een iets ander karakter dan de Hollandsche Irissen van Gebrs. DE GRAAFF)
en „Iris /zo//." I m p e r a t o r .
Uit dit zaaisel kwamen o.a. voort: de heden ten dage bekendste handelssoorten a l s : W h i t e E x c e l s i o r , Y e l l o w Q u e e n (oorspr.
H o n t h o r s t), J a c o b d e W i t , P o g g e n b e e k , A. B l o e m a a r t ,
A. C. v a n d e n B e r g , A. L. K o s t e r , A d r . B a c k e r , A r i e
S c h e f f e r , E. B. G a r n i e r , G o l d e n G l o r y , H. G o l t i u s ,
J. W . d e W i1 d e, J. W e i s s e n b r u c h , L e o n a r d o d a V i n c i ,
N. J. v a n H e e m s k e r k , M u n t h e , P. C l a e s z , T h é r è s e v a n
D u y l - S c h w a r t z e , O p a l , T i t i a a n, W a l l y M o e s .
Uit een volgend zaaisel kwamen o.a. nog voort : D i r k D a l e n s,
E l i a s V o e t , F r a n s D e c k e r , A b r a h a m S t o r ck, G o l d e n
B r o n z e , S. A. d e V l i e g e r , W . Z u i d e r v e l d , W . V e r s c h u u r , G e r r i t v a n H e e s , J a n N a g e l , S. v a n R u y s d a e 1, T h . W i j c k.
In 1923 werd nogmaals op dezelfde wijze gehybridiseerd ; hier werden
voor genomen de soorten : W h i t e E x c e l s i o r , Y e l l o w Q u e e n ,
J a c. d e W it etc. Uit dit zaaisel ontstonden weer verbeteringen, als :
W h i t e S u p e r i o r , d e G r a a f f's B l u e , P. C. S o u t m a n ,
C. C. v a n W i e r i n g e n , C l a e s z . M o l e n a a r , P. B r e u g h e l ,
H. C. v a n V l i e t , Y e l l o w P r i n c e , Y e l l o w P e r f e c t i o n .
In 1928 werd voor 't eerst doelbewust gekruist, (met de hand), nu in
een warenhuis. Dit zaaisel heeft zich veelbelovend getoond gedurende de
eerste bloei-jaren. Partijtjes worden hieruit nu afgeteekend.
Voor het afstaan van een zoo openlijk verslag kunnen wij de firma
erkentelijk zijn. Men ziet, dat eerst een verschil met de firma V.TUBERGEN
daarin bestond, dat naast tingitana, praecox en lusitanica ook een gewone
Xiphium werd geplaatst, die door VAN TuBERGEN met opzet werd vermeden. V a n de derde bestuiving af, had er verder vermenging plaats van
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de Noordwijksche hybriden en die uit Haarlem. Daar toen de bestuiving
nog aan de natuur werd overgelaten, zouden soorten die niet voor bestuivende insecten toegankelijk zouden zijn, echter geen invloed gehad hebben ;
zoo leveren volgens VAN TUBERGEN'S meedeelingen (zie ook boven), hun
Hollandsche Irissen, aan zichzelf overgelaten, daardoor geen enkele zaadkorrel. Men ziet hier uit Noordwijk reeds een 16-tal genoemd, — en
eveneens W e d g e w o o d , — die in elk geval reeds vóór die vermenging
waren gewonnen.
Deze groepen van Hollandsche Irissen zijn speciaal uit Nederland
afkomstig en van hier over de wereld verbreid. Volledigheidshalve willen
wij nog een paar kruisingen in de Xiphium-sectie noemen, waarvan de
literatuur melding maakt.
F. DENIS (1919): „Un Iris Xiphium, trouvé à l'état spontané en
Algérie, croisé avec l'Iris filifolia vrai, de Boissier, provenant de
Gibraltar, a donné un certain nombre de semis dont 8 ont fleuri cette année.
Le coloris et la longueur du tube de la fleur montrent bien l'effet du
croisement.
W . R. DYKES (1913) vermeldt de kruising van I. Xiphium X ƒ.
tingitana, welke door Mr. FOSTER 't eerst zou zijn uitgevoerd ; terwijl
hij zelf I. Boissieri met /. Xiphium en 1. tingitana kruiste.
De door M. SlMONET (1932) onderzochte hybriden van 1. Xiphium
X I. tingitana stammen af „d'un croisement effectué, en 1925, par
M. RlCHON de Paramé (I-etV). Aucune mention de cette hybridation n'a
encore été faite, mais la combinaison n'est pas nouvelle', — waarna
SlMONET de kruising door FOSTER (uit DYKES) en soortgelijke door
DENIS à Tamaris (Var) vermeldt, er aan toevoegend „D'autrepart, deux
variétés horticoles, les /. hybr. W e d g e w o o d et D a v i d B l e s s , ont été
données aussi comme des hybrides de même origine." Dat deze inderdaad
uit praecox en tingitana reeds lang, resp. te Noordwijk en te Haarlem,
waren gekweekt zij in deze verhandeling dan nog eens vastgelegd.
W e d g e w o o d wordt beschreven en afgebeeld, als door LOWE, SHAWYER
en VAN WAVEREN pas in den handel gebracht, door ANONYMUS (1925),
dien SlMONET zelf ook aanhaalt.
De variëteit I m p e r a t o r neemt naast de groepen der Hollandsche
Irissen door de eenigszins onzekere ontstaanswijze een afzonderlijke
plaats in. Z e wordt echter tezamen met de Hollandsche Irissen in
catalogi genoemd of soms afzonderlijk in aansluiting bij deze als filifolia
I m p e r a t o r vermeld, waarmee dan bedoeld is Xiphium
praecox
I m p e r a t o r . Deze variëteit I m p e r a t o r is wel de meest verspreide
Bol-Iris in den handel en de trekkerij en om die redenen werd ze
door ons voor de ontwikkeling van een Bol-Iris en voor verdere proefnemingen uitgekozen. Aanvankelijk in de meening, dat het een gewone
Hollandsche Iris was 't zij uit Haarlem of uit Noordwijk. Later bleek
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mij na informatie, dat de herkomst van I m p e r a t o r anders is dan
van de door bewuste kruising ontstane Hollandsche. Deze I m p e r a t o r
is ook afkomstig van de firma C. G. VAN TuBERGEN. Deze firma had uit
haar eigen gewas van Iris Xiphium praecox door vrije onderlinge bestuiving zaad gewonnen. De zaailingen hieruit werden later verkocht, o.a. 50 à
100 stuks aan N. F. ROOZEN EN C O . te Overveen. De Gebrs. ROOZEN
vonden hierin de Iris, die later als I m p e r a t o r zoo bekend zou worden.
Zij kweekten deze variëteit jaren lang voort ; de donkere violet-blauwe
bloemen, het sterke en gelijkmatige gewas trok de aandacht, zeer verschillend van een gewone praecox en wat vorm en stevigheid betreft geheel
passend in het genre van Hollandsche Irissen (in ruimen zin). Toen hiervan een flinke partij was gekweekt, werd een aantal onder den naam Iris
„ H o l l a n d i a " door N. F. ROOZEN EN C O . in 1918 ter keuring te
Haarlem aangeboden, ontving direct het certificaat Ie klasse en trok
natuurlijk de aandacht der bekende Iris-kweekers. Zoo kocht de heer
ARN. W . BIJVOET van de firma ROOZEN de helft van deze Irissen op.
Daar de handelsnaam Iris Hollandia verwarring stichtte naast het begrip
Hollandsche Irissen, werd toen in 1919,opverzoek van de firma BlJVOET de
naam veranderd in I m p e r a t o r (of Iris Xiphium praecox I m p e r a t o r ) .
Intusschen werd ook te Amsterdam in 1919 nog een Ie klasse getuigschrift
gewonnen. Nu heeft de heer A. BIJVOET in die jaren in Denemarken bij
ALFRED MIKKELSEN het eerst uitgebreide trekproeven genomen met
I m p e r a t o r , die de geschiktheid voor forceeren bewezen. Verder bracht
vooral de firma BIJVOET dezen I m p e r a t o r toen in groote hoeveelheden
in den buitenlandschen handel, waar de variëteit nog immer tot de allerbelangrijkste behoort.
Het schijnt dat I m p e r a t o r in het buitenland dan ook alleen bekend is
als afkomstig uit Nederland, dus van V. TuBERGEN, en door de firma
N. F. ROOZEN EN C O gevonden, en dat zij niet in 't buitenland óók nog
ergens ontstaan is. Mij werd door Mr. SlMONET welwillend gemeld
dat de Firma VILMORIN-ANDRIEUX wel reeds lang in 't bezit was van
I m p e r a t o r , maar dat bij het nazien der boeken bleek, dat deze in 1919
juist van N. F. ROOZEN & Co., dus toch uit Nederland, ontvangen was ;
ze droeg eerst den naam l a F r a n c e , maar deze was gewijzigd toen ze
met degeen die later I m p e r a t o r heette, identiek bleek te zijn !
M. PHILIBERT LAVENIR (1923) spreekt insgelijks op het congres over
I m p e r a t o r als een soort Hollandsche Iris: P. 156 „Dès le milieu de
mars, chaque année, on peut voir les magasins approvisionnés avec
et
le bel Iris hollandais I m p e r a t o r , aux fleurs bleues et jaunes portées
sur de longues tiges fermes. Au printemps dernier, nous avons admiré à
Verrières une superbe terrine de 17. Imperator, dont la vive couleur bleue
attirait de loin l'attention."
Wij zouden willen voorstellen — zooals practisch ook veelal gebeurt —,
eveneens de var. I m p e r a t o r tot de „Hollandsche Irissen inruimeren zin"
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te beschouwen tezamen met de oorspronkelijke Hollandsche Irissen (in
engeren zin) uit Haarlem en de groep der Noordwijksche Irissen.
Bij dit alles heb ik wat langer stilgestaan, nadat ook nog door mondelinge en schriftelijke mededeelingen de verschillende gegevens over deze
Irissen waren bijeengegaard, die thans nog te verzamelen waren. Moge
daardoor de geschiedenis van deze in ons land gewonnen Bol-Irissen iets
meer zijn vastgelegd en verwarring vermeden worden.
In aansluiting aan bovenstaande uiteenzetting is het een genoegen
melding te maken van de dieper gaande studies over de cytologie der
Irissen door SlMONET (1932, 1934), waarbij ook speciaal de aandacht is
geschonken aan de Hollandsche hybriden (1934), gelijk wij dergelijk werk
betreffende Hyacinthen van W . DE M O L kennen. SlMONET dan — om bij
de sectie Xiphium te blijven, — vond, dat bij /. Xiphium, ook bij de var.
praecox en lusitanica, het aantal chromosomen n = 1 7 is, bij /. tingitana
n = 1 4 . Die hybriden nu, die rin^irana-eigenschappen vertoonen, zooals
W e d g e w o o d , D a v i d B l e s s en die van Mr. RlCHON hebben in de
somatische cellen 2 n = 14 + 17= 31 maar vertoonen gelijke onregelmatigheden bij de reductiedeeling. Daarbij geeft SlMONET een zeer goede
karakteriseering van de positie dezer hybriden tusschen de ouders,
W e d g e w o o d meer tot /. tingitana, D a v i d B l e s s meer tot /. Xiphium
praecox naderend (1932, Pag. 351:)
toutefois, 17.X Wedgewood est
beaucoup plus proche de 17. tingitana et 17. X David Bless de 17. Xiphium
var. praecox. Les divisions inférieures de 17. X Wedgewood sont obovales,
tandis qu'elles sont orbiculaires dans 17. X David Bless ; les divisions
supérieures sont encore étroites et érigées dans le premier et plus étalées et
ovales-lancéolées dans le second. Le coloris des fleurs est d'un joli bleupâle dans le premier, alors qu'il est plus violacé dans le second.
Du point de vue génétique, le caractère le plus remarquable et le plus
net des trois hybrides, est le raccourcissement de moitié du tube du
périanthe de 17. tingitana. Les époques de floraison et de maturation des
cellulles-mères des grains de pollen sont également plus tardives chez les
trois plantes que dans cette dernière espèce. Voici d'ailleurs, à titre
d'indication, les dates d'épanouissement des fleurs que nous avons relevées,
en 1931, à Verrières, avec ces différentes plantes en culture comparée,
sous châssis à froid : 17. tingitana était en pleine floraison les 4 et 5 avril,
17. X Wedgewood les 23 et 24 avril, 17. X David Bless les 10 et 11 mai;
17 Xiphium les 26 et 27 mai.
Entre la floraison de 17. tingitana, qui se termine au début de mars
dans le Midi, et l'apparition des premières fleurs de 17. Xiphium var.
praecox, il se trouvait un vide que comble actuellement l'apparition de
ces nouveaux hybrides particulièrement méritants. Cette floraison successive est donc des plus importantes pour la culture méridionale de la fleur
coupée. Les floraisons, précoce chez 17. X Wedgewood, tardive chez
17. X David Bless, démontrent mieux que de simples descriptions,
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1'influence dominante des parents chez les deux hybrides ; ces derniers
sont, en outre, plus rustiques que 17. tingitana, mais moins résistants au
froid que 17. Xiphium.
Van de Hollandsche Irissen zonder tingitana-invloed, maar uit Xiphium
praecox en lusitanica ontstaan, ten deele ook met Xiphium-invloed
(Noordwijk), welke alle drie hetzelfde chromosomenaantal n = 17 bezitten,
onderzocht SlMONET er vijf. Hiervan bleek W h i t e E x c e l s i o r (ontstaanswijze zie boven !) inderdaad 2n—'34 te bezitten, hoewel met eenige
onregelmatigheden in de reductie-deeling ; bij de anderen : H obb em a,
Y e l l o w Q u e e n , R e m b r a n d t en M. H e e m s k e r k werd niet
anders dan 2 n = 33 gevonden ! In geen enkele Iris-sectie waren'tot dusver
zulke hypodiploïde vormen aangetroffen. SlMONET heeft mij nog bericht,
dat I m p e r a t o r hetzelfde aantal chromosomen heeft als Xiphium
praecox (2n = 34 en n = 1 7 ) .
Wij willen besluiten met uit SlMONETs werk zijn volgende algemeene
conclusies over Bol-Irissen te vermelden. Bij de Bol-Irissen vindt men
een veel lager aantal chromosomen dan bij de Irissen met wortelstok. De
Xiphium-Irissen hebben van die Bol-Irissen dan weer de hoogste aantallen.
(Pag. 381)
ils seraient donc non seulement les Iris bulbeux les plus
jeunes, mais ils seraient encore en voie d'évolution puisque dans 17. tingitana Boiss. et Kent, (n = 14), nous avons observé une forme autopolyploïde et que dans une espèce qui lui est étroitement apparentée,
17. Fontanesii G. G., nous avons trouvé des cinèses didiploïdes dans
certaines cellules somatiques." De Engelsche Iris (/. xiphioides Ehrh):
,,bien que polyploide (n== 21 ) se sépare des autres Xiphion par sa garniture
chromosomique à éléments de forme très différente." Vandaar dan ook
dat men de Engelsche Iris nog nooit heeft kunnen kruisen met de andere.
Merkwaardig is anderzijds, dat de sectie-Reticulata het laagste aantal
chromosomen bevat; bijv. Iris reticulata volgens SlMONET (en DELAUNAY
1928) met 2 n = 20 en volgens onderzoek van DELAUNAY, uit SlMONET
aangehaald, heeft /. Wonogradowii Fom, een reticulata met gele bloemen,
16 chromosomen in de somatische cellen.

§ 2. S A M E N S T E L L I N G V A N D E N IRIS-BOL.
Een Iris-bol is uiterst regelmatig en — uitwendig beschouwd — volgens
een zeer enkelvoudig beginsel opgebouwd. Toch is het gewenscht, zooals
bij alle bolgewassen, hoe eenvoudig de kwestie van de uiterlijke samenstelling ook schijne, door overzichtelijke teekeningen (bij een beschrijving),
maar vooral door het zelf afpellen der deelen, zich ineens een goed beeld
van dien opbouw in te prenten. Alleen dan is het mogelijk den verderen
ontwikkelingsgang zich goed voor te stellen. En vooral doordat bolgewassen betrekkelijk veel op elkaar gelijken met hun gedrongen vormen, is
het goed uit elkaar houden van de samenstelling en het verdere gedrag
van het eene en van het andere gewas niet zoo gemakkelijk, als de schijnbare eenvoud van het studieonderwerp zou doen vermoeden. Daarom kan
men — ook juist met het oog op de effecten der verschillende experimenten
die met deze planten genomen worden — nooit duidelijk genoeg zich dien
opbouw in de gedachten voor oogen stellen. Vandaar ook dat wij in deze
en vorige publicaties een vrij uitvoerige illustratie van veel nut achten voor
onderricht zoowel als experiment. — Dit afpellen en het onderscheiden
van deze vormen, is bij het nemen van proeven, om het voortschrijden der
periodieke ontwikkeling vast te stellen onder den invloed van verschillend
klimaat of proefomstandigheden van veel gewicht. Het belang van deze
schijnbaar oppervlakkige botanie worde niet onderschat. Het is een soort
onderzoek, dat feitelijk tusschen den bloeitijd in de beoefening der morphologie en dien der physiologie vrijwel is overgeslagen. Bijna steeds heeft
deze kennis als de eerst noodige bij de studie der cultuurgewassen ontbroken en is men te vroeg, zonder deze basis, aan het puur-physiologische
werk gegaan, dat dan menigmaal als losstaande, botanisch belangrijke
onderzoekingen, overigens vrij apart stond van toepasbaarheid en belang
voor de culturen. Dat echter omgekeerd deze gegevens later uit botanischwetenschappelijk oogpunt na meer verdieping en vergelijking ook algemeene waarde zullen bezitten, zal, naar ik verwacht, wel eenmaal blijken
het geval te zijn.
Voor een kort overzicht van een bloeibaren bol van „ I m p e r a t o r", omtrek 8—9 cm., maak ik hier allereerst gebruik van Fig. 1 en 2. Fig. 1is een
half-schematische teekening, waarbij de doorsneden der omhullende bladdeelen zijn weergegeven dicht bij hun inplanting en met de knopjes in één
vlak van teekening zijn gebracht. De buitenste vliezen (L') in Fig. 1
omhullen den bol ten getale van 2—4 na het rooien ; het zijn de bases van
de afgestorven loofbladen, die hebben geassimileerd. De bases der loofbladen worden bij de Iris nooit reserveorganen, zooals o.a. bij de
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Hyacinth. Deze vliezen zijn dus geen leeggezogen rokken. Er volgen
verder drie rokken (R), die voor den kleinen bol bijzonder dik zijn; in

Half-schematische dwars-doorsnee van een Iris-bol tot op het Ie loofblad,
± 1 Aug. Vergr. 6 ^ X .

de teekening van Fig. 1 is de dikte der deelen niet in de ware proportie
gegeven, omdat anders de binnenste deelen niet waren weer te geven.
De ware verhoudingen ziet men in Fig. 2. De rokken omsluiten het daar
binnen gelegen gedeelte bijna altijd geheel, maar zij zijn over nagenoeg
de geheele lengte open, dus met vrije randen. Alleen aan de basis zijn
de randen even met elkaar verbonden.
Alle bladdeelen staan afwisselend in één vlak, eveneens alle okselknoppen wier blaadjes in datzelfde vlak liggen. Op de drie buitenste dikke
rokken volgt bijna altijd een 4e reserve orgaan (dat wij als halve rok H R
verder zullen onderscheiden), dat veel smaller is en als een hooge spitse
muts de dieper gelegen bladdeelen omhult, ( H R , zie ook Fig. 2). Daarna
komen bij deze grootte van bollen nog 3 scheedebladen ( S B ) , die geen zetmeel bevatten, geheel dun zijn, die zullen uitgroeien tot een eind buiten den
bol, maar die geen loofbladfunctie zullen hebben. Dehalverok staat tusschen
een rok en een scheedeblad in ; dit uit zich ook hierin, dat deze rok wel
meestal kort blijft, maar wanneer bij kleinere bollen vaak slechts 2 scheede-
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bladen voorkomen, hij na verlies van het meeste zetmeel dan wèl uitgroeit
en zich als een scheedeblad gedraagt. Binnen die scheedebladen komen
wij op het Ie loofblad ( L I ) , dat in de teekening intact is gelaten. Op de
binnenste bladen en de okselknopjes kom ik hieronder terug.
Denken wij ons nu de onderhelft van zoo'n bol overlangs doorgesneden,
zoo goed mogelijk volgens het vlak der bladdeelen, en vervolgens met
Jodium gepenseeld, dan krijgen wij het beeld van Fig. 2. Van de overlangs
gekloofde rokken treft men steeds het zeer dikke midden, soms ook een
van de smallere randen aan de andere zijde. Vooral het dorsale 2 / 3 tot
3
/ 4 -gedeelte van de rokken is dicht met zetmeel gevuld en dus zwart
gekleurd, een ventrale (naar binnen gekeerde) zone is arm aan zetmeel.
Na R 1—3 volgt de smallere, spitstoeloopende HR. Daar binnen zijn nog
de 3 scheedebladen (met een weinig zetmeel) getroffen. De loofblaadjes
zijn niet meer geraakt en ontbreken dus in de teekening. De snede is niet
zuiver mediaan geweest, want rechts zijn de okselknopjes (KN) geraakt,
— waarbij het buitenbolletje als oriënteering voor de snede dienst deed, —
links zijn geen knopjes getroffen. W a a r het bij fig. 2 vooral om te doen
was, is de doorsnee van de schijf met de inplanting der rokken. Hier en
daar vindt men nog wel met eenige weifeling over „bollen" gesproken, en
bijv. de uitdrukking bolachtige knol gebezigd. Deze aarzeling komt waarschijnlijk voort uit het feit, dat het overgroote aantal Iris-soorten zware en
soms zeer korte wortelstokken heeft, zoodat een sterke verkorting van
een vleezigen wortelstok ten slotte een knol zou kunnen geven. Maar de
Irissen van de Xiphium- en de reficuiafa-groep hebben toch echte bollen,
even goed als Hyacinthen e.a. W e l mag men de kleine, smalle schijf met
het „voetje", zie onder en ook in § 7, als een zeer sterk verkorten Iriswortelstok opvatten, maar de groote massa van het reservevoedsel is in
de zeer dikkevleezige rokken opgehoopt, welke bladen zelfs uitsluitend voor
deze functie bestemd zijn. De massa dezer rokken bepaalt den omvang van
den bol, de stam of schijf is zelfs klein te noemen. Aan die schijf zijn dikwijls nog drie jaren te onderscheiden, hoewel zeer licht een stuk ervan
afbreekt. Met Jodium gekleurd zijn die 3 jaren goed te onderscheiden (zie
fig. 2). Het bovenste deel, dat in volle functie is en waarop alle levende
deelen zijn ingeplant bevat vrij veel zetmeel en kleurt zich dus blauwzwart tusschen de vele aangesneden vaatbundel-brokjes. Daaronder ligt
het schijfgedeelte dat zich lichtbruin kleurt en het vorige jaar dus de
plaats innam van de thans functioneerende schijf. De vliezen (L'), dus
de bases der afgestorven loofbladen, vindt men op de grens van het nieuwe
en het oude gedeelte ingeplant, evenals de vrij groote knop of het bolletje,
dat zich in den oksel van een dezer oude loofbladen heeft ontwikkeld.
Daar de snee rechts zuiver mediaan is, links niet, raakt men rechts de
bladen en de dikke rokken alleen om den ander, links echter alle bladen
tot de basis. Hierin lag voor de afbeelding een zeker voordeel van een niet
zuiver mediaan loopende snede.
Terwijl thans de afgestorven bladen op de grens van de oude en de
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nieuwe schijf staan, vindt men de nieuw aangelegde blaadjes nu nog op
het centrum van de zwak-kegelvormig oploopende schijf. Onder de schijf
van het vorige jaar ligt dan de meer ineengeschrompelde schijf van 2 jaar
geleden, die door Jodium donkerder bruin wordt gekleurd. Tegen de
functioneerende schijf zitten dus nog twee oude schijven; wij staan hier
even langer bij stil, omdat deze niet zonder beteekenis zijn. Zij vormen
een smal stompje onder tegen den bol, door de kweekers vaak het „voetje"
genoemd. In den zomer breekt dit gedeelte licht af ; volgt men in Fig. 2
die scheidingslaag tusschen de nieuwe en de lichtgekleurde oude schijf,
dan is het duidelijk dat bij afbreken de basis van den bol uitwendig
eenigszins hol is. Functioneel behoeft dit voor de verdere ontwikkeling van
den bol geen bezwaren op te leveren, ook al ziet men na afbreken van het
voetje in de eerste uren of dagen vocht uit de schijf parelen. Maar het is
duidelijk dat de bol hier dan uiterst vatbaar is voor het indringen van
infecties. Het kurkige propje van de oude schijven is dus een belangrijke
beschutting tegen al te gemakkelijke aantasting ; vandaar dat de kweeker
op behoud van dit voetje gesteld is.
Terwijl ik later nog op de plaats der wortels terugkom (;§ 8), zij hier
reeds gewezen op den jongen wortelaanleg ( W ) , waarvan er een getroffen
is links in de nieuwe schijf. Zij ontstaan vrij diep en zullen in den herfst
door de schijf en onder, soms door, de basis van R 2 en door de basis van
R 1 heen groeien naar buiten. Een etage lager is een rest, of een mislukte
top, van een wortel op de schijf van het vorige jaar te zien ( W ) .
Na deze oriënteering inhoofdtrekken, ishetnoodig debinnenste deelenvan
den bol onder den binoculairen microscoop, stuk voor stuk af te lichten met
een scherp mesje en telkens weer opnieuw in JJK te kleuren, — om reeds in
Augustus de verschillen van scheedebladen, loofbladen en okselknopjes te
herkennen. De 3 scheedebladen (SB) zijn in dien tijd gemiddeld ongeveer
43/7, ruim 3, en T/± mm. hoog, de loofblaadjes 1.5—0.8 en 0.6 mm.
In de figuren 3—10 (plaat) zijn de scheedebladen en loofblaadjes geteekend, zooals ze achtereenvolgens afgepeld worden. Het gekozen object
is eenigszins een uitzonderingsgeval. D.w.z. het eerste scheedeblad staat
op de grens van halven rok en scheedeblad ; het is iets langer en vooral
spitser dan een scheedeblad, maar het is dun, ingeslonken, arm aan zetmeel
(niet hard, wit, stijf, zooals bij een zetmeel-bevattenden rok). Daar hetook
in grootte overeenstemt met een scheedeblad (van dezen tijd), heb ik het
daarbij gerekend. De randen, hoewel vrij, zijn tot den top over elkaar
heengeslagen ; aan de basis wijken zij iets uiteen. Altijd vindt men vóór
den voet van de bijeenkomende randen het okselknopje (KN) dat staat
in den oksel van het voorafgaande blad.
Het grootste deel dat men van zoo'n knopje ziet is het eerste geadosseerde blaadje, dat slechts een klein venster openlaat waardoorheen men
het volgende blad met vegetatiepunt of met het weer daarop volgende
blaadje kan zien. Ik wijs reeds hier er op, dat het Ie blaadje van zoo'n
knopje een zwakke top vertoont (zie onder). Lichten we dit blad (SB 1),
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Het basale gedeelte van een Iris-bol. Overlangsche doorsnee,
Verg. 4 X .
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met een klein mesje onder den rand schuivend er rondom af en werpen
met den scherpen kant van het mesje de benedenresten van het blaadje tot
op een litteeken weg, dan hebben we het 2e scheedeblad (SB 2) vrij
gemaakt (fig. 5). Hier slaan de randen tot beneden toe over elkaar; weer
zien we een okselknopje KN, dat nu in den oksel van het eerste scheedeblad heeft gestaan en ook minstens 2 afsplitsingen reeds heeft. Zoo'n
knopje is hoogstens 0.6 mm.hoog.Verder gaande vinden we insgelijks iets
kleiner, maar overigens van gelijksoortigen vorm het 3e scheedeblad (SB 3)
met okselknopje van het 2e scheedeblad. Daarna treedt in den regel een
verandering op, die van groot belang is bij de proeven voor het vaststellen
der deelen. Dit laatste scheedeblad aflichtend, steeds met mesje en pincet
onder den binoculair en daarna kleurend, vinden wij een blaadje (fig. 6),
natuurlijk iets lager, maar dat bovendien iets stomper nog is, en dat zich
vooral van het vorige onderscheidt, doordat het in de beneden-helft met
de bladranden een open poortje vertoont. W e l loopt er nog een uiterst
flauw verheven rand vlak vóór 't blad, in 't midden tusschen de bladranden 't hoogst, maar het blaadje is aan de basis open ; dit ziet men aan
de bij de basis teruggebogen en niet in elkaar overloopende randen. Het
flauwe randje van fig. 6 is enkel een weefselwalletje, zooals zoo dikwijls
ontstaat waar plaats is. Wij wijzen er op, omdat het nog even te onderscheiden is van het breedere ellipsvormige in neerloopende randen eindigende groeipunt (KN) dat er onmiddellijk vóór ligt, dus in den oksel van het
laatste scheedeblad. Dit groeipunt heeft hier nog geen blaadje afgesplitst.
Het open poortje is het meest karakteristieke waardoor in dit jonge
stadium de scheedebladen en 't Ie loofblaadje zijn te onderscheiden. In den
winter is't Ie loofblad direct te onderscheiden doordat het de scheedebladen
is voorbij gegroeid en reeds in den herfst door den vorm van den okselknop.
Het genoemde verschil is bijna steeds typeerend, en van veel belang in de
proeven, vooral om den voortgang van het afsplitsen van verdere bladdeelen te kunnen tellen. W a n t het aantal dikke bladen + scheedebladen is,
zooals we nu reeds zagen, eenigszins onzeker. Dan komt het tweede
loofblaadje (fig. 7, L 2 ) , dat immer is te onderscheiden van het Ie, doordat
aan de basis de randen wel in elkaar overloopen, zoodat later de uiterste
basis gesloten is. Hier is dus, en vooral bij L 3 enz., meer een venster dan
een poortje. Direct daarvoor ligt het nu nog kleine groeipunt (VP) uit
den oksel van LI ; dit heeft vaak in dezen tijd reeds één blaadje afgesplitst.
De knop die er zich uit zal ontwikkelen is van veel belang en zal nog
afzonderlijk besproken worden, daar hij gelukkigerwijze van alle andere
okselknoppen is te onderscheiden. (Zie §6.) Verder volgt het 3e loofblad
(L3) en in dit geval nog een vierde (fig. 8 en 9) en zelfs de aanleg van
een 5e (fig. 10) als een walletje tegen het terminale groeipunt ( E V P ) .
Tot zelfs in den oksel van het 3e blaadje (fig. 9), dus vóór de basis
van het venster van L4 is reeds een zwak begin van het groeipunt
zichtbaar. Door het venster heen (dat hier nog slechts ]/i m m - — hoog is)
ziet men naar voren het 5e blaadje in aanleg, er boven het eind-groeipunt.
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