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TER INLEIDING
Nadat de terreinen van het Arboretum der Landbouwhoogeschool in 1925 uitgebreid waren van ongeveer twee
tot zes H.A. was het mogelijk de collecties op vrij groote
schaal uit te breiden.
Zulks geschiedde hoodzakelijk door uitzaaien van zaden,
uit fuilverkeer met andere arboreta verkregen ten deele
door aankoop en in de latere jaren ook wel door schenkingen.
Nadat een groot deel van het aldus verkregen materiaal
op soort-echtheid was gedetermineerd, deed zich de behoefte gevoelen van de aanwezigheid ervan naar buiten
te doen blijken door publicatie. In deze Mededeelingen zal
niet alleen de naamskwestie aangeroerd worden en opgave worden gedaan van de systematische kenmerken,
doch zal ook een en ander gezegd worden omtrent ontdekker, tijd van invoer, geografische verspreiding en in
verband met dit laatste zullen ook aanwijzingen gegeven
worden omtrent de eischen, welke de plant aan bodem
en klimaat stelt. Zijn er verder nog biologische bijzonderheden of cultuur-technische dingen te vermelden, dan zullen die eveneens een plaats vinden. Ook uit onze rubriek
„Determinaties van ingezonden materiaal" zullen grepen
worden gedaan, indien zulks van belang kan zijn voor
anderen, terwijl ook mededeeling zal worden gedaan van
belangrijke nieuwe literatuur, die eventueel besproken
zal worden.
Als voorloopers van deze mededeelingen van ons instituut zijn b.v. te beschouwen de „Kew Notes" uit Gardeners' Chronicle en de „Bulletins of Popular Information"

van het Arnold Arboretum. Daarmede is meteen aangegeven, dat deze mededeelingen niet streng wetenschappelijk zullen zijn, doch vooral er op bedacht bij belanghebbenden, liefhebbers en kweekers, de belangstelling voor
de houtige gewassen te verhoogen.
Daar de kosten van een eigen publicatie in deze moeilijke tijden niet verantwoord zouden zijn, kunnen wij ons
gelukkig prijzen, dat wij de Koninklijke Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde (tegen bepaalde voorwaarden) en de Nederl. Dendrol. Vereeniging bereid vonden
gastvrijheid aan onze publicaties te verleenen, terwijl de
drukkerij, de firma B. Cuperus Az. zorgt voor de bundeling aan het eind van elk jaar, op de wijze zooals wij die nu
aanbieden.
Wij hopen, dat onze Mededeelingen een goede ontvangst
mogen hebben.
De Directeur van het Arboretum
der Landbouwhoogeschool,
Wageningen, December 1935.

Prof. Dr. J. JESWIET.

I
Sorbus foliolosa h o r t .
door H. J. VENEMA.
Onder dezen naam ontving ik enkele vruchtdragende
takken ter determinatie. Daar mij bij nader onderzoek gebleken is, dat deze naam ook op andere kweekerijen voorkomt en voor zoover ik tot heden heb kunnen nagaan,
daaronder steeds eenzelfde soort aangeboden wordt, lijkt
het me gewenscht om te wijzen op de onjuistheid van bovenvermelden naam. Determinatie met behulp van het bekende handboek van R e h d e r leidt dadelijk tot de soort
Sorbus Vilmorini Schneid.
Sorbus Vilmorini is een struik of kleine boom tot een
hoogte van ongeveer 6 m, met wijd uitstaande takken.
De jonge twijgen zijn bezet mét vry lange, roestbruine
haren, evenzoo de knoppen. De enkelvoudig geveerde
bladeren zijn hoogsten 15 cm lang; zij dragen aan de
basis een paar kleine steunblaadjes, welke meestal vroeg
afvallen. Volgens R e h d e r bestaat elk blad uit 19—25
blaadjes; B e a n geeft op 13—29 blaadjes. Deze zijn elliptisch-langwerpig van vorm, spits, 1.5—5 cm lang.
Volgens de determinatietabel in R e h d e r zouden de
blaadjes van het midden af gezaagd zijn. In de beschrijving
wordt opgegeven, dat de blaadjes vrywel van de basis af
gezaagd zyn. Zij zyn aan beide zijden kaal; de bovenzijde
is donker dofgroen, de onderzijde is meer grijsgroen van
tint. De blaadjes zijn niet gesteeld; de hoofdas is zwak gevleugeld, gegroefd en dikwijls zacht behaard. De normale
bloeitijd is Juni. Zooals zoovele planten, bloeide ook deze
struik dit jaar voor de tweede maal in September en begin
October. De bloemen zijn wit van kleur en staan in losse
bloeiwijzen, welke een doorsnede van 6—10 cm hebben
en roestkleurig behaard zyn. De bloemen zelve zyn vrij
klein, ongeveer 6-8 mm in doorsnede. De bloem wijkt overingens niet af van de gewone Sorbusbloem; alleen zy gewezen op de aanwezigheid van 5 stijlen. Dit aantal wisselt
namelijk bij de diverse vertegenwoordigers van dit geslacht van 2—5. Een bijzondere attractie vormen in het
najaar de rijpe vruchten. Deze zijn bleek rose-rood van
kleur, met een gemiddelde diameter van 8 mm; de lengte
wisselt van 8—14 mm.

Sorbus Vilmorini Sehn.
Foto Oostendorp.

Het vaderland van deze plant is gelegen in Z.W. China,
met name de provincies Yunnan en Szechuan, waar zij
voor het eerst verzameld werd op de Mount Omei door
Rev. E. F a b e r in 1887, die herbariummateriaal naar
Kew zond. Twee jaar later (1889) werden door den Franschen missionaris D e1 av a y zaden naar M a u r i c e de
V i l m o r i n gezonden, die in 1873 in Les Barres een arboretum aangelegd had. De plant bloeide hier in 1896
voor de eerste maal en droeg in 1902 voor den eersten
keer vruchten. In Engeland, met name in Kew, werd de
plant pas in 1905 ingevoerd. In ons land is de plant volgens mondelinge mededeeling van den heer S. G. A. D oor e n b os, Directeur van de stadsplantsoenen in Den
Haag, ingevoerd door Dr. d e W e v e r uit Nuth (Limburg), die zijn materiaal betrokken heeft van S i m o n
L o u i s F r è r e s , Nancy. Door middel van den heer
D o o r e n b o s kreeg de firma C op ijn ± 1919 enthout
van Dr. d e W e v e r .
Hoe komt het, dat onze kweekers zoo weinig aandacht
schenken aan deze plant? Zij is winterhard, stelt geen bij-^
zondere eischen aan den bodem, groeit behoorlijk, hoewel
niet overmatig sterk, en laat zich volgens B e a n gemakkelijk uitzaaien. Vooral in parken en eenigszins groote
tuinen is zij, zoowel tijdens den bloei als in vrucht, een
bijzonder aantrekkelijke struik. Zij wordt nog al eens pp
hoogstam gekweekt. L e o n a r d A. S p r i n g e r heeft in
het jaarboek 1933 van de Ned. Dendrol. Vereeniging
duidelijk aangetoond, dat deze werkwijze nadrukkehjk te
verwerpen is. Een afbeelding van Sorbus Vilmorini in: E.
S i l v a T a r o u c a en C. S c h n e i d e r , Unsere Freiland
Laubgehölze (1930) laat zien tot welk een omvangrijken
struik deze plant kan uitgroeien.
De plant is voor den eersten keer onder den naam van
Sorbus Vilmorini beschreven door C. K. S c h n e i d e r
in het Bull. Herb. Boissier, 1906, sér. 2, vol. VI, p. 317.
Een vrij goed gekleurde afbeelding met enkele bloemdetails vindt men in C u r t is' Botanical Magazine, Vol.
CXXXV, Afb. 8241, 1909.
S c h n e i d e r onderscheidt een var. typica, waarop
bovenstaande beschrijving betrekking heeft, en een var.
setschwanensis met meer (tot 17 paren) en kleinere (nooit
meer dan 1.3 cm lang en 0.45 cm breed) blaadjes. Behalve deze S. Vilmorini noemt S c h n e i d e r ook nog S.

foliolosa Spach, met variëteiten typica en pluripinnata
Sehn. Daaruit blijkt, dat hij niet de opvatting deelt van d e
V i l m o r i n en B o i s , die Connus foliolosa Franchet =
Pyrus foliolosa Wall, opvatten 2 ) . Volgens S c h n e i d e r
is zijn S.Vilmorini var. typica = Cormos foliolosa Franchet,
waarmede, zooals we straks zullen zien, ook andere schrijvers accoord gaan. Voorts beschouwt hij Pyrus foliolosa
Wall. = Sorbus foliolosa Spach. H u t c h i n s o n (1909)
sluit zich bij de opvatting van S c h n e i d e r aan. K oe hn e (1913) heeft in Plantae Wilsonianae van S a r g e n t
de Chineesche vertegenwoordigers van het geslacht Sorbus opnieuw bewerkt. Hij komt daarbij tot de volgende
conclusies: S. Vilmorini Sehn. var. typica Sehn. = Connus
foliolosa Franch., wat dus overeenkomt met de opvatting van S c h n e i d e r . S. Vilmorini Sehn. var. setchwanensis Sehn, wordt tot een afzonderlijke soort verheven:
S. setschwanensis (Schneider) Koehne. Tot een afzonderlijke soort wordt evenzeer verheven S. foliolosa Spach
var. pluripinnata Sehn., en wel tot S. pluripinnata (Sehn.)
Koehne. Dan blijft er dus nog over S. foliolosa
(Wallich) Spach var. typica Sehn. K o e h n e meent
deze andere waarschijnlijk tot S. hupehensis Sehn. var.
syncarpa Koehne te moeten rekenen. Wat nu de verschilpunten betreft tusschen S. pluripinnata Koehne en S.
hupehensis Sehn, eenerzijds en C. Vilmorini Sehn, anderzijds, volsta ik alleen met op te merken, dat S. Vilmorini
een behaarde kelk en behaarde winterknoppen heeft,
terwijl S. pluripinnata een kale kelk en S. hupehensis kale
winterknoppen heeft.
Het zal nu ongetwijfeld van belang zijn na te gaan of,
en zoo ja, welke van de hierboven besproken vormen op
onze kweekerijen aanwezig zijn. Het Arboretum zal
gaarne materiaal ter determinatie ontvangen.
Ter aanvulling van het bovenstaande mogen nog enkele
opmerkingen volgen. B e a n (1919, 1933), die het geslacht Sorbus niet als zoodanig onderscheidt, maar het tot
Pyrus rekent, noemt P. Vilmorini Asscherson = S. Vilmo2
) De beschrijving van Pyrus foliolosa door W a l l i c h in Plantae
asiaticae rariores, Vol. II, p. 81, Londen 1831,is door de V i l m o r i n
en B o i s overgenomen in hun Fruticetum Vilmorinianum, Catal. prim.
(1904), welke zij, zooals we reeds zagen, ten onrechte toepasten op
Connus foliolosa Franch. = S. Vilmorini var. typica Sehn.

rini Sehn., en P. pluripinnata Bean = S. pluripinnata
Koehne = S. foliolosa var. pluripinnata Sehn.. Wat
in het Spätbuch (1930) met S. foliolosa Spach bedoeld
wordt is mij niet duidelijk; zeker niet S. Vilmorini Sehn. .
Geraadpleegde literatuur:
B e a n, W. J. Trees and shrubs hardy in the British Isles,
Vol. II, 1919; Vol. Ill, 1933.
H u t c h i n s o n, J. in: Curtis' Botanical Magazine,
Vol. CXXXV, 1909.
R e h d e r , A. Manual of cultivated trees and shrubs,
1927.
S a r gen t, C. S. Plantae Wilsonianae, Vol. 1,1913.
S ch n e id e r, C. K. Handbuch der Laubholzkunde, Bd.
I, 1906.
S i1 v a-T a r ou c a, E. und S c h n e i d e r , C. K. Unsere Freiland-Laubgehölze, 1930.
S p ä t h , L. Späthbuch, 1930.
d e V i1m or in, M. L. et B ois, D. Fruticetum Vilmorinianum. Cat. Prim. 1904.
II.
Koelreuteria paniculata L a x ma n n
en
Koelreuteria apiculata R e h d. e t W i l s .
door H. J. VENEMA.
De plant, waar we thans de 'belangstelling van onze
lezers voor vragen, is de hierboven genoemde vertegenwoordiger van de familie der Sapindaceae. In October
trekt zij vooral de aandacht door de typische vruchten:
een opgeblazen, kegelvormige doosvrucht, uit 3 kleppen
bestaand en welke ongeveer 4—5 cm lang en 2,5 cm
breed is. In elk hokje van de driehokkige vrucht zit een
tweetal zaadjes; als regel ontwikkelt zich daarvan slechts
één tot rijp zaad. De zaden zijn ongeveer zoo groot als
een erwt en donkerbruin van kleur. De eindstandige trossen met vruchten verleenen dezen boom in d e h v o o r faerfst een zeer opvallend karakter. De bladeren zijn tot
35 cm lang, enkelvoudig geveerd, 5—7-jukkig en afwisselend geplaatst. D e blaadjes zijn tot 10 cm, lang, langeivormig, grof gezaagd tot veerdeelig, soms geveerd,

Bloeiwijze van Koelreuteria paniculate Laxm.
Foto: Oostendorp.
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vooral aan de basis; ze zijn kortgesteeld of zittend. Dé
bladeren zelve staan horizontaal uitgespreid aan de lichtbruin gekleurde twijgen. Aan de bovenzijde zijn ze donkergroen van kleur en aan de onderzijde lichter, bovendien kort benaard. De tallooze, kortgesteelde, gele bloemen staan in groote eindstandige pluimen, welke pyramidaal van vorm zijn 'en 25—40 cm lang worden. De
bloem 'bestaat uit een kelk, welke diep en ongelijk in 5
lobben gedeeld is. Verder uit 4 kroonbladeren, welke ongeveer 4 X zoo lang zijn als de kelkbladen, 8 (of minder)
meeldraden, wier helmdraden behaard zijn, en een stijl
kleiner dan de meeldraden, welke aan den top in drieën
gespleten is. Dan is er verder nog een purperkleurige honigschijf aanwezig.

Links: blad van K.apiculata Rehd. et Wils.
Rechts: blad van K. paniculate Laxm.
Foto; Oostendorp.
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De plant ontwikkelt zich tot een boom van ongeveer 8
'm hoogte. H a a r natuurlijke woonplaats is China en Japan. W a t de cultuur van deze plant 'betreft, zij verkiest
een zonnige standplaats en een goed doorlaatbaren 'bodem.
Op koudere standplaatsen vermijde men een natten bodem. De vermeerdering kan op vele wijzen geschieden:
zoowel door stekken van jonge loten in !het voorjaar, als
door wortelstek, afleggers en zaden.
Volgens B e a n zou de plant ingevoerd zijn in Engeland in 1763, waar zij het eerst gekweekt werd door
C r oo me in Worcestershire. Het geslacht is genoemd
naar Prof. J. G. Koe1r eut er, een beroemd botanicus
uit Karlsruhe, die van 1733—1806 leefde.
In 1904 werd door W i l s o n ingevoerd K. apiculata,
door R e n d e r en W i1 son beschreven in een werk
van Prof. S a r g e n t (1916), 'getiteld: Plähfae Wilsonianae. Zij is nauwverwant aan K. paniculata, maar
onderscheidt zich hiervan door de meestal dubbelgeveerde
bladeren en de iets dikkere en stompere vrucht. W i l s o n

Links: Vruchtblad van K. apiculata Rehd. et Wils.
Rechts: Vruchtblad van K. paniculata Laxm.
Foto: Oostendorp.
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vond deze plant in het Westen van Szech'uan en wel op
heete, droge standplaatsen, voornamelijk in rivierdalen
met een woestijnkarakter. Het is een vrij lage boom met
een uitgespreiden kop en een betrekkelijk dikken stam. De
plant bloeide de eerste maal in Kew in 1921 en produceerde rijpe zaden, welke jonge planten opgeleverd hébben.
Het Arboretum bezit zoowel K. paniculata als K. apiculata. In warme zomers, zooals we er dit jaar (1934) gehad 'hebben, vormt de eerste soort ook bij ons rijpe zaden,
welke dan aangeboden worden in de zaadlijst. Dit jaar
bloeide voor de eerste maal K. apiculata en bracht enkele
vruchten voort. Of deze rijpe, kiemkrachtige zaden zullen
leveren, is op dit oogenblik nog niet te 'beoordeelen.
Behalve de bovengenoemde twee soorten zijn in Kew ook
nog in cultuur K. bipinnata Franchet en K. formosana
Hayata. Het zijn edhter kasplanten, 'behalve in 'het Z . W .
van Engeland, waar zij op zeer beschutte plaatsen ook in
de open lucht gekweekt kunnen worden.
In de belangrijke monografie van R a d 1k o f e r
over de Sapindaceae, uitgekomen in Das Pflanzenreich
(1933) worden verder nog genoemd de soortfen K. minor
Hemsl., K. Henryi Dümmer en K. integrifoliola Merrill.
Mochten in ons land nog andere Koelreuteria's in cultuur zijn dan K. paniculata en K, apiculata, dan zullen we
dat gaarne vernemen.
Hl.
Over enkele Colutea species.
door H. J. VENEMA.
Over enkele Colutea-soorten, welke ons ter determinatie toegezonden werden, wenschen we het volgende op
te merken. Waarschijnlijk kunnen verschillende 'kweekers
daarmee hun voordcel doen. Zoo werd onder den naam
van C. arborescens purpurea een plant aangeboden, welke C. media Willd. moet heeten. Het is een bastaard van
C. arborescens L. en C. orientalis Mill.; deze bastaard
bezit bruin-roode tot donker oranjekleurige bloemen.
Een C, arborescens var. purpurea vermeldt Re h d er in
zijn 'handboek niet. W e l de var. crispa Kirchn., een langzaam groeiende plant, waarvan de bladeren een gegolfden
rand bezitten, en de var. bullata Rehd., een dwergvorm,
met 5—7 blaadjes (in plaats van 9—13), welke eenigszins
13

bol staan en 8—15immlang zijn (in plaats van 15—30 mm,
wat typisch is voor de soort).
W a t ingezonden was onder den naam van C. melanocalyx bleek evenzeer te behooren tot C. media
Willd. W e hebben hier te doen met een geval, waaruit blijkt, dat het ontbreken van een auteursnaam tot
twijfel aanleiding kan geven. R e n d e r vermeldt in
zijn meergenoemd handboek twee soorten onder den
naam C. melanocalyx, en wel de eene met als auteur
Boissier en de andere als tuinnaam (hort). C. melanocalyx Hort. is synoniem met C. cilicica Boiss. (= C. longialata Koehne); zij is o.m. gekenmerkt door gele bloemen
ten getale van 3—5 per tros. De zwaarden van de bloeir
zijn langer dan de kiel. C. cilicica Boiss. heeft 3—5-bloemige trosjes; kleinere, eveneens gele, bloemen; een donkerbruine, dicht behaarde kelk (waar de naam melanocalyx betrekking op heeft), met breedere driehoekige tanden; de zwaarden zijn iets langer dan de kiel. De hier vermelde kenmerken zijn duidelijk verschillend van die van
C. media (o.m. met rijke bloemtrossen, en geelbruine tot
donkerbruine bloemen, waarvan de zwaarden kleiner dan
de 'kiel zijn). Weliswaar is bij deze plant de kelk ook
donkerbehaard, maar dat rechtvaardigt nog niet haar
den naam melanocalyx te geven. Andere kjenmeriken
zijn daarvoor 'beslissend. Het is niet uitgesloten, dat in ons
land één der melanocalyx-soorten toch in cultuur is. In
dat geval is het dus noodzakelijk den auteursnaam te vermelden of nog liever, om in het geval van C. melanocalyx
hort. te spreken van C. cilicica Boiss.
Ten slotte bevatte de collectie nog een takje, dat den
naam C. cruenta droeg. W e kennen een C. cruenta
Ait. = C. orientalis Mill. Deze soort is o.m. gekenmerkt
doordat het vruchtbeginsel aan den top open is, de bloemen rood-oranje tot oranjebruin zijn. De vlag is voorzien
van een gele vlek aan de basis, terwijl de zwaarden korter
dan de kiel zijn. De blaadjes zijn 8—15 mm lang. 'Het
gezonden takje was afkomstig van een' plant, welke tot de
soort C. cilicica behoort; behalve de boven reeds vermelde
kenmerken kan hier nog aan toegevoegd worden, dat het
vruchtbeginsel gesloten is.C. cilicica Boiss. en C. orientalis
Mill. ( = C. cruenta Ait.) verschillen dus voldoende van
elkaar om vergissingen te voorkomen. Gaarne zal het Arboretum echter materiaal ter controle ontvangen.
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IV.
Prunus subhirtella M i q.
door H. J. VENEMA.
Deze Japansche kers werd voor de eerste maal beschreven door M iq u e 1 (1829—1871), destijds hoogleeraar in
de plantkunde te Utrecht en Amsterdam, in Ann. Mus.
Lugd. Bat. 2 :91, 1866. In Japan zijn de verschillende variëteiten en vormen van dezen kers 'bekend onder den naam
van Higan-kersen. Onderling vertoonen zij groote verschillen in habitus, kleur |en vorm der bloemen, welke bij
alle vormen als regel vóór de bladeren verschijnen. D e jonge twijgen, de bladstelen, de onderzijde der bladeren en de
bloeiwijzen zijn min of meer behaard. Het is mij bekend,
dat sommige kweekers dezen kers uitgezaaid hebbenen dat
hun de groote vormenrijkdom der zaailingen opgevallen
is. Het is misschien daarom niet ondienstig hier een
overzicht te geven van de belangrijkste vormen, welke
P a u l R u s s e l l noemt in een publicatie van dit jaar
(1934): „Tihe oriental flowering Cherries", Circular no.
313 of the United States Department of Agriculture .
Als het wilde prototype van deze soort beschouwt hij
Beni-higan (de lila Higan). Het is een boom, die een
hoogte van 60 voet kan bereiken en welke krachtige takken draagt. De bladeren zijn langwerpig ovaal tot langwerpig elliptisch, 5—10 cm lang, scherp en vaak dubbel
gezaagd, toegespitst, behaard op de nerven aan de onderzijde van de bladeren en op de bladstelen; bloemen enkel,
lichtlila, ongeveer 5 cm in doorsnede en geplaatst in zittende schermen, welke uit weinig bloemen 'bestaan; kelkbuis min of meer behaard, aan de basis min of meer opgeblazen, gewoonlijk cylindrisch, dof bruinrood tot roodpurper; helmknoppen geel, stijl gewoonlijk behaard aan de
basis; vruchten ongeveer bolvormig, zwart, 10 mm in
diameter, met zeer welriekend vleesch. Deze vorm bezit
de minste sierwaarde. Door zijn afmetingen en vrij stijven,
opgaanden vorm, kan deze 'boom het best worden gebruikt
voor groote parken. De Japanners noemen hem ook wel
Shiro-higan (witte Higan) en TachMiigan (de rechtopgaande); de eerste naam heeft betrekking op de erg bleeke,
vrijwel witte, bloemen. W i1 so n vond dezen 'boom spontaan groeiend in sommige deelen van Hondo-Japan, op het
eiland Quelpaert, Chosen, in het Westelijk deel van Hupeh
en in Centraal-China. Het hout was vroeger in Japan zeer
15

gezocht, omdat het gebruikt werd voor het drukken. Zoo
groot was de vraag er naar ( dat wild-groeiende boomen
thans zeer zeldzaam zijn.
De Higan is een struik van hoogstens 25 voet hoogte,
gewoonlijk minder; de kroon is wijd uitgespreid en laag,
zij verbergt dikwijls den korten, dikken stam. D e jonge
twijgen zijn grijs; zij worden in het tweede of derde jaar
purperkleurig. De bladeren zijn kleiner, ronder en kaler,
dan die der andere vormen van de Higan-kersen. D e bloemen zijn enkelvoudig, lichtpaars, ongeveer 4.5 cm in diameter; zij verschijnen vóór de bladeren. D e bloemkroonbladeren zijn rond-elliptisch, de kelk is roodachtig; de stijl
kaal of licht behaard aan de basis, de vrucht min of meer
bolvormig en zwart van kleur.
Waarschijnlijk is dit de rijkstbloeiende van alle kersen;
in het wild is hij onbekend. 'Hij wordt algemeen gekweekt
in West-Japan van Hondo tot het Zuiden van Nagasaki,
waar hij ook genoemd wordt Ko-higan en Kizo-zakura.
De bloenien,. de grootste van deze groep, ontstaan in
zoo'n overvloed, dat de takken en de stam er geheel door
verborgen kunmen zijn; daarin overtreft hij misschien nog
Prunus jedoënsis. In het Arnold Arboretum is hij bovendien nog winterharder. Het Arnold Arboretum bezit twee
exemplaren, welke ongeveer 40 jaar oud zijn; de toppen
van de wijd uitgespreide takken bereiken bijna den grond.
Dit zijn waarschijnlijk de oudste exemplaren in cultuur
buiten Japan. Hij zou ook wel den naam van Beni-*higan
dragen; verder Usu-beni-higan, met echter kleinere en
veel lichter gekleurde bloemen en donkerder loof.
Jugatsu-zakura (in October bloeiend) is een boom van
een eenigszins struikachtig karakter, ongeveer 20 voet
hoog, met een ronde, afgeplatte kroon; bloemknoppen
smal-eivormig, min of meer lila; kelk min of meer behaard,
in vorm varieerend van buisvormig, iets opgezwollen onder het midden in de enkele bloemen, tot omgekeerd-kegelvormig in de dubbele bloemen; kelkbladen donker roodbruin, breed driehoekig, min of meer gezaagd; bloemen
min of meer dubbel, gewoonlijk lichtpaars, zoowel in den
herfst als in het voorjaar verschijnend en soms tijdens
zacht weer ook gedurende de wintermaanden. In Japan
groeit deze kers vooral in den omtrek van Tokio, waar hij
Chigo-higan, Chiyo-higan en Yaye-higan genoemd wordt.
In Engeland «werd (hij ingevoerd in 1906, aanvankelijk
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onder den naam P. Miqueliana; later werd deze naàm
gewijzigd in P. microlepis en ten slotte herkende men er
in P. subhirtella. In de Ver. Staten werd 'hij omstreeks
1909 ingevoerd; het is de eenige Japansche kers, welke geregeld in het najaar en in het voorjaar bloeit. De herfstbloamen zijn kleiner dan de voorjaarsbloemen, dikwijls
zijn zij wit. Wanneer er in den herfst een rijke bloei is,
dan is de voorjaarsbloei arm, en omgekeerd. De herfst'bloemen brengen geen vruchten voort. De bloeiperiode van
deze kers is aanmerkelijk langer, dan die van de andere
Higan-ikersen, omdat de bloemknoppen zich geleidelijk
na elkander openen.
Een du'bbelbloemige vorm, die veel gelijkenis vertoont
met de voorgaande, is Momi-jigari, wat zooveel bleteekent
als: uitstapje om de roode herfstbladeren van den Acer te
zien. 'Het is echter geen herfstbloeier; de roode knoppen
ontwikkelen zich tot kleinere en meer lilakleurige bloemen.
De meest bekende Higan-kers is Shidare-higan, die tot
een grooten boom van 50 voet kan uitgroeien, zoowel met
krachtige, gebogen takken, als horizontaal uitstaande tak- •
ken met naar beneden hangende twijgen. Enkele bloemen,
welke in grootte en in kleur van bijna wit tot diep paars
variéeren, terwijl de kelkbuis opgeblazen is aan de basis
en min of meer behaard. Door gelheel Japan komt deze
boom in tuinen, op kerkhoven, om tempels, enz. algemeen
voor. Hij kan een hoogen leeftijd bereiken; afgeleefde,
knoestige exemplaren genieten vooral de bewondering van
de Japanners. lm de Ver. Staten schijnen twee typen voor
te 'komen, een pyramidaal groeiend type, dat met toenemenden leeftijd in hoogte toeneemt, en een tweede type,
waarvan de kroon vanaf een zekeren leeftijd meer in de
breedte toeneemt. Het pyramidale type wordt algemeen
meer gewaardeerd. Zaailingen van deze variëteit stellen
echter gewoonlijk teleur; niet alleen wat bloemWeur, maar
ook de kwaliteit betreft. Veel beter kan men enten of
oculeeren van beleende stammen. De Shidare-higan is in
Europa ingevoerd door v o n S i e b o l d omstreeks 1862;
in de Ver. Staten zou hij reeds veel eerder ingevoerd zijn.
Er zijn enkele vormen bekend met donker lilakleurige,
dubbele bloemen, welke echter onderling onder meer verschillen in grootte en bloeitijdstip. Door M iy o sh i zijn de
laatste jaren ook variëteiten beschreven, die afwijken in
kleur, beharing van bepaalde bloemdeelen, enz. In het al17

gemeen kan opgemerkt worden, dat het een zeer variabele
groep van planten is; enkele van de vele vormen kimmen
vrij veel zaad voortbrengen; de zaailingen daarvan worden
gebruikt als onderstam voor de betere vormen.
Wij zien dus, dat er reeds een groot aantal vormen van
P. subhirtella bekend is; een aantal daarvan is min of
meer volledig beschreven. Laat dit een waarschuwing zijn
voor de kweekers, die hun zaailingen wenschen te benoemen. In de eerste plaats moet beslist worden of de vermeende nieuweling niet overeenkomt met een van de bestaande Japansehe vonmen; wanneer dat niet het geval
mocht zijn, dan mag er nog geen Latijnsche variëteitsnaam
aan gegeven worden, alleen maar een fancy-naam.

V.
Revisie der in Nederland gekweekte Crataegus-species.
I. Crataegus Lavallei H e r in c q, Cr. Carrierei V a u v e 1
of Cr. berberifolia T o r r , et G r a y ?
door H. J. VENEMA.
Inleiding.
Een der meest algemeen gekweekte Crataegi in ons land
isongetwijfeld Crataegus Carrierei.Daar er inde literatuur
geen overeenstemming bestaat, of de bovengenoemde
naimjen synoniemen zijn en men door kweekers iwel ééns
hoort bewerlen, dat Cr. Lavallei iets anders is dan Cr. Carrierei, ligt het op den weg der Crataegus-coownissie uit de
Nederlandsche Dendrologiscbe Vereeniging, om te trachten eenige opheldering te brengen in deze kwestie. Enkele
vragen, welke beantwoord moeten worden, luiden bijv.:
W a t is in de literatuur onder deze diverse namen beschreven? en: In hoeverre bestaat daartusschen overeenstemming? Vervolgens moet een onderzoek ingesteld worden
naar de Crataegi, welke in ons land onder elk dezer namen
gekweekt 'worden.
In het najaar van 1934 werd dan ook een verzoek gericht tot e(en aantal boomkweekers en gemeentelijke instellingien om aan de afdeeling Plantensystamatiek der Landbouwhoogeschool takken met vruchten te zenden van boo18

men, welke door hen onder een van 'deze namen gekweekt
worden. Mochten van eenzelfde kweekerij van verschillende exemplaren takken gezonden worden, dan, zoo werd
verzocht, was 't gewensoht, de takken van eenzelfde exemplaar afzonderlijk te verpakken en den boom op een of andere wijze te merken, waardoor het mogelijk zou zijn,
in het voorjaar van 1935 van hetzelfde exemplaar bloeiend
materiaal te zenden.
Aan dit verzoek is door velen voldaan. 'Hier is dan ook
een woord van hartelijken dank op zijn plaats aan hen, die
ons op deze wijze hun steun verleend hebben.
De oorspronkelijke planten.
Het literatuuronderzoek leerde ons al spoedig, dat het
noodzakelijk was, zoo mogelijk het oorspronkelijke materiaal te bestudeeren. Authentiek herbariummateriaal van
Cr. Carrierei (een bloeiende tak en een tak met vruchten) en foto's van Cr. Lavallei (van een sterielen tak en
een tak met vruchten), welke we van ihet Muséum National
d'Histoire Naturelle (Directeur Prof. Dr. A. G u i11 a u<min) te Parijs, mochten ontvangen, verschaften ons te
weinig steun bijbet onderzoek. Verschillende moeilijkheden
kunnen alleen dan met zekerheid opgelost worden, wanneer we de planten, waarop de verschillende beschrijvingen steunen, in Wageningen in cultuur hebben. Daarmede
zou bet iraateriaal ,dat in ons land gekweekt wordt, op alleszins bevredigende wijze vergeleken kunnen worden,
Het bleek voorts, dat wij bier geen planten kweeken
onder' dien naam Crataegus berberifolia T. & 'G. of Cr.
crus galli L. var. berberifolia Sargent. Toch hopen we dit
najaar enkele exemplaren, onder dezen naam gekweekt in
de Kew Gardens, te ontvangen, ter beoordeeling van enkele vragen betreffende de synoniemie, waarover straks
meer.
Crataegus Carrierei is een zeer algemeen gekweekte
plant. (Volgens C a r r i è r e (1883) is deze plant ontstaan
uit zaad, onder den naam Cr. mexicana door hem uitgezaaid in den tuin van het Muséum d'Histoire Naturelle
te Parijs, toen hij nog tuinchef was van deze inrichting.
In een artikel van M a r t i n e t en L e s o u r s in de
Revue Horticole van 1924 komt eene afbeelding voor van
Cr. Carrierei, staande voor het vroegere bureau van C a rr iè r e, met de opmerking, dat dit exemplaar zonder twij19

fel het eerste exemplaar is. Het lag dus voor de hand in
Parijs te informeeren, of deze boom daar nog voorkomt.
Dr. P. C ho u a rd, Redacteur van de Revue Horticole,
was zoo vriendelijk ons uitvoerig in te lichten. )Het exemplaar, waarvan hierboven sprake is, zou in elk geval reeds
sedert 1853 in cultuur zijn. Het staat thans niet meer op zijn

De oudste afbeelding van Crataegus LavaUet uit Arboretum
Segreziaoum, 1885.
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oorspronkelijke plaats, maar is verhuisd naar de „Service
de la Multiplication", omdat op de oude plaats een nieuw
gebouw gekomen is voor de zoölogische collecties van dien
Graaf van Orleans. Bovendien heeft men er (enten van
staan in het Pare de Chèvreloup en de Ecole d'Horticulture
van Versailles. Van dit oorspronkelijk materiaal mochten
we enthout ontvangen, zoodat we thans in (het Arboretum
over authentiek materiaal van Crataegus 'Carrierei beschikken.
Door sommige auteurs, o.a. R e h d e r (1927), V a l e k e n i e r S u r d n g a r (1929), e.a. wordt Cr. Lavallei
als synoniem met Cr. Carrierei beschouwd; C a r r i è r e
zelve kan zich daarmede niet vereenigen, zooals we straks
nader zullen zien. Het zou dus ook zeer gewenscht zijn, om
naast de oorspronkelijke beschrijving van Cr. Lavallei,
ook nog over authentiek materiaal te beschikken. La v a1l é e (1885) vermeldt in zijn „Arboretum Segrezianum",
dat bij sedert 1867 aldaar in cultuur is en in 1874 voor de
eerste maal gebloeid heeft en vrucht gedragen. Volgens
Dr. C h o u a rd zou het Arboretum Segrezianum niet
meer bestaan. Het is hem niet bekend, waar de planten
van deze beroemde collectie gebleven zijn. Ongetwijfeld
zal (het van belang zijn een uitgebreid onderzoek in te
stellen naar het lot van den tuin. Misschien is het mogelijk,
dat w e op deze wijze het authentiek exemplaar van Cr.
Lavallei, of een zijner nakomelingen, achterhalen kunnen.
De juiste auteursnamen.
Welke auteursnamen moeten voor bovenstaande namen
gebezigd worden? R e e d e r
(1927), en met hem
S c h n e i d e r (1906), M o 11e t (1925), B o o m (1933),
B e a n (1919), C a r r i è r e (1883), M o u i l l e f e r t
(1892—'98), schrijft: C. Lavallei Herincq. Terecht wijst
Va l e k e n i e r S u r i n g a r (!929) er op, dat L a v a l 1é e schrijft: Cr. Lavallei F. Herincq mss, wat wil zeggen,
dat H e r i n c q eene beschrijving gemaakt heeft, welke
echter niet gedrukt is; L a v a 1 1é e is dan ook de auteur
van dezen naam. S a r g e n t (1892) schrijft Cr. Lavallei
Hort. Paris, wat zeker onnoodig is.
Als auteur van Cr. Carrierei vindt men vrij algemeen
vermeld V a u v e 1; zoo bij M o t t e t (1925), B o o m
(1933), R e h d e r (1927), B e a n (1919). S p ä t h
(1930), S c h n e i d e r (1906) en in de „Handlist of Trees
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and Shrubs" (1925), Bull, of misc. Inform. 1893 (App. I,
pag. 22, niet 24, zooals de Index Kewfensis vermeldt en
ook S c h n e i d e r onjuist citeert). De Index Kewiensis
vermeldt in zijn Suppl. I: Cr. Carrierei Hort. Vauvel; dat
is zeker juister. K o e h n e (1896) vermeldt slechts h.,
d.w.z. dat Cr. Carrierei een tuinvorin zou zijn.
V a uv e 1,de opvolger van C a r r i è r e als Chef van
de tuinen van het Mus. d'Hist. Nat., meende den naaan
van zijn voorganger te moeten verbinden aan dezen Crataegus. Maar beschreven heeft V a u v e l hem niet, dat is
door C a r r i è r e geschied. S a r g e n t heeft in zijn
„Silva of North America", Vol. IV, pag. 91, 1892, den
auteursnaam van Cr. Carrierei juist toegepast.
De juiste schrijfwijze.
De heer L. A. S p r in ge r wees mij er terecht op, dat de
naam Lavallei onjuist geschreven is. Evenzoo is de schrijfwijze Cr. Lavallei (o.m.bij Schneider I,pag. 795, 1906),alsmede die van Lavallé ( B r a d l e y , Bibliogr. o.m. Dl III, p.
261) foutief. De plant is genoemd naar A l p h o n s e L a v a 11 ée. Het recht om een onjuist geschreven naam te veranderen is neergelegd in de Internationale Nomenclatuurregels en wel in Art. 70. Het gebruik van een accent is
niet gewenscht volgens Aanbeveling XLc. De juiste schrijfwijze zou dus zijn: Cr. Lavalleei. Dit is des te noodzakelijker, daar er ook een botanicus L a v a l I e geweest is,
die o.a. geschreven heeft een „Catalogue général des plantes cultivées de Dyon" (1854) en een „Histoire et statistique de la Vigne" (1854).
Ook de schrijfwijze Cr. Carrierei en Cr. Carrièrii is onjuist. Dit moet dus zijn Cr. Carrierei.
Soort o£ Bastaard?
Is Cr. Carrierei = Cr. Lavalleei? Dit is al een oude
strijdvraag. L a v a 1 1é e beschouwt hem als een soort.
Ook de Directeur van de Ecole Nationale d'Agriculture
de Grignon schreef ons, dat hij Cr. Carrierei als een soort
aanmerkt. C a r r i è r e echter vat dezen boom op als
een bastaard waarvan Cr. mexicana de moederplant zou
zijn. Volgens R e h d e r is Cr. mexicana DC. = Cr. pubescens Steud., welke volg;ens hem waarschijnlijk niet in
cultuur is, daarentegen Iwel Cr. pubesetens Steud. f. stipulacea Stapf. C a r r i è r e schrijft verder, dat men Cr.
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Carrierei en Cr. Lavallei voor idientiek heeft willen houden. Herhaaldelijk 'heeft hij materiaal van beide planten
met elkaar kunnen vergelijken, daar L a v a 11é e meer dan
eens op de bijeenkomsten van de „Société Nationale et
Centrale d' Hort. de France" takken meegebracht heeft.
Carrière vermeldt afzonderlijk,dat hij de beide boomen niet
met elkaar heeft vergeleken. Volgens C a r r i è r e kunnen
beide niet idientiek zijn, gezien reeds het verschil in afkomst. Weliswaar bestaan er tusschen beide geen belangrijke verschillen, maar in andere gevallen heeft men het
specifieke karakter van minder belangrijke kenmerken niet
betwist. L a v a 11é e hecht, behalve aan enkele morphologische verschillen ter karakteriseering van zijn soort,
vooral veel waarde aan bet feit, dat in het najaar
en in den winter, ook al ligt de grond bezaaid met vruchten, deze nooit door de vogels gegeten worden, wat wel
het geval is met de vruchten van Cr. Carrierei. Al lijkt dit
op het eerste gezicht wel een belangrijk verschil, toch
mogen w e hier geen waarde aan toekennen. Het is van
onze inlandsche Meidoorns genoegzaam bekend, dat de
eene struik druk bezocht wordt door vogels en de andere,
hoewel overladen met vruchten, vrijwel geheel gemeden
wordt. Ook K e a r t o n , in „Our Birds Friends", heeft
daarop gewezen. Ko e h n e (1896) vermeldt, dat Cr. Carrierei 'h. = Cr. crus galli L. X Cr. punctata Jacq. Dat Cr.
Carrierei synoniem zou zijn met Cr. crus galli L. var. ber'berifolia Sargent lijkt (hem twijfelachtig.
In 1888 wordt Cr. Carrierei in Gard. Chron. afgebeeld
en door B e a n beschreven als Cr. mexicana var. Carrièrii,
waarschijnlijk onder invloed van de opmerking van C a r r iè r e,als zou de plant ontstaan zijn uit een zaaisel van Cr.
mexicana DC. (Cr. pubescens Steud.). Op de onjuiste
schrijfwijze wees ik boven reeds. L a n g e (1897), wiens
boek ik helaas niet gezien heb, houdt volgens S c h n e i d e r beide voor identiek. M o u i11 e fe r t (1892—1898),
erkennende de verschillen tusscben Cr. Lavallei en Cr.
Carrierei, adht deze zóó gering, dat hij beide voor identiek houdt. Ook de meening van C a r r i è r e , als zou
Cr. mexicana de moederplant zijn, verwerpt hij met beslistheid. Hij ziet veel meer overeenkomst met Cr. tomentosa Du Roi of Cr. pyrifolia Ait., vooral met de laatste.
Deze beide soorten zijn volgens bedendaagsche opvattingten synoniem met Cr. tomentosa L.
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Sc h n e i d e r (1906) sluit zich aan bij de meening van
K o e h n e (zie boven). K o e h n e zou bovendien
aan S c h n e i d e r medegedeeld hebben, dat Cr. Carrierei niet synoniem is met Cr. Lavallei. S c h n e i d e r
neemt in deze kwestie geen bepaald standpunt in.
In de „Handlist of Trees and Shrubs" der Royal Botanie Gardens te Kew (1925) •wordt ook aangenomen, dat
Cr. Carrierei = Cr. punctata X Cr. crus galli. R e h d e r
(1927) is er niet zeker van, of Cr. Lavallei een bastaard
is van Cr. crus galli en Cr. pubesaens. W e l houdt hij Cr.
Lavallei voor synoniem met Cr. Carrierei.
B e a n (1929) kan zich ook niet vereenigien met de imeening, als zou Cr. Carrierei een bastaard zijn van Cr. punctata en Cr. crus galli; wel houdt hij Cr. Carrierei en Cr.
Lavallei voor synoniemen.
V a l c k e n i e r S u r i n g a r (1929) 'houdt beide
evenzeer voor identiek, maar vermeldt niets omtrent den
oorsprong.
Ook B o o m (1933) houdt beide voor synoniem; hij vermeldt als afkomst Cr. crus galli X Cr. pubescens.
M o t t e t (1925) vermeldt niets omtrient de afkomst,
wel houdt hij beide voor synoniem»
W a t is de juiste naam?
Staat men op het standpunt, dat Cr. Carrierei en Cr.
Lavallei synonieme namen zijn, een standpunt, dat thans
wel algemeen ingenomen wordt, zooals uit bovenstaande
citaten blijkt, dan kan men nog naar de prioriteit vragen.
M o u i11 ef er t (1892—1898) beweert, dat de beschrijving van Lavallée in zijn Arboretum Segrezianum (1885)
ouder is dan die van C a r r i è r e in Revue Horticole
(1883), maar de beschrijving van L a v a l l é e berust op
'n ouder exemplaar dan die van C a r r i è r e ; daarom prefereert M o u i l l e f e r t den naam Cr. Carrierei. Dat is
natuurlijk een onjuist standpunt. In de nomenclatuurregels
is nergens sprake van den ouderdom van een te beschrijven plant, daaraan kan zeer zeker geen prioriteit ontleend
worden. R e h d e r (1927) geeft de prioriteit aan Cr. Lavallei, waarmede V a l c k e n i e r S u r i n g a r (1929)
zich niet vereenigen kan. Ook V a l c k e n i e r S u r i n g a r beweert, dat de beschrijving in de Revue Horticole
ouder is dan die in Arboretum Segrezianum. Maar R e hd e r heeft aan V a l c k e n i e r S u r i n g a r (1931) ge24

schreven, dat het werk van L a v a 11é e in afleveringen
verschenen is; de aflevering, waarin Cr. Lavallei beschreven is, is gedateerd 1880. Ook (heeft Dr. C h o u a r d ons
dit geschreven. Daarom geeft R e h d e r de prioriteit aan
den naam Cr. Lavallei. V a l c k e n i e r S u r i n g a r kan
zich daarmee niet vereenigen. Volgens hem geldt van een
werk, waarvan de afleveringen niet aangegeven zijn, het
jaartal van het geheele werk. Met deze opvatting van
V a l c k e n i e r S u r i n g a r ben ik het niet eens. Niemand zegt, dat een werk, hetwelk in afleveringen verschijnt, gebonden moet worden. Het jaartal van de aflevering is naar mijn meening wel degelijk van foeslissenden
invloed. Hier zou ik n.l. Art. 45 toegepast willen zien. Intusschen valt niet te ontkennen, dat deze kwestie voor discussie vatbaar is; naar mijn meening voorzien de nomenclatuurregels hier niet in. Voor de toekomst geldt Art. 45,
en in dit verband zij speciaal gewezen op Aanbeveling
XXVII, waarin de wensch uitgesproken wordt, dat in werken, welke in afleveringen verschijnen, in de laatste aflevering van elk deel nauwkeurig vermeld wordt de datum,
waarop de afzonderlijke afleveringen verschenen zijn.
Wanneer men deze aanbeveling opvolgt, kunnen zich geen
moeilijkheden voordoen, als die waarmede we thans te
maken hebben. *) Het is dus gewenscht, dat men zich op
het a.s. Congres uitspreke over den geldigen datum in
gevallen van vroegere werken, welke in afleveringen verschenen zijn, welke afleveringen wel gedateerd zijn, maar
waarvan in het volledige werk daaromtrent niets te vinden is.
Naar mijn meening blijft dus in ons geval geldig de
datum der aflevering en niet die van het geheele werk.
Bij S a r g e n t (1892) kan men vinden, dat Cr. Carrierei en Cr. Lavallei Hort. Paris vermeld worden als synoniemen van Cr. crus galli L. Helaas wordt dit niet nader
gemotiveerd. Enkele jaren later, in 1896, vermoedt
K o e h n e, dat Cr. Carrierei = Cr. crus galli L. var. ber~
berifolia Sargent. Nu heeft S a r g e n t onder zijn Cr. crus
galli inderdaad een var. 'berberifolia genoemd, Welke hij
synoniem noemt met Cr. berberifolia Torr, et Gray. In
*) Ik vernam, dat het Britsch Museum voor Natuurlijke Historie
tegenwoordig zijn tijdschriften met de omslagen inbindt. Dat is natuurlijk ook een' oplossing.
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1905 en 1921 .herstelt S a r g e n t deze weer tot den rang
van soort, dus Cr. berberifolia Torr, et Gray. Deze soort
hoort thuis in W . Louisiana, O. Texas en hier en daar in
de zuidelijke Atlantische staten. Wij hopen het volgende
jaar over een exemplaar van Cr. berberifol.;a T. & G. te
beschikken (de plant komt o.m. in de Kew Gardens voor)
om'haar te vergelijken met onze Cr. Carrierei en Cr. Lavalleei. Voorloopig lijkt mij de identiteit van de beide laatste
Crataegi met Cr. berferifolia niet erg groot.
Dat een eenmaal geuite meening heel lang kan doorwerken, ondanks herhaaldelijk gepubliceerde andere opvattingen, blijkt wel hier, waar b.v. M o t t e t in 1925 als
vaderland van Cr. Carrierei vermeldt N. Amerika, een
bewering, welke naar mijn meening ontleend is aan S a r g e n t (1892). (Zijn literatuurverwijzing naar de Revue
Horticole van 1853 is trouwens ook onjuist; dit moet zijn
1883).
De verschillen tusschen Cr. Lavalleei en Cr. Carrierei.
Indien Cr. Lavalleei en Cr. Carrierei niet synoniem zijn,
wat zijn dan haar verschillen? Letten we dan in de eerste
plaats op de verschillen, welke we kunnen halen uit de
beschrijvingen van haar beider auteurs.
Cr. Carrierei heeft een glanzende schors, grijsgroen of
eenigszins witgroen van kleur. Cr. Lavalleei heeft evenzoo een glanzende schors, maar deze is bruingroen van
kleur. Van beide soorten zyn de bloemen wit, maar die
van Cr. Carrierei zouden heel licht-rose verbloeien. Diameter van de vrucht van Cr. Carrierei 16—18 mm, van
Cr. Lavalleei 18—20 mm. Dat zijn maar zeer weinige en
onbelangrijke verschillen. De zeer beknopte beschrijving
van Cr. Carrierei laat een goede vergelijking met de uitvoerige beschrijving van Cr. Lavalleei niet toe. Vergelijken we de gekleurde afbeelding, welke aan het artikel van
C a r r i è r e is toegevoegd, met de beschrijving van L a v a l l é e , dan vallen ons nog enkele verschillen op. Zoo
zyn de helmknoppen rood gekleurd; volgens de beschrijving zijn deze bij Cr. Lavalleei lichtgeel van tint. Ook is
de discus op de afbeelding van Cr. Carrierei diep rood
gekleurd, maar hieromtrent vermeldt L a v a l l é e in zijn
beschrijving niets. Het is moeilijk aan te nemen, dat L av a l l é e een zóó opvallend kenmerk niet opgenomen zou
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hebben in zijn uitvoerige beschrijving, indien ook de bloemen van zijn plant een rooden discus bezaten. We moeten
wel aannemen, dat dit niet het geval was. Deze veronderstelling wordt nog gesteund door het feit, dat materiaal,
hetwelk ik van enkele kweekers ontvangen heb, behalve
crêmegele helmknoppen ook een geelgroenen discus bezat.
We zien, dat er tusschen beide soorten verschillen bestaan in de kleur van den stam, de diameter van de
vrucht, de kleur der helmknoppen en zeer waarschijnlijk
ook in de kleur van den discus. Duidelijk blijkt hieruit van
welk groot nut het zou zijn, indien we naast de oorspronkelijke Cr. Carrierei ook nog de beschikking hadden over
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De oudste afbeelding van Crataegus Carrierei uit de
Revue Horticole, 55e Ann., 1883.
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de oorspronkelijke Cr. Lavalleei, al verschaft ons de zeer
gedetailleerdebeschrijving van L a v a l l é e vele gegevens.
Volgens R e h d e r , de eenige auteur, die hier iets over
vermeldt, is de kleur van den discus rood; voorts zyn
volgens Rehder de helmknoppen geel of rood van kleur.
Doch volgens P a1mer heeft de kleur der helmknoppen
geen systematische waarde, in tegenstelling met S a r g e n t , die in zijn determinatietabellen van het geslacht
Crataegus („Silva of N. Am.", Vol. XIII, en „Manual of
the Trees of N.Am.", 1st Ed. 1905,2nd. Ed. 1921) een uitvoerig gebruik maakt van de kleur der antheren.
Resumeerend meenen we te mogen concludeeren, dat
uit een vergelijking van de oorspronkelijke beschrijvingen
inderdaad blijkt, dat er verschillen bestaan tusschen Cr.
Lavalleei en Cr. Carrierei; deze zijn echter van zoo weinig
waarde, dat zy in geen geval het bestaan van twee afzonderlijke soorten rechtvaardigen.
Opmerkingen over het ingezonden materiaal.
De bloemen.
Ik kom thans tot de bespreking van het materiaal, dat ik van verschillende kweekers en gemeentelijke instellingen ontvangen heb. Letten we eerst op de
bloemen, dan blijkt dat in geen der gevallen de helmknoppen rood zijn, zooals R e h d e r vermeldt, en zoo te zien
is op de gekleurde afbeelding in de „Revue Horticole" van
1883. Steeds is deze crême-geel. De kleur der helmdraden,
waar geen der auteurs iets over vermeldt, en die op genoemde afb. wit gekleurd zijn, is van bloemen, welke in
vollen bloei zijn, wit-geel. In de meeste gevallen krijgen
de helmdraden en evenzoo de stijlen een rose kleur. Hoe
meer de bloem afbloeit, hoe intensiever deze kleur wordt,
soms tot dieprood toe. De bloemen van de verschillende
inzenders vertoonen dit verschijnsel niet alle in dezelfde
mate.Het kan blijven by een rose verkleuren van de basis
der helmdraden en stijlen, maar ook kunnen deze geheel
rood worden. Het laatste is alleen het geval in reeds uitvallende bloemen. Slechts van één kweeker ontving ik
materiaal, waarvan zelfs de uitvallende bloem geen rose
verkleuring vertoonde.
Zoo is ook de kleur van den discus zeer variabel. Vrijwel steeds is deze dieprood gekleurd, wanneer de bloem
reeds uitgevallen is. Slechts in een paar gevallen blijft de
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discus geelgroen. Het al of niet aanwezig zijn der roode
kleurstof kan een erfelijk verschil zijn; de verschillen in
intensiteit van de roode kleur kunnen daarentegen heel
goed beïnvloed worden door uitwendige omstandigheden,
met name licht en vochtigheid.
Hoewel het in dit verband van weinig belang is, is het
toch wel interessant op te merken, dat de roode verkleuring van den discus verschillend verloopt. In sommige
gevallen is het eerste begin een heel smal rood randje aan
den top, dat scherp afsteekt tegen het overige deel. Op
den rooden rand volgt een gele ring en daarop de basis,
welke meer groen van tint is. Deze gele tint en de groene
basis worden bruiner van tint en zijn even voor of tijdens
het uitvallen der kroonbladeren dieprood van kleur. In andere gevallen kan de discus van de opengaande bloem
reeds rose gekleurd, en tijdens den vollen bloei mooi dieprood van tint zijn. Schematisch kunnen we nu de volgende gevallen onderscheiden: le, de discus wordt nimmer
rood, ook niet van de reeds lang uitgebloeide bloem; 2e,
de discus van de pas uitgevallen bloem vertoont een rood
randje en wordt geleidelijk geheel rood. In dat geval heeft
de in vollen bloei zijnde bloem evenzeer als in het eerste
geval een geelgroen discus; 3e, de discus der pas geopende bloem is rose. De bloem in volle fleur bezit een fraai
rood gekleurden discus; 4e, de discus van de pas geopende bloem is donker geelgroen, wordt spoedig daarna
donkerbruingroen en is tijdens den vollen bloei diep rood.
De roode kleur van den discus verdwijnt vrij spoedig;
zoodra de vruchtzetting begint, wordt de kleur groen.
Op de afbeelding in de „Revue Horticole" zijn de kroonbladen ook rose getint. Inderdaad zijn de bloemen, welke
afbloeien, in vele gevallen rose gekleurd, soms zelfs vrij
sterk. Er zyn echter ook gevallen, waarin absoluut geen
sprake is van een rose verkleuren der bloembladen.
Een duidelijke samenhang tusschen het rose-rood verkleuren der diverse bloemdeelen heb ik niet kunnen constateeren.
Als een bijzonderheid kan vermeld worden, dat de
bloemen van de beide exemplaren in het Arboretum min
of meer verdubbeld waren. Dit was ook het geval met de
bloemen, welke ik van enkele kweekers mocht ontvangen.
De wijze waarop deze verdubbeling tot stand komt, is ook
onderzocht; de resultaten hoop ik elders te publiceeren.
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Crataegus Lavalleei in vrucht.
Arboretum Wageningen, 5 Nov. '34.
Foto: Oostendorp

De vruchten.
We komen thans aan de vruchten. *) Afmetingen, vorm,
kleur en beharing zijn voor de vruchten van eenzelfde
individu vrij constant, maar verschillen eenigszins voor
de verschillende individuen. De lengte varieert van 1.5—
2.2 cm, de diameter van 1.2—2.0 cm.' De vorm is over
't algemeen ovaal-rond, soms uitgesproken ovaal, maar ook
wel appelvormig. De vruchtsteel is in de meeste gevallen
aangezwollen, soms heel weinig, soms zeer krachtig. In
het laatste geval is de vrucht uitgesproken peervormig.
*) Het woord „vrucht" is hier onjuist gebruikt. We moeten hier
spreken van een schijnvrucht, zooals bij de rozen de rozenbottel een
schijnvrucht is. Het is de vleezig geworden top van de bloemas. De
„steenen" zijn de eigenlijke vruchten.
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Voor het geval de vrucht appelvormig is, is deze aanzwelling van den vruchtsteel opgenomen in de holte aan de
basis van de vrucht. Bijgaande foto geeft een goeden indruk van de diverse vruchtvormen. Ook de kleur is eenigszins variabel. Gewoonhjk is deze oranjerood, soms meer
naar het geel, een andere keer naar het rood of bruin neigend. Uitwendige omstandigheden, zooals licht en temperatuur, zullen hier ongetwijfeld van invloed zijn.
Half December ontving ik van den heer D o o r e n b o s
een takje met vruchten, welke nog geheel bruingeel waren. Of deze later in den tijd nog oranjerood geworden
zijn, is mij niet bekend. Het is natuurlijk ook niet zeker
of deze plant elk jaar zoo laat is met het verkleuren der
vruchten. Zeer fraai van kleur waren de vruchten, welke
ik van den oorspronkelijken boom uit Parijs kreeg. Alleen
de vruchten van een exemplaar der gemeente Arnhem
kwamen hiermede overeen. Dat de vruchten kaal zouden
zijn, zooals M o u i l l e f e r t vermeldt, is zeker onjuist, al
loopt de graad der beharing nogal uiteen bij de verschillende vruchten.
De kelkblaadjes, welke op de vrucht blijven zitten,
liggen als regel min of meer tegen de vrucht aan. Van
één boom droegen de vruchten overwegend opstaande
kelkblaadjes. In sommige gevallen is de basis van de kelkbladen sterk vleezig opgezwollen, in andere valt daarvan
niets te bespeuren.
Rest ons nog iets te zeggen over de „steenen". Algemeen vindt men vermeld, dat hun aantal 2—3 bedraagt.
In het materiaal, dat tot mijn beschikking stond, was 3 het

Verschillende vruchten van Crataegus Lavalleei.
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normale aantal; maar er kwamen zeker even vaak vruchten met vier als met twee steenen voor. De binnenzijde
der steenen is gegroefd, dus niet vlak zooals K oeh n e
schrijft, en wat waarschijnlijk ook S c h n e i d e r bedoelt,
wanneer hij schrijft, dat de „Stein glatt" is. By R e h d e r
speelt het al of niet gegroefd zijn der steenen een belangrijke rol in de determinatietabel van het geslacht Crataegus.

Wanneer ingevoerd in ons land?
Wat is er bekend omtrent den invoer van de Crataegi
onder deze namen? De boekjes van C. d e V os zijn te oud
om ons daaromtrent in te lichten. F e n t e n e r v a n
V l i s s i n g e n (1896) noemt noch Cr. Carrierei, noch Cr.
Lavallei. Maar onder de „verscheidenheden" van Cr. crus
galli vermeldt hij o.m. berberifolia, echter zonder eenige
beschrijving of nadere aanduiding. In de collectie catalogi,
welke de Afd. Plantensystematiek bezit, komt deze naam
slechts éénmaal voor, hoewel het oudste exemplaar uit het
jaar 1896 dateert. In een prijscourant van Z och e r uit
1912 wordt namelijk als synoniem van Cr. Carrierei vermeld Cr. crus galli berberifolia; dat is de eenige keer,
dat ik dezen naam bij Nederlandsche kweekers tegengekomen ben.
Ook de naam Cr. Lavallei ontbreekt vrijwel geheel.
Slechts één keer trof ik dezen naam aan en wel in een
catalogus van de firma v a n d e B o m (zonder jaartal,
maar zeker vóór 1910 verschenen); daarin wordt Cr. Lavallei als synoniem van Cr. Carrierei vermeld. De naam
Cr. Carrierei daarentegen komt zeer algemeen voor; zij
wordt voor de eerste maal genoemd in een prijscourant
van de firma G r o e n e w e g e n uit het jaar 1901. Hieruit
zou onder voorbehoud geconcludeerd kunnen worden, dat
Crataegus Carrierei bij ons ± 1900 ingevoerd kan zijn.
Ik herhaal hier nogmaals een reeds vaker gedaan verzoek aan H.H. kweekers, om ons hun oude catalogi te zenden; zij zyn voor deze en dergelijke nasporingen onmisbaar.
De naam Crat. Carrierei wordt in de diverse prijscou32

ranten op alle mogelijke wijzen geschreven: Cr. Carrière,
Cr. Carierii, Cr. Carrièrei, Cr. Carriérei, Cr. Carrieri, Cr.
Carriéri, Cr. Carrière, Cr. Carrièrei, Cr. Carrierii, Cr.
Carrierie, Cr. Carièrei, Cr. Cariérei, en misschien nog wel
meer! *)
Samenvatting.
Resumeerende, kunnen we dus zeggen: De juiste schrijfwijze moet luiden: X Cr. Carrièrei, met als auteur C a r r i è r e („Revue Horticole", 1883) en X Cr. Lavalleei, met
als auteur L a v a l i é e („Arb. Segrez.", 1880, non 1885).
Zoolang we niet beschikken over het oorspronkelijke
exemplaar van L a v a l l é e , kan niet beslist worden of
de beide exemplaren, welke C a r r i è r e en L a v a l l é e
voor hun beschrijving gebruikt hebben, identiek zijn. Het
Arboretum bezit reeds enten van den oorspronkelijken
boom van C a r r i è r e . Het onderzoek naar dat van L a v a l l é e wordt voortgezet. Onafhankelijk van de resultaten, welke dit onderzoek zal opleveren, kan op grond van
het materiaal, dat ik uit de practijk ontvangen heb, wel
gezegd worden, dat de verschillen zeer gering zijn; bovendien zijn er tallooze tusschenvormen, welke niet rechtvaardigen om van twee afzonderlijke vormen te spreken.
De conclusie, dat beide identiek zijn, is in overeenstemming met de opvattingen van R e h d e r , Bean*e.a. Exemplaren met bloemen, welker meeldraden roode helmknoppen bezitten, zooals C a r r i è r e afbeeldt en R e h d e r
beschrijft, heb ik van de Nederlandsche kweekers niet
ontvangen. Ook al mochten die voorkomen, dan doet dat
nog geen afbreuk aan de identiteit van beide vormen. Het
aantal steenen bedraagt 2—4; deze zijn aan de binnenzijde
gegroefd.
De naam Cr. Lavalleei verdient de voorkeur boven dien
van Cr. Carrièrei. Op een botanisch congres zal men zich
echter moeten uitspreken over de juistheid van de hierboven uiteengezette motiveering.
Vermoedelijk is Cr. Carrièrei bij ons in 1900 ingevoerd.
*) Deze gegevens zijn ontleend aan een Naamlijst der Crataegi,
zooals die in de belangrijkste Nederlandsche prijscouranten sinds 1896
voorkomen. Den heer H. W. Renkema, die deze lijst op mijn
verzoek samengesteld heeft, wil ik ook hier gaarne mijn dank daarvoor
betuigen.
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Nog niet opgeloste vraagstukken.
Voortzetting van het onderzoek.
Nog opgelost moet worden de vraag, of Cr. Lavalleei een
echte soort is, dan wel een bastaard. In het laatste geval
loopen de opvattingen, welke dan de ouderplanten zijn,
eenigszins uiteen. In aanmerking zouden komen Cr. crus
galli L., Cr. pubescens Steud. en Cr. punctata Jacq. Mocht
het een diploide bastaard zijn, dan kunnen we verwachten,
dat uit een zaaisel van Cr. Lavalleei diverse vormen te
voorschijn zullen komen, ook de ouderplanten, mits het
aantal zaailingen maar groot genoeg is. Is het daarentegen
een amphidiploide bastaard, dan krijgen we in een zaaisel
geen verschillende vormen; de nakomelingschap lijkt dan
op de plant wier zaden uitgezaaid zijn. We denken hierbij
aan gevallen als X Aesculus carnea, X Primula kewensis, etc. Hierin kan alleen een cytologisch onderzoek eenig
licht brengen. In samenwerking met Dr. R. P r a k k e n
wordt het onderzoek in deze richting voortgezet. Daartoe
werden in Januari 1935 zaden van een alleenstaand exemplaar van Cr. Lavalleei, welke ik mocht ontvangen van
den heer H e n d r i k s uit Amsterdam,uitgezaaid.Nog dit
voorjaar kiemde een belangrijk percentage van de zaden.
Een groot aantal zaden van een exemplaar uit het Arboretum alhier, uitgezaaid in November 1934, heeft dit jaar
nog geen kiemplanten opgeleverd. Zaden van het oorspronkelijk exemplaar van Cr. Carrierei uit Parijs zijn
evenzeer in November 1934 uitgezaaid; hiervan kwam tot
heden 1 plant op.
Het onderzoek is dus nog niet afgesloten; het zou mij
ten zeerste verheugen, wanneer de kweekers mij ook in
de toekomst hunne medewerking zouden willen blijven
verleenen.
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Naschrift.
Op het Int. Botanisch Congres te Amsterdam had ik
gelegenheid Prof. G u i l l a u m i n te spreken. Deze is
van meening, dat Cr. Lavalleei niet meer in cultuur is,
althans niet in Franrïjk.
Met verschillende specialisten heb ik gesproken over de
schrijfwijze en de auteurs der Crataegi, waarvan in dit
artikel sprake is. De eindconclusie is deze: Voor het dageHjksch gebruik op etiketten, in prijscouranten, enz. kan
volstaan wórden met Cr. Carrierei Vauvel en Cr. Lavalleei
Herincq, maar in wetenschappelijke publicaties, met name
in monografieën, moeten deze namen aldus geciteerd
worden.
Cr. Carrierei Vauvel e x C a r r i è r e i n Revue Horticole 1883 en Cr. Lavalleei Herincq ex. L a v a l l é e ,
Arb. Segrez. 1880.
Staat men op het standpunt, dat beide namen een
bastaard betreffen, dan plaatst men het teeken X voor
deze namen. Bij de hierboven gevolgde schrijfwijze is
rekening gehouden met de „aanbevelingen", welke op het
6e Int. Bot. Congres te Amsterdam aangenomen zijn.
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JUNIPERUS COMMUNIS L. VAR.MONTANA AIT.
ÖF JUNIPERUS NANA WILLD.?
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Op een vergadering der Ned. Dendrologische Vereeniging, ik meen in
1933,werd devraag gesteld,welkevan de in den titel genoemde namen de
voorkeur verdient. Volgens de algemeen geldende opvatting zijn deze
namen synoniem. De vraag, welke opgelost moet worden, komtduseigenlijk hierop neer: moeten we de betrokken plant een soort noemen of is het
eenvariëteit?Omdezevraagtekunnen beantwoorden, dienenweteweten,
wat een soort isen wat we een variëteit noemen. Voor een twintigtal jaren
zou deze vraag misschien gemakkelijker beantwoord kunnen worden dan
thans het gevalis.De laatstejarentochbestaatoverdeninhoudvandezebegrippen allerminst eenheid van opvatting. Op vele congressen (Cambridge
1930, Leiden 1935) en in zeer vele publicaties (samenvattingen o.m. bij
MATTKELD 1932,1933 en GODDIJN 1934) is de vraag naar het wezen der
systematische eenheden (definitie, omgrenzing en ontstaan) op velerlei
wijzen belicht.Wekunnen daarbij tweerichtingen onderscheiden: de ééne
richting, welke we de conservatieve zouden kunnen noemen, is van meening, dat vrijwel alléén morphologische kenmerken bij de beantwoording
dezer vragen in aanmerking mogen komen (DIELS 1924, PALMER 1932,
BLOTE1935).Deandererichtingmeent,datallekenmerkenvaneenplantengroep in aanmerking genomen dienen te worden om te beoordeelen, met
welke systematische eenheden we te maken hebben. De aanhangers van
de laatste groep hechten vooral veel waarde aan de resultaten van genetisiche, cytologische en plantengeografische onderzoekingen. Naar mijn
meening mag een bepaalde tak van wetenschap, in casu de systematiek,
zichniet isoleeren voor devorderingen, welkein verwante takken gemaakt
worden. Stellenweonsophetstandpunt, datinhet systeemde afstamming
totuitdrukking gebrachtmoetworden,dan magmennietalleen morphologischekenmerken gebruiken, maar moeten ookde resultatenvande studie
der individueele ontwikkeling (ontogenie), der erfelijkheidsleer, physiologie, chemie envandegeografiederplantennaastdestudie der uitgestorven
planten in aanmerking genomenworden. Het zouonstevervoeren dit met
voorbeelden duidelijk temaken.De belangstellende lezerzijverwezen naar
het algemeene deel in het Handbuch der Systematischen Botanik van R.
von Wettstein. De laatste jaren wordt onder deze wetenschappen vooral
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veelaandacht geschonken aandebeteekenisvoorhetsoortbegripvaricelleer
(cytologie), erfelijkheidsleer (genetica) en geografie, zoodat men zelfs
spreekt van een geografisch en een cytogenetisch soortbegrip. Een beschouwing over het cytogenetisch soortbegrip vindt men bij SIRKS (1935).
Wij zullen ons hier voornamelijk bezig houden met het geografische
soortbegrip. In de ornithologie (Vogelkunde) is het reeds lang bekend
(KLEINSCHMIDT, HARTERT), dat vele soorten aan de grens van hun verspreidingsgebied in elkaar overgaan en daar tusschenvormen vertoonen.
Dit heeft tot de opvatting geleid, dat men in deze gevallen niet met twee
of meer afzonderlijke soorten te doen heeft, doch met één enkele soort.
De vertegenwoordigers van deze soorten vertoonen elk binnen haar verspreidingsgebied kleine,maar constanteverschillen tenopzichtevan elkaar.
In plaats van twee, drie of meer soorten kreeg men dus een enkele soort
met evenveel ondersoorten (subspecies) alsvroeger soorten onderscheiden
werden. Men kent b.v. van de Spreeuw (Sturnus vulgaris) de navolgende
geografische rassen: St. vulgaris vulgaris (van N. Scandinavië en Rusland
tot Zuid-Europa, Pyreneeën en Italië), St. vulgaris faroensis (Faroër eil.,
isgrooter en donkerder dan'eerstgenoemde),St.vulgarisgranti(vandeAzoren, met kleine eerste slagpen), St. vulgaris poltaratshyi (in Siberië, met
purperen kop en keelen groenen mantel) en St.vulgarispurpurascens (Kl.
Azië, tot N.W. Indië met groenen kop en keel,purperen mantel en borst,
Zeerdonkere axillaire veeren).Men heeft dit principe ook met veel succes
toegepast op de studie der zoogdieren, slangen en insecten. Nauwkeurig
onderzoek bracht aan het licht, dat wij aldus vele ondersoorten kunnen
onderscheiden, vaak gebaseerd op kleine verschillen. Het criterium is hier
vooral (volgens Du RIETZ zelfs uitsluitend) de geografische verspreiding.
Komen twee soorten met zeer geringe morphologische verschillen in éénzelfde gebied voorenkruisenzijniet met elkaar,dan blijven zijtweeaparte
soorten.(Voorb.uitdebotanie:RanunculusacerenR.repensblijven scherp
gescheiden:zijkruisennietmetelkaar,hoewelzijinhetzelfde gebiedvoorkomen.) Een overzicht van deze kwestie vindt men bij RENSCH (1929).Uit
proeven is gebleken, dat in zeer vele gevallen de kenmerken, waardoor de
ondersoorten verschillen van desoorten, erfelijk zijn. Hetis waarschijnlijk,
dat door de geografische isolatie de ter plaatse heerschende factoren selecteerend gewerkt hebben in den loop der tijden. Men heeft soms zoovele
ondersoorten tot de groote soort moeten brengen, dat sommige dezer niet
meer met elkaar kunnen kruisen. Dat zijn dan meestal soorten uit de verst
van elkaarverwijderde deelenvan het gebied, dat de grootesoort bewoont.
De geografische vormen worden door de zoölogen met eentrinairennaam
aangegeven.
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Ook in het plantenrijk kent men hetzelfde verschijnsel. Het is vooral
aangetoond door VON WETTSTEIN (1898) voor de geslachten Euphrasia en
Gentiana. Erkend moet echter worden, dat het in de plantkunde niet die
algemeene toepassing gevonden heeft alsindedierkunde. Deoorzaak daarvanzietProf. DANSERinhet feit, dat inweinigplantengeslachten deze typen
van variatie zóó duidelijk zijn alsin de door VONWETTSTEIN behandelde
voorbeelden. Men spreekt hier van „kleine soorten" en „groote soorten"
(de zgn. Weensche school). De kleine soorten zijn ôf de geografische soorten, óf de seizoendimorphismen of de gekweekte rassen. Zij danken haar
ontstaan respectievelijk aan isolatie, verschil in bloeitijd en menschelijken
invloed. De botanie gebruikt voor het aanduiden der geografische rassen
binaire namen. Zoobehooren volgens VON WETTSTEIN tot de groote soort
Euphrasia pectinata s.l., de volgende kleine soorten of subspecies:
E. pectinata T E N . ,E. tatarica FISCH., E. stricta HOST, E. suecica MURB. et
WETTST., E.pumila K E R N . enE. borealis (TOWNS.) WETTST.. Tot de groote

soort Gentiana polymorpha WETTST. behooren 13 kleine soorten of subspecies. In de naamgeving der botanici komt dus niet tot uitdrukking of
we met een species dan welmet een subspecies, respectievelijk een groote
of kleine soort x ) te maken hebben. HARTERT en KLEINSCHMIDT spreken van
subspecies of ondersoorten, RENSCH noemt ze geografische rassen. Duidelijkheidshalve zijherhaald, datkleine soorten, ondersoorten of geografische
rassen meestal geografisch gescheiden zijn; waar ze aan elkaar grenzen
komengewoonlijk tusschenvormen voor.„Hunverspreidingsgebied valt dikwijls (maar niet altijd), samen metreeds bekende klimaatgebieden" ( D A N SER). De groote soort is dus inderdaad geheel verschillend van de kleine
soort. Beide moeten dus naast elkaar worden onderscheiden. De groote
soorten beschouwt DANSER als vermengingsgemeenschappen, wier grenzen
door den aard der organismen zelf bepaald zijn (commiscua); de kleine
soorten zijn deelen van zoo'n vermengingsgemeenschap door isoleerende
invloeden vanmeer tijdelijken aard ontstaan.
Een eenigszins andere opvatting huldigt b.v. SIRKS (1935), die de soort
in ondersoorten splitst op grond van protoplasmatische verschillen.
Bovenstaande theoretische uiteenzettingen zijn noodzakelijk, willen we
de moeilijkheden der kwestie, welke ons hier bezig houdt, begrijpen en,
zoo mogelijk, kunnen oplossen.
REHDER vermeldt van Juniperus communis enkele „geographical varie2

) Men verwarre deze„kleinesoorten"niet met de „elementaire soorten"van JOEDAN, waartoe men elke zaadvaste vorm vandesoort rekent. Zoo kende JORDAN van
Draba verna meer dan 200zaadvaste vormen, elementaire soorten ofJardanontengeheeten.
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ties", o.m. J. communis var. montana. Wanneer wehier werkelijk te doen
hebbenmeteengeïsoleerdevorm,dankanmendussprekenvaneengeografisch ras ofsubspecies.Deze zou men dan kunnen noemen b.v.J. montana
of ook J. nanaWILLP.. Ik heb nu nagegaan, wat er in deliteratuur bekend
isomtrent een eventueel geïsoleerd voorkomen vanJ. communisvar.montana of J. nana. Een beschrijving der betrokken plant meen ik achterwege
tekunnenlaten,daar menvoldoendeweet,watonder dezen naamverstaan
wordt.
Reeds bij PARLATORE kan men de volgende opmerking aantreffen onder J. communis £alpina: „...summopere variant sic ut saepe dubium sit
siplanta ad speciem,ad varietatem nostram Ô aut ad varietatem hancspectat. Transitum aspecie mihifacilius patuit in itinere scandinavico ex innumeris planus observatis quam in Alpibus et Apenninis (v.v.)",hetgeen wil
zeggen: het is door allerlei verschillen vaak moeilijk uit te maken of een
plant tot de soort, tot mijn variëteit £of tot mijn variëteit <5 is te rekenen.
Uit de talrijke planten van mijn Scandinavische reisis de overgangvan de
soort duidelijker te zien dan in de Alpen en de Apennijnen.
KIHLMAN (1890) schrijft o.a. over J. communis het volgende: „Wie
sonst im Norden SkandinavienskommterauchinrussischLappland unter
sehr wechselnden Formen vor; die extremsten unter diesen werden oft als
forma typica und ß nana unterschieden, sind aber durch zahlreiche und
allmähliche Übergänge (forma subnana SAEL.) miteinander verbunden.
Während drei Reisenin Lappland habeichdenWachholdereinebesondere
Aufmerksamkeit gewidmet und ihn an den verschiedensten Standorten
untersucht. Ich habe dabei die Überzeugung gewonnen dass zwischen den
im nördlichen Skandinavien vorkommenden Formen keine systematische
Grenze besteht; Zwischenformen kommen in ungeheuren Mengen und in
allen nur denkbaren Abstufungen vor; die Abhängigkeit der Formen vom
Standort ist unverkennbar; an den offensten, windigsten örtlichkeiten
suchtmanimmerdiecommunis-Formvergeblich,währendsiedichtnebenan in einer Thalsenkung oder sogar an einen gespitzten Absatz der Felsen
ziemlich typisch ausgebildet ist.Wieich auchfrüher hervorgehoben habe,
findet man sogar Sträucher, welche an verschiedenen Zweigen sehr deutliche Abweichungen in der Blattform und Blattstellung zeigen, jenachdem
sie mehr oder weniger den Unbillen des Klimas ausgesetzt sind. Eine
weitere Stütze dieser Auffassung der nana-Formen finde ich auch in dem
Umstände, das an den sturmgepeitzten äusseren Scheeren an den finnischen Küsten ähnliche Zwischenformen vorkommen wie auf den lappischen Tundren. Aus Aland hat z.B.Dr ARRHENIUS eine Wachholderform
mitgebracht, welche der nana sehr nahe steht."
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BROCKMANN-JEROSCH (1907) schrijft

over het voorkomen van Juniperus
communis in het dal van den Puschlav het volgende: „Wälder, buschige
Orte überall verbreitet, häufig. Von etwa 1700m wird die Art durch die
alpineVarietät ersetzt. Und in der Zonevon 1600-1800 msiehtman nicht
selten die Art und die Varietät neben einander. Viel seltener sind in der
Übergangszone Zwischenformen (var.intermedia SANIO).Vandevar.nana
WILLD. wordt opgemerkt: „Ausnahmsweise von 1600m an, meisterstvon
1700m an, verbreitet und häufig Bestandartig, besonders in lichten Wäldern oder im Festuca varia-Typus grosze Strecke überziehend;sieersetzt
ein Vaccinietum und fehlt selten im letztenTypus. Steigtbis2858m(Gipfel des Sass-Albo)."
GASTON BONNIER (1891) schrijft: „Lorsqu'enfaisantuneascensionquelconque dans les Alpes ou dans les Pyrénées on voit tous les gradations
possibles entre lesformes de Genévrier, on ne saurait douter quela forme
alpine décrite souslenom de Juniperusalpina appartient àlamêmeespèce
que le Genévrier commun."
In devoortreffelijke flora van SCHINZ und KELLER (1909)wordt omtrent
hetvoorkomenvanJuniperus communisvermeldt:„FormdesHügellandes
der berg-und subalpinen Region biscirka 1600-1800mvondaan allmähligin diefolgende Abart übergehend; var. montana AIT. (J. nana WILLD.)
indenAlpenverbreitetauchimJura;einschädlichesUnkrautaufmageren,
sonnigen Weiden von 1700 bis2500m, maximum 3570m alshöchst steigender aller Holzpflanzen Europas."
In hunne Kritische Flora (1914)wordt hieraan nog toegevoegd o.m. de
variëteit intermediaSANIO, „Zwischenform zwischen var.vulgaris SPACH
und montana AIT. (häufig in der Übergangsregion 1600-1800m)."
PILGER (1931) schrijft van de variëteit montana AIT. dat deze niet zeker
af tescheiden isvan desoort en in haar overgaat. „Sie bewohnt besonders
dieGebirgeundzirkumpolar arktischenGebieteundistinihrerFormklimatisch bedingt. Auch in den asiatische Gebirgen und im nördlichen NordAmerika ist sie von weiter Verbreitung. Ein ähnliche Gebirgsform ist die
var. nipponica WILS. (J. nipponica MAXIM.)."
SCHROETTER (1926) vat de verbreiding van J. communis L. var.montana
AIT.aldussamen:Dezeplantheeft eencircumpolaireenalpineverspreiding,
maar treedt ook op in N.-Afrika (Algiers), in de Sierra Nevada (tot2922
m),Pyreneën, Alpen, Karpathen (tot 2200m, in de Biharia reedsbij 752
m), Sudeten, Reuzengebergte, Oeral, Altai, Himalaya en in het geheele
arctische en subarctische gebied.
Uit deze groote, vrijwel ononderbroken verspreiding, meende KERNER
(1863) te mogen veronderstellen, dat de dwergvorm weleensde stamvorm
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konzijnenonzeJ.communisuitdevlakten daaruit onstaan.OokSCHROETER
(1926) merkt terecht op, dat dit zeker niet onmogelijk is.
Uit dezeliteratuurcitaten meeniktemogen concludeeren, dat Juniperus
communis var. montana of J. nana een extreme vorm isvan J. communis,
welke geografisch en topografisch geïsoleerd is en door vele overgangsvormen verbonden is met de soort. We mogen dus wel besluiten, dat we
hier te maken hebben met een geografisch ras, kleine soort of subspecies;
eenbinaire benaming mag hier dus op toegepast worden enwemogen dus
spreken van J. nana, J. alpina, enz..Een andere schrijfwijze isJ. communis
L. subsp. nana (WILLD.) BRIQUET. Willen we echter uitdrukken, tot welke
grootesoortonzeplantbehoort,dansprekenwevanJ.communis.Devraag,
welkenaamdevoorkeurverdientJ.nanaofJ.communis,heeft dus eigenlijk
geenredenvanbestaan.Degrootesoort„J.communis"iseenanderesystematische eenheid dan de kleine soort „J. nana"; wij hebben dus niet de
keustusschen dezetweebegrippen,maarbeidekunnennaastelkaarworden
onderscheiden.
Kan men nu, zooals verschillende auteurs doen, spreken van een variëteit?Dit hangt af van den inhoud, welke men aan het begrip variëteit wil
geven. Ook hierover loopen de meeningen sterk uiteen. Een uiteenzetting
kan men o.m. vinden bij LANJOUW (1932).Het zou ons te ver voeren hier
nader op in te gaan. Opgemerkt zij alleen, dat een variëteit door erfelijke
kenmerken van de soort moet verschillen.
De vraag, welke nu bij ons opkomt is dus deze: is de dwergvorm een
gevolg van de klimatologische omstandigheden of wel is het een erfelijke
vorm? Wanneer het laatste het geval is, dan mogen we van een variëteit
spreken. GASTON BONNIER, die zeer bekend geworden is om de vele acclimatisatieproeven, welke hij verricht heeft, heeft zich ook met dezen Juniperusbeziggehouden. Hijheeft daaroververslaguitgebracht opdewinterzitting van de Association française pour l'avancement des Sciences,
Marseille, 1891.„Cependant,commeondécritàtitred'espècesdistinctesle
Juniperus alpina et le Juniperus communis dans la plupart desflores, j'ai
donné la preuve expérimentale de leur identité spécifique. J'ai, en effet,
planté dans les rochers de Pierre Pointue sur la chaîne du Mont Blanc de
jeunes genévriers prisàFontainebleau; auboutdetroisans,les deux pieds,
qui seuls avaient résisté àla transplantationontperdu leur cimeetontétalé
leurbrancheslatérales,prenant danslesfeuillesetlestigeslescaractèresdela
forme Juniperus alpina."
Omgekeerdzijn door SCHROETERteZürich en ASSCHERSONin den botanischentuin teBerlijn proeven genomen methetuitplantenvanjonge exemplaren van Juniperus nana uit de bergen in devlakte,welkenaeenigejaren
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langzamerhand het karakter kregen van onze J. communis.
In een brief van BEISSNER aan SCHROETER meldt eerstgenoemde, dat hij
uit zaden van J. nana weer een dwergvorm heeft gekregen, SCHROETER
vraagt zich af, of we hier ook te doen kunnen hebben met „nawerking".
Hier mag de ervaring van onze kweekers genoemd worden, welke zaad uit
Amerika betrekken, waaruit echte nana-planten zouden ontstaan.
Het is mij niet bekend, of de vraag van KIHLMANN (1890) over de identiteit van het zwitsersche materiaal met de Scandinavische planten, reeds
beantwoord is; natuurlijk dienen in dit onderzoek ook de amerikaansche
planten betrokken te worden.
Deze kwestie vraagt dus om een oplossing. Daartoe dienen we zaden aan
te vragen uit zeer verschillende deelen van de wereld en eventueel de nakomelingschap enkele generaties lang voort te kweeken. We kunnen dan
beslissen in hoeverre er phaenotypische (d.i. door uitwendige omstandigheden veroorzaakte), genotypische (d.i.erfelijke) of beide typen van dwerg-,
vormen bestaan.
De tusschenvormen van J. communis en J. communis var. montana
worden door sommige auteurs (SCHINZ U. KELLER, 1914), samengevat
onder den naam van J. communis var. intermedia SANÏO. V O N WETTSTEIN
is zoover gegaan, dat hij ook deze als een „kleine soort" beschouwde: J.
intermedia SCHUR. V O N WETTSTEIN (1887) meende zelfs anatomische verschillen in den bouw der naalden dezer drie soorten te kunnen vaststellen.
K I H L H A N (1890) heeft reeds gewezen op de onhoudbaarheid van de opvatting van VON WETTSTEIN: „Seine sogenannte Methode besteht einfach in
einem Vergleich der Querschnitte der resp. Blätter an entsprechenden
Stellen; auf Standortsverhältnisse wird dabei keine Rücksicht genommen.
Ein Fortschritt für die Auffassung der gegenseitigen systematischen Beziehungen der beiden Formen ist in VON WETTSTEINS Arbeit nicht erhalten,
denn dass die Gewebe bei Blättern von so verschiedener Gestalt und Konsistenz nie diejenigen von J. nana und communis congruent sein können,
war ja von vornherein selbstverständlich. Das aber die Standortsverhältnisse einen sehr grossen, direkten Einflusz auf Blattstruktur ausüben, ist
doch schon seit Stahls Beobachtungen (Bot. Zeit. 1880) bekannt..." BONNTER (1891) onderzocht de naalden van J. communis en J. alpina ( = J.
communis var. montana) en concludeert: „On voit que pour le genévrier
lesmodifications portentsurtout sur la grandeur relative desélémentset sur
l'extension plus ou moins grande de certains tissues."Hijkandanookbeide
niet als afzonderlijke soorten beschouwen, zooals we reeds boven zagen.
ERB (1897) heeft de onderzoekingen van VON WETTSTEIN uitvoerig nagewerkt en zelfs uitgebreid. De beide volgende citaten mogen aantoonen, dat
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ERB geenszins de

conclusie van VONWETTSTEIN aanvaardt: „Ich bekam
eher den Eindruck als sei die Variabilität in den angegebenen Merkmalen
sogross,dassdurchsieJ.communisnur schlechtvonJ.nana (durch Hypoderm und Lage des Harzganges) unterschieden werden könne, dass aber
J. intermedia nicht charakterisiert sei" en vervolgens: „ObdieScheidung
der Stammform in zwei Arten gerechtfertigt ist, scheint mir zweifelhaft.
Morphologisch bestehen alle Uebergänge... MitHilfe derBlattanatomieist
die Trennung ebenfalls unsicher". Tenslotte heeft ZIEGENSPECK (1929)
nogonlangsdenbouwdernaaldenonderzochtenkomtooktothet resultaat,
dat de naalden van J. nana anatomisch niet wezenlijk verschillen van die
van J. communis.
Enkeleopmerkingenvannomenclatorischen aardmogenhiernogvolgen.
J.communisvar.montanaisnietdeoudstevarieteitsnaam,zooalsVALCKENTERSÜRINGAR (1927) reeds aangetoond heeft. Deze naamisafkomstig van
AITON in Hortus Kewensis Ed. 1, Dl. III, blz. 414, 1789. De oudste
varieteitsnaam isnamelijk dievan PALLAS (1788):J. communis var,saxatilis, beschreven en afgebeeld in Flora Rossica... Descr. et Icônes. Wie
hem als „kleine soort" wenscht erkend te zien, moet echter als soortnaam
ook niet gebruiken J. nana WILLD., maar J. sibirica van BURGSDORF, die
hem in 1787 in zijn „Anleitung zum sicheren Erziehung, e t c " voldoende
duidelijkheeft beschreven.VALCKENIER SÜRINGARmeendedennaam J.nana
echter te moeten handhaven, wegens het algemeene gebruik dat hij verkregen heeft. Ook LINNAEUS (1753)kende hem, doch duiddehemaanalsJ.
communis var.y.Verschillende synoniemen zijn er van J. communis var.
montana bekend. Een aantal daarvan heeft VALCKENIER SÜRINGAR reeds
gepubliceerd. Op een enkele vergissing moet ik hier wijzen. Zoo wordt
van J. communis var. montana als synoniem o.m. vermeld J. communis
var. depressa PÜRSH, wat onjuist is, daar dit een zelfstandige variëteit is
naast J. communis var. montana. Van devariëteit nana LOUD. ( = J. communis var. montana) vermelden zoowel PILGER (1931) als BEISSNER (1930)
onjuiste jaartallen. Het is niet 1838, zooals de eerste vermeldt, noch 1848,
maar 1844 en wel op blz.2489 en niet 2486 zooals BEISSNER opgeeft. Van
de synonieme soortnamen, welke VALCKENIER SÜRINGAR (1927) vermeldt,
dient het jaartal 1805achter J. nana WILLD. veranderd teworden in1811.
SARGENT (1896) onderscheidt niet de var. depressa PURSH Fl. Am. Sept.
II,646,1814,welkeongetwijfeld alsafzonderlijke variëteitnaastJ. communis var. montana genoemd moet worden. Daarom dienen uit de lijst van
synoniemen, welke SARGENTvermeldt, te vervallen:
J. canadensis BURGSD.Anleitung etc. II, 124,1787.
J.pygmaea K. KOCH in Linnaea XXII, 302,1849.
56

J. communisvar.canadensis LOUD.ARB.et Frut.,2eed.,IV,2490,1844.
Verder komt ook niet in aanmerking?
J. communis var. vulgaris LOUD. ARB. et Frut., 2e ed., IV, 2489, 1844.
Volledigheidshalvemogehiernogeenopgavevolgenvandeverschillende
auteurs, welke een J.nana benoemd hebben met de daarbijvolgensBEISSNERgeldende namen:
J. nana hemisphaerica CARR. Conif., blz. 16, 1867 wordt J. communis
var.hemisphaerica PARL. Fl. Ital. IV, bis. 83,1867.
J.nana WILLD. Sp. PI. IV, 854,1805wordt J. communis var. montana
AIT. Hort. Kew., le Ed., Ill, 414, 1789.
J. nana CARR. Conif.,2e Ed. 15, 1867wordt J. communis var. depressa
PURSH Fl. Am. Sept. II, 676, 1814.
J. nana CARR. Conif., 2e Ed. 1867wordt J. Sabina L. var. cupressifolia
AIT. Hort. Kew. le Ed. Ill, 414,1789.
J. nana HÖCHST, wordt J. chinensis L. var. japonica LAVALLÉEArb.
Segrez., 290, 1877.
Met deze,door BEISSNER aangevoerde synoniemie, kan ik mij niet geheelvereenigen. Op dezekwestie hoop ik in het volgendejaarboek nader
terug te komen.
Lijst van synonieme soortnamen van J. nana WILLD., Berl. Baumzucht,
le Ed., 1796,2e Ed. 1811,Sp.PI. IV, 854,1806.
J. alpina S. F. GRAY A national arrangement of British Plants II, 226,
1821.
J. Argaea BAL. exs.in Boissier FI. Orient. V, 707,1884.
J. davurica HORT.
J. dealbata DOUGL. non LOUD.
J. montana HORT.
J. sibirica BURGSD.Anleitung etc. II, 124, 1787.
Lijst van synoniemevarieteitsnamenvanJ.communisvar.saxatilisPALL.
Fl. Ross. II, 12,1788.
J. alpina minor BOOTH.
J. alpina minor HORT.
J. communis y L. Sp. PI., 1753.
J. communis ß LAM. Encycl. II, 2, biz. 625,1786.
J. communis var. alpina WAHLBG. Fl. lapp.276, 1812.
J. communis var. montana AIT. Hort. Kew. Ed. I, III, 414,1789.
J. communis var. nana BAUMG. Enum. Stirp. Trans. II, 380, 1816.
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J. communis [var.] 3. nana LOUD. ARB. et Frut. IV, 1844.x)
J. communis var. sibirica RYDB. Contrib. U. S. Nat. Herb. Ill, 533,
1896.
J. nana B. alpina ENDL. Synops. Conif., 14, 1847.
J. nana A. montana ENDL. Synops. Conif., 14, 1847.
Enkeleprae-Linneaansche namen mogen hier volgen:
Clusius(1601)schrijft hetvolgende:Juniperusalpinasuecicaetpolonica,
inviretris belgicisfrequens. Bij Bauhin (1623)vinden wedevolgendepassage: Juniperus minor montana, folio latiore,fructu longiore.Ray (1686)
en Tournefort (1700) citeeren in hun werken de namen van Clusius en
Bauhin.
SAMENVATTING
Literatuurstudie heeft ons geleerd, dat naar alle waarschijnlijkheid
tweeërleitypenvan dwergvormen bestaan:die,welkeontstaan ten gevolge
van ongunstige uitwendige omstandigheden en die,welke erfelijk zijn. Het
eerste type zal het karakter van dwergplant verliezen, na één of eventueel
meer generaties in de laagvlakte gekweekt te zijn. Het andere type zalook
in het laagland het typische dwergkarakter behouden. Dit kan alleen door
proeven uitgemaakt worden. In ditverband citeer ikhier devolgendepassagevan LOTSY:
„Dat men zien kan, of een eigenschap erfelijk of niet erfelijk is,is onzin
en mitsdien is niemand zonder experiment in staat te bepalen wat een
variëteit en wat een soort is.
De beroemde systematische buk, die zich wel daartoe in staat acht, is
zelfoverschatting van de betreffende systematicus.
De strijd tusschen twee systematici of een bepaalde vorm een variëteit
ofeensoortis,isdusslechtseenspiegelgevecht,datnooit—•zondertehulp
namevan het experiment —- beslist kan worden."
Hebben we uitgemaakt, dat er genotypische (dus erfelijke) nana-typen
voorkomen, dan is het heel wel mogelijk, dat in sommige streken zoowel
genotypische als phaenotypische (door uitwendige omstandigheden veroorzaakte) nana-planten groeien, in andere uitsluitend genotypische of
phaenotypische nana-vormen. Wanneer nu mocht blijken, dat onze kweekers hun zaden betrekken uit deelen waar uitsluitend genotypische nanaplanten groeien, dan bestaat er geen bezwaar om deze planten J. nana
WILLD. te noemen al verdient de naam J. sibirica BURGSD.om prioriteitsx

) IndeSynopsisofProposalsconcerningNomenclature,tendienstevanhetI.B.C.
Amsterdam, 1935,vermeldt REHDERonderRee.XXXIIseptiesalsjaartal1838.
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redenen de voorkeur. Aan planten uit zaad ontstaan, dat verzameld is in
streken, waar zoowelgenotypische alsphaenotypische nana-planten dooreengroeien,zouikdezennaamnietdurvengeven.Hetisverderzeerwel mogelijk, dat binnen desoort J. nanaverschillende typen voorkomen. Mocht
er behoefte bestaan dezetebenoemen,dangevedekweekeraandezeverschillende typen geen wetenschappelijken naam, maar een fancynaam.
Over de naamgeving kan verder nog het volgende opgemerkt worden.
Kentmendeplantdenrangvan variëteittoe(welkenaastde soortstaat),dan
is de oudste naam Juniperus communis L. var. saxatilis PALLAS. Meent
men echter, dat debetrokken plant eenonderdeel isvan desoort,dan verdient de schrijfwijze J. communis L. subsp. nana (WILLD.) BRIQUET de
voorkeur. Deze schrijfwijze komt bij HEGI (1929) voor.
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Vil

CORNUS KOUSA BUERGER VAR. XANTHOCARPA, VAR. NOV.
DOOR

H. J. V E N E M A
Atyporeceditfructuluteo.
Hort.D.F.TERSTEEG,Naarden,Holland,1934.
In 1934 ontvingen wij van den Heer D. F. TERSTEEG, Naarden, vruchten van CornusKotisa,welke in tegenstelling met de normale roode kleur
geelwaren.Devraag,ofvan CornusKousaookeenvariëteit bekend ismet
gelevruchten is niet zoo gemakkelijk met zekerheid te beantwoorden. Het
is moeilijk en tijdroovend de zeer talrijke tuinbouwkundige periodieken
hierop door te zoeken.Zekerisdatindealgemeenbekende dendrologische
handboeken hiervan nergens sprake is.Verder heb ik de navolgende tijdschriften doorgezocht: Journal of the Arnold Arboretum (allejaargangen),
Bulletin of miscellaneous information (van 1892af), Revue Horticole (van
1900af), Gardener's Chronicle (van 1900 af) en de Jahrbücher der deutschen dendrologischen Gesellschaft (alle jaarboeken, welke versehenen
zijn). In geen dezer periodieken issprakevan een CornusKousamet gele
vruchten. Naar mijn meeninghebbenwehiertedoenmeteenvariëteitvan
zoo'n groote sierwaarde,dat, ware zijwèleerder bekend geweest,zij ongetwijfeld in een dezer periodieken genoemd zou zijn. Het komt mij daarom
in hoogematewaarschijnlijk voor,datdedoordenHeer TERSTEEGontdekte
geelvruchtige Cornus Kousa nieuw is en ik zou haar dennaamwillengeven van CornusKousa BÜERG. var. xanthocarpa,var. nov. Het voorkomen van variëteiten met geel gekleurde vruchten van soorten, welke
roode vruchten bezitten, is geen zeldzaamheid. Dit moge uit de volgende
voorbeelden blijken: Crataegus punctata JACQ. var. aurea AIT., Crat. sanguinea PALL. var. chlorocarpa SCHN., Prunus virginianaL. var. xanthocarpa SARG., Rubus idaeusL. var. albus FEM., SorbusAucupariaL. var.
xanthocarpa HARTW. en RÜEMPL., S. japonica HEDL. var. calocarpa REHD.,
Cornus mas L. var.flava WEST., C.floridaL. var.xanthocarpa REHD.,e.a..
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