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XXIII.
Taxodium distichum Rich. var. tuberculatum Carr.
door H. J. VENERIA
Begin December ontvingen we van een der studenten
aan de Landbouwhoogeschool, den heer J. v a n 0 1 d en e e l t o t O l d e n z e e l , enkele kegels van Taxodium
distichum, te Oosterhout (N. Br.) verzameld, welke opvallend verschillen van de kegels, welke een tweetal
exemplaren (de nos. 1090 en 1248) van dezelfde soort in
het Arboretum voortbrengt. Dit was aanleiding om het
door wijlen Prof. Dr. J. V a l c k e n i e r S u r i n g a r in
zijn laatste levensjaar verzamelde herbariummateriaal van
Taxodium-vormen eens door te zoeken en daarbij speciale
aandacht te schenken aan de kegels. Het grootste deel van
dit herbariummateriaal bevatte echter geen of onrijpe
kegels, waaraan vorm en bouw der kegels niet goed meer
te zien zijn. Slechts een aantal met zorg verzamelde kegels
van een Taxodium distichum Rich. var. nutans Ait. uit
den dierentuin te Frankfurt am Main leverde mooi vergelijkingsmateriaal. Zij blijken vrijwel geheel overeen te
komen met de kegels van het exemplaar te Oosterhout.
Hoe groot de verschillen in sculptuur der kegelschubben
zijn tusschen die van Oosterhout (fig. 2) en die van Frankfurt (fig. 1) eenerzijds en die uit het Arboretum te Wageningen (fig. 3 en 4) anderzijds, komt duidelijk tot
uiting op bijgaande afbeeldingen. Deze teekeningen
dank ik aan de vaardige hand van den heer O t t o , eveneens student aan de Landbouwhoogeschool, welke deze
op mijn verzoek vervaardigd heeft. Hem wil ik ook hier
gaarne mijn hartelijken dank betuigen voor de zorgvuldige
wijze, waarop deze teekeningen vervaardigd zijn.
Gaat men de dendrologische literatuur na of er ook iets
bekend is omtrent verschillende kegelvormen van Taxodium distichum, dan valt het resultaat tegen. R e h d e r
noemt in zijn welbekend „Manual of cultivated Trees and
Shrubs, hardy in North America" (1927) zelfs geen enkele
variëteit van deze soort. B e is sn e r-F its ch e n
daarentegen, in het „Handbuch der Nadelholzkunde"
(1930), vermelden 13 verschillende variëteiten van Taxodium distichum. Het aantal variëteiten, dat men in andere
werken over Coniferen opgesomd vindt van de soort Taxodium distichum, schommelt binnen deze twee opgaven.
Het is echter zeer de vraag of al deze vormen wel op den
rang van variëteit aanspraak mogen maken. Onder de door
B e issn e r-F it sch en genoemde variëteiten is er één,
welke voornamelijk gebaseerd is op den bouw der kegelschubben, n.l. T. dist.var. tuberculatum Carr.. C a r r i è r e
heeft deze variëteit het eerst beschreven en afgebeeld in
de Revue Horticole van 1859. In dit artikel beschrijft hij

een aantal nieuwe variëteiten van den Moeras-cypres,
waarvan er niet minder dan 5 gebaseerd zijn op den bouw
der kegels, te weten: T. d. var. tuberculatum, T. d. var.
macrocarpum, T. d. var. conicum, T. d. var. alternation en
T. d. var. protuberans. Uit de beschrijving, welke C a r r i è r e van deze verschillende vormen geeft, blijkt nu,
dat twee van de vier exemplaren van Taxodium distichum
n.l. de reeds bovengenoemde nos. 1090 en 1248 uit het
Arboretum, behooren tot de var. tuberculatum. Het is helaas niet meer mogelijk de herkomst van deze beide
exemplaren na te gaan.
De afbeeldingen, welke aan het artikel van C a r r i è r e
zijn toegevoegd, zijn vrij slecht. Het is bovendien de
eenige afbeelding van T. dist. var. tuberculatum, welke ik
ken.
De beschrijving, welke C a r r i è r e van de kegels dezer
variëteit geeft, luidt, vertaald, aldus: De kegels zijn talrijk,
in groepjes geplaatst, zelden alleenstaand, vrij groot; kegelschubben met knobbels en deze weer met kleinere papillen bezet, gerimpeld en verder voorzien van een aan
de basis verbreede, naar beneden gebogen naald. Daar het
hier een zeer weinig bekende variëteit betreft, en de oorspronkelijke beschrijving van C a r r i è r e niet zoo gemakkelijk toegankelijk is, is het voor kegelverzamelaars
misschien wel interessant, den juisten tekst te kennen. Deze
luidt aldus: „Les strobiles ou cônes nombreux, groupés,
plus rarement solitaires, assez gros, à écailles fortement
tuberculées, à tubercules mamelonnés, ridés, portent près
de leur base un mucron élargi, recourbé vers la partie inférieure du strobile".
Uit den verderen tekst blijkt, dat C a r r i è r e zelf er
niet geheel zeker van is, of we hier wel van een variëteitmogen spreken. In elk geval noemt hij haar wel in de
laatste uitgave van zijn „Traité général des Conifères"
(Parijs, 1867) in tegenstelling met de andere, hierboven
genoemde variëteiten. Echter niet in de eerste uitgave
(Parijs, 1855), want toen kende C a r r i è r e deze variëteit nog niet. Van alle andere bekende dendrologen is
B e i s s n e r de eenige, die melding van deze variëteit
maakt, en wel in zijn „Handbuch der Nadelholzkunde";
merkwaardigerwijze echter niet in de eerste uitgave van
1891, wèl in de tweede van 1909 en ook in de door F i ts e h e n bewerkte uitgave van 1930.
Over den oorsprong dezer variëteit weet C a r r i è r e
niets te vertellen. Hij kende een exemplaar in het Park
van Peyrouse, gelegen op ongeveer 13 K.M. afstand van
Toulouse, en een exemplaar in een particulieren tuin te
Hyères. In Engeland schijnt zij onbekend te zijn; D a 11im o r e (1932) noemt haar althans niet.
Het is merkwaardig, dat met de opvallende kenmerken
der kegels nog enkele andere kenmerken gepaard gaan.

Het zijn n.l. boomen met lang gestrekte, weinig vertakte
takken. De bladeren zijn stijf en smal, die der twijgen zijn
schubvormig. Voorts zitten vrijwel steeds enkele kegels
tezamen, tot 4 of zelfs 5 toe; zelden staan deze alleen. De
kegels van de soort zitten gewoonlijk ten getale van 1 of
2, hoogstens 3, aan het eind van een vorigjarig takje. De
schubben van de rijpe kegels missen gewoonlijk de naald;
de voorzijde kan min of meer gegroefd of van enkele, zwak
ontwikkelde knobbels voorzien zijn (zie de afb.).
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Fig. 1 en fig. 2, kegelschubben van Taxodium cüstichum
Teekening van H. Otto

Fig. 3 en fig. 4, kegelschubben van Taxodium distichum var.
tuberculatum
Teekening van H. Otto

K e n t schrijft in V e it ch's „Manual of the Coniferae"
(1900), dat een zaaisel van Taxodium distichum nog al
variabiliteit vertoont. Door de kweekers zijn daaruit verschillende individuen geselecteerd en van variëteitsnamen
voorzien. Het is bekend, zegt K e n t , dat vooral jonge

exemplaren van Taxodium distichum onderling zeer sterk
verschillen kunnen, vooral wat hun vorm betreft. Deze
verschillen verdwijnen in de meeste gevallen met het
ouder worden der exemplaren; tenslotte bereiken de
boomen een leeftijd, waarop de onderlinge verschillen zoo
gering zijn, dat deze zeer zeker niet meer rechtvaardigen
om van variëteiten te spreken. Deze woorden van K e n t
troffen mij zeer. Hij heeft de boomen vele jaren geobserveerd en niet den misgreep begaan, waaraan een enkele
kweeker zich ten onzent wel eens bezondigt: het benoemen,
en dan nog wel liefst met een wetenschappelijken naam,
van één enkel individu, dat onvolledig bestudeerd is,
omdat het nog te jong is. Ik geloof echter, dat de kenmerken, waardoor T. d. var. tuberculatum zich onderscheidt
van de soort, zeker rechtvaardigen, dat we hier van een
variëteit spreken.
Hoewel het volgende niet direct met de hier besproken
variëteit in verband staat, wil ik toch wijzen op een paar
tegenstrijdigheden in de literatuur, betreffende de kegels
van Taxodium distichum. H a r t w i g (1892), L a u c h e
(1883) en L o u d o n (1869) schrijven alle drie, dat
de kegels van Taxodium pas in het tweede jaar rijpen.
B a i l e y (1933), B r i t t o n (1908), C l i n t o n - B a k e r
(1909), E l w e s and H e n r y (1906-1913), H e n k e l und
H o c h s t e t t e r (1865), P i l g e r (1926), R. B. H o u g h
(1907), M o t t e t (1902), R e h d e r (1927), S a r g e n t
(1905) en misschien nog meer auteurs schrijven, dat de
kegels nog hetzelfde jaar rijpen. Dat geldt in elk geval
voor de exemplaren in ons land en waarschijnlijk wel voor
alle. Zou L o u d o n zich misschien vergist hebben en deze
fout door L a u c h e en H a r t w i g overgenomen zijn?
Verschillende schrijvers maken voorts melding van het
feit, dat de kegels blijven zitten, nadat de zaden uitgevallen zijn, zoo bijv. B e i s s n e r (1891, 1909), B e i s s n e r F i t s c h e n (1930), B r i t t o n (1908), P i l g e r (1926),
S a r g e n t (1896, 1905). Mijn ervaring is, dat de kegels
van Taxodium met haar zaden op den grond vallen. Toen
de kegels nog aan den boom hingen, zijn zij aan de basis
eenigszins gaan rotten. Door den val van de kegel op den
grond laten de schubben dan gemakkelijk los. Ook heb ik
den indruk gekregen, dat zij reeds aan den boom uiteen
kunnen vallen. Voorts kan vorstwerking naar alle waarschijnlijkheid dit proces bevorderen. Reeds einde November vond ik Taxodium-kegels in het Arboretum op den
grond. Mochten er onder onze lezers zijn, die daaromtrent
eene andere opvatting hebben, dan verneem ik dat gaarne.
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XXIV
Verslag van de werkzaamheden der Crataeguscommissie
over het jaar 1936, uitgebracht op de Algemeene Ledenvergadering der Nederlandsche Dendrologische Vereeniging, te Utrecht gehouden op 25 Februari 1937
door H. J. VENEMA
Was het jaarverslag 1935 erg in mineur gesteld, dit
verslag kan gelukkig op verhoogde activiteit wijzen. Ook
al zal in 1937het onderzoek niet geheel afgesloten kunnen
worden, zooals ik nog het vorige jaar hoopte, toch, geloof
ik, zult u met voldoening de mededeeling vernemen, dat
het onderzoek thans zoover gevorderd is, dat dit jaar met
de publicatie der resultaten een aanvang gemaakt kan
worden. Het is nu eenmaal zoogesteld met dergelijk werk,
dat de omvang ervan tijdens het onderzoek steeds grooter
wordt. Doch er komt eens een moment, dat men zegt: er
zijn nu zooveel gegevens verzameld, we moeten het onderzoek maar sluiten, ook al zal hier en daar nog wel een
gegeven verborgen zijn. Volledigheid is toch practisch niet
te bereiken.
Dat reeds zóó spoedig met de publicatie van het verslag
begonnen kan worden, dank ik aan de groote bereidwilligheid waarmede ook dit jaar de heer R e n k e m a en
voorts de heer B o e l e m a mij dagelijks geholpen hebben bij het typen der honderden literatuurcitaten. Zonder
hun zeer gewaardeerde hulp zou het zeker nog eenige
jaren duren, eer begonnen zou kunnen worden met de
publicatie van het verslag.
Collectie Arboretum. Het afgeloopen jaar werd de collectie Crataegi van het Arboretum vermeerderd met 8
soorten en variëteiten. Deze planten zijn afkomstig van
de heeren D o o r e n b o s e n J u r r i s s e n . Van de in 1934
gezaaide Crataegi kwamen nog 8 soorten op; van de in
1935 gezaaide kwamen in 1936 19 soorten op.
Zeer belangrijk is de toezegging, welke we van Dr. O.
H a g e r u p , Curator van het Botanisch Museum te Kopenhagen, mochten ontvangen. Hij heeft ons beloofd in
1937 enthout te zenden van Cr. altaica Lge, Cr. intricata
Lge, Cr. Lambertiana Lge, Cr. hiemalis Lge, Cr. rubrinervis Lge en Cr. sorbifolia Lge. Het belang dezer toezegging is gelegen in het feit, dat al dit enthout afkomstig is
van de oorspronkelijk door L a n g e beschreven exemplaren, welke thans nog staan in den Hortus van het Botanisch Laboratorium te Kopenhagen. We verheugen ons
zeer straks in het bezit te zullen zijn van dit levende typemateriaal*).
*) Dit enthout ontvingen we in Januari 1937.

Steeds duidelijker blijkt de onmisbaarheid voor ons
onderzoek van een zoo volledig mogelijke collectie Crataegi. Het plan is dan ook om in 1937 de collectie aanmerkelijk te vergrooten.
Voorts werden ook zaden uitgezaaid en wel van ongeveer 100 soorten. Al deze soorten zijn in ons land, en naar
alle waarschijnlijkheid voor verreweg het grootste deel
ook in Europa, onbekend. De tijd zal moeten leeren of
hierbij soorten zijn, welke het Nederlandsche kweekerssortiment kunnen verrijken.
Het determineeren van Crataegi voor de practijk vond
geregeld voortgang. Wij wijzen H.H. Kweekers er nogmaals op, dat, indien zij prijs stellen op juist benoemde
Crataegus-soorten, zij deze ten allen tijde ter controle
kunnen zenden aan het Arboretum te Wageningen. Nog
steeds kan niet gezegd worden, dat de thans aangeboden
Crataegi alle goed benoemd zijn.
Publicaties. In het Weekblad voor de Kon. Ned. Mij.
voor Tuinb. en Plantkunde verscheen een tweetal artikelen betreffende Crataegi. In het Jaarboek 1935/36 der
N.D.V., dat eerstdaags verschijnt, zal een viertal artikelen
opgenomen worden, gewijd aan het geslacht Crataegus.
Deze 6 publicaties zal men, gebundeld met enkele andere
bijdragen, ook aantreffen in het binnenkort verschijnende
2e deel van de „Mededeelingen van het Arboretum".
Buitenlandsch contact. Voor het onderzoek betreffende
de identiteit van de planten, welke ten onzent aangeboden
worden als Cr. Wattiana, was het noodig informaties in te
winnen bij Dr. O. H a g e r u p, Curator van het Botanisch
Museum te Kopenhagen, en Dr. H i l l , Directeur van de
Kew Gardens. Beide instellingen verstrekten ons op de
meest liberale wijze alle gewenschte inlichtingen, herbariummateriaal en foto's^ Hun uitgebreide hulp heeft ons in
staat gesteld de moeilijkheden met Cr. Wattiana bevredigend op te lossen. Zooals ik reeds boven mededeelde, kregen we verder van Dr. H a g e r u p de toezegging, dat hij
ons in 1937 enthout van een 6-tal Crataegus-soorten zal
zenden, alle afkomstig van type-materiaal door L a n g e
voor het eerst beschreven. De heer D o o r e n b o s zond
mij een collectie herbarium-materiaal van Crataegus, door
hem het afgeloopen jaar in de Kew Gardens verzameld.
Het toeval wilde, dat daar tevens werkzaam was de zoon
van ons lid, den heer A b b in g; ook hy verzamelde daar
herbarium-materiaal voor ons. Beide collecties vullen elkaar voortreffelijk aan, zoodat thans een belangrijke en
waardevolle collectie van Kew-materiaal bijeengebracht
is.
Mijn hartelijke dank voor de daadwerkelijke belangstelling van beide heerén voor ons werk!
Resultaat enquête 1936. In Mei 1936 werd in het Weekblad voor de Kon. Ned. Mij. voor Tuinb. en Plantkunde
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een oproep geplaatst, waarin aan kweekers, maar vooral
aan tuinbazen, de medewerking gevraagd werd omtrent 'n
22-tal variëteiten van Cr. monogyna en Cr. oxyacantha.
Voorts werd nog aan een 50-tal personen een afzonderlijk
bericht gezonden. Slechts van enkele kweekers ontving
ik inlichtingen, helaas van geen enkelen tuinbaas. Dit is
des te meer te betreuren, daar het vrijwel zeker is, dat op
onze buitenplaatsen nog interessante Crataegi zullen staan.
Herbaria. Ik vermeldde reeds, dat wij, dank zij de medewerking van de heeren D o o r e n b o s en A b b i n g, een
belangwekkende collectie herbariummateriaal van Crataegi uit Kew ontvangen hebben. Het zal genoegzaam bekend zijn, dat de heer L. A. S p r i n g e r zijn prachtig herbarium geschonken heeft aan de Landbouwhoogeschool.
Het geslacht Crataegus is daarin vertegenwoordigd met
60 soorten en 61 variëteiten, in totaal 213 vellen. Een
vluchtig doorbladeren gaf mij reeds den indruk, dat ook
deze collectie voor ons onderzoek waardevol zal blijken te
zijn.
Tenslotte moet ik nog melding maken van een herbariumcollectie, ontvangen van den heer D o o r e n b o s ,
samengesteld van de boomen in parken en plantsoenen te
den Haag aanwezig.
Fotografische collectie. Getracht wordt een zoo volledig
mogelijke collectie foto's te verkrijgen van de oudste
afbeeldingen der diverse soorten en variëteiten. Deze collectie bestaat reeds uit foto's van 97 soorten en variëteiten. Voorts worden foto's gemaakt van type-herbariummateriaal. Deze collectie bestaat uit foto's van 8 soorten
en variëteiten, meerendeels afkomstig uit Parijs, Kew en
Kopenhagen. Een aanvang is gemaakt met het fotografeeren van levend materiaal. Dit zal vooral het komende
jaar flink uitgebreid worden. In totaal bestaat de fotografische collectie thans uit 127 foto's. Een en ander geschiedt
op zeer verdienstelijke wijze door den heer F. P. Oost e n d or p.
Nomenclatuur. Februari 1936 zond ik aan de leden der
Crataeguscommissie en de Nomenclatuurcommissie voor
loofhoutgewassen een schrijven, waarin hun meening gevraagt werd betreffende de te volgen nomenclatuur in de
definitieve lijst. In aanmerking komen alleen de namen
door R e h d e r gebruikt in zijn welbekend Manual, ôf de
namen van de Handlist 1934 van Kew. De ontvangen antwoorden der commissieleden Hepen nog al uiteen. Het
meerendeel is voor de Kew List. Persoonlijk ik ook, alleen
echter om redenen van internationale samenwerking, teneinde daardoor by te dragen tot de zoo zeer gewenschte
eenheid.
Tot heden is nog steeds het officieele verslag van het
Tuinbouwcongres te Rome niet verschenen, maar uit de
verslagen van Dr. R u y s in het Weekblad voor de Kon.

Ned. Mij. voor Tb. en PLkunde blijkt, dat, ook al aanvaardt men in 't algemeen de Handlist, er toch nog een
lijst van wijzigingen zal komen. Ook deze lijst is nog niet
gepubliceerd. Ik heb mij in December tot den heer C h i t t e n d e n , Secretaris der Nomenclatuurcommissie van het
Tuinbouwcongres te Rome gewend om inlichtingen. Hij
deelde mij mede, dat geen veranderingen voorgesteld zijn
voor de Crataegi, zoodat we zonder bezwaar de Handlist
1934 kunnen gebruiken. Wij vernamen voorts, dat er in
Amerika een herdruk in bewerking is van de „Standardized Plant Names". Deze lijst zou men in de plaats van de
Kew List 1934 wenschen.
Om voorloopig uit de verwarring te geraken, hebben
Crataeguscommissie en Nomenclatuurcommissie het volgende besloten. Als definitieve naam wordt aangenomen
die, welke in de Kew List van 1934 voorkomt. Mocht inderdaad blijken, dat de nieuwe druk van de „Standardized Plant Names" de basis wordt voor de nomenclatuur
der tuinbouwgewassen, dan zal de Crataeguscommissie
een lijst publiceeren van de namen, welke in de „Standardized Plant Names" anders luiden dan in de Kew List.
Zij zal dan te gelegener tijd een beslissing moeten nemen,
aan welken naam de Ned. Dendrol. Vereeniging de voorkeur geeft.
Ik wil dit verslag niet eindigen zonder er nog eens op
gewezen te hebben, hoe de geheele Afdeeling Plantensytematiek mij behulpzaam is bij het onderzoek. Ik noemde u reeds de hulp bij hét typen der literatuurcitaten en
het fotografeeren, maar daarnaast is er ook nog de zorg
voor het levende materiaal in het arboretum en het aanleggen van een herbarium en een vruchtencollectie.
Nomenclatuurcommissie en Crataeguscommissie betuigen den Directeur der Afdeeling, Prof. Dr. J. J e sw ie t,
hun weigemeenden dank voor de zeer welwillende wijze,
waarop hij zijn personeel steeds beschikbaar stelt.

XXV
De Xylotheek van het Landbouwmuseum te
Wageningen 1 )
(voorloopige mededeeling)
door H. J. VENÉMA
Als een aanvulling der herbaria kan men de carpologi1
) Naar' aanleiding van een voordracht, gehouden voor de leden
van het Genootschap „Nederlandsch Landbouwmuseum" op 3 Juli
1937 te Wageningen. Gedeeltelijk verschenen in de „Bijdragen en Mededeelingen 1937" van dit Genootschap. De cliché's voor de afb. bij dit
artikel werden door het Genootschap te onzer beschikking gesteld.
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sehe collecties en de houtverzamelingen of xylotheken 2 )
beschouwen. Hoewel de ontwikkelingsgang der herbaria
een ernstig verwaarloosd onderdeel van de geschiedenis
der botanische wetenschappen vormt, is ons allen de
periode der naturaliën-kabinetten genoegzaam bekend,
deze merkwaardige instellingen uit de 18e eeuw, waarin
zoo typisch tot uitdrukking komt de vereering voor de
natuur en neiging tot cosmopolitisme, mede kenmerkend
voor deze eeuw. In deze naturaliën-kabinetten met hun
rijkdom aan vlinders, schelpen, koralen, ja zelfs foraminiferen en diatomeeën, waarin onmiskenbaar het aesthetische element een grootere rol speelt dan het wetenschappelijke, maar die toch de voorloopers zijn der moderne
natuurhistorische musea en herbaria, kwam ook vrijwel
steeds een xylotheek voor 3 ).

Eenige exemplaren uit de xylotheek
Foto F. P. Oostendorp

Dergelijke houtverzamelingen waren veelal in boekvorm
bijeengebracht. We laten hier een beschrijving volgen, hoe
een dergelijk boek uit de xylotheek van het Landbouwmuseum te Wageningen er uitziet. De rug van elk boek bestaat uit de bast van een bepaalden boom of heester, wiens
2) Afgeleid van de Grieksche woorden xylon = hout en theke =
archief, depot.
s
) Literatuurbronnen zullen in een uitvoerige publicatie, welke eerlang in het Jaarboek der Nederlandsche Dendrologische Vereeniging zal
verschijnen, opgenomen worden.
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naam op dezen rug is aangebracht. Evenzeer komt op den
rug een nummer voor. Zelfs de korstmossen en bladmossen, welke op de betrokken bast kunnen voorkomen, ontbreken niet. In enkele gevallen zijn deze meer als versiering aangebracht in den vorm van een paar dwarsbanden.
De band van het boek (en wel de z.g. platten) bestaat
uit het hout van den betrokken boom en bovendien is in
den rug opgenomen een radiaire doorsnede door een
stevigen tak. Op deze wijze is het hout in 3 richtingen gesneden, in een dergelyk boekdeel opgenomen.
Mocht de heester geen stam vormen, welke zóó dik is, dat
er plankjes uit gezaagd kunnen worden, dan heeft men
ander hout gebruikt en dit aan de buitenzijde met mos
beplakt. Hierop zijn dan een aantal takken van den desbetreffenden heester bevestigd.
Maakt men het boek open, dan zien we, dat er zich zoowel aan de rechter- als aan de linkerbinnenzijde gedroogde
plantendeelen bevinden: blad, bloem, vrucht, een dwarse
doorsnede en een scheeve doorsnede door een tak, een
stukje van den wortel, een kiemplant; verder een kubus
ter bepaling van het s.g., een kubus tot kool verbrand en
gewoonlyk 2 doosjes, waarvan het eene met stuifmeel en
het andere met asch van de verbrande plant gevuld is. Aan
den binnenkant van den rug bevinden zich ten slotte een
kleine en een groote opening, beide afgesloten door een
deksel. De kleine opening bevat gewoonlijk zaden en de
groote een opgevouwen papier, waarop in het Duitsch de
beschrijving van den boom of heester is vermeld. Soms
beslaat deze beschrijving wel 4 pagina's, in den regel is zij
echter niet grooter dan 1 bladzijde. De gedroogde plantendeelen aan den binnenkant van den omslag zijn bevestigd
op een dun laagje vastgeplakt mos. Alle objecten zyn van
een nummer voorzien; de bijbehoorende toelichting bevindt zich op hetzelfde papier als waarop de beschryving
voorkomt.
Dergelijke houtbibliotheken werden vooral vervaardigd
op het einde der 18e eeuw. Zoo bezit het pharmacologisch
laboratorium der universiteit te Berlijn een verzameling
pharmaceutisch en technisch belangrijke houtsoorten in
boekvorm. Deze collectie bestaat uit 216 houtsoorten in
fineerbladen en werd vervaardigd door J o h a n n A d o l f
H i1d t in 1797 en 1799. Ze werden in commissie uitgegeten door een industriekantoor te Weimar. In ons land bezitten het Rijksherbarium te Leiden, het Gemeentemuseum te Franeker en het provinciaal museum te Zwolle
eveneens dergelijke xylotheken.
De collectie te Zwolle hebben we nog niet gezien. De
heer J. G e e sin k, directeur der Vereenigde Overijsselsche Musea, was zoo vriendelijk ons enkele inlichtingen
te verschaffen. Hij is van meening, dat deze collectie oorspronkelijk aan L i n n a e u s heeft toebehoord. Na ophef12

fing der hoogeschool te Harderwijk 4 ), zijn verschillende
voorwerpen dezer hoogeschool geschonken aan de Vereeniging tot Provincialen Welvaart in Overijsel, te Zwolle.
Deze Vereeniging had destijds een museum van natuurkundige voorwerpen; aan dit museum werd toen de xylotheek uit Harderwijk geschonken. In 1905 is dit museum
opgeheven en werden de verzamelingen vereenigd met die
van het Museum van Overijselsch Regt en Geschiedenis.
In deze Vereenigde Overijsselsche Musea bevindt zich dus
thans de xylotheek van Harderwijk. Het zou zeer belangrijk zijn of thans nog te bewijzen is, dat deze collectie inderdaad van L i n n a e u s afkomstig is. Voorloopig laat de
gezondheidstoestand van den directeur een onderzoek in
deze richting niet toe.

Een opengeslagen exemplaar uit de xylotheek
Foto F. P. Oostendorp

De collectie in het Gemeentemuseum te Franeker is afkomstig van de voormalige Hoogeschool aldaar. Het was
een geschenk van Koning Lodewijk Napoleon, in drie zendingen aan deze inrichting geschonken in de jaren 1809—
1811. De vervaardiger was een zekere S c h l u m b a c h
uit Neurenberg, van wien wij tot heden slechts weten, dat
hij ook een entomologisch boek geschreven heeft. Bij de
4
) De „Academie van Gelderland" heeft tot 1812 bestaan. Toen
werd zij door Napoleon opgeheven en veranderd in een athenaeum, hetwelk in 1818 vervangen werd door een gymnasium, dat 60 jaar heeft
bestaan.
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opheffing van het „Friesch Atheen" in 1843 is deze collectie naar het Friesch Museum te Leeuwarden verhuisd,
hetwelk haar in 1903aan het Gemeentemuseum te Franeker heeft afgestaan. De geheele collectie bestaat uit 158
houten doozen in den vorm van boeken.
Ook de „Koninklijke Universiteit" van Leiden ontving
in 1809het botanische werk van S c h l u m b a c h als geschenk van Koning Lodewijk Napoleon. De Curatoren
dezer Universiteit stonden ons toe een onderzoek in te
stellen in hun archief aangaande de geschiedenis van deze
collectie. Daarvoor betuigen wjj hen, en in het bijzonder
Mr. P. J. I den bu r g, Secretaris van dit College, onzen
bijzonderen dank. Dit onderzoek is echter nog niet afgesloten. Wel is ons reeds gebleken, dat in 1809 ruim honderd „boekdeelen" ontvangen waren en dat toen nog2 zendingen verwacht werden. Wanneer deze laatste ontvangen
zijn, is ons nog niet bekend. Thans bestaat de collectie in
het Rijksherbarium te Leiden uit 154 boekdeelen. Het
hoogste nummer daar aanwezig is 234, maar er zijn vele
gapingen.
Omtrent den oorsprong der collectie in het Landbouwmuseum tasten we volkomen in het duister. Zij is afkomstig van de Afdeeling Boschbouw der L.H.S. Volgens mondelinge mededeeling van prof. A. t e W e c h e l heeft de
L.H.S. deze collectie ontvangen van den heer H. M. J. F.
T h y s, van 1 Oct. 1916—9 Juli 1917 leeraar aan de toenmalige Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool. Daarvoor was de heer Th ijs leeraar aan de Kon. Militaire
Academie te Breda. Informaties ingesteld door prof. t e
W ech e1, hoe Breda aan deze collectie gekomen is, hebben tot heden geen resultaat gehad.
De vraag is geopperd of de collecties van Franeker,
Zwolle en Wageningen eigenlijk niet één geheel vormen
en met elkaar de oorspronkelijke collectie S c h l u m b a c h van Leiden gevormd hebben. We hebben reeds
aangetoond, dat dit zeker niet geldt voor de collectie te
Franeker. Over die te Zwolle hebben we nog geen zekerheid. Naar onze meening behoort ook de collectie te Wageningen niet tot de oorspronkelijke Leidsche collectie.
Daarvoor zijn verschillende argumenten aan te voeren,
waarvan we hier enkele noemen:
1°. De afmetingen der Wageningsçhe boekdeelen zijn
kleiner dan die der Leidsche.
2°. By de Leidsche exemplaren bevindt zich de beschrijving opgeplakt aan den binnenkant van het
bovenste plat.
3 1 . De bevestiging der platten met den rug geschiedt
bij de Leidsche exemplaren door ijzeren haakjes en
leeren banden, waarop korstmossen of bladmossen
geplakt kunnen zijn; de Wageningsçhe exemplaren
14

missen alle deze leeren dwarsbandjes.
4°. Het hoogste nummer der Wageningsche collectie
is 75. Van de aanwezige doozen zijn er 61 genummerd, 6 missen een nummer terwijl er 8 ontbreken.
De nummering der deelen heeft plaats gehad volgens een botanisch systeem; de laagste nummers
hebben de Coniferen, daarop volgen de Monochlamydeae, en de hoogste nummers hebben vertegenwoordigers der Sapindales, Rosales, Ericales en
Rubiales. Een vergelijkend onderzoek der handschriften lijkt ons van weinig beteekenis, daar in
de Leidsche collectie minstens 3 handschriften te
onderscheiden zijn.
Hoewel niemand in twijfel trekt, dat de studie van de
historie der natuurwetenschappen ons behoedt voor het
overschatten van de beteekenis van hedendaagsch onderzoek, wil het toeval, dat we juist aan de hand van een
recent voorbeeld dit ook kunnen aantoonen voor het
onderwerp, dat ons hier interesseert.
In het laatste Jaarboek der Duitsche Dendrologische
Vereeniging wordt namelijk gewezen op de xylotheek,
welke de stad Milaan in 1934 in eigendom gekregen heeft,
en hierin deelt men ons mede, dat de idee tot het bijeenbrengen eener houtverzameling voor het eerst opgekomen
zou zijn bij R a f a e l e C o r m i o , den tegenwoordigen
directeur van dit instituut.
Bij het lezen van dit artikel moesten we wel denken aan
de volgende regels, welke prof. dr. F. M. J a e g e r uit
Groningen eens geschreven heeft. „Aan de hand der historie worden wij wederom herinnerd aan de éénheid in
de groote geestelijke doeleinden, waarop het betere deel
der menschheid haren blik sinds vjjftig eeuwen gericht
heeft, onverschillig langs welken bijzonderen weg zij daarbij voorwaarts streefde. Juist de vaak ingetreden verbreking van den band tusschen het heden, en het minder
realistische, maar zeker in menig opzicht ook minder
oppervlakkig denkende verleden, is oorzaak geworden
van tal van wanverhoudingen en evenwichtsverstoringen
in het geestelijk leven onzer tijdgenooten. Hier een overschatting van onze huidige denkwijze, daar een verguizing
van het oordeel der onderzoekers uit het verre verleden;
weer elders eene eenzijdige belangstelling voor feiten en
resultaten, vooral als zij byzonder „up to date" of voor
directe „toepassing" vatbaar zijn".
We willen gaarne aannemen, dat Milaan een belangwekkende xylotheek bezit, maar het is allerminst iets
nieuws, wat daar tot stand gebracht is.
Tot zoover de tot heden door ons verkregen resultaten.
Ook al is het onderzoek nog niet afgesloten, toch hopen we
u een indruk gegeven te hebben, dat het Landbouwmu15

seum in zijn xylotheek een zeer interessant object bezit
uit den tijd der Naturalien Cabinetten.
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XXVI

VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN
DER C R A T A E G U S - C O M M I S S I E
OVER HET JAAR 1937
UITGEBRACHT OP DE ALGEMEENE LEDENVERGADERING
DER NEDERLANDSCHE DENDROLOGISCHE VEREENIGING
TE UTRECHT GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI 1938
DOOR

H.J.VENEMA

Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van velen, die ik hier niet
allen bij name zal noemen, heeft de bestudeering der in Nederland gekweekte Crataegi dit jaar belangrijke vorderingen gemaakt, zoodat een
aanvang gemaakt kon worden met de algemeene samenvatting der resultaten. Een uitzondering wil ik echter maken voor de Heeren DOORENBOS
en VEENDORP, die mij ook dit jaar uitvoerig inlichtingen verschaften op de
vele aan hen gerichte vragen en voorts het personeel van de afd. Plantensystematiek der L.H.S., dat met groote toewijding, niet alleen zeer veel
typewerk verricht heeft, maar ookbehulpzaam wasbij het verzamelen van
allerlei gegevens uit prijscouranten, oude tuinbouwliteratuur, het fotografeeren, aanleggen enonderhouden vaneenherbarium en vruchtencollectie.
Collectie Arboretum.
Nog in het vorige jaarverslag kon melding gemaakt worden van een
zending enthout van Crataegustypen uit den botanischen tuin te Kopenhagen, welke oorspronkelijk beschreven zijn door LANGE. Van de Ecole
nationale d'Agriculture te Grignon ontvingen we enthout van het typeexemplaardoorMOUILLEEERTbeschrevenalsCrataegusgrignonensis.UitKew
werd enthout van een tiental soorten envariëteiten ontvangen, welkemeerendeels hier vroeger in cultuur geweest zijn, doch thans verdwenen zijn.
Van de firma HILLIER werd een vijftal zeldzame soorten gekocht. Van
den Heer S. G. A DOORENBOS ontvingen we 41 soorten en variëteiten,
alle als plant en voorts nog enthout van 15 andere soorten. De Heeren
VAN DER BOM en COPIJN schonken ons enkele soorten en de Hortus Botanicuste Groningen tweesoorten. Uit dezeopsomming kunt U dusde conclusietrekken, datvoldaan isaanonsplan,naarvoren gebrachtin het verslag over 1936 waarin het voornemen geuit werd het levende sortiment
aanmerkelijk uittebreiden. In ditverband magzekerookgenoemd worden
37

'at van de ± 100 in 1936 uitgezaaide soorten in 1937 reeds 31 soorten
bovendengrondkwamen,envandein 1935gezaaidesoortenverschenen er
nog 24 soorten. Ik mag niet nalaten U er op te wijzen, dat de uitbreiding
van het Arboretum, die alvelejaren opzich laatwachten, zijn invloed ook
op onze werkzaamheden doet gelden. Een belangrijk gedeelte der aanwinsten moest geplant worden in den tuin van Professor JESWIET te Bennekom.Ditisoverigensmaaréénsymptoomvandennoodtoestand waarin het
Arboretum verkeert.
Herbaria*
Voortgegaan werd met het aanleggen van een zoo volledig mogelijk
herbariumvandeinhetArboretumgekweekte Crataegussoortenen -variëteiten, aangevuld met een vruchtencollectie op liquor. Deze collectie
bestaat thans uit 91 vel herbariummateriaal en 140 flesschen geconserveerdevruchten.Van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg werd
decollectieCrataegiuithetherbariumdeWeverterbestudeeringontvangen.
Dr DE WEVERverzamelde bovendien dit jaarvoor ons Crataegivan diverse
Zuid-Limburgsche parken.De Heer DOOEENBOSzondonseen herbariumcollectiezeldzame CrataegiuitAmerikaengekweektindeHaagscheparken
en plantsoenen. Behalve het 215 nummers tellende Crataegusherbarium
van wijlen Prof. VALCKENIER SURINGAR en het 262 nummers tellende
Crataegtfs-herbarium van den Heer L. A. SPRINGER, het 31 nummers
tellendeherbariumvanBAENITZende7nummerstellendecollectie KOEHNE
bezit de afd. Plantensystematiek thans 514 genummerde vellen Crataegi
van in Nederlandsche kweekerijen, plantsoenen en verzamelingen voorkomende Crataegi, bij welkelaatste collectie 170flesschen geconserveerde
vruchten behooren. Dit jaar heeft het nummeren en catalogiseeren dezer
collectiesplaatsgehad.EenenandergeschieddedoordeHeeren RENKEMA,
BOELEMAen RUISCH. Voorts werd een aanvang gemaakt met het bestudeeren van een kleine maar interessante collectie Crataegi,aanwezigin het
herbariumvanhet Botanisch Laboratorium te Groningen.Een herbarium,
in het klooster der Dominicanen te Huissen bij Arnhem, omstreeks 1860
bijeengebracht door Pater AGHINA, van planten in den botanischen tuin te
Weenen groeiend, heeft in zooverre beteekenis voor ons, dat we hierbij
thans niet meer gebruikte namen toegepast zien. Het omvat 65 soorten en
variëteiten.
Collectie afbeeldingen.
Het fotografeeren van de oudste afbeeldingen der verschillende soorten
envariëteiten en van afbeeldingen, welkeom andere redenen van beteeke38

nis zijn voor het Crataegus-ondcrzjoek werd ook dit jaar voortgezet. Deze
verzameling bestaat thans uit 142 platen. Een zeer belangrijke uitbreiding
onderging ookdecollectiefoto's vanbloemen envruchten derinhet Arboretum aanwezige Crataegi;ook werden enkele foto's gemaakt van oude
stamstukken. In totaal zijn 90 platen gemaakt naar levend materiaal. Een
enandergeschieddedoordenHeerF.P. OOSTENDORP.Hetbleekgewenscht
om van de verschillende détails goede teekeningen te laten vervaardigen.
Prof.Dr ROEPKE waszoovriendelijk den teekenaarvan de afd. Entomologie,den Heer N. CORSTANJE, een aantal teekeningen voor dit doel te laten
vervaardigen. Deze hebben betrekking op de vruchten en de winterkenmerken.Voor deze medewerking ben ik Prof. ROEPKE ten zeerste erkentelijk.
Bronnen.
De Heeren RENKEHA en BOELEMA gingen voort met het bewerken van
diverse prijscouranten, aanwezigin de bibliotheek der L.H.S. Hetaantal
geraadpleegde catalogiisthansgestegentot715stuks.Eenafschrift vaneen
zeerinteressante lijst zond onsDr DEWEVER uit Nuth. Het betreft een lijst
van houtige gewassen welke te Aalbeek ± 1800 aanwezig waren in het
bezitvaneenzekerenHeerM. Dezelijst isgemaakt door den Heer SOMMÉ,
toentertijd Directeur van den botanischen tuin te Antwerpen en lid van
de Société d'Agriculture et de Botanique de Gand. Jammer ishet,datvan
desoorten indezeongetwijfeld zeerinteressante lijst deauteursnamen ontbreken.Dat maakt het invelegevallenmoeilijk, jazelfs onmogelijk, om nu
nog met zekerheid te kunnen beslissen, wat onder deze namen thans te
verstaan valt. De Heer VEENDORP heeft zich de moeite getroost een lijst
samentestellenvande Crataegi,welkein dezaadlijsten der Nederlandsche
horti voorkomen met vermelding van de jaartallen, waarin de diverse
soortenvoor den eerstenkeergenoemd worden.
Buitenlandsch contact.
Verschillende inlichtingen werden onsverstrekt door het Musée d'Hist.
Nat. te Parijs, de Linnean Society te Londen, de Ecole Nationale d'Agriculture te Grignon, de Botanische Garten und Museum te Berlijn, voorts
door Dr HAGERUPte Kopenhagen en de firma SPAETH te Berlijn.DeHeer
DoopENBOS heeft aan de Heeren JÜDD en PALMER van het Arnold Arboretum en Prof. RODNEY TRUE van het Morris Arboretum verzocht ons op
te geven, welke Crataegi nog aan het Nederlandsche sortiment ontbreken
endemoeitevanhetkweekenwaardzijn. Nietalleenzond menonsenthout
van een 15-tal soorten, maar voorts spraken de Heeren hun waardeering
39

uitvoorhetzeerrijke sortiment, datwelangzamerhand inonsland bijeengebracht hebben.
Determinatie voorde praktijk.
Op verzoek van een 6-tal kweekers werd een aantal Crataegigedetermineerd; voorts de Crataegi van de parken en plantsoenen der gemeente
Haarlem, de Crataegi van Oranje Nassau's Oord en een gedeelte van de
Crataegi van het Cantonspark te Baarn.
Nomenclatuur.
Overeenkomstig het besluit der ledenvergadering van 25 Februari 1937
wordenvoortaan de namen gevolgd,welkegebruikt worden in de Handlist
van Kew 1934,waarmede dus gehandeld wordt overeenkomstig debesluiten van het Int. Tuinbouwcongres van Rome1935.
We beëindigen dit Jaarverslag ook ditmaal met onzen dank te betuigen
aan den directeur van de afd. Plantensystematiek en -geografie, Prof. Dr
J. JESWIET, voor de groote welwillendheid, waarmede hij ons onderzoek
steunt.
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XXVII

REVISIE DER IN NEDERLAND GEKWEEKTE
CRATAEGUS-SOORTEN
1. LIJST DER CRATAEGI, AANWEZIG IN HET ARBORETUM
DER L.H.S. TE WAGENINGEN
2E PUBLICATIE
DOOR
H. J. V E N E M A

Inaansluitingmetdeeerstepublicatie, welkein het vorige Jaarboek verschenen is,volgt hier thans de tweede opgave van in het Arboretum aanwezige en gedetermineerde Crataegi.In tegenstelling met de eerste lijst,
zijn thans meerderebijzonderheden vermeld.Dezebijzonderheden hebben
betrekking op het jaar, waarin de betrokken soort (resp. variëteit) door
het Arboretum ontvangen werd, hetzij als zaad, hetzij als enthout of als
geënt (resp.geoculeerd) exemplaar, op den naam, waaronder dit materiaal
ontvangen werd en op de plaats van herkomst. Volledigheidshalve zij
vermeld, dat wij in onderstaande lijsten niet uitsluitend gebruik gemaakt
hebben van de namen, dievoorkomen in de Handlist ofTreesandShrubs,
cultivated in the Royal Botanic Gardens, Kew (1934), zooals indertijd op
de algemeene vergadering besloten is. Het lijkt ons gewenscht, dat de
Crataegus-commissie omtrent enkele twijfelachtige gevallen eerst haar
standpunt nog nader bepaalt. Behalve de hieronder genoemde soorten en
variëteiten bezit het Arboretum nog een aantal andere, welke nog niet
gedetermineerd konden worden. Hun namen zullen met den voortgang
van het onderzoek de komende jaren gepubliceerd worden.
Crataegus ambigua C.A. MEY., no z90,in 1935als enthout ontvangen van den botanischentuinteLeiden;noz39in1937ontvangen vandeGem. Kweekerijen, Den Haag, welke enthout ontvingen van Hesse, Weener, onder
den naam Crat. pectinata.
var.pectinata LGE,no1677in 1935alsplantontvangenvandeGem.Kweekerijente Den Haag en deze van Hesse,Weener; noz7in 1936*)onder
den naam Crat.Oxyacantha var. pectinata.
- apnea BEADLE,no 1651,in 1934*)als plant ontvangen. In ons land verspreid door
den Hortus Botanicus te Leiden,welkein 1904zaadvan dezesoort van
het Arnold Arboretum ontving enin 1905tweejarige planten van deze
soort (uit zaad van het Arnold Arboretum gekweekt) van L. VAN DEN
BOSSCHE te Tirlemont (België).
- Carrierei VAUVEL, no z 115,in 1935als enthout ontvangen van het oorspronkelijke
exemplaar uit Parijs (Mus. d' Hist. Nat.).
- Celsiana Bosc,no 1668,in 1934alsplantontvangenvan de Gem.Kweekerijen, Den
Haag. Hiervan ook no z101 in 1935 geënt.
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Crataegus chlorosarca MAX., no1659,in1934*)alsplantontvangen;no1705,in1934*)
als plant ontvangen onder den naam Crat. Schraderiana.
var.pvbescens WOLF,no 1660,1661en 1662, in 1930ontvangenalszaadvanden
bot. tuin te Uppsala onder den naam Crat. chlorosarca.
- crus-gattiL.var.splendens AIT., no 1643,in 1934*)alsplant onder dezennaam ontvangen; no 1704,in 1936*) als plant gekregen onder den naam Crat.
lucida.
var. salicifolia AIT., no 1271, in 1920 *) als plant ontvangen, onder den
naam Crat.crus-galli var. horizontalis.
- cuneataSnsB.,no1683en1684,in 1933alszaadontvangenuitdenbot.tuinteKopenhagenonder dennaam Crat. alnifolia S.etZ.;no 1647,in 1934alsplant
gekregenvandeGem.Kweekerijen,DenHaag,welkeenthoutuitLeiden
ontvangen hebben van het zich aldaar bevindende exemplaar, welk
exemplaar eerst na 1917in de collectie gekomen is.
- Dippeliana LGE, no 1690,in 1934*)als plant ontvangen.
- DouglasiiLDL.,no99,in 1935afgeëntvanex.no25,hetwelkvanonbekende afkomst
is enin 1938opgeruimd werd.
- dsungarica ZABEL, no 92,in 1923van zaad gekweekt afkomstig van no 40,wier afkomst onbekend is, onder den naam Crat.pectinata Boscaanwezigwas
en in 1938 opgeruimd is.
- Egglestonü SARG.,no1694,in 1934*) alsplantontvangen;verspreiddoordenHortus
BotanicusteLeiden,welkein 1905tweejarige planten(gekweektuitzaad
vanhetArnoldArboretum) ontvingvanL. VAN DENBOSSCHE,Tirlemont
(België).
- EUwangeriana SARG.,no1624,in 1935alsplantontvangenvandeGem. Kweekerijen,
Den Haag, welke enthout uit het Arnold Arboretum ontving.
- elongata SARG., no 1700, in 1934*)alsplant ontvangen.
-fecunda SARG., no 155,in 1926ontvangen alszaadvanhet Morton Arboretum.
-flabellata K.KOCH, no 140,in 1923als zaad ontvangen, afkomst onbekend.
- grignonensis MOUILLEF., no 1006,in 1931*) als plant ontvangen; no z118in 1935
als enthout van de Gem.Plantsoenen, Arnhem;noz50in 1937als enthoutvanoorspronkelijkex.te Grignon (Fr.). LOOYMANSheeft dezesoort
in ons land geïmporteerd (hij kocht planten van SPAETH).
- hiemalis LGE, noz52in1937alsenthoutontvangenvanhet oorspronkelijk ex.uit den
botanischen tuinteKopenhagen;noZ107,in1935alsenthout ontvangen
vandeGem.Kweekerijen,DenHaag,vanex.uitArnoldArboretum.
-Holmesiana ASHE, no 1699, in 1935 als plant ontvangen van de Gem. Kweekerijen, Den Haag, welke enthout ontvangen hebben uit het Arnold
Arboretum.
- intricata LGE,no 1636,in 1935alsplantvandeGem.Kweekerijen, DenHaag,welke
enthout van deze soort uit het Arnold Arboretum ontvingen; no z54
in 1937als enthout ontvangen van het oorspronkelijke ex.uit den botanischen tuin te Kopenhagen.
- Lambertiana LGE,noz53,in 1937alsenthout ontvangen van het oorspronkelijke ex.
uit den botanischen tuin te Kopenhagen.
X- Lavallei HERINCQ, no 141,ontvangen in 1923als zaad van onbekende afkomst;
no 1299van onbekenden datum en oorsprong.
- lobulataSARG.,no138,in1923alszaadontvangen uitdenbotanischentuinteMünchen.
- macracantha LODD.,nolOOi,alszaaduitdenbotanischentuinteMünchenontvangen
onder den naam Crat. sncculenta SCHRAD.; no 93,in 1923als zaad ontvangen uit den bot. tuin te München onder den naam Crat. macracanthera LODD.; no 154,in 1923 alszaad gekregen uit den bot.tuin te Koningsbergen onder den naam Crat. macrantha LODD..
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Crataegusmollis SCHEELE,no 100a,in 1931 alsplant ontvangenvande Gem. Kweekerijen, Den Haag; no 1630, in 1933 als plant gekregen van de Gem.
Kweekerijen, DenHaag,welkezaad ontvangenhebbenuit het Morton
Arboretum.
monogyna JACQ.,no 100c, datum enafkomst onbekend;no 1650, in 1930 alszaad uit
denbot.tuinteHann.-MündenontvangenonderdennaamCrat.uniflora;
noz8,in 1936*)onder den naam Crat.monophylla ontvangen.
var.argenteo~variegatar no 1274, isindertijd geëntvanno325, waarvandatumen
afkomst onbekend zijn en diein 1938opgeruimd is.
var.compacta SPAETH,no 161, in1920*) als plantontvangenonderdennaam C. m.
var.globosa J. V. S.; no z 125,in 1931 2 ex. ontvangen van L. SPÄTH,
Berlijn.
var.ferox C. S., no 162,indertijd geënt van no 1384;dit laatste exemplaar van
onbekenden datum en oorsprong,was onder den naam Crat. monogyna
JACQ. var. spinosissima in het Arboretum aanwezig.
var.flexuosa, noz49, in 1937ontvangenals entuitdenHortusBotanicusteA'dam.
var.pendula DIPP., no 1296, vanonbekenden datumen herkomst.
var.pteridifolia REHD., no z88, in 1935als enthout ontvangen uit den Hortus
Botanicus te Leiden.
var. stricta LODD., no 1386, datum en afkomst onbekend; no 1674,in 1934 *)
als Crat.mon. var. pyramidalis.
- nitida SARG., no 1637en no 1638,in 1934*) als plant ontvangen. In ons land verspreid door den Hortus Botanicus te Leiden, welke in 1904 zaad van
deze soort van het Arnold Arboretum ontving en in 1905 tweejarige
planten van deze soort (uit zaad van het Arnold Arboretum gekweekt)
van L. VANDEN BOSSCHEte Tirlemont (België).
- orientalis PALL.,no 1679, in 1934*)als plant ontvangen; no 1680, in 1934 ontvangen als plant van de Gem. Kweekerijen, Den Haag, welke enthout
ontvangenhebben uit denHortus BotanicusteLeiden.
var. sanguinea LOUD., no 1681,in 1934 ontvangen van de Gem. Kweekerijen,
Den Haag, welke enthout uit Kew ontvingen.
- Oxyacantha L. var. Gireoudii SPAETH,no z 86, in 1935 ontvangen als enthout van
deGem.Kweekerijen,DenHaag,welkezelveenthoutuitKewontvingen.
var. Paulii REHD.,no 1294, indertijd geëntvanno27, waarvandatumen afkomst
onbekendzijn, enwelkex.in 1938opgeruimd werd;no 1297, ontvangen
alsCrat.coccinea,datumenafkomstonbekend;no1298, datumen afkomst
onbekend,onder den naam Crat.Ox. L.var. splendens aanwezig in het
Arboretum; no 1669, in 1934*) als plant ontvangen onder den naam
Crat.Ox.var. rubraplena.
var.plena WEST.,no 162d, in 1931*)als plant ontvangen.
var.rosea WILLD., no 1671, in 1934 *) als plant ontvangen onder den naam
Crat.Ox.var.punicea rosea simplici.
-peoriensis SARG., no 1295,geënt van een ex. uit het Arboretum, waarvan datum en
oorsprong onbekend zijn en welk ex. opgeruimd is.
- phaenopyrum MED., no 100/,in 1931alsplant ontvangen van de Gem. Kweekerijen,
Den Haag.
- pinnatifida BGEvar.major N.E. BR., no 1269,waarvan datum enafkomst onbekend
zijn; no 1626,in 1931*)alsplant ontvangen; no 162/,in 1931als plant
ontvangen van de Gem. Kweekerijen, Den Haag,welkeafkomstig is uit
de Botanical Gardenste Kew.
Pringlei SARG., no 1692,in 1934*) als plant onder den naam Crat.Springlei ontvangen. In ons land verspreid als Crat.Pringlei door den Hortus BotanicusteLeiden,welkein 1904zaadvandezesoortvanhetArnoldArbo43

return ontving en in 1905 tweejarige planten van deze soort (uit zaad
van het Arnold Arboretum gekweekt) van L. VAN DEN BOSSCHE te Tirlemont (België).
Crataeguspruinosa KOCH, no 1293,datum en afkomst onbekend.
-prunifolia PERS., no 97, in 1923 uit zaad gekweekt van no 52 (afkomst onbekend;
stond onder den naam Crat. crus-galli var. ovalifolia LDL. in het Arboretum, opgeruimd in 1938);no 1292,waarvan datum en oorsprong onbekend zijn; no 139is van het vorige nummer afgeënt; no 1641, in 1934 *)
onder den naam Crat. crus-galU var. prunoides ontvangen; no 1642,
in 1934 *) als plant onder den naam Crat. crus-galli var. splendens
ontvangen; no 1646, in 1934 *) als Crat. collina ontvangen.
- pubescens STEUD. f. stipulacea STAPF, no 162c, in 1931 ontvangen als plant
van de Gem. Kweekerijen, Den Haag, welke deze plant ontvangen heeft
van de Botanical Gardens te Kew; no 1648,in 1934 *) alsplant ontvangen; no z 104,in 1935 als enthout ontvangen van de Gem. Kweekerijen,
Den Haag, welke zelve enthout uit Kew hebben ontvangen.
- punctata JACQ., no 1270, datum en afkomst onbekend; stond als Crat. coccineaL.
in het Arboretum.
var. aurea AIT., no 1273,datum en afkomst onbekend.
- rivularis NUTT., no 1652, in 1935 als plant ontvangen van Gem. Kweekerijen, Den
Haag, welke planten ontvingen van een Nederlandschen kweeker, die
deze ontvangen had van HESSE, Weener, Hannover.
- rubrinervisLGE, no z 55,in 1937als enthout ontvangen van het oorspronkelijke ex.
uit bot.tuin te Kopenhagen.
- saligna GREENE, no 1649, in 1935 als plant ontvangen van Gem. Kweekerijen, Den
Haag, welke zelve enthout ontvingen van SPAETH te Berlijn.
- sanguinea PALL., no 1653, in 1934 *) als plant ontvangen; no 1658, in 1934 *) als
plant onder den naam Crat. Wattiana ontvangen.
- sorbifolia LGE, no z 56, in 1937 ontvangen als enthout van den bot. tuin te Kopenhagen van het oorspronkelijke ex., aldaar aanwezig.
- submollis SARG., no 100, in 1923 als zaad ontvangen van den bot. tuin te Genève;
no 1703,in 1934 *) als plant ontvangen onder den naam Crat. subvillosa.
- Thayeri SARG., no 1696,in 1934 *)als plant onder den naam Crat. Thesü ontvangen.
De in ons land gekweekte exemplaren zijn afkomstig van den Hortus
Botanicus te Leiden, welke in 1905zaad van het Arnold Arboretum ontvangen heeft onder den naam Crat. Thayeri SARG.
- tomentosa L., no 324, datum en oorsprong onbekend en in 1938opgeruimd; no 1276,
ent van vorig ex.; no 159, in 1921 als plant gekregen onder den naam
Crat.populifolia;no36,ia 1923uit zaad van no 5(vanonbekenden datum
en herkomst) in het Arboretum te Wageningen onder den naam Crat.
crus-galli L. var. berberifolia SARG, staande, welk ex. doodgegaan is;
no 1706,in 1936 *)alsplant onder den naam Crat. coronariusontvangen.
- uniflora MOENCH, no 1272, datum en herkomst onbekend.
- viridis L., no 1275, indertijd geënt van no 501,waarvan datum en herkomst onbekend zijn en welk ex. opgeruimd is; no 1640, in 1934 *) als plant ontvangen, dit ex.afkomstig van Hortus Botanicus te Leiden, welke in 1905
tweejarige zaailingen (gekweekt van zaad uit Arnold Arboretum) van
L. VAN DEN BOSSCHE uit Tirlemont (België) ontving.
*) Wilzeggen,dat deplantin datjaarvan eenNederlandschen kweekerontvangenis.
De nummers, voorafgegaan door de letter z zijn voorloopige nummers.
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2. L I J S T DER CRATAEGI, AANWEZIG IN H E T ARBORETUM
POORT BULTEN TE OLDENZAAL
DOOR
S. G. A. D O O R E N B O S

Crataegusaprica BEADLE, no2853 (enthout afkomstig uitHort. Bot. te Leiden).
- arkansana SARGENT, no2839 en 2852 (enthout afkomstig uit Hort. Bot. te Leiden).
- Arnoldiana SARGENT, no2833 en2847 (enthout afkomstig uitHort. Bot. te Leiden).
- Azarolus L.var.sinaicaBoiss.,no2896,zaailing metgeelwitte vrucht.
, noA24 (enthout afkomstig uitKew).
var.fructu luteo HORT., noA 10.
- Carrierei VAUVEL, no 910.

- CelsianaBosc, noA35(enthout afkomstig uit Rotterdam).
- chlorosarca MAXIM., no 894 en 1985.

- coccinioides ASHE, no2848 (enthout afkomstig uitHort. Bot. te Leiden).
- cognataSARG., no2834 (enthout ontvangen uitdenHort. Bot.te Leiden).
- crus-galliL.,no 904.
var. salicifoliaAIT., no 914.
- Douglasii LINDL., no296(afwijkend individu, m.i. zeer typisch) enA41 (delaatste
als enthout uit Rotterdam).
- dwobrivensis SARG., no902(enthout uitHort. Bot.Leiden).
- Ellwangeriana SARG., noA33 (enthout uitArnold Arboretum).
-flabellata K. KOCH, no 975.

- grignonensis MOÜILLEF., no2837.
- Lambertiana LGE, noA11 (enthout afkomstig uitArnold Arboretum).
- macracantha LODD., no2832.
- Maximowiczii C.K. SCHNEID., noA12(zaad uit Leningrad).
- mollisSCHEELE var. tiliaefolia,no446 (enthout ontvangen van de Bot. Gardens in
Kew).
- monogyna JACQ., no2 (metroode vrucht).
var. argenteavariegataHORT., no 644.
var. compacta SPÄTH.
var.pteridifolia REHD..
var. stricta REHD..
- nigra WALDST. et K I T . , no 1983 en 1984.
- orientalis PALL., no 905.

- Oxyacantha L. var.fructu-albo, no 2523 (zeer zwak ex., krachtige jonge planten
hiervan opdeGem. Kweekerijen, DenHaag).
var. Gireoudü SPÄTH, no A 46.

var. rvbro-plena.
var. Paulii REHD., no 369.

- pedicellata SARG., noA7 (enthout afkomstig uitArnold Arboretum).
- pentagyna WALDST. et K I T .(2ex.,waarvan A50 alsenthout afkomstig isuit Arnold
Arboretum).
- persistensSARG, (enthout afkomstig uitArnold Arboretum).
- pirmatifida BGE, noA27 (enthout afkomstig uitArnold Arboretum).
- prunifolia PERS., no909,1175 en2524.
- pubescens HEND.f. stipulaceaSTAPF (enthout afkomstig vandeBot. Gardens teKew)
- punctata JACQ. var.xanthocarpa, noA2.
- rivularis Nun - ., no913 (afkomstig vanHESSE).
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Crataegussanguinea PALL..
- succulenta LK, no2856.
- tanacetifolia PERS.,no906.
- tomentosa L.,no109en342(delaatste platgroeiend).
- viridis L.,no2854.
- Wilsonii SARG.,noA32(enthoutafkomstig uitArnoldArboretum).
Denummers,voorzienvandeletterA,zijnafkomstig vandeGemeente Kweekerijen
in DenHaag.

3. LIJST DER CRATAEGI, AANWEZIG IN HET CANTONSPARK,
PLANTENTUIN VAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT
IE PUBLICATIE

DOOR
H. J. V E N E M A

Op onsverzoek kregenwij van den HeerA.Knol,Biol.Drs,Hortulanus
van het Cantonspark, een aantal vruchtdragende takken van Crataegus,
waaruit de navolgende soorten gedetermineerd werden:
Crataegus chlorosarca MAX..
- prunifolia PERS..
- grignonensis MOÜILLEF..
- succulenta SCHRAD..
- macracantha LODD..

- crus-galliL. var.salicifolia AIT..
-pinnatifida BGE var. major N.E. BR.; isniet typisch, waarschijnlijk eenzaailing.
Er staan in dit park nog enkele andere Crataegi,waarvanwehetkomend
voorjaar bloeiend materiaal hopen te ontvangen; omtrent den oorsprong
van deze Crataegi hebben wegeen inlichtingen ontvangen.
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XXVIII
V E R K L A R E N D E L I J S T VAN SOORT- EN
V A R I E T E I T S N A M E N DER IN N E D E R L A N D
GEKWEEKTE CRATAEGI
DOOR

H. W. R E N K E M A EN H. J. V E N E M A

Gelukkig is nog geen der Nederlandsche kweekers gedaald tot het
stadium, waarin hij in zijn prijscourant in plaats van wetenschappelijke
namenNederlandschenamen gebruikt ten bate van een gemakzuchtig publiek. Natuurlijk zijn er geen bezwaren tegen het gebruik van Nederlandschenamen,welkevanoudsher hiergangbaarzijn,zooalsb.v. Hollandsche
Linde, Wintereik, Zachtharige Berk, Sleedoorn, Vuilboom. Maar het
maken van Nederlandsche namen door sommige schrijvers voor planten, die alleen een wetenschappelijken naam bezitten, omdat de leek
dergelijke wetenschappelijke namen „zoo moeilijk" vindt, moet toch ernstig afgekeurd worden. Wemeenendat het gebruik van wetenschappelijke
namen gemakkelijker wordt, wanneer men haar afleiding en beteekenis
kent.
Wij waren met ons werk bijna klaar, toen het grootsch opgezette „Verklarend Woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsen-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken
gekweekte varens en hoogere planten" van de hand van Dr C. A. BACKER
verscheen. In het voorbericht van den schrijver staat veel, wat ook van
toepassing is op onze lijst. Slechts twee regels willen we hier citeeren.
Schrijvende over de beteekenis van het gebruik der — meestal aan het
Latijn of Grieksch ontleende — wetenschappelijke plantennamen zegt de
auteur,dat„door hetbezigen derwetenschappelijke plantennamen, waarin
zeer vaak eigenschappen der plant zijn neergelegd, namen, welke geen
twijfel toelaten, gedachtenwisseling, ook met buitenlanders, mogelijk
maken, en de literatuur, ook uitheemsche, ontsluiten." Een dergelijk boek
enookonzelijst, hetzijin allebescheidenheid gezegd,heeft nogeen ander
doel,nl.„het dankbaarbewarendergedachtenisvanlieden,welkezichvoor
de botanische wetenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Vele planten
zijn genoemd naar personen, hetzij beroepsbotanici, hetzij amateurs,welke
Zeerdikwijlsgoedendoorgaansbelangeloosverzamelwerkhebbenverricht.
Nu is het beschamend leerzaam te ervaren, hoe onbekend deze personen
gebleven zijn bij, of hoe spoedig zij zijn vergeten geworden door het
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ontwikkeld publiek, dat zich met het leeren kennen van planten bezig
houdt" i).
De lijst spreekt overigensvoorzichzelve. Zij bevat naast soort- envariëteitsnamen, welke in de hedendaagsche Nederlandsche catalogi aangetroffen worden, ook die, welke onze vroegere kweekers in hun prijscouranten
gebruikten, dat wilduszeggen ook defoutieve namen.Wij achtten het niet
ondienstigookdenjuistenklemtoonaantegeven.Alstaathetaandeze lijst
bestede werk niet direkt in verband met de revisie der in Nederland gekweekte Crataegi, zoo vertrouwen wij toch, dat zij zal bijdragen tot een
juister begrip en uitspraak der hier behandelde namen.
We hebben gemeend een lijst van de talrijke bronnen, waaraan we onze
gegevensontleend hebben, achterwegetemoeten laten.
Crataegus vanGr.kratos, kracht enagein, bezitten; eenreeds indeoudheid bekend
plantengeslacht, zoo genoemd wegens de hardheid van het hout, wellicht ook
wegens dealswapens dienende doornen.
acerifóliavanAcer(Aceraceae) enLat.folium,blad:metbladerenalsdievaneenAcer.
acuminatavanLat.acumen,spits,top:toegespitst (h.b.o.hetblad).
acutilóba van Lat. acutus, spits enlobus, lob:metspitse lobben (h.b.o.hetblad).
aestivalisvanLat.aestivus,zomersch:indenzomervrucht dragend.
albaplena vanLat. albus, witenplenus, vol:met witte gevulde bloemen.
alnifóliavanAlnus(Betulaceae)enhat.folium,blad:metbladerenalsdievaneenAlnus.
alpinavanLat.Alpes, deAlpen:opdeAlpen,ophethooggebergte groeiend.
altdica: vanhetAltaigebergte (eenbergstelsel opde zuidgrensvanAziatischRusland).
altissima overtr. trap vanLat.altus,hoog: zeer hoog (h.b.o. denhabitus).
ambigua vanLat. ambiguere, twijfelen: twijfelachtig (h.b.o.desoort).
amygdalifóliavanAmygdalus, amandelboom enLat.folium,blad:met bladerenals die
van eenamandelboom.
anómala van Gr. voorv. an,niet en homalos, gelijkmatig: onregelmatig, afwijkend
(h.b.o.demeeldraden:Cr.anomalaisdeeenigeuitdeMollisgroep,dieroodemeeldraden heeft).
apiifólia vanApium (Umbelliferae) en Lat. folium, blad: met bladeren als die van
Apium, Selderij (door vele auteurs ten onrechte peterseliebladige Crataegusgenoemd).
aprica van Lat. aperire, openen, blootstellen:aandezonblootgesteld, zonbeminnend
(h.b.o.de hoogte,waaropdeze Cr.voorkomt, 1500-3500voetbovenzee).
arboréscensvanLat.arborescere, eenboomworden:eenduidelijken stam krijgend.
arbutifólia van Arbutus(Ericaceae) enLat.folium,blad:metbladeren als dievan een
Arbutus.
argéntea vanLat. argentwn, zilver:zilverwit (h.b.o.het blad).
argénteo-variegdta van Lat. argenteus, zilverwit envariegare, bont maken:witgevlekt
(h.b.o. hetblad).
1
) Tijdens het ter perse gaanvan het Jaarboek ontvingen we:H. P. BROWN, Trees
of Northeastern United States, The Christopher Publishing House, Boston 1938,
waarin opgenomenis een bijdrage van C.C.FORSAITH en A. REHDER, getiteld: Derivation ofthe Names ofTrees.Zij komentotdeconclusie „that no small amount of
history is bound up in the names oftrees,and those whoarecompetent tomakea
realstudyofthe problem maybeableto clear up many disputed points as to prehistoric migrations, conquests,lines oftrade,andother ethnological problems".
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Aria: Gr.naam van Theophrastusvoor SorbusAria,deMeelbes.
arkansdna:uitArkansas,U.S.A.DezeCr.ontstondinhetArnoldArboretum uitzaad,
in 1883verzameld bij Newport in Arkansas.
Amoldidna naar James Arnold (1781-1868), koopman te New Bedford, die een som
van 100.000 dollar legateerde, waarvan het Arnold Arboretum is gesticht. (In de
Handlist van Kew, 1934,tenonrechtemeteenkleinebeginlettergeschreven).
Arónia: oude soortnaam van Mespilus.
asphniifólia van Asplenivm (Polypodiaceae) en Lat.folium,blad:met bladeren als die
vaneenAsplenium.
atrofüscavanLat.ater, dofzwart eafuscus,donkerbruin:zwartbruin (h.b.o.devrucht).
atrorûbens van Lat. ater, zwart en rubere, rood zijn: donkerrood (h.b.o.devruchten).
aürea pictavan Lat. aureus, van goud enpingere, bonte afwisseling in iets brengen:
goudgevlekt (h.b.o.debladeren).
aüreo-variegdta van Lat. aureus, goudkleurig en variegare, bontmaken: geel gevlekt
(h.b.o. het blad).
auriculdta van Lat. auricula (verkl.w. van auris,oor): van oortjes voorzien, geoord
(h.b.o.den vorm der steunblaadjes).
Azarólus van het arabische azzarur,een wilde appel.
bdccis dlbis van Lat. bacca, bes en albus, wit: met witte vruchten.
berberifólia van Berberis (Berberidaceae) en Lat. folium, blad: met bladeren ab die
vaneenBerberis.
betulifóliavanBetuia(Betulaceae)enLat.folium,blad:metbladerenalsdievaneenBetuia.
bipinnatifida van Lat. bis, tweemaal,pinnatus, gevind enfindere, splijten: dubbelvinspletig (h.b.o.hetblad).
Bretschneidéri naar EHIL BRETSCHNEIDER, 1833-1901, medicus-botanicus, geneesheer
bij het Russische gezantschaptePeking,dieopzijn reizenveleplantenverzamelde
en naar Europa zond, schrijver o.a. van de History of European Botanical Discoveries in China.
brevispinavanLat.brevis, kortenspina, doorn:metkortedoornen.
califarnica van het Spaansche calientefornalla, gloeiende oven: Californisch.
canadensis', afkomstig van Canada. Deze Cr. werdin 1899in deprovincie Quebecgevonden.
CdnbyinaarWilliamMarriott Canby(1831-19..),zakenmanenplantenverzamelaar in
de Vereenigde Staten, die groote herbaria bijeenbracht voor wetenschappelijke
instellingen.
cdndida (Lat): helderwit (h.b.o. de bloemen).
capitata vanLat.caput, hoofd: tot hoofdjes vereenigd (h.b.o.debloemen).
carolinidna: afkomstig van Carolina (O.kust van N. Amerika).
Carriérei mat Elie Abel Carrière (1816-1896), langen tijd redacteur van de Revue
Horticole, schrijver van vele tuinbouwkundige werken (zie verder H. J. VENEMA,
Meded.Arboretum I,p. 18e.V.,1935).
Celsidna naar FRANÇOIS CELS (1771-1832), zoon van J. M. CELS, eigenaar van een
groote boomkweekerij, waarin hij tal van nieuwe planten invoerde, waarvan een
aantaldoorVENTENATisbeschreven.EenCr.uitvan CELSontvangenzaadontstaan,
noemde SCHRADERCr.Celsiana.
champlainénsis naar de Champlain vallei, Vermont, waar deze Crataegus in 1899gevondenwerd.
CharlesX naar KarelX (1757-1836)van 1834-1830koningvan Frankrijk.
chinénsis: afkomstig uit China.
chlorocdrpa van Gr. Moros, geelgroen en karpos, vrucht: met geelgroene vruchten.
chlorosdrca van Gr. chloros, geelgroen en sarks, vleesch: met geelgroen vruchtvleesch.
coccineavanLat.coccum,cochenilleschildluis,dedaaruitvervaardigdeverf:scharlakenrood (h.b.o.devruchten).
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coccinioides: gelijkende op coccinea.
cogndtava.n Lat. com, samen en [g)natvs, geboren: verwant, op een andere soort gelijkend (nl.op Cr.pruinosa).
collina van Lat. collis, heuvel: op heuvels groeiend.
colorâta van Lat. colorare, bruin kleuren:gebruind (h.b.o.hetroodbruinejonge loof).
compacta van Lat.compingere,samenvoegen:opeengedrongen, dicht (h.b.o. den habitus).
concdta wschl.foutief voor cuneata (zieH. J. VENEMA, Meded. Arboretum II, p. 16,
1936).
conjüncta van Lat. conjungere, samenbinden: vereenigd (waarop dezenaam betrekking
heeft iszelfs uit deoorspronkelijke beschrijvingniet optemaken).
constantinopolitdna van Gr. Konstantinou polis, stad van Constantijn (den Grooten):
afkomstig van Constantinopel (zie ook H. J. VENEMA, Meded. Arboretum II, p.
12en 17,1936.
corallinavanLat.corallvm, bloedkoraal:koraalrood (h.b.o.devruchten).
corddtavanLat.cor,hart:hartvormig(h.b.o.denbladvoet).
corondriavanLat.corona,krans:kransendragend(h.b.o.denstandvandebloemenaan
denschermvormigentros).
corymbósa van Lat. corymbus, tuil:tuilen dragend.
crenvddta van Lat. crenala (verkl.w. van crena, insnijding): fijn gekarteld (h.b.o. de
bladeren).
crudélisvanLat.crudus:ruw,wreed (h.b.o.dedoornen,dietot 10cmlangkunnenzijn
en in het midden weer gedoomd).
crus-gdlli van Lat. eras, poot en gallus, haan: hanepoot (h.b.o. de takken met hun
kromme doornen).
cunedtavanLat.cuneare,wigvormigmaken:wigvormig(h.b.o.denbladvoet).
cuneifórmis van Lat. cuneus, wig enforma,gedaante:wigvormig (h.b.o. de bladeren).
cyanophylla van Gr. kuaneos, blauw enphullon, blad:met blauwgroene bladeren.
decussdtavanLat.decussare (decern = tien),verdedeninden vorm van een X (h.b.o.
denstandvandebladlobbentenopzichtevande hoofdnerf).
dentdta van Lat.dens,tand:getand (h.b.o.de bladeren, diescherp getandzijn).
Dippelidna naar LEOPOLD DIPPEL (1827-1914), hoogleeraar in de Plantkunde aan de
Technische Hoogeschool te Darmstadt en directeur van den botanischen tuin aldaar,schrijver vano.a.Handbuch der Laubholzkunde.
Dougldsii naar DAVID DOUGLAS (1799-1841), plantenverzamelaar, die dezen Cr. ontdektein het dalvan denbeneden-Colorado enin 1826naar dentuinvandeHorticultural Society zond,waar hij 10jaar later bloeide.
Downinginaar CHARLES DOWNING (1802-1885) schrijver van „Fruits and Fruit Trees
of America".
dsungdrica naar Dsoengarije, in het N.W. van Midden-Azië, den overgang vormend
tusschen Mongolië en de Siberische vlakte.
dûleis (Lat.):zoet (h.b.o.devruchten).
Dunbdri naai JOHN DUNBAR, tijdgenoot, directeur van de parken te Rochester, die
Sargent opmerkzaam maakte op de Crataegi, voorkomende in het dal van de
Genesee rivier.
durobrivénsis naar Durobrivis, oude naam voor Rochester (Z.O. van Londen). Een
gelijknamige stad ligt aan den Z. oever van het Ontario meer en hiernaar is deze
Crataegus genoemd.
édulis van Lat. edere, eten:eetbaar (h.b.o.devruchten).
Egglestóni naar WILLARD WEBSTER EGGLESTON, tijdgenoot, plantkundige aan het Bureau of Plant Industry, Washington, Columbia, die de plant in 1899 vond in
Vermont.
élegonsvanLat.digère,uitzoeken:uitgezocht,sierlijk (h.b.o.hetblad).
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elliptica vanLat. ellipsis, ellips: ellipsvormig (h.b.o. hetblad).
Ellwangeridna naat GEORGE ELLWANGER (1816-1906), kweeker te Rochester, U.S.A.,
die deze plaats tothettuinbouwcentrum vanAmerika maakte.
elongdta van Lat. elongare, verwijderen, verlengen; botanisch: lang ensmal (h.b.o.den
bladsteel).
Engelmdnni max GEORGE ENGELMANN (1809-1884), diedeplant vond bij Kimmswick
aan demonding van deMaramec Rivier.
eriocdrpa vanGr.erion, wol enkarpos, vrucht: metwollig behaarde vruchten.
fastigidta vanLat. fastigium, t o p : zóóvertakt, datde toppen dertakken alle ongeveer
in éénvlak liggen.
fecûnda van Lat.fecundus, vruchtbaar: veel vruchten dragend.
férox (Lat.): woest uitziend (h.b.o. devele, in bundels staande, doornen).
fértilis van Lat.ferre, dragen, voortbrengen: veel vrucht dragend.
festiva vanLat. festus, feestelijk versierd: bevallig (h.b.o. de veel- en grootbloemige
trossen).
filicifólia vanLat. filix, varen enfolium, blad: met bladeren als dievaneen varen.
Fischen naar ALEXANDER ALEXANDROWITSCH FISCHER VON WALDHEIM (tijdgenoot),

professor teS tPetersburg, diedoor REGEL i n Turkestan van 1876-1880 verzameld
materiaal naar SCHNEIDER zond.
fissa van Lat. findete, splijten: gespleten (h.b.o. hetblad).
flabelldta vanLat. flabellum, waaier: metwaaiervormige bladeren (h.b.o. de bladeren
in den knoptoestand).
flava van. Lat. flavus, goudgeel, blond: lichtgeel (h.b.o. de vruchten).
flexnósa van Lat.flexus, bocht:volbochten (h.b.o. detakken, diezig-zag gebogen zijn).
flóre cdndido dlbo van Lat. candidus, helder witenalbus, wit: methelderwitte bloemen.
flóre düplici van Lat. duplex, dubbel: metdubbele bloemen.
floribünda (Lat.): rijk bloeiend.
fóliis dureis van Lat. folium, blad enaureus, van goud: metgoudgele bladeren.
fóliis dureispictis: alsvoren; pictus vanLat. pingere, teekenen: metgoudgeel gevlekte
bladeren.
fóliis tricoloribus van hat. folium, blad entricolor, driekleurig: met driekleurige bladeren.
fóliis variegdtis van Lat. folium, blad envariegare, bont maken: metgevlekte bladeren.
Fontanesidna naar RÉNÉ LÓUICHE DESFONTAINES (1752-1833), hoogleeraar inde plantkunde en directeur vanden Jardin desPlantes te Parijs, schrijver vano.a. Flora
Atlantica.
Forbésae naar EVELYN FORBES, thans Mevr. JOHN E . THAYER, ijverig verzamelaarster
en kenster vanCrataegi, diei n destreek waar zijgeboren werd, Worcester, Mass.,
in 1901en 1902 verscheidene, waaronder deze naar haar genoemde, Crataegi verzamelde.
frûctu dtro rûbro vanLat. ater, zwart en ruber, rood: metzwartroode vruchten.
frûctufldvo vanLat.flavus, geel: metgele vruchten.
frûctu lüteo vanLat. lutum, wouw, plant waaruit gele kleurstof vervaardigd werd:met
gele vruchten.
frûctu nigro vanLat. niger, zwart: metzwarte vruchten.
frûctu rûbro vanLat. ruber, rood: metroode vruchten.
georgióna: uit Georgia (N.-Am.).
Gireóudii naar FRIEDRICH AUGUST HERMANN GIREOUD (1821-1896), eerst leider van
de kweekerij van Nauen in Berlijn, van 1862 af chef vanhet hertogelijk parkvan
Sagan in Silezië.
glabra vanLat. glaber, kaal (h.b.o. het blad).
glandulósa vanLat.glandula, klier: metklieren bezet (h.b.o. de bladstelen en steunblaadjes).
glóbósa van Lat. globus, bol: bolvormig (h.b.o. denhabitus).
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gloriósa vanLat. gloria,roem, eer: heerlijk, pralend
graéca(Lat.): grieksch.
granaténsis: afkomstig vanGranada, eenprovincie van Spanje.
grandiflóravanLat. grandus,groot enflos, bloem:metgroote bloemen.
grignonensis (foutief gregoriensies) naar Grignon, waar inhetArboretum vande Ecole
nationale deze Cr.in 1873ontvangen werd uitdekweekerij vanLEROY te Angers
onder den naam Cr. Azarolus varietas.
grossulariaefólia van Grossularia(Saxifragaceae) enfolium, blad: metbladeren alsdie
van een Grossularia.
Gûmpperi (foutief Gumperi, Gumpertii) naar P. J. GDMPPER, kweeker te Stuttgart,
die deze plant omstreeks 1850 won.
Gûmpperi bicolorvan Lat. bi, dubbel en color,kleur: tweekleurig (h.b.o. de bloem,
waarvan dekroonbladen tweekleurig zijn, witmetrosen rand).
Gûmpperi versicolor van Lat. versare, aan iets een wending geven en color, kleur: in
verschillende kleur voorkomend (h.b.o. debloem).
Harbisóni naat THOMAS GRANT HARBISON (1862-1936), plantenverzamelaar van het

Biltmore Herbarium.
Heldréichiinaar THEODOR VON HELDREICH (1882-1902), directeur vanden botanischen
tuin te Athene.
Hénryi naar AUGUSTINE HENRY (1857-1930), medicus, eenvan de meest succesvolle
verzamelaars in China, later hoogleeraar te Dublin, diedeplant in Yunnan vond.
heterophyllavanGr. heteros,ander, verschillend enphullon, blad: metonderling verschillende bladeren.
hiemâlisvanLat. hiems, winter: wintersch (h.b.o. de bladeren, die tot in December
blijven).
Holmesidna naat JOSEPH AUSTIN HOLMES, hoogleeraar in de geologie en natuurlijke
historie aandeUniversiteit vanN.-Carolina, thans directeur vanden geologischen
dienst vandien staat.
horizontdlisvan Gr. horizoon, gezichtseinder: horizontaal afstaand (h.b.o. de takken).
hórrida van Lat. horrere, borstelig zijn: stekelig, gedoomd (h.b.o. de talrijke, korte,
in bundels staande doornen).
Hóstii naat NICOLAUS THOMAS HOST (1761-1834),lijfarts van FRANZ I van Oostenrijk,

directeur van den keizerlijken tuin te Schönbrunn en schrijver over de flora van
Oostenrijk-Hongarije.
incisavanLat. incidere, insnijden: ingesneden (h.b.o.hetblad).
indentdta vanLat. in(ontk.voorv.) en dendatns, getand: ongetand (h.b.o. het blad).
indicavanLat. Indus, Indiër: Indisch.
inérmisvanLat. in(ontk. voorv.) en arma, wapenen: zonder wapenen, ongedoornd.
insperdta van Lat. in (ontk. voorv.) en sperare, verwachten: onverwacht (h.b.o. de
vondst van dezen Cr.,diewatbladdikte betreft, deschakel vormt tusschen detwee
secties vande Tomentosa-groep).
integrifóliavanLat.integer,gaaienfolium, blad: metoningesneden bladeren.
intricdta van Lat. intricare,indewar maken:verward, dooreengeward (h.b.o.denhabitus).
Inzengae (foutief insegnae) naar GUISEPPE INZENGA, omstreeks 1850professor inde
botanie te Palermo.
irrdsavanLat.irrasas,ongeschoren (h.b.o. delange bladbeharing).
Jdckii naar Prof.JOHN GEORGE JACK (tijdgenoot) vanhetArnold Arboretum, diedezen
Cr. in 1900in Quebec vond.
Jonésaenaat BEATRIX JONES,deeerste Amerikaansche,diehetberoep van tuinarchitect
uitoefende en SARGENT opdezen Cr.opmerkzaam maakte.
jozdna naar deplaats Jô-san (Jozan),ophetschiereiland Korea, waar deze Cr.doorden
missionaris FAURIE gevonden werd.

52

kermesina van Perzisch qirmiz, cochenüleschildluis (waarvan het wijfje een roode
kleurstof voortbrengt, waaruit karmijn of kamozijn wordt bereid) : karmozijn rood,
blauwachtig rood (h.b.o. de bloem).
Korolkówimax NIKOLAI IWANOWITZSCH KOROLKOW (1838-?), gouverneur van Fergana
(eendeelvanTurkestan),dieindedoor hem bestuurde provincie planten verzamelde,
waaronder dezen naar hem genoemden Crataegus, waarvan hij in 1879 zaad zond
aan het Museum d'Histoire Naturelle de Paris.
kulingénsis naar de plaats Kuling in de prov. Kiangsi (China), waar deze Cr. in 1907
gevonden werd.
laciniäta van Lat. lacinia, slip : in slippen verdeeld (h.b.o. het blad).
Laldndii wax Lalande, kweeker te Angers, in wiens kweekerij deze plant uit zaad ontstaan i s .
Lambertidna waarschijnlijk naar AYLMER BOURKE LAMBERT (1761-1842), medeoprichter en van 1796tot zijn doodvoorzittervandeLinnean SocietyteLonden, die een
zeer rijk herbarium bezat en o.a. de groote monografie over Pinus schreef (zie ook
H . W. RENKEMA in Med. L . H . S . , dl. 32,1928 enin Journ. Linn. S o c , vol. 4 8 , 1 9 3 0 ) .
lanuginosa van Lat. lanugo, wol: wollig (h.b.o. de beharing van de bladonderzijde).
Laurentidna naar de St Laurence Rivier in Quebec, waar deze Cr. werd gevonden.
Ldyii naar GEORGE TRADESCANT L A Y ( f 1845), een van de twee plantenverzamelaars,
toegevoegd aan de reis van Capt. BEECHEY van 1825-1828 naar verschillende deelen
van de wereld, later Britsch consul te Canton, schrijver van vele, ook op botanisch
gebied belangrijke, artikelen over China.
Leedna naar JAMES LEE (1715-1795), die tezamen met Louis KENNEDY (1775-1818)
in 1760 de kweekerij stichtte te Hammersmith, die weldra de belangrijkste van de
wereld was. Zij waren de eersten die verschillende N.-Amerikaansche planten in
Engeland kweekten. In hun kweekerij werd deze Cr. uit zaad gewonnen.
Lettermdnni naar GEORGE WASHINGTON LETTERMAN ( f 1884), belangrijk onderzoeker
op het gebied van de verspreiding der N.-Amerikaansche woudboomen, die dezen
Cr. in 1882 ontdekte in Missouri.
leucophlóeos van Gr. leukos, wit en phloios, bast: met witte schors.
leucophyllos van Gr. leukos, wit en phullon, blad : met witte bladeren.
limdria van Lat. Umus, slijk: zich naar het slijk uitstrekkend (h.b.o. de standplaats in
bosschen aan de oeverlanden van den Red River, Arkansas).
linearis van Lat. linea, lijn: lijnvormig (h.b.o. de bladeren).
lobdta van Lat. lobus, lob: gelobd (h.b.o. de bladeren).
lobuldta van Lat. lobulus (verkl. w. van lobus, lob) : van lobjes voorzien (h.b.o. de bladeren).
longispina van Lat. longus, lang en spina, doorn: met lange doornen.
lücida van Lat. lucere, licht geven, glanzen: glanzend (h.b.o. de bladeren).
lucórum 2e nv. mv. van Lat. lucus, woud: in wouden groeiend.
macracdntha van Gr. makros, lang en akantha, doorn: met lange doornen.
macrocdrpa van Gr. makros, lang en karpos, vrucht: met groote vruchten.
major vergr. trapvanLat.magnus, groot: grooter (dan gewoonlijk) (h.b.o. de vruchten).
malifórmis van Malus (Rosaceae) en Lat. forma, gedaante: appelvormig (h.b.o. de
vruchten) (zie ook H. J. VENEMA, Meded. Arboretum, II, p . 11,1936).
Margarétta naar den doopnaam van Mevr. J. O. WILCOX te Ashe County, N.-Carolina.
margindta van Lat. margo, rand: met een rand van andere kleur (h.b.o. de bloemen).
maroccdna : afkomstig uit Marokko, Marokkaansch.
Masékii naar VICTOR MASEK (Maschek), die jaren lang directeur was van het vorstelijk
park van Sichrow en in 1895 de kweekerij van de fa KOPSELT & Co te Turnau (Bohemen) overnam, waar hij dezen Cr. uit zaad verkreeg.
maxima overtr. trap van Lat. magnus, groot: zeer groot (h.b.o. de bladeren en den

habitus).
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Maximowiczü naai CARL JOHANN MAXIHOWICZ (1827-1891), conservator van den botanischen tuin te St Petersburg, die voor botanische doeleinden O.-Azië en Japan
bereisde en vele publicaties over de flora dezer gebieden schreef.
média van Lat. médius, middelste: het midden houdend (nl. tusschen Cr. monogyna
en oxyacantha).
melanocdrpavan Gr. melas,zwart en karpos, vrucht: met zwarte vruchten.
mespilifóliavan Mespilus (Rosaceae) en Lat.folium, blad: met bladeren als dievan een
Mespilus.
microphyllavan Gr. mikros, klein en phullon, blad: kleinbladig.
minorverkl.trap van Lat.parvus, klein: kleiner (dan gewoonlijk) (h.b.o. de vruchten).
missouriénsis: uit Missouri, U.S.A.
mollis(Lat.): zacht (h.b.o. de bladbehaaring).
monogynavan Gr. monos,eenig, alleen en gunè, vrouw:-met 1vruchtbeginsel of 1 stijl.
multiplex van Lat. multus, veel en plicare, vouwen: veelvoudig, „dubbel" (h.b.o. de
bloemen).
mutdbilisvan Lat. mutare, veranderen:veranderlijk (h.b.o. de bloemkleur).
neapolitdnavan Gr.Neapolis (neos, nieuw,polis,stad), Napels: napoütaansch.
nemoralisvan Lat. nemus, bosch: in bosschen groeiend.
nepalénsis:afkomstig van Nepal, een koninkrijk aan den Z.-voet van het Himalayagebergte.
nigravan Lat. niger,zwart (h.b.o. de vruchten).
nitida van Lat. nitidus, glanzend (h.b.o. de bladeren).
nivea van Lat. nix, sneeuw: sneeuwwit (h.b.o. de bladeren in den jeugd).
novavan Lat. novus: nieuw (h.b.o. de variëteit).
obtusdta van Lat. obtusare,stomp maken: afgestompt (h.b.o. de bladlobben).
odordtusvan Lat. odor,geur: welriekend (h.b.o. de bloemen).
odoratissima overtr. trap van Lat. odoratus, welriekend: zeer welriekend.
olivaefórmisvan Lat.oliva, olijf en forma, gedaante: olijfvormig (h.b.o. de vruchten).
Oliveridna (beter: Olivieriana) naar GUILLAUME ANTOINE OLIVIER (1756-1814), die
tezamen met BRUGIÈRES van 1794-1798 den Orient bereisde tot Perzië, waarbij hij
een groot aantal planten verzamelde, die hij naar Frankrijk overbracht, waaronder
dezen Crataegus.
ópulens (Lat.): schitterend, glanzend (h. b. o. de glimmende takken, doornen en
winterknoppen).
opulifólia van Opulus, oude Lat. naam voor Acer campestre, tegenwoordige soortnaam
van de Geldersche Roos (Viburnum Opulus L.) enfolium, blad: met bladeren als
die van de Geldersche Roos.
orientdlis van Lat. oriens,de opgaande zon, het oosten: oostelijk (h.b.o. de vindplaats).
ovalifólia van Lat. ovalis, ovaal va.folium, blad: met ovale bladeren.
Oxyacantha van Gr. oxus, scherp en akantha, doorn: scherp gedoomd.
oxyacanthoidesvan Gr. oxyacantha en uitg. -ides,die een gelijkenis uitdrukt: gelijkend
op Cr. Oxyacantha.
parviflóra van Lat.parvus, klein en flos, bloem: met kleine bloemen.
parvifólia van Lat. parvus, klein enfolium, blad: met kleine bladeren.
pastórum van Lat.pastus, weide:'in weiden groeiend (h.b.o. de standplaats).
Pdulii, zit WILLIAM PAUL.

pectindta van Lat. pecten, kam: voorzien van een kam, kamvormig (h.b.o. het blad,
event, de lobben, waarbij de insnijdingen ongeveer loodrecht op de nerf staan).
pedicelldta van Lat. pedicellus (verkl. w. van pes, voet), steel van bloem of vrucht: gesteeld (h.b.o. de dunte van deze stelen).
pendula van Lat.pendere,hangen: hangend (h.b.o. den habitus).
pendula vera: als voren; vera van Lat. verus, echt: de echte hangende (zie ook H. J.
VENEMA, Meded. Arboretum II, p. 15, 1936).
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pensylvdnica (beter pennsylvanica): afkomstig van Pennsylvania, N.-Amerika.
pentagyna van Gr.pente, vijf engunè, vrouw: met 5 vrouwelijke organen, met 5 stijlen.
pentàndra van Gr-pente,vijf en anèr,man:met 5manlijke organen, met 5 meeldraden.
peoriénsis naar Peoria, een stad in Illinois, in de omgeving waarvan deze Cr. in 1897
ontdekt werd.
persistens van Lat. persistere,volharden: niet afvallend, blijvend (h.b.o. het blad, dat
zonder verandering van kleur tot laat in den herfst blijft).
Phaenopyrum (oudegeslachtsnaam van ROEMERvoor Crataegus) van Gr.j'ainein, glanzen
en Lat. pyrum (pirum), peer: glanzende peer (h.b.o. de vrucht).
pinnatifida van Lat.pinnatus, gevind eafindere, splijten: vinspletig (h.b.o.op het blad).
pinnatüoba van Lat.pinnatus, gevind en lobus,lob:vinlobbig (h.b.o. het blad).
pinschow Duitsche spelling van Pinczów, een plaats in Polen. Vermoedelijk kwam van
deze plaats de Crataegus, die reeds vóór 1853onder den naam Cr. Pinschow in het
Arboretum van Sanssouci voorkwam en vandaar via het Arboretum van Muskau
en dat van Segrez zijn weg naar de kweekers heeft gevonden.
pléna van Lat.plenus, vol: gevuld (h.b.o. de bloemen).
pléna albaalsvoren en Lat. albus, wit: met dubbele witte bloemen.
pléna rósea alsvoren en Lat. roseus,rozerood: met dubbele roode bloemen.
pollvéria naar Baron VON POLLWILLER, in wiens tuin J. BAUION in 1599 een Pirus ontdekte, dien hij den naam P. Pollwilleriana gaf, welke in 1771 door LINNAEUS P.
Pollvériawerd genoemd. Deze tuin was gelegenin denBoven-Elzas,het tegenwoordige Bollweiler, later bekend door de boomkweekerij van BAUMANN (zie ook H. J.
VENEHA, Meded. Arboretum, II, p. 13 en 18, 1936).
polydntha van Gr.polus, veel en anthos, bloem: veelbloemig.
populifólia van Populus (Salicaceae) en Lat.folium, blad: met bladeren als die van een
Populus.
praecóquavrouwelijke vorm van praecox (zie aldaar).
praecox van Lat. prae, vóór en coquere,tot rijpheid brengen: vóór het ontluiken der
bladeren bloeiend.
Pringlei(foutief Springley) naar CYRUS GUERSNEY PRINGLE (1838-1911), die de plant
in 1877 vond bij Charlotte, Vermont. PRINGLE, aanvankelijk kweeker, was een der
grootste verzamelaars van de wereld;zijn herbarium van 150.000soorteniseen deel
van het herbarium van de Universiteit van Vermont, waaraan P.delaatste 10 jaren
conservator was.
pruinósavan Lat. pruina, rijp: berijpt, met een waslaag overtogen (h.b.o. de vruchten,
die tot aan de rijpheid van een waslaag voorzien zijn).
prunifólia van Prunus (Rosaceae) en Lat. folium, blad: met bladeren als die van een
Prunus.
prunoides van Prunus (Rosaceae) en Gr. uitgang -ides, die een gelijkenis uitdrukt:
pruimachtig (h.b.o. de bladeren).
psilósavan Gr.psilos, kaal (h.b.o. de bloeiwijze van deze variëteit).
pteridifólia van Lat. pteris, varen en folium, blad: met varenachtige bladeren.
pubéscensvan Lat.pubescere, geslachtsrijp worden: behaard (h.b.o. de wollige beharing
van verschillende organen).
punctata van Lat. punctum, stip: gestippeld (h.b.o. de vruchten).
puniceavan Gr.phoinikeos,een door de Phoeniciërs gevonden purperkleurige verfstof:
purperrood (h.b.o. de bloemen).
purpurea van Lat. purpura, purper: purperkleurig (h.b.o. de twijgen).
Pyracdntha van Gr. pur, vuur en akantha, doorn: Vuurdoorn (h.b.o. de vuurroode
vruchten).
pyramidalis van Lat. pyramis, pyramide: pyramidaal (h.b.o. den habitus en is foutief
gebruikt voor stricta).
pyracanthifólia van Pyracantha (Rosaceae) en hat. folium, blad: met bladeren als die
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van een Vuurdoorn.
pyrifólia (pirifolia) van Lat.pirum, pereboom enfolium, blad: met bladeren als die van
een pereboom.
pyrifórmis (piriformis) van Lat.pirum, peer en forma, gedaante: peervormig (h.b.o. de
vrucht).
quercifóliavan Quercus (Fagaceae) en Lat. folium, blad: met bladeren als die van een
eik.
racemósa van Lat. racemus,tros: met tot trossen vereenigde bloemen.
rdmulis dureis van Lat. ramulus (verkl. w. van ramus, tak) en aureus, van goud: met
goudgele twijgen.
rdmulis péndulis alsvoren en pendulus, hangend: met hangende twijgen.
rivuldris van Lat. rivulus (verkl. w. van rivus, beek): aan beekjes groeiend (h.b.o. de
standplaats, aan water in het Oregon-gebied).
Róbesonidnanaar wijlen WILLIAM ROBESON, op wiens landgoed te Lenox de boom
omstreeks 1860 werd gevonden en die hem deed overbrengen naar zijn tuin te
Boston, U.S.A.
roseaplena, zie plena rosea.
róseo pleno, zie plena rosea.
rotundifólia van Lat. roîundus, rond en folium, blad: met ronde bladeren.
rubrifólia van Lat. ruber, rood enfolium, blad: roodbladig.
rubrinérvis van Lat. ruber, rood en nervus, nerf: met roode nerven (h.b.o. het blad).
salicifóliavan Salix (Salicaceae) en Lat.folium, blad:metbladerenalsdievaneenSalix.
salignavan Salix, wilg: wilgachtig (h.b.o. den habitus).
salisburiaefóliavan Salisburia (oude gesl.naamvan Ginkgo),genoemd naar R. A. SALISBURY (1761-1829), Engelsch botanicus en een der stichters van de Royal Horticultural Society enfolium, blad: met bladeren als die van een Gingko.
sanguineavan Lat. sanguis,bloed: bloedrood (h.b.o. de vruchten).
Sargénti naai CHARLES SPRAGÜE SARGENT (1841-1927), directeur van het Arnold Arboretum, schrijver van o.a. The Sylva of North America, die tezamen met CANBY
dezen Crataegus in 1899 vond in Georgia.
scdbridavan Lat. scaber, schilferig: ruw (h.b.o. de bovenzijde van de bladeren).
• scarlatina van Lat. scarlatum, scharlaken: scharlakenrood (h.b.o. de vruchten).
Schraderidna naat HEINRICH ADOLF SCHRADER (1767-1836), hoogleeraar in de plantkunde te Göttingen, schrijver van vele botanische publicaties, die de plant beschreef onder den naam Cr. sanguinea.
Schroedérinaat JOHANN REINHARD SCHROEDER, hortulanus van den botanischen tuin
teStPetersburgonder REGEL (omstreeks 1860),welkeeenvariëteitvan Cr. sanguinea
naar SCHROEDER benoemde.
semperflórens van Lat. semper,altijd enflorere, bloeien: steeds bloeiend.
sempérvirensvan Lat. semper,altijd en virere, groen zijn: altijd groen.
sera van Lat. serus, laat (h.b.o. de vruchten, die laat rijpen, in tegenstelling met die
van Cr. mollis, waarmede Cr. sera vaak is verward).
sertdta van Lat. sertum, krans: omkranst (h.b.o. de opvallende bracteeën van de bloemen in de bloeiwijze).
Sesteridna naar WILHELM SESTER, chef van de kweekerij der fa S. & J. RINZ te Frankfurt. GUMPPER te Stuttgart won deze donkerroode, dubbelbloemige variëteit uit
zaad, de fa RINZ kocht den geheelen voorraad op en bracht zein 1862in den handel
onder den naam Cr. Oxyacantha Sesterianum.
sibiricavan Lat. Sibiria, Siberië: Siberisch.
simplex (Lat.): enkelvoudig (h.b.o. de bloemen).
sindica: afkomstig van het gebergte Sinai.
Smithii naat GEORGE SMITH, een van de stichters in 1833van het Delaware Institute
of Science en meer dan 50 jaar president daarvan, die de plant in 1867 vond in
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Pennsylvanie. Een exemplaar in zijn herbarium leidde in 1902 tot de wederontdekking er van door zijn zoon B. H. SMITH.
songdrica (songorica, soongarica): afkomstig van Songarië, een landschap in Mantsjoerije, Songarisch.
sorbifóliavan Sorbus (Rosaceae) en Lat. folium, blad: met bladeren als die van een
Sorbus.
spathuldtavanLat.spathula(verkl.w.vanspatha,spatel): spatelvormig (h.b.o.het blad).
spicdtavan Lat. spica,aai: aren dragend (h.b.o. de bloeiwijze).
spina longissima van Lat. spina, doorn en overtr. trap van longus,lang: met zeer lange
doornen.
spinósavan Lat. spina, doorn: sterk gedoomd.
spinosissima overtr. trap van Lat. spinosus,gedoomd:zeer sterk gedoomd.
spissiflóra van Lat. spissus, dicht opeen en flos, bloem: met de bloemen dicht opeen.
spissifólia van Lat. spissus,dicht opeen enfolium, blad: met de bladeren dicht opeen.
spléndensvanLat.splendere,schitteren:schitterend (h.b.o.deglanzend groenebladeren).
stipuldcea van Lat. stipula, steunblad: met blijvende steunbladen.
striata van Lat. stria, gleuf, streep: gestreept (h.b.o. de bladteekening).
stricta van Lat. stringere,samentrekken: strak, stijf (h.b.o. den habitus, die overeenkomt met dien van den Italiaanschen populier).
submóllis van Lat. sub (voorv. dat nabijheid uitdrukt) en mollis, zacht: gelijkende op
de soort mollis.
suborbiculdta van Lat. sub (voorv. dat nabijheid uitdrukt, een beetje) en orbiculatus,
cirkelrond: ongeveer cirkelvormig (h.b.o. het blad).
subvillósa van Lat. voorv. sub en villosus, bezet met lange, zachte haren: dun zachtbehaard.
SCHRADER'S naam subvillósa is in zooverre foutief, dat hij er mee heeft willen aanduiden, dat de bladeren aan de onderzijdeviltig behaard zijn.
suc(c)uléntavan Lat. sucus, sap: saprijk (h.b.o. de vruchten).
suécicavan Lat. Suecia, Zweden: Zweedsch.
tanacetifólia van Tanacetum (Compositae) en Lat. folium, blad: met bladeren als die
van T. vulgare, Wormkruid.
tarda (Lat.): langzaam, laat (uit de oorspronkelijke beschrijving is niet na te gaan,
waarop deze naam betrekking heeft).
Thdyeri (foutief Thesii)genoemddoorSARGENTnaar denHr enMevr. JOHNE. THAYER
uit Lancaster, uit erkentelijkheid voor hun hulp bij zijn Crataegusonderzoek.
tiliaefóliavan Tilia (Tiliaceae) en Lat.folium, blad: met bladeren als die van een Tilia.
tomentósavan Lat. tomentum (eig. opvulling van matrassen, enz.),vilt: viltig behaard
(h.b.o. de jonge takken).
tormindlis (foutief terminalis) van Lat. tormina, koliek: als geneesmiddel tegen koliek
gebezigd (h.b.o. de vruchten).
tricolorvan Lat. tri-, drie en color, kleur: driekleurig (tub.o.het blad).
triflóra van Lat. tri-, drie en flos, bloem: driebloemig.
trilobavan Lat. tri-, drie en lobus,lob:drielobbig (h.b.o.het blad).
turbindta van Lat. turbo,tol: tolvormig (h.b.o. de vruchten).
umbraculifera van Lat. umbraculum, zonnescherm eafero, dragen: schermdragend.
unifieravan Lat. unus, één enflos, bloem: met alleenstaande bloemen.
urticifólia van Urtica (Urticaceae) en Lat. folium, blad: met bladeren als die van een
Urtica.
variegdtus zie foliis variegatis.
versicolor van Lat. versare,aaniets een wending geven en color,kleur: in verschillende
kleur voorkomend (h.b.o. de bladeren).
villósavan Lat. villus, langzacht haar:langzacht behaard (h.b.o.het blad).
virginica: uit Virginia, N.-Amerika.
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viridis (Lat.):groen (h.b.o.debladeren, dieindebeschrijving van LINNAEUS „aan beide
zijden groen" genoemd worden, in tegenstelling metdievanCr.coccinea, waarde
nerven aandeonderzijde bruin zijn.
Vóssiinaar COENELIS DE VOS (1806-1895), boomkweeker teHazerswoude, diedevariëteit won.
Vóssiibicolor vanLat. bis,dubbel encolor, kleur: tweekleurig (h.b.o.debloem van deze
variëteit vanCr.monogyna:witmetrose meeldraden).
Wattidna naar GEORGE WATT, tijdgenoot, van 1873-1884 hoogleeraar indebotanieaan
de Universiteit van Calcutta.
William Paiü naar W. PAUL (1814-1905), beroemd kweeker te Waltham Cross, diede
plant opdeInt. Tuinbouwtentoonstelling van1866inzond onder den naam „Paui's
New Double Scarlet".
Wilsóni naar ERNEST HENRY WILSON (1876-1930), plantenverzamelaar enna SARGENT'S

dood directeur van het Arnold Arboretum.
xanthocdrpa van Gr. xanthos, geelenkarpos,vrucht: met gele vruchten.
xanthocldda vanGr.xanthos, geelenklados,twijg: metgele twijgen.
yunnanénsis:afkomstig vanYunnan, prov.van Z.-China.
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XXIX
B R O N N E N VOOR E E N N A A M L I J S T DER I N
NEDERLAND GEKWEEKTE CRATAEGI
DOOR

H.J.VENEMA
II
Als vervolg op de eerste opgave, welke in ons vorige Jaarboek (blz.
47-51) verschenen is, geven we thans nog enkele aanvullingen. Het is
jammer,datdekweekerstothedengeengehoorgegevenhebbenaanonzen
herhaalden oproep om toezending van oude prijscouranten. De enkele
exemplaren, welke wij ontvingen, zijn afkomstig van liefhebbers, diewe
zeer erkentelijk zijn voor deze medewerking. Dit jaar bewerkte de heer
H. VEENDORP voor ons de zaadlijsten van de Nederlandsche horti; een
lijst werd samengesteld van de namen, welke in deze zaadlijsten voorkomen met vermelding van het jaar en den botanischen tuin, waarvan
dezaadlijst dezen naamvoor het eerst noemt.
Hier moge nog eens het verzoek herhaald worden, omtoezendingvan
oudeprijscouranten. MetdeopgaveinhetvorigeJaarboekendethansgepubliceerde kunnen belangstellenden zeker gemakkelijk nagaan of een
bepaalde prijscourant reeds tot onze beschikking staat. Zij worden, tenzij
men terugzending wenscht, eigendom van deBibliotheek der Landbouwhoogeschool te Wageningen.
I. PRIJSCOURANTEN
„Alpina", Wassenaar (H.A. N.Jansse), 1928.
Abbing &Zonen, J., Zeist, 1902/03,1911/12,1930/31, 1931/32, 1935.
Berg,J. T. van den,Jutphaas, 1884-1896.
Berg-Halverhout,Fa Gebr. v.d., Nieuwer Amstel, 1872.
Bie-v.Aalst &Zn, Wed. de,Zundert, 1921/22,1936/37, 1937/38.
Boer, Jan &Zoon,Boskoop 1931/32.
Boer, Fr. de, Delden, 1924.
Bom &Co.,H.W.vander, Oudenbosch,zonderjaartal (±1900), 1911, 1915/16,
1916/17, 1921/22, 1923/24.
Bom, Fa J. G. van der, Oudenbosch, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1936/37.
Bom, P.A.van der, Oudenbosch, zonder jaartal (±1865), z.j. (±1900).
Bosgra, Fa Anne,Bergum(Fr.), 1931/32.
Bulten, E.Joh.,Aalten, 1931/32.
Busé &Zn, J. A.,Hardinxveld, z.j.(± 1930).
Copijn &Zn, H., Groenekan, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1929/30, 1936/37, 1937/38.
Dagnelie &Cox, N.V.,Amerongen, 1932,1933,z.j.
Damsté,J. C , Arnhem, zonder jaartal (± 1935).
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Dictus,W. C , Zundert, 1935/36,1936/37.
„Duinvoet en Teunisbloem", Dir. C. Sipkes, Wassenaar en Overveen, 1924/25,
1925/26, 1927, 1928/29, 1929/30, z.j.,1934.
Dijk, C.G.van,„Flora", Zeist,1902.
Ebbinge &van Groos,Boskoop,1910.
Edelman & Co.,G.J., Reeuwijk, 1931/32.
Faassen-Hekkens,J.H., Tegelen, 1928/29,1932,1933,1936/37,1937/38.
Felix &Dijkhuis,Boskoop,1929/30,1931, 1936,1937.
Galesloot,Jac.P.R., „Pomona", Amsterdam, 1879/80.
Ginneken, Ch.van,Zundert, 1936/37,1937/38.
Glijm, C , Utrecht, 1846.
Groenewegen & Co.,Amsterdam, 1880-1887,1893,1895-1901,1905,1907,1912.
Groenewegen &Zn, deBilt,1936/37.
Grootendorst &Zonen,F.J., Boskoop, 1913,1931/32,1933/34.
Guidemond, Gebr., Boskoop,z.j. (±1930).
Have,D. J.vander, Kapelle (Z.-B.), 1918/19, 1924/25, 1926/27, 1929/30, 1936/37,
zonder jaartal.
HeermavanVoss,Gebr., Rosendaal (N.-Br.),1915/16.
Hellemons,L.J., Oudenbosch,1908.
Hof enBlokker,van 't, Akersloot, 1896,1899,1900.
Hoogendoorn &Zonen,W.,Boskoop,1931/32,1936/37.
Hijink, Alb.W.,Winterswijk, 1933,1934,1936/37.
Hijink, S. C , Winterswijk, 1923.
Jacobson, D.,Haarlem, 1869,1870, 1874,1875,1876.
Jurrissen,Jacs,Naarden, 1882/83, 1887, 1911, 1913/14, 1924/25-1927/28.
Keessen Jr enZonen,W.,Aalsmeer, 1927,1928,1931.
Koster, D.A.,Boskoop,1910/11.
Koster &Zonen,M.,Boskoop, 1879/80, 1889/90, 1890/91.
Leenders &Co. Gebr., Steyl-Tegelen,1906/07.
Lokhorst, S.van,Arnhem, 1880,1881,1882.
Lombarts, P., Zundert, 1883, 1920/21, 1925/26, 1926/27, 1929/30, 1932/33,1935/36,
1936/37, 1937/38.
Lourens,W.,Arnhem, 1910/11,1912/13,1922/23,1923/24.
Meeuwenberg,D., Zeist, 1919,1924,1926.
MesmanenZonen,W.,Boskoop,1931/32.
Nes enZonen, C.B.van,Boskoop, 1910/11.
Nes,Hadr. van,Boskoop,1874/75.
Nes &Zonen, Fa K.van,Apeldoorn,1931/32.
Noordt &Zonen,P.van,Boskoop,1912/13.
Ottolander enZn, C , Boskoop, 1871/72,1874/75,1876/77, 1880/81, 1881/82, 1883.
Ottolander enZn,H., Boskoop, 1843, zonderjaartal.
Ottolander en Hooftman, Boskoop,1882/83.
Ouden enZoon,H. den,Boskoop, 1924/25-1926/27, 1931/32,zonderjaartal.
Peet & Co,N.,Hilversum-Boskoop, 1919/20.
Post, G. M.,„Singerskamp",Laren,1930/31.
Roelofsen, H., Lunteren, 1866.
Rozenboom, L., Heerde, 1933/34,1937/38.
Ruys,B.,„Moerheim", Dedemsvaart, 1906,1908,1935,1937.
Siebold, Ph.F.von,Leiden, 1865,1876/77.
Smits,Jacs,Naarden, 1900,1924,1927.
Spaargaren, J. &Zonen,Boskoop,1936/37.
„Teunisbloem", Dir. C.Sipkes,Overveen, 1934,1937*
Verboom, Gebr., Boskoop,1912/13.
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Vos,C.de,Hazerswoude, 1910/11.
Vroom,J., dePunt, 1934.
Wezelenburg, K., Baarn,1913.
Wezelenburg &Zoon,K.,Hazerswoude, 1931,1936,1937.
Wulfse, A.,Zwijndrecht, 1889,1892-1896,1896/97-1904/05.
Wijs &Zn,J.B., Amsterdam, 1904,1909.
Zocher & Co,Haarlem,zonder jaartal (± 1840), 1900/01-1902/03,1905/06.
Voortsnog
Catalogue de plusieurs sortes d'Arbres del'Amérique;Hyvernantespartoutel'Europe
en pleine terre dont onsepeut servir dansla construction desPlantages,tant pour
d'Allées, que deParterres Angloises,et quisevendent au plusbasPrixchezPAUL &
SIMON MOERBEEK, Marchands de toutes sortes d'Arbres, à Haarlem en Hollande,
1805 (?).
II. TIJDSCHRIFTEN
Flora. Jaarboekje voor Bloemliefhebbers en Bloemkweekers. Amsterdam. Jrg. 1-8,
1833-1840.

III. BOEKEN
S.A.Gabbema:Frieschelust-gaarde;ofte,Boom-,heester-,bloem-enkruijdwaarande,
Leeuwarden, 1686.
A.Munting:Naauwkeurige beschrijving deraardgewassen,Leyden,1696.
J. H. KNOOP: Pomologie, dat is beschrijvingen en afbeeldingen van de beste soorten
van Appels en Peeren. Leeuwarden, 1758.
: Dendrologia; of Beschrijving der Plantagie gewassen etc,Leeuwarden, 1763.
J. B. van Wintershoven: Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en
tuiniersetc,Utrecht,1795.
: Handleiding tot de kennis van alle in- en uitlandsche boomen, planten,
heesters,engewassen...NweUitgave. TeAmsterdam, 1829.
Waarschijnlijk zijn beide laatstgenoemde boeken identiek. Ik vond bij doorbladeren geen verschillen, zelfs niet in de pagineering. Het is volgens het Voorwoord uit het Duitsch vertaald, met een aantal aanvullingen van den schrijver.
Welk boek vertaald is, wordt niet vermeld.
J. C. Krauss:Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche Boomen enHeesters etc,
Amsterdam, 1802.
C. L. WILLDENOW: Handleiding tot de kennis der planten. Vertaald door Mr G.
Wttewaall. Amsterdam, 1819.
A.P.R. C.van der BorchvanVerwolde:Verhandeling over deNederlandschewoudboomen. Geen jaartal, etc (Ook verschenen in Ned. Inst. Verh. Eerste KI. V,
237-260, 1820).
J. Kops en H. C. van Hall: Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, Dl V, Amsterdam, 1828.
J. Niedeken: Tuin-Almanak of de nieuwe opregte Hollandsche Hovenier; etc, 7e
verbeterde en vermeerderde druk door Th. F. Uilkens, Gouda, 1853.
W. C. H. Staring: Huisboek voor den landman in Nederland, Haarlem, 1860.
F. W. van Eeden: Hortus Batavus,Amsterdam, 1868.
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XXX

F A S T I G I A T U S , PYRAMIDALIS,
COLUMNARIS EN S T R I C T U S
DOOR

H. W. R E N K E M A

Bovenstaande namen worden vaak gebruikt om bepaalde variëteiten aan
teduiden.Daarbij valthetinhetbijzonder op,datde tweeeerst genoemde
herhaaldelijk in dezelfde beteekenis worden opgevat, zoodat wat de eene
auteur fastigiatus noemde vaak door een volgenden met pyramidalis werd
betiteld, omdat naar zijn meening de gegevens voor wat hij als fastigiaat
beschouwde niet aanwezig waren, of omdat hij aan de betiteling fastigiaat
niet de juiste uitlegging gaf.
Eriseenlatijnsch woord fastigiatus,samengestelduit fastigium = gevelspits, top en den uitgang -tus, welke „voorzien van" te kennen geeft (bij
een vocaalstam -atus). Dit woord beteekent dus voorzienvan toppen.
Daarnaast bestaat fastigatus, het verleden deelwoord van fastigare,
spits maken, hetgeen dus beteekent: schuintoe-ofafloopend.
In beide zit het woord fastigium, wat in 't algemeen uitdrukt een uiteinde met twee tegen elkaar leunende zijvlakken.
Botanisch wordt fastigiatus gebruikt b.v.voor een boom, die een opgericht takstelsel heeft, doch het juiste beeld van fastigiaat krijgt men bij het
beschouwen van b.v. Taxus baccata var.fastigiata. Hier liggen de toppen
der takken alle nagenoeg opdezelfde hoogte.
Vergelijkt men met dezen habitus dien van de bekende Betuia pendula
var.fastigiataofvanPopulusnigravar.italica,gewoonlijk P.nigrafastigiata
genoemd, dan blijken ook hier de hoofdtakken wel onder een tamelijk
scherpen hoek uit den stam te komen en ongeveer evenwijdig met dezen
omhoog te gaan, elk weer bijna vertikale zijtakken afgevende, doch alle
toppen bereiken niet hetzelfde vlak. Een dergelijke vorm wordt door de
meeste schrijvers dan ook niet fastigiata maarpyramidalisgenoemd.
Dat bij den naam pyramidalis aan iets anders gedacht wordt, dan aan
een pyramide, wordt zeer duidelijk bij vergelijking van b.v. Picea excelsa,
waar de hoofdtakken ongeveer onder een rechten hoek uit den hoofdstam
komen en dezijtakken onder grootehoeken, metPicea excelsa var.pyramidalis. Beidezijn echt pyramide-vormig, d.w.z. zehebben eenvorm, die de
geometrische pyramide nabijkomt, waarvan de doorsnede dus driehoekig,
de top versmald en de basis afgeknot is, doch P. excelsa var.pyramidalis
heeft de hoofdtakken steil omhoog gericht, waarom de duitschers dezen
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spar den naam Vertikalfichte geven. De naam pyramidalis is hier perse
onjuist enhetis onverklaarbaar, dateendergelijke naam aaneenvariëteit
gegeven wordt, als men toch bij de gedachte aan Piceaexcelsa zelf, een
echten pyramide-vorm voor zich heeft.
In het algemeen is de habitus van een boom, die gewoonlijk verkeerd
fastigiata of pyramidalis genoemd wordt, zuilvormig.
Toch is deze vorm weer niet zóó, datmendebetreffende variëteitden
naam columnaris zougeven,zooals b.v.dehabitus isvaneennietteouden
Libocedrüs decurrens of zooals aan denogzuilvormiger L. decurrens var.
columnaris gegeven wordt. Daarvoor is noodig, dat de omtrek ongeveer
regelmatig rond is,hetgeen laatstgenoemde boom alzeer fraai vertoont.
Een andere naam, diein dit verband moet worden genoemd is strictus
(verl.deelwoord vanhetlatijnsche stringere, strak samentrekken), hetgeen
beteekent rechtopstaande enminofmeer stijf. Deze naam wordt ookvaak
aan zgn.pyramidale, dus fastigiate, vormen gegeven.
Hoe moeilijk het is denjuisten naam tekiezenvoor eenvariëteit moge
blijken uiteenvoorbeeld betreffende eenzuilvormige variëteit van Thuja
occidentalis. JAEGER noemt deze Thuja occidentalis var.fastigiata. Andere
namen daaraan gegeven, zijn: var.pyramidalis HORT., var. stricta HORT.,
terwijl MASTERSdennaamvar.columnarisgaf.Wezien hier devier behandelde namen bijeen voor een en dezelfde variëteit. De verkeerde naam
fastigiata en denogmeer verkeerde naampyramidalis zijn gegeven wegens
den stand vandezijtakken, dieomhoog gericht zijn; strictaheeft hierdezelfde beteekenis alshetverkeerde fastigiata, terwijl columnaris de meest
juiste naam zou zijn.
Tenslottezoumeneenwerkelijkpyramidalenvormwelfastigatus kunnen
noemen, gelet opdebovengenoemde verklaring vanditwoord, doch naast
fastigz'atus zou dit verwarrend werken.
Welisheteigenaardig dat, hoewel demeerderheid vandeoude romeinsche schrijvers fastigare en fastigatus gebruikt, er enkele onder zijn, die
fastigiare enfastigiatus bezigen enzelfssommige beide schrijfwijzen naast
elkaar. Doch ditverklaart, nochvergoelijkt, geenszinshetfoutieve gebruik
van pyramidalis ( = fastigatus) voor fastigi'atus, omdat eenzoobenoemde
boom, denk b.v.aanBetuiapendulafastigiata, in deverste verte nietaan
een pyramide doet denken.
Wij onderscheidendus:
f a s t i g i a t u s : alstakken, dieopdezelfde ofopverschillende hoogte ontspringen, met hun toppen tamelijk gelijk in een horizontaal vlak
vallen (voorbeeld: Taxus baccata L.vat.fastigiata LOUD.);
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s t r i c t u s : als de takken recht opgaan en niet (ongeveer) in hetzelfde
vlak vallen (voorbeeld: Ulmus glabra HUDS. var. strictaC.S.);
p y r a m i d a l i s : alsde doorsnede door den omtrek in 'talgemeeneendriehoek is (voorbeeld: Abiescephalonica LK);
c o l u m n a r i s : a l s de vertikale doorsnede door den omtrek in 't algemeen
een rechthoek is (voorbeeld: Libocedrus decurrens TORR.).
In de laatste twee gevallen kunnen de zijtakken al of niet horizontaal
afstaan; voor het laatste zou men de samengestelde namen stricto-pyramidalis en stricto-columnaris kunnen bezigen.
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XXXI

DE SCHIJNVRUCHT VAN CRATAEGUS
DOOR

H. J. V E N E M A
„Although theflowering timeisthe best for
finding Crataegus, the autumn, when they are
in mature fruit, is the best time to distinguish
the forms,for inthe mature fruit one can find
the most critical points of difference."
W.W. EGGLESTONin Torreya, VI, 1906

De kenmerken van de schijnvrucht spelen bij de karakteriseering der
geslachtenvan dePomaceae eenzeergrooterol.Vooralin devorigeeeuwis
van dit onderwerp veel studie gemaakt. Het is, voorloopig althans, niet
mijn bedoeling deze literatuur hier kritisch te bespreken, doch alleen na
te gaan in hoeverre de schijnvrucht en de vrucht (gewoonlijk steen genoemd) der in ons land gekweekte soorten en variëteiten kenmerken bezitten, welke het mogelijk zouden maken een determinatietabel samen te
stellen voor in vruchtstadium verkeerende Crataegi. Daartoe is het in de
eerste plaats gewenscht, den bouw van het vruchtbeginsel te kennen.
KOEHNE, die misschien welde grondigste studie van den bouw der schijnvrucht der Pomaceae gemaakt heeft, verdeelt deze familie in 2 groepen:
I. Crataegeae KOEHNE en IL Sorbeae KOEHNE.Tot deeerstegroeprekent
hij de geslachten: Cotoneaster MED., Pyracantha ROEM., Chamaemeles
LINDL., Crataegus LINDL., Hesperomeles LINDL., Osteomeles LINDL. en
MespilusL. Eennaderebeschouwingdezerindeelingblijvehier achterwege.
De Crataegeae zijn gekenmerkt door het bezit van 1-5 vruchtbladen,
welke tot even zoovele steenen uitgroeien. Zij worden door KOEHNE in
twee groepen verdeeld. De eerste groep omvat de geslachtenCotoneaster,
Pyracanthaen Chamaemeles, en is gekenmerkt door het bezit van 2 zaadknoppen per vruchtblad; de tweede groep omvat de geslachten Crataegus,
Hesperomeles, Osteomeles en Mespüus,en is gekenmerkt door het bezit van
2 ongelijke zaadknoppen of slechts 1zaadknop. Deze laatste 4 geslachten
worden twee aan twee vereenigd: Ie Crataegus en Hesperomeles, welke
beide 1-5 gedeeltelijk vergroeide vruchtbladen bezitten en wier steenen
van een zgn.„Vorhemd"*)voorzien zijn; 2eOsteomeles enMespüus,welke
beide 5 geheel vergroeide vruchtbladen bezitten.
Wat deze laatste 4 geslachten betreft, zij opgemerkt dat men thans het
geslacht Hesperomeles algemeen onderbrengt bij Osteomeles.
*) „Vorhemd"is dat gedeelte van densteen, dat nooit door vruchtvleesch bedektis
geweest; het kan vertaald worden door het woord „front".

90

Uit dit indeelingsschemavan KOEHNE blijkt dus wel duidelijk de groote
beteekenis, welke gehecht wordt aan den bouw van schijnvrucht en zaadknop. Dat de wand van de schijnvrucht, althans voor een belangrijk gedeelte, een asnatuur bezit, welkete beschouwen isals een voortzetting van
denbloemsteel,blijkt welzeerovertuigend uit hetfeit, dat hij herhaaldelijk
de beide voorblaadjes draagt. Het mooiste voorbeeld daarvan levert wel
Crataegus tanacetifolia PERS., doch ook bij andere soorten komt het voor.
Van de bij dit artikel behoorende afbeeldingen vertoonen het bijv.: Crat.
Carrierei VAUVEL (fig. 9, 10), Crat. grignonensis MOUILLEF. (fig. 11, 12);
Crat. prunifolia PERS. (fig. 31), Crat. crus-galliL. var. splendens AIT.
(fig. 41).
Het valt op, dat de graad van ontwikkeling dezer voorblaadjes nogal
uiteenloopt en evenzeer hun plaats, zoodat de aanwezigheid der voorblaadjes op den wand der schijnvrucht, niet voor allesoorten een constant
kenmerk is.Een duidelijk bladkarakter bezitten dievan Crat.cuneata MIQ.
en Crat. tanacetifolia PERS.; zeer smal lijnvormig zijn die van Crat.
Carrierei VAUVEL (fig. 9 en 10). Daartusschen komen allerlei overgangen
voor. Sommige blijven lang zitten, andere vallen zeer spoedig af. Ook de
plaats is nogal verschillend. De oorspronkelijke plaats is transversaal, vele
nemen echter een anderepositiein.Ookkanhet gebeuren, dat ermeer dan
2 blaadjes op een aantal schijnvruchten van eenzelfde exemplaar (Crat.
Dippeliana LGE, fig. 16) ingeplant zijn. Deze gevallen zijn nog niet nader
bestudeerd.Volledigheidshalvezijopgemerkt,daterooksoortenzijn,welke
nimmervoorblaadjes ophun schijnvrucht dragen.
De eigenlijke vruchten zijn de „steenen", waarvan er 1-5 aanwezig
kunnen zijn. Zij zijn ontstaan uit even zoovelevruchtbladen en kunnen op
verschillende wijzen in verschillende mate met elkaar vergroeid zijn.
Behalve de gedeeltelijke vergroeiing der vruchtbladen onderling, vindt
er ook een vergroeiing plaats van de rugzijde der vruchtbladen met den
wand der bloemas. De graad, waarin deze vergroeiing met de bloemas
plaats vindt, is voor verschillende soorten zeer verschillend. Maar zelden
bereikt zij het midden van de rugzijde. Bij een volkomen vergroeiing van
de rugzijde der vruchtbladen met de as blijft nog altijd de top van het
vruchtblad over; dit vrije topgedeelte kan nog verschillende aspecten
hebben. KOEHNE, die 52 soorten en vormen van het geslacht Crataegus
onderzocht heeft, maakte van deze vergroeiingen een diepgaande studie.
Het ware ongetwijfeld gewenscht dat dit vraagstuk, nu er zooveel meer
soorten bekend zijn, nog eens opnieuw ter hand genomen werd.
Belangrijk zijn de conclusies,welke KOEHNE uit zijn vergelijkend onderzoek trekt. Ons interesseert hier alleen het feit dat de verschillende ver91

groeiingen van devruchtbladen onderling envan deze met debloemasniet
de minste verandering ondergaan bij het rijpen van de schijnvrucht.
Alleen kunnen verschillen in groei-intensiteit derverschillende deelen, een
eenigszins ander uiterlijk veroorzaken. Groeit bijv. de buitenste wand
sterker dan het „klokhuis", dan wordt dit door het bovenste vrije deelvan
den bloembeker (door KOEHNE discusbeker genoemd) overwelfd. Groeit
het „klokhuis" daarentegen sterker, de buitenste wand daarentegen
zwakker, dan komt de topvan het klokhuis min of meer naar voren.
In de gevallen dat de schijnvrucht den kelk verliest, wordt deze steeds
zóóafgestooten, dat degeheele discusbeker, met zelfs vaak nog een dunne,
de stijlen dragende schijf, medegaat, zoodat een ring- of schijfvormig litteeken achterblijft. Dit is zeer mooi te zien bij CrataegusPhaenopyrum
MED. (fig. 52). Het komt ook bij andere soorten voor, bijv. soms bij
C. coccinea L. en C.apiifolia MICHX. Dit is dus geen reden Crat.Phaenopyrum tot een afzonderlijk geslacht, Phalacros genaamd, te verheffen, zooals WENZIG gedâ&a heeft. FOCKE maakte er, evenzeer ten onrechte, een
sectiePhaenopyrum, behoorend tot het geslacht Cotoneaster, van. De afzondering op grond van deze kelkkenmerken heeft des te minder reden,
omdatookindegeslachtenPirusenMalusnaastsoortenmeteen blijvenden
kelk andere voorkomen met een afvallenden kelk. Volgens KOEHNE zou
voorts de mate van de vergroeiing der vruchtbladen onderling voor elke
soort constant zijn. Tot een volledige vergroeiing der vruchtbladen komt
het echter nimmer. De stijlen kunnen vrij blijven óf iets boven de basis,
óf eerst van het midden af voor een kleiner of grooter gedeelte met elkaar
verkleefd of zeer los vergroeid zijn.
Het gedeelte van de „steenen" dat nimmer door vruchtvleesch bedekt
geweest is,dus het zgn.front, heeft zeer uiteenloopende vormen. Het is in
sommige gevallen bedekt door een harde, glanzende,'vastzittende huid, in
andere door een week, gemakkelijk loslatend vliesje en draagt voorts in
vele gevallen haren, welke ook in de bloem reeds aanwezig waren. Uitzonderingen komen hierop voor. Zoo bezit bijv. Crataegus nigra WALDST.
et KIT. kale vruchtbladtoppen. Bij Crat. Célsiana Bosc is het front lang
ensmal,bij anderesoorten echterkort enbreed {Crat.PhaenopyrumMED.,
Crat.pentagynaWALDST. et KIT.), en daartusschen komen alle mogelijke
overgangen voor.Hetonderstegedeelteisnu eensspits,danweer afgerond
of ookwelstomp.De steenen raken elkaar onderling direct (bijv. bij Crat.
pentagyna WALDST.et KIT.) of zij zijn door een dunnere of dikkere laag
vruchtvleesch gescheiden. De aanrakingsvlakken dezer steenen vertoonen
somsdiepegroevenofzijnvlak. In dedeterminatietabel van REHDERspeelt
dit kenmerk een groote rol.
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Het belangrijkste kenmerk van Crataegus is gelegen in de aanwezigheid
van 2ongelijk ontwikkelde zaadknoppen. Eén daarvan iszittend en fertiel,
de andere is steeds onvruchtbaar, begint met een steel en is dwars-, halve
maanvormig of haakvormig gelegen over den top van den fertielen zaadknop. KOEHNE is de eerste geweest, die gevonden heeft dat de steriele
zaadknop ookontbreken kan, wat onsoverigens van een steriel orgaan niet
behoeft te verwonderen. Hij vond dat Crat. Azarolus L. per vruchtblad
even vaak één- als twee-eiig is; overwegend eeneiig zijn Crat. pentagyna
WALDST.et KIT., Crat.tanacetifoliaPERS.en Crat.uniflora MOENCH; steeds
eeneiigis Crat. HeldreichüBoiss. (die waarschijnlijk een vormisvan,of
althanszeernauwverwantismet, Crat. tanacetifolia PERS.en Crat. cuneata
MIQ..
,
Na dit algemeene overzicht betreffende ontwikkeling en bouw van de
schijnvrucht, volgenhier enkelemeerspecialeopmerkingen, welkebedoeld
zijn denlezereenindruk tegeven vandeverschillende kenmerken, waarbij
eenvoudigheidshalve nu aangesloten wordt bij de terminologie, welke in
de praktijk gebruikelijk is,nl. te spreken van devrucht (waarmede dan de
schijnvrucht bedoeldwordt)endesteenen (watdeeigenlijkevruchten zijn).
Globaal gesproken kunnen we 3 kleurtypen bij devruchten onderscheiden: Ie zwarte, donkerpurperkleurige of blauwzwarte vruchten; 2e roode
en oranjeroode vruchten, 3e gele vruchten. Zij kunnen al of geen voorblaadjes dragen, welke verschillend van vorm zijn. De vruchtvorm kan
typisch appelvormig of peervormig zijn (zie div.-afb.). In het laatste geval
kan de vruchtsteel vleezig opgezwollen zijn (Crat. Carrierei VAUVEL, fig.
9, 10); Crat.pinnatifida BGEvar.majorN.E.BR., fig. 23,24; Crat. tomentosaL., fig. 48, 49). Vruchtsteel en vrucht kunnen kaal, behaard (Crat.
stipulaceaLODD., fig. 22, Crat. tomentosa L., fig. 48,49, etc. of met een
waslaag(Crat.pruinosaK. KOCH,fig.4)bedektzijn. Daarbij kan degeheele
vrucht, het basale deel of slechts het topgedeelte behaard zijn. De huidmondjes kunnen als duidelijke stippels op de vrucht bijzonder opvallen
(Crat.punctata JACQ., fig. 2,3). Een kelk kan afgestooten worden (Crat.
PhaenopyrumMED.,fig.52)of aanwezigblijven. In het laatste geval kunnen
de slippen rechtop staan (Crat. CarriereiVAUVEL, fig. 9, 10 en Crat.
lobulata SARG., fig. 13) of teruggeslagen zijn (Crat. dufobrivensis SARG.,
fig. 29, 30, Crat. tomentosa L., fig. 48,49etc.),alofgeenduidelijkekelkbuis (Crat.pruinosaK. KOCH, fig. 4) vormen, terwijl de kelkslippen zelf
kaal,behaard,gaafrandig (Crat.viridisL., Crat. orientalis PALL., fig. 5, 6;
Crat.dsungarica ZABEL,fig. 54,55) of gezaagd kunnen zijn, de zaagtanden
al (Crat. tanacetifolia PERS.) of niet (Crat. chlorosarca MAXIM., Crat.
succulenta LK, Crat. macracantha LODD., fig. 39) met klieren bezet zijn,
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of een loofbladkarakter bezitten (Crat. uniflora MOENCH). Het vruchtvleesch kansappig (Crat. succulenta LINK) of melig (Crat. mollis SCHEELE,
Crat. submollis SARG.), smakeloos, zoet (Crat. mollisSCHEELE), bitter of
zuur zijn (Crat. Ellwangeriana SARG.); voorts opvallend geel (Crat.
submollis SARG.) of groen (Crat. chlorosarca MAXIM.) van kleur zijn. De
vrucht kanspoedig rijp zijn (Crat. submollis SARG.) enafvallen oflaat rijp
zijn en lang blijven zitten, tot zelfs den winter over (Crat. grignonensis
MOÜILLEF., Crat. CarriereiVAUVEL).1) Er zijn ook soorten methangende
vruchten, bijv. Crat.succulenta LK en Crat. macracantha LODD.. Hetaantal steenen pervrucht beweegt zich voor elke soort binnen enge grenzen;
deze steenen kunnen al of niet gegroefd zijn en aan hun top kaal (Crat.
nigra WALDST. et KIT.) of behaard (Crat. chlorosarca MAXIM.) zijn. Ook
varieertdeinplantingvandenstijl opdesteenenvoorverschillendesoorten,
maar deze is voor elke soort constant (bij Crat. chlorosarca MAXIM, isde
stijl zeer laag ingeplant; bij Crat. sanguinea PALL. iets beneden den top).
Evenzoo isdevorm vanhetfront voor verschillende soorten verschillend,
voor deverschillende individuen vaneenzelfde soort echter constant.
J

) 19 Mei 1938liet de Heer S. G.A.DoorenbosmijinhetZuiderpark,D e nHaag,
van beide soorten exemplaren zien, welke nog vruchten droegen.

Fig. 1: Crataegus Pringlei SARG.; fig. 2, 3 : Crat. punctata JACQ. var. xanthocarpa
jACQ.;fig. 4 : Crat. pruinosa K. K O C H ; fig. 5, 6: Crat. orientalis PALL.; fig. 7, 8: Crat.
mollis SCHEELE; fig. 9, 10: Crat. Carrierei VAUVEL; fig. 11, 12: Crat. grignonensis
MOÜILLEF.; fig. 13: Crat. lobulata SARG.; fig. 14: Crat. elongata SARG.; fig. 15: Crat.
Ellwangeriana SARG.; fig. 16: Crat. Dippeliana LGE.
De teekeningen zijn alle opnatuurlijke grootte envervaardigd door N. CORSTANJE.
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Fig. 17, 1 8 : Crat. Arnoldiana S A R G . ; fig. 19, 2 0 : Crat. stipulacea L O D D . ; fig. 2 1 :
Crat. Celsiana B o s c ; fig. 2 2 : Crat. stipulacea L O D D . ; fig. 2 3 , 2 4 : Crat.

pinnatifida

BUNGE var. major N . E . B R . ; fig. 25, 26, 27, 2 8 : Crat. intricata L G E ; fig. 29, 3 0 : Crat.
durobrivensis S A R G . ; fig. 3 1 , 3 2 : Crat. prunifolia PERS. p r o b . var. ovalifolia L O U D . .
De teekeningen zijn alle op natuurlijke grootte en vervaardigd door N. CORSTANJE.

Fig. 3 3 : Crat. sanguined PALL.; fig. 3 4 : Crat. rotundifolia MOENCH; fig. 35, 36, 37,
38: Crat. prunifolia PEES.; fig. 3 9 : Crat. macracantha L O D D . ; fig. 40, 4 1 : Crat. crusgalli L . var. splendens A I T . ; fig. 4 2 : Crat. Lambertiana L G E ; fig. 4 3 : Crat. Carrierei
VAUVEL;fig. 4 4 : Crat. flabellata K. K O C H ; fig. 45, 4 6 : Crat. Egglestonü SARG.; fig. 47:
Crat.prunifolia PERS.; fig. 4 8 , 4 9 : Crat. tomentosa L . ; fig. 5 0 , 5 1 : Crat. Oxyacantha L .
var. Paulii REHD.; fig. 5 2 : Crat. Phaenopyrum M E D . ; fig. 5 3 : Crat. Oxyacantha

L.

var. plena WESTON; fig. 54, 5 5 : Crat. dsungarica ZABEL; fig. 56: Crat. aprica BEADLE.
De aanteekeningen zijn alle op natuurlijke grootte en vervaardigd door N. CORSTANJE.
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XXXII
OVER W I N T E R K E N M E R K E N
D E R S O O R T E N E N V A R I Ë T E I T E N VAN H E T
GESLACHT CRATAEGUS
DOOR

H. J. V E N E M A
Het herkennen van de soorten en variëteiten, zoowel bloeiend, vruchtdragend alsin wintertoestand isvoor depraktijk van grootebeteekenis. De
kweekers hebben het daarin ver gebracht, ook al berust deze kennis vaak
niet op kenmerken, waarvan de wetenschap zich bedient. Toch kent de
dendrologische literatuur reeds vrij veel publicaties, waarin geslachten
en ook wel soorten alleen op grond van hun winterkenmerken gedetermineerd kunnen worden. Er bestaan echter geen tabellen om Crataegi
te determineeren enkel en alleen op grond vanhunwinterkenmerken. Het
geslacht Crataegus staat daarin niet alleen!Of het mogelijk is een tabel te
maken, gebaseerd op winterkenmerken, voor dergelijke zeer vormenrijke
geslachten, kan alleen na een nauwgezet onderzoek blijken. Oriënteerende
onderzoekingen opditterreinwerden door mij in December 1937verricht.
Het resultaat is dat reeds een aantal typische kenmerken verzameld is.
Voorelkkenmerk,datineendergelijketabelgebruiktwordtishetvan belang,datdeconstantiezoogrootmogelijkis.Voordeindepraktijkgekweekte
Crataegilevert dit in zooverre weinig moeilijkheden op, dat we vrijwel
steedsmetvegetatiefvermeerderde reeksen, zgn. klonen, te maken hebben.
Aan den habitus herkennen we 's winters slechts 2 Crataegi: nl. Crataegus monogyna JACQ.var. stricta LODD. aan zijn fastigiate groeiwijze (zie
afb. op blz.372 in Onze Loofhoutgewassen) en Crat. monogyna JACQ. var.
compacta SPÄTH ( = Crat.monogynavar.globosaJ.V. S.) (zieafb.4eJaarb.
Ned.Dendrol.Ver.,blz.116,1928;5eJaarb.Ned.Dendrol.Ver.,blz.146,
1929). Deze laatste var. is een doornboze, gedrongen groeiende, half bolvormigestruik; opstam veredeld vormt zij een halfbolvormige kroon.Opvallend zijn ook Crat. Carrierei VAUVEL, waarvan jonge boomen tot in
Januari, oudere boomen tot half December blad en oranjeroode vruchten
dragen en Crataegusgrignonensis MOUILLEF., tot in het voorjaar, althans
Zoolangde vogels devruchten sparen!
Het is mij met bekend of er ook soorten zijn, welke geen doornen bezitten. Wel zijn er soorten waarvan sommige individuen doornbos zijn
o.a. Crataegusstipulacea LODD., Crat.tomentosa L., Crat.DouglasiiLINDL.,
Crat.pinnatifidaBGEvar.majorN.E.BR.. Ofindezegevallendeleeftijd van
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de plant ook een rol kan spelen? De afmetingen der doornen leveren een
bruikbaar criterium. Naast de soorten met krachtige doornen,zooals Crat.
flabellata K. KOCH (fig. 21), Crat. macracantha LODD. (fig. 13), Crat.
Carrierei VAUVEL (fig. 6) (voornamelijk in de jeugd), Crat. lobulata
SARG. (fig. 7) e.a.,zijn er met opvallend kleine, zooals Crat.intricata LGE,
(fig. 1), Crat. Celsiana Bosc (fig. 17), Crat.pentagynaW. et K. (fig. 15)
e.a.. Ookzijnersoorten, zooals Crat.punctata JACQ., waar zoowel krachtig
ontwikkelde, als kleine doornen voorkomen, en zelfs ontbreken kunnen.
De doornen kunnen zeer stevig gebouwd zijn of vrij slap en dun (Crat.
uniflora MOENCH), recht (C. aprica BEADLE (fig. 8)) of zwak gebogen
(Crat.flabellataK.KoCH (fig.21),Crat.iVtfricataLGE(fig.1)).Bijgedoomde
individuen van Crat. punctata JACQ. zijn de roodbruinedoornenaan éénjarigetakken aan hun basis olijf-grijskleurig, aan oudere takken worden de
doornen echter geheel grijskleurig. De doornen van Crat. monogyna JACQ.
var. ferox SCHNEID, (fig. 10) zijn sterk vertakt, soms ook die van Crat.
crus-gallïL. Gewoonlijk zitten 1 of 2 knoppen (en dan is er één krachtig
ontwikkeld) aan de basis van eiken doorn: Crat.prunifolia PERS. (fig. 16),
Crat.PhaenopyrumMED.(fig. 19),Crat. macracantha LODD. (fig. 13), Crat.
tomentosaL.(fig.5), Crat.lobulata SARG.,e.a. (fig. 7),maarin sommige gevallen dragen de doornen zelve meerdere knoppen: Crat. DippelianaLGE
(fig. 14), Crat. tanacetifolia PERS. (fig. 22). Ook kunnen de doornen kaal
zijnb.v. Crat.flabellataK.KocH.(iig.2\), Crat.macracantha LODD. (fig. 13)
enveleandere,ofinenkelegevallen behaard zooals Crat.tanacetifoliaV^ss.
(fig. 22) en Crat.Dippeliana LGE (fig. 14).Uit deze opsomming blijkt dus
reeds voldoende, dat de doornen ons allerlei kenmerken verschaffen.
Letten we op de twijgen, dan bezit het meerendeel der soorten kale
twijgen.Enkelesoortenbezittenbehaardeéénjarigetakken.Menletteerechter
op, dat dezeharenop deopperhuid van dein het voorjaar gevormde twijg
staan, welkeafgestooten wordt, waarvan weleens,wanneer de winter reeds
ver gevorderd is, slechts weinig of niets meer over is. In het geval van
behaarde éénjarige takken kan het voorkomen dat ook de doornen behaard
zijn (Crat. tanacetifolia PERS. (fig. 22), Crat. Dippeliana LGE (fig. 14)) of
kaal (Crat. nigraW. et K. (fig. 20), Crat. pentagyna W. et K. (fig. 15)).
Bij Crat. uniflora MOENCH en Crat. Dippeliana LGE (fig. 14) staan deze
haren opgrooteknobbels;bij Crat.Dippeliana LGE zijn de haren grootendeelsnaarbeneden gericht. Crat.tanacetifolia PERS. (fig.22)heeft duidelijk
afstaandeharen;bij Crat.orientalisPALL, isdat minder duidelijk. De kleur
van eenjarige takken, welke in de meeste gevallen anders is dan die van
oudere takken, is voor verschillende soorten verschillend. Van Crat.
CarriereiVAUVEL is de kleur van het éénjarige hout olijfgroen, van Crat.
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punctata JACQ. olijfgrijs en fraai purperrood van Crat. altoica LGE. Van
Crat. macracantha LODD. (fig. 13)zijn de lenticellen opvallendindelengte
gericht.
De grootte en vorm der knoppen,vooral van de eindknoppen, is zeer
variabel. Klein en rond zijn de knoppen van Crat. Phaenopyram MED.
(fig. 19) en Crat. macracantha LODD. (fig. 13). Zeer forsch en rond zijn
de knoppen van Crat.pinnatifida BGE var. major N. E. BR. (fig. 4), Crat.
altoica LGE (fig. 9), Crat. sanguinea PALL. (fig. 18). Opvallend langgerekte knoppen bezit Crat.chlorosarca MAXIM,(fig.12), welke bovendien
bij zacht weer 's winters uitloopen en dan ook geregeld bevriezen. Crat.
lobulata SARG. (fig. 7), Crat. Pringlei SARG, en Crat.elongata SARG, bezittenkleverigeknoppen.Ofhetaantalschubben, haar vorm, enz. nog bruikbare kenmerken ter onderscheiding opleveren, kan alleen uit een nauwgezet onderzoek blijken. Zeker is,dat de knopschubben van verschillende
soorten een vliezigen zoom bezitten (Crat. macracantha LODD. (fig. 13),
Crat.prunifolia'PEBS.(fig. 16) e.a.).Heteerste paar, transversaal geplaatste,
schubben eindigt bij Crat.pinnatifida BGE var. major N. E. BR. (fig. 4),
Crat.LambertianaLGE(fig.3), Crat.prunifoilaPERS. (fig. 16), naaldvormig.
Bij CraLprunifoliaPwis.(fig.16)bezitook eenaantal der andere schubben
een dergelijke naald. De bladkussens zijn zeer sterk ontwikkeld bij Crat.
altoicaLGE(fig.9)en Crat.pinnatifidaBGEvar.majorN.E.BR. (fig.4). Het
bladspoorvandemeestesoorten draagtgewoonlijk 3vaatmerken,bij hooge
uitzondering 5.
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Fig. 1: Crataegusintricata L G E ; fig. 2 : Crat. DouglasüLINDL.; fig. 3 : Crat. Lambertiana LGE;fig. 4 : Crat.pinnatifida BGEvar.majorN . E. BR.;fig. 5 : Crat. tomentosa L . ;
fig. 6: Crat. Carrierei VAUV.; fig. 7: Crat.lobülataSARG.;fig. 8: Crat. aprica BEADLE.
De teekeningen der takken en doornen zijn alle op natuurlijke grootte; bij de knoppen is de
vergrooting aangegeven. Ze zijn vervaardigd door N. CORSTANJE.
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Fig. 9: Crat. altaica LGE prob. var. fusca LGE; fig. 10: Crat. monogynaJACQ. var.
ferox C. S.; fig. 11: Crat. stipülacea LODD.; fig. 12: Crat. chlorosarca MAXIM.; fig. 13:
Crat. macracanthaLODD.; fig. 14: Crat. Dippeliana LGE.
De teekeningen der takken en doornen zijn alle op natuurlijke grootte; bij de knoppen is de
vergrooting aangegeven. Ze zijn vervaardigd door N. CORSTANJE.

Fig. 15: Crat. pentagyna WALDST. et K I T . ; fig. 16: Crat. prunifolia PERS.; fig. 17:
Crat. Celsiana B o s c ; f i g . 18:Crat. sanguinea PALL.; fig. 19:

Crat.PhaenopyrumMED.;

fig. 2 0 : Crat. nigra WALDST. et K I T . ; fig. 21: Crat. flabellata K. KOCH; fig. 2 2 : Crat.
tanacetifolia PERS..

De teekeningen der takken en doornen zijn alle op natuurlijke grootte; bij de knoppen isde
vergrooting aangegeven. Ze zijn vervaardigd door N. CORSTANJE.

ïVif-

Fig.18

Fig. 22

Fig. 23: Crat.DippelianaLGE; fig. 24: Crat.punctata JACQ.;fig. 25: Crat.monogyna
JACQ. var.flexuosa LODD.; fig. 26: Crat. pruinosa K. KOCH; fig. 27: Crat. vzrtaïs L . ;

fig. 28: Crat. dsungarica ZABEL; fig.29: Crat. Azarolus L. var. /rizctiz atöo.
De teekeningen der takken en doornen zijn alle op natuurlijke grootte; bij de knoppen isde
vergrooting aangegeven. Ze zijn vervaardigd door N. CORSTANJE.

Fig. 29

XXXIII
DE G R O E I P L A A T S VAN DE BEIDE
INHEEMSCHE CRATAEGUSSOORTEN
DOOR

J. V L I E G E R EN H. J. V E N E M A
De systematiek van het geslacht Crataegus is in de laatste jaren in vele
artikelen behandeld. Tot nu toe werd echter nog weinig of geen aandacht
besteed aan de levensvoorwaarden der verschillende soorten. Voor de in
onslandinhetwildgroeiende CrataegusmonogynaJACQ.en Cr. Oxyacantha
L. willen wij hier daaromtrent eenige waarnemingen mededeelen.
Wanneer men de levensvoorwaarden van een soort wil leeren kennen,
dan dient men deze op haar natuurlijke standplaats te bestudeeren. Daar
komt zij voor tezamen met bepaalde struiken en kruiden, hetzij in één
bepaalde associatie, hetzij in een aantal meer of minder nauw verwante
plantengemeenschappen.
De beide inlandsche Crataegttó-soorten, waartusschen hier geen nader
onderscheid gemaaktzalworden,komen,alzijn zijooknietzeldzaam,toch
lang niet overal in ons land voor. Zij maken deel uit van eenige boschgezelschappen; dikwijls treden zij op als voorloopers, als pioniers van het
woud. Op dijkhellingen, in droog grasland op kalkgrond, in de vruchtbare
weilanden der uiterwaarden of wel in de stoppelvelden van de rijke kernen kleiakkers treft men niet zelden jonge Meidoornplanten aan. Het
maaienenhetbeweiden,of, algemeenergezegd,deinvloedvandenmensch
op de vegetatie, verhinderen de verdere ontwikkeling van deze pioniers.
Doch hier en daar, waar de menschelijke activiteit minder intensief is,
ontstaat een struikvegetatie, waarin de Meidoorn een plaats vindt.
Zoo vonden wij in Zuid-Limburg op kalkgrond aan den rand van een
steilehelling tezamen met Crataegusmonogyna devolgende houtgewassen:
Quercus Robur L., Populus tremula L., Prunus avium L. en Ligustrum
vulgare L.
Een rijke struikenbegroeiing dragen plaatselijk de dijken in ZeeuwschVlaanderen, niettegenstaande zij in recenten tijd zijn aangelegd voor de
aanwinning van cultuurland. Hier groeien tezamen met den Meidoorn:
Ulmus campestris h., Rtibus caesius L., i?. tilmifolius SCHOTT, Rosa
tomentosa SCHN. en Prunus spinosa L.
Langs de groote rivieren, in het bijzonder langs den Gelderschen IJssel,
treft men op de dijken enin deheggen in deuiterwaarden naast Crataegus
eveneens een aantal struiken aano.a. CorylusAvellana L., Quercus Robur
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L., Prunusspinosa L., Acer campestre L., Evonymaseuropaea L.,Rhamnus
cathartica L. en Cornussangüinea L.
Deze struiken-vegetaties zijn volgens de successie-leer de inleidende
stadiavanhet bosch,datmettertijd hieruitkan ontstaan.Dit bosch behoort
in sociologisch opzicht tot verschillende typen.
Het eerstetype treft men aan in dekalkrijke duinen enin fragmenten op
de kalkgronden in Limburg. De duinboschjes dragen een geheel eigen
karakter. In de struikenétage neemt gewoonlijk Ligustrum vulgareL. een
belangrijke plaats in; voorts kunnen de volgende andere houtige gewassen
nog voorkomen: BerberisvulgarisL., Rubus caesius L., Rosa canina L.,
Crataegusmonogyna JACQ., Rhamnuscathartica L. en Cornus sangüinea L.,
om slechts enkele van de meest voorkomende soorten te noemen. Het kan
voorkomen, dat deberk, gewoonlijk Betuiapubescens EHEH., de boométage
vormt. Deze plantengemeenschap toont verwantschap met de boschassociaties, welke in Midden- en Zuid-Europa op droge, zonnige en kalkrijke
gronden worden aangetroffen. Het gezelschap dezer duinboschjes behoort
dan ook tot hetzelfde sociologische verbond, het Quercion pubescentissessiliflorae, waarop eenige jaren geleden door DE LEEUW voor de eerste
maal de aandacht werd gevestigd. Het Quercion pubescentis-sessiliflorae
bereikt in denederlandsche duinen zijn noordelijkste verspreiding, hetgeen
tevens zijn armoede aan karaktersoorten in dit gebied verklaart.
De tweede groep van boschgezelschappen, waarin Crataegus optreedt,
bezithier eenveelgrootereverspreiding.Hiertoebehooren inhet algemeen
de bosschen op vruchtbaren, niet te natten bodem. Hoewel het grootste
gedeelte dezer betere gronden voor cultuurdoeleinden in gebruik is genomen, kan men toch, vooral rondom de oude buitenplaatsen nog fraaie
voorbeelden van detot deze groep behoorende gezelschappen waarnemen.
In Nederland heeft menvoornamelijk temakenmethet eiken-haagbeukenbosch of Querceto-Carpinetum Tx., dat uit een groot aantal soorten is
samengesteld. In de boomlaag overheerscht Quercus Robur L., waarnaast
Ulmus campestris L., Tilia cordata MILL., Fraxinus excelsior L., Acer
pseudoplatanus L. en spaarzaam nog enkele andere boomen voorkomen.
Destruikétageisrijk aansoorten:devoornaamstezijn Crataegusmonogyna
JACQ., Cr. OxyacanthaL., Corylus Avellana L., Prunus avium L., Pr.
spinosa L., Pr. Padus L., CarpinusBetulus L., Evonymus europaea L. en
Cornus sangüinea L.
Het eiken-haagbeukenbosch, dat zoowel op drogen, als op vochtigen
bodem in een groot aantal typen door geheel West- en Midden-Europa
voorkomt, is in Nederland, behalve in Limburg op de rijke lössgronden,
vooral goed ontwikkeld op vochtige, voedselrijke gronden in het gebied
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der groote rivieren, langs de beken in N.-Brabant, den Achterhoek,
Twente, Drente en Noord-Nederland en langs den geheelen binnenrand
onzer duinen. Dit vochtige eiken-haagbeukenbosch is reeds in 1930door
TÜXEN beschreven onder den naam Querceto-Carpinetum stachyetosum.
Onlangsisdoordenzelfden auteureennauwverwantesub-associatie onderscheiden, het Q.-C.füipendtdetosam,dat zeer waarschijnlijk ook hier te
lande opnogvochtiger standplaatsen danheteerst beschreven gezelschap
zal blijken voor te komen.
Ook op de tamelijk rijke, prae-glaciale zandgronden van de Veluwe
treedt heteiken-haagbeukenbosch noghierendaarop,zijhetineenarmeren
vorm in menging metstruiken enkruiden, welke aanden bodem minder
hooge eischen stellen. Daar debodem vanditbosch zeer geschikt isvoor
landbouwdoeleinden, heeft het thans vrijwel overal voor akkers moeten
plaatsmaken. Soms echter duiden enkele soorten nog op zijn vroegere
aanwezigheid. Als zoodanig kan ook de Meidoorn optreden. Men vindt
dezedanverspreidlangsdeakkerscheidingen,wato.m.hetgevalisrondom
Wageningen en bij Rhenen, maar ookhier endaar midden indeheideof
zelfs in de zandverstuivingen (Mosselsche zand) als getuige van het
bosch, dat in vroeger dagen voorkwam.
De onderlinge verwantschap van de plantengezelschappen en hoogere
sociologische eenheden, waartoe Crataegus behoort, blijkt uithetvolgende
overzicht.
Orde

Verbond

Quercetalia pubescentis

Quercion pubescentissessiliflorae BR.-BL.

Klasse
QuercetoFagetales

BE.-BL.

BR.-BL. et VL.
Fagetalia Tx. et DIEH.

Alneto-Fraxinion(Tx.et
DIEH.) MEY. DR.

Associatie

QuercetoCarpinetumTx.

Het voorkomen van Crataegus isdusgebonden aande Querceto-Fagetales BR.-BL. et V L . 1937,m.a.w. de Meidoorn is een karaktersoort voor
deze klasse. Andere karaktersoorten van deze sociologische eenheid zijn
bijv. Corylus Avellana L., Clematis VitalbaL.en Cornus sanguinea L.Tot
haar behooren alle loofhout-associaties vanMidden- en N.W.-Europa op
basischen totzwak zuren bodem, welke droog totmatig vochtig kan zijn.
Deboschgezelschappen opzeernattegrondenenopsterkzurenbodemmet
vaak slecht verterend strooisel zijn floristisch niet met haar verwant en
maken danook geen deel uit vande Querceto-Fagetales, maar behooren
tot andereklassen,welkehier thans niet nader besproken zullen worden.
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Hetfeit,datdeMeidoorngeenkaraktersoortvaneenassociatieis,maarvan
een klasse, stempelt hem tot een soort met een breede sociologische amplitude. Crataegus kan dus met succes worden gekweekt op groeiplaatsen
van vrij sterk uiteenloopenden aard en dit is dan ook de reden, waarom
hij 200 gemakkelijk als heggeplant is te kweeken.
Wij hebben gemeend in bovenstaande bijdrage de wetenschappelijke
terminologie zooveel mogelijk achterwege te moeten laten en in verband
met den aardvan onsJaarboek den nadruk temoeten leggenop de houtige
gewassen, zeerwelwetende, dat voor dejuiste karakteriseering eener associatie de kruiden en mossen van dezelfde beteekenis zijn als de houtige
gewassen.
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Clichéuit „Onze Loofhoutgewassen"

Crataegus monogyna JACQ.,spontaan groeiend op de krijtrotsen te Kadier en Keer

zich voortaan gou noemen, getrokken en bij hem het verlangen wakker
geroepen om met eigen oogen dezerijkeflora te aanschouwen en te bestudeeren in haar afhankelijkheid van klimaat en bodemgesteldheid. In 1799
kreeghij gelegenheid dit plan ten uitvoer te brengen; in dat jaarverliet hij
Dresden, „with a determination not to return to Europe until I should
have examined that country to the utmost extent of my means and abilities", om na een verblijf van 12 zeer vruchtbare jaren pas in 1811 naar
Europa terug te keeren. Deze reis verschafte hem het materiaal voor zijn
boek, waarvan de volledige titel aldus luidt: Flora Americae Septentrionalis; or: A systematic arrangement and description of the plants of North
America, containing, besides what have been described by preceeding
authors, many new and rare species, collected during twelve years travels
and residence in that country." Het boek kwamin twee deelen in 1814uit
te Londen en is opgedragen aan AYLMER BOURKE LAMBERT, den toenmaligen vice-president der Linnean Society.
Op welke wijze PÜRSH tijdens zijn twaalfjarig verblijf in Amerika het
materiaalverzameldheeft voorzijnindiejarenongetwijfeld bestewerkover
de flora van Noord-Amerika, heeft hij uitvoerig uiteengezet in het voorwoordvan genoemd werk.
Wat ons bij de lectuur van dit reisverslag dadelijk opvalt, is het ontbreken van een beschrijving der diverse landschappen, welke PURSH bereisd heeft. Daarentegen besteedt hij zeer veel aandacht aan de personen
en instellingen, welke hij tijdens zijn verblijf in Amerika ontmoet heeft.
We kunnen gerust zeggen, dat dit allen geweest zijn, die in deze jaren een
rol van beteekenis vervulden in de botanische wereld. Men heeft de verdiensten voordebotanievanvelenhunner geëerddooreen plantengeslacht
of -soort naar hen te noemen. Wanneer we PURSH volgen op zijn reis,
zullen we dan ook de gelegenheid krijgen verschillende menschen, wier
namen ons niet onbekend in de ooren klinken, te ontmoeten.
De eerste, dien PURSHna aankomst teBaltimore in 1799bezoekt, is Dr
MÜHLENBERG (1) (1753-1815) *), een Luthersch geestelijke te Lancasterin
Pennsylvania. Deze MÜHLENBERG heeft een onuitgegeven catalogus van
Noord-Amerikaansche planten geschreven; voorts heeft men twee jaar na
zijn dood, zijn werk over de Noord-Amerikaansche grassen uitgegeven.
Zijnherbarium,in 1818geschonkenaandeAmericanPhilosophical Society,
is door verwaarloozing te gronde gegaan.
DaarnabezochtPURSHde reeds langbestaande tuinen van MARSHALL(2)
*) De cijfersachter de verschillende personen verwijzen naar delijst van geslachtsen soortnamen, genoemd naar deze personen, aan het einde van dit artikel.
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(1722-1801). MARSHALL, schrijver van een boekgetiteld:„Treatise on the
Forest-trees of North America", was, toen PURSH hem ontmoette, reeds
zeer bejaard en miste het gezichtsvermogen. Toch leidde MARSHALL zijn
gast persoonlijk door de collectie interessante boomen en struiken, waarvanveleaan PURSHonbekendwaren.Na MARSHALL'Sdood,nogvóórPURSH
naar Europa terugging, geraakte deze, in die dagen belangrijke collectie,
spoedig in verval.
In de buurt van Philadelphia vond PURSH den botanischen tuin der
gebroedersJOHNenWILLIAMBARTRAH(3),welke ± 1729gestichtwasdoor
hun vader, een boerenzoon, onder patronage van Dr FOTHERGILL(4).Dit
was de eerste botanische tuin in Amerika. De oude heer, JOHN BARTRAM
(1699-1777), had deVereenigde Staten in verschillende richtingen bereisd
enveelplanten naar Europa gezonden, naar vooraanstaande botanici,o.m.
naar LINNAEUS (5),(1707-1778).„For nearly fifty years an almost continuousstream of American seeds and plants,sent by Bartram, poured into
the gardens of Europe," schrijft BARNHART. In 1765werd JOHN BARTRAM
benoemdtot„King'sBotanist",wathemeenbescheideninkomenbezorgde,
dathemin staat stelde,ondanks den reeds gevorderden leeftijd, zijn reizen
voort tezetten. FOTHERGILL waseen rijk medicusuit Londen, die behalve
natuurhistorische verzamelingen, ook een botanischen tuin nabij Londen
bezat
De tuin van BARTRAM wasprachtig gelegen aan denoeverderDelaware.
Veel verwachtte PURSH van den zoon van JOHN BARTRAM, die groote
belangstelling toonde voor de studie der botanische wetenschap. Deze
zoon, WILLIAM BARTRAM, was aanvankelijk schrijver in Philadelphia,
daarna koopman in Carolina, maar stelde meer belang in de botanie dan
in denhandel. In 1765vergezelde hij zijn vader op een onderzoekingsreis
in Florida. Van 1773 tot 1778 bereisde hij de Carolina's, Florida en
Georgia. De resultaten daarvan heeft hij neergelegd in een boek, getiteld:
„Travels through North and South Carolina", dat in 1791 uitkwam. De
rest van zijn levenwijdde hij aan wetenschappelijke studie in den tuin van
zijn vader. Hier overleed hij 22 Juli 1823. Aan PURSH heeft WILLIAM
BARTRAM alle mogelijke inlichtingen verschaft, vooral wat betreft de
vindplaatsen van een aantal zeldzame en belangwekkende boomen. PURSH
heeft ditinhoogemate gewaardeerd.
Niet ver van de tuinen van de gebroeders BARTRAM lagen die van
WILLIAM HAMILTON, deWoodlands genaamd.Philadelphia iszeer gunstig
gelegen voor de cultuur van allerlei Noord-Amerikaansche planten. Hier
kon PURSH een goede basisleggen om met des te meer kans op succes zijn
reizen in de overige deelen van Amerika te kunnen aanvangen. De Wood105

land tuinen stonden onder leiding van JOHN LYON (6), waarover straks
meer. LYON bood PURSH aan de leiding van deze tuinen over te nemen,
Dit aanbod aanvaardde PURSHin 1802enhijbekleeddedezenwerkkringtot
1805. Het moet een vruchtdragende tijd voor PURSH geweest zijn. Uit
alle deelen van N.-Amerika ontving of verzamelde hij planten. Toen dan
ook in 1803 de Flora Boreali-Americana van MICHAUX (7) (1746-1802)
verscheen, bezat PURSH niet alleen vrijwel alle in dit werk genoemde
planten, maar bovendien reeds een belangrijk aantal niet door MICHAUX
beschreven soorten.
In dezejaren hadhijvoortskennisgemaaktmetDr BENJAMIN S.BARTON
(8), hoogleeraar in debotanieaande Universiteit tePennsylvania, iemand,
die groote verdiensten verworven had op het gebied van verschillende
takken der biologische wetenschappen. Ook had hij materiaal bijeengebrachtvooieenfloravanAmerika.Doordevriendelijke hulpvanBARTON
werd PURSHin degelegenheid gesteld zijn excursies uit tebreiden tot meer
veraf gelegen gebieden. Gedurende zijn verblijf op de Woodlands hadden
diverse plichten hem dit verhinderd. Vooral het Alleghany gebergte trok
zijn bijzondere aandacht. In het voorjaar van 1805kon dit plan ten uitvoer
gebracht worden.Begonnen werd in Maryland endetocht werd uitgebreid
tot in Carolina; in dit gebied lagen de belangwekkende hooge bergen van
Virginia en Carolina. De terugreis werd in den herfst aanvaard en leidde,
door de lage landen langs den zeekant, tot Philadelphia. In het volgende
jaar, dus in 1806, ging PURSH een soortgelijke reis volbrengen door de
noordelijke staten. Nu werd de reis aangevangen met een bezoek aan de
bergen van Pennsylvania en uitgestrekt tot die van New Hampshire, op
welk traject het grooteeen zeer interessante gebied der meren werd gepasseerd en eveneens langs dezeekust de terugreis ondernomen. Beide reizen
werden te voet volbracht, „the most appropriate way for attentive observation, particularly in mountainous countries". Beide tochten waren elk
grooter dan 3000 mijl. Hij ondernam deze alleen in gezelschap van zijn
hond en een geweer; herhaaldelijk moest in de wildernis overnacht worden, hetzij in de bergen, hetzij in debosschen vervan menschelijke nederzettingen. De verzamelingen en waarnemingen op deze tochten gemaakt,
welkeallemedegedeeld zijn aan Dr BARTON, waren zeer belangrijk, zoowel
wat betreft het vinden van nieuwe soorten als de natuurlijke historie in
hetalgemeen,zooalsgéographie,bodemkunde,etc.Debeteekenisvandergelijke geobotanische kennis voor de practijk begreep PURSH volkomen;
hij noemt deze „points of the greatest interest to the practical botanist".
Spoedig na terugkomst van de laatste expeditie maakte PURSH kennis
met MERIWETHER LEWIS (9),toenmaals gouverneur van Opper Louisiana,
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dievan 1803-1806met CLARK (10) (1770-1838) een reis gemaakt had dwars
doorAmerikanaardenPacificOceanlangsdeMissourienColumbiarivieren,
uitgevoerd onder leiding van het gouvernement van de Vereenigde Staten.
PURSHkreegvan LEWIS een kleine, maar voortreffelijke collectie gedroogde
planten, op dezen tocht verzameld, om dezetebeschrijven enafte beelden
voor het verslag van deze reis. Met de publicatie van dit werk schijnt het
niet al te vlot gegaan te zijn. Eerst overleed de auteur ontijdig, en ofschoon
Generaal W I L L I A M CLARK, de metgezel van LEWIS (aan wien PURSH al zijn
teekeningen voor dit werk geschonken had) de uitgave na den dood van
LEWIS op zich genomen had, is het werk naar het schijnt niet verschenen.
De collectieplanten, waarvan hierboven sprake is, was verzameld tijdens
den snellen terugkeer der expeditie van den Stillen Oceaan naar de Ver.
Staten. Een belangrijk grootere collectie, bijeengebracht tijdens een bestijging van de Rocky Mountains en de ketens van den noordelijken Andes,
is helaas verloren gegaan; zij was met andere voorwerpen aan den voet
van het gebergte gedeponeerd. Het verlies van deze collectie is des te meer
te betreuren, wanneer we bedenken, dat de kleine verzameling, welke
PURSH ter hand gesteld was, uit ongeveer 150 soorten bestond, waarvan er
niet meer dan 12 bekend waren voor Noord-Amerika en de overige heel
weinig bekend of geheel nieuw, terwijl onder deze laatste minstens 6 nieuwe geslachten te onderscheiden waren. PURSH merkt terecht op, dat hieruit
wel de scherpe blik van den verzamelaar, die maar geringe botanische
kennis bezat, blijkt, maar tevens ook de rijkdom van de bereisde gebieden.
Verschillende planten door LEWIS verzameld, heeft PURSH beschreven in
zijn Flora Americae Septentrionalis. Verscheidene daarvan heeft hij levend
gezien, gedeeltelijk zijn deze door hem gekweekt uit van LEWIS ontvangen
zaden,gedeeltelijk door NÜTTALL(11) (1786-1859) in Engeland ingevoerd.
Bijzondere aandacht vraagt PURSH voor een tweetal aan hem slechts onvoldoende bekende soorten;in de eerste plaats is datvoorde„osage apple",
Madura aurantiaca SCHNEID.. Niet alleen vermoedt hij, dat dit een zeer
ornamentale plant is,maar ookiszij Zeergezocht door de inboorlingen. Het
buitengewoon harde hout gebruiken deze voor hun bogen. Daar de plant
niet in hun buurt groeit, moeten zij er vaak lange reizen voor ondernemen.
In het dorp der Osage-indianen zijn enkele boomen geplant. Een daarvan
isingevoerd in een tuin van St Louis aan de Mississippi. Zaden van dezen
laatsten boom heeft LEWIS gezonden aan M* M A H O N (12), kweeker en zaadhandelaar te Philadelphia, die daaruit een aantal flinke planten heeft gekweekt. Deze MAHON was in 1796 wegens medeplichtigheid aan een opstand tegen de engelsche regeering naar de Vereenigde Staten uitgeweken.
In 1809 en 1811 heeft hij telkens een botanischen tuin in Philadelphia
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aangelegd. Zijn almanak, The American Gardeners' Calendar, heeft vele
drukken beleefd. NUTTALL was een vriend van hem.
De andere plant, waarvoor PURSH aandacht vraagt, is een knolgewas,
hetwelk eenvoortreffelijke meelsoort levert.Waarschijnlijk isdit een knoldragende Cyperus.
Terwijl PURSH bezig was de nieuwe aanwinsten voor de amerikaansche
flora te beschrijven en af te beelden, maakte hij kennis met ALOYSIUS
ENSLER. Deze ENSLER was door Prins LICHTENSTEIN van Oostenrijk naar
Amerika gezonden. Hij had vele nieuwe en belangwekkende voorwerpen
op natuurhistorisch gebied verzameld op zijn reizen door de westelijke en
oostelijke staten.PURSHkreegdebeschikkingoverhet botanische materiaal,
dat door ENSLER verzameld was.
Ook had PURSH terzelfdertijd gelegenheid herhaaldelijk het herbarium
en de collectie levende planten van JOHN LYON te bestudeeren. Van hem
Zegt PURSH, dat hij meer dan wie ook, nieuwe en zeldzame amerikaansche
planten naar Europa gezonden heeft. LYON wasnl. een tuinman, diezich
tegen het einde der 18de eeuw in N.-Amerika vestigde. Hij werd in 1802
belastmetdenaanlegvaneengrootparkinPhiladelphia.In 1806en-Lj1811
bracht hij een groote zending levende planten naar Engeland over, welke
opeenveilingnabij Londen werdenverkocht. In detusschenliggende jaren
bereisde hij Carolina, Georgia en Florida.
Door aldeze connecties en door zijn eigen reizen was PURSHin het bezit
gekomen van een uitgebreide herbariumcollectie, planten bevattend van
alle deelen van Amerika. PURSH meent zelfs, dat zij tweemaal zooveel
soorten bevatte als MICHAUX in zijn overigens goede Flora van Amerika
opsomt. Daar dit werk toen zeer weinig bekend was in Amerika, besloot
PURSH een boek uit te geven, dat niet alleen van beteekenis zou zijn voor
de botanici, maar ook voor de kweekers.
Terwijl PURSHbezigwaszijn gegevensteordenen voor depublicatievan
dit werk, werd hij aangezocht om directeur teworden van den botanischen
tuin te New York. Deze tuin was gesticht door DAVTD HOSACK(13),
hoogleeraar in de botanie, als een particuliere bezitting, maar was later
aangekocht door de regeering van den staat New York „for the public
service". Daar dezewerkkring nieuwe perspectieven opende om de kennis
van planten van deze streek te vermeerderen, liet PURSH voorloopig-het
plan tot publicatie van zijn boek varen en nam hij in 1807 de benoeming
aan. De tuin was gesticht met de speciale bedoeling om de planten van
Amerika bijeen te brengen. Door de tallooze connecties werd PURSH
krachtig in ditstreven gesteund.
Het materiaal, waarover PURSH nu beschikte, was buitengewoon uitge108

breid. Insamenwerking metProf.DrD. HOSACK,vatte hijnuhetpianop,
om een periodiek uit te geven met gekleurde platen, alle naar het leven
geteekenden200mogelijkvaninlandscheplanten.Dus200ietsalsCurtis's
Botanical Magazine. Voor dit doel werden vele teekeningen vervaardigd.
Maar in deze periode werd PURSH overvallen door een hevige koorts,die
verandering van klimaat beslist noodzakelijk maakte. Daarom gaat hij in
1810 op reis en wel naar de West-Indische eilanden. Bezocht werden
Barbados, Martinique, Dominique, Guadaloupe en St Bartholomeus,
waarvan hij geheel hersteld in den herfst van 1811terugkeerde. De boot,
waarmee hijvoer, landdeinWiscasset, indeprovincie Main. Ditlandhad
PURSHnognimmer bezocht;hijbestudeerde daarvan devegetatie grondig,
vooral de géographie van deplanten „a point I always considered highly
interesting tothescience". Gedurende dereis naar NewYork had PURSH
gelegenheid Prof. PECK (14) (1763-1822) van het Cambridge College te
Boston te bezoeken en zijn collectiealpenplanten, verzameld inde alpine
gebiedenvandeWhiteHillsvanNewHampshiretebezichtigen.Hetseizoen
was echter reeds te ver gevorderd omzelvenogdezebergen te bestijgen.
Teruggekeerd in New York waren de omstandigheden al zeer weinig
gunstig omwetenschappelijk werk uittegeven, daar deopenbare meening
hier hevig in beroering was wegens een oorlog met Engeland. Daarom
besloot PURSH zijn materiaal naar Engeland te zenden. Hij was er van
overtuigd, daar niet alleen debelangrijkste collectiesenbibliotheken aante
treffen „but also meet with that encouragement andsupport sonecessary
to worksofscienceandsogenerally bestowed upon them there."
In zijn verwachtingen werd PURSH niet teleurgesteld. Spoedig had hij
kennisgemaakt met hen, die in Londen de botanische wetenschap beoefenden; daartoe behoorden o.m. Sir JOSEPH BANKS (15)enA.B. LAMBERT (16). Niet alleen stonden hemhun collecties en bibliotheken terbeschikking, maar vooralvan LAMBERTondervond PURSHookzeerveelsteun
bij de samenstelling van het manuscript van zijn boek. Aan hem heeft
PURSHdanookzijn Flora Americae Septentrionalis opgedragen. LAMBERT
was mede-oprichter van de Linnean Society te Londen in 1788en haar
vice-president van 1796-1842; bekend is vanhemvooral zijn monografie
van het geslacht Pinüs (zie. RENKEMA).
Om een indruk te geven vanwat PURSH in Londen geraadpleegd heeft
aan herbariummateriaal, noemikhier enkeleberoemde collecties.
IndeeersteplaatshetherbariumvanCLAYTON(17) (1686-1773), een medicus,diezichin 1705inVirginiagevestigdhaden planten naar GRONOVTUS
(18)zond.Dezecollectiewerd inhetmuseumvanBANKSbewaard; GRÖNOVIUS(1690-1760),deLeidschemedicus-burgemeester, eenvriend van L I N 109

NAEÜS, heeft het gebruikt voor de samenstelling van zijn „Flora Virginica".

kon er uit leeren, welke soorten LINNAEUS daaruit genomen had.
Sir JOSEPH BANKS (1743-1820) bereisde van 1766-'67 de kusten van Newfoundland en Labrador en nam met zijn bibliothecaris SOLANDER (19)
(1736-1782) deel aan de eerste wereldreis van JAMES COOK (20) (17681771met de Endeavour), opwelken tocht zeer veel planten verzameld zijn.
In 1772 bezochten BANKS en SOLANDER samen IJsland. BANKS kocht
o.m. beroemde herbaria van CLIFFORD (21) (1685-1760) en HERMANN
(22) (1640-1695). Ook hij behoorde tot de mede-oprichters van de
Linnean Society wier voorzitter hij was van de oprichting in 1788 tot zijn
dood in 1820. Zoowel zijn bibliotheek als zijn museum zijn door hem aan
het Britsch Museum vermaakt. Voorts raadpleegde PURSH het herbarium
van P . S. PALLAS (23), toentertijd in eigendom bij A. B. LAMBERT. PALLAS
(1741-1811) had Rusland bereisd, vooral den Kaukasus. Hij schreef de
„Flora rossica". Daardoor was PURSH in de gelegenheid zijn noord-amerikaansche planten te vergelijken met de noord-aziatische van PALLAS. Een
aantal daarvan komt in beide gebieden voor, van andere constateerde PURSH
de groote overeenkomst. In de derde plaats het herbarium van PLUKENET
(24), arts te Londen, botanicus van Koningin Maria I I , gemalin van Willem III, en belast met het toezicht op de tuinen van Hampton; dit herbarium wordt in het Britsch Museum bewaard, evenals het herbarium van
CATESBY (25) (1679-1749), die Virginia, Carolina, Georgia, Florida en de
Bahama-eilanden bereisd had. De resultaten van zijn werk heeft CATESBY
neergelegd in een 11-deelig werk, genaamd: Natural History of Carolina,
Florida and the Bahama Islands (1730-1748). De collectie van WALTER
(26) ( ± 1740-1789), die hem gediend heeft voor zijn Flora Caroliniana,
kon PURSH eveneens raadplegen. Deze was toen eigendom van de zoons
van FRASER (27). een intiem vriend van WALTER, die zelve ook in verschillende deelen van Amerika gereisd had, in 1795 een kweekerij in Chelsea
begonnen was en in 1798 voor den Czaar van Rusland verzameld had.
BARNHART noemt het boek van WALTER „a work of a solitary student in
an isolated field, and will ever maintain its position as an botanical classic."
Zijn graf, in zijn tuin gelegen, welke de tweede botanische tuin van Amerika was, is thans een verwilderd bosch. Vele nieuwe of zeer zeldzame
soorten vond PURSH ook in een collectie planten, door BRADBURY (28) voor
den botanischen tuin van Liverpool in Opper Louisiana verzameld, waar
te voren nog niemand verzameld had.
PURSH

In het herbarium van BANKS, bijeengebracht door verschillende personen in N.-Amerika, vond PURSH ook een aantal planten bijeengebracht
door ARCHIBALD MENZIES (29), tuinman van den botanischen tuin van
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Edinburgh. Deze had als doktersassistent een wereldreis (van Engeland
naar Kaap de Goede Hoop, Z.W. Australië, Nieuw Zeeland en om het
eiland Vancouver, vandaar langs Valparaiso, Kaap Hoorn, St Helena en
de Kaap Verdische eilanden terug naar Engeland) gemaakt en veleplanten
verzameld. Verschillende representanten daarvan kwamen echter ook
reedsvoorin het herbariumvan LEWIS.
Ook bezocht PURSH de botanische collecties van particulieren en kweekers in den omtrek van Londen. Vooral die van LEE (30) (1715-1795) en
KENNEDY prijsthijzeer;zijschijnen degrootstecollectievan amerikaansche
planten in Europa bezeten te hebben,voerden o.a.Fuchsia coccinea AIT.in
enmaakten in Engeland propaganda voor het systeem van LINNAEUS.
Zeerveelbelangstelling had PURSHookvoor het herbarium van SHERARD
(31) (1659-1728),dat in Oxford bewaard wordt. Behalve het geheele herbarium van MORISON (32) vond PURSH daarook collecties bijeengebracht
door CATESBYen SHERARD.Hoeweltoenreedsmeerdan 100jaaroudbevond
zich deze collectie nog in voortreffelijken staat. Zij bevatte voorts typen
der door WALTER, MICHAUX e.a. opgestelde soorten.Velewaren voorzien
van opmerkingenvan SHERARD en velevergezeld vanbrievenvan CATESBY.
Deze SHERARD is o.m. consul geweest in Smyrna, verzamelde veel planten en heeft den leerstoel voor plantkunde in Oxford gesticht. Ook heeft
SHERARD het beroemde plaatwerk van HERMANN, hoogleeraar te Leiden,
de Paradisus Batavus (LusthofvanNederland),waarinvelebuitenlandsche
gewassen zijn beschreven en afgebeeld, verzorgd. Voorts bevonden zich
ookzeldzame planten, verzameld door TILDEN aan de Hudsonbaai in deze
collecties en evenzeer van JOHN BARTRAM. PURSH beschouwde dit herbarium als de meest volledige coËectie van amerikaansche planten.
Men zal moeten erkennen, dat PURSH de beschrijvingen in zijn werk op
een buitengewoon grootehoeveelheid materiaalheeft gebaseerd.Daarnaast
heeft hij niet geaarzeld kennis te nemen van wat anderen reeds voor hem
gepubliceerd hadden over het onderwerp, dat hem bezig hield. De literatuurlijst bevat niet minder dan 192nummers, waarvan vele tijdschriften
en verschillende werken uit meerdere deelen bestaan.
Het zou ons te ver voeren hier de opvattingen van PURSH omtrent het
systeem aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Wel zijn hier nog
enkele opmerkingen omtrent de beschrijvingen der soorten op haar plaats.
In vele gevallen zijn de soortbeschrijvingen van reeds bekende soorten op
grondvanmeerderbestudeerd materiaalgewijzigd ofuitgebreid,vergeleken
met bijv. de Species Plantarum van WILLDENOW en MICHAUX'S Flora
Boreali-Americana. Synoniemen zijn betrekkelijk weinig opgesomd; men
kan ze overvloedig vinden in de geciteerde literatuur. De beschrijvingen
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zelve zijn, overeenkomstig het gebruik in die dagen, zeer beknopt, slechts
van enkele geslachten (bijv. Salix, Andromeda, Vacciniume.a.) zijn de
soortbeschrijvingen uitvoeriger. Slechts de noodzaak dwong hem tot deze
langerebeschrijvingen. PÜRSHvoeldein 't algemeen daarooknietvoor,wat
duidelijk blijkt uit het volgende citaat: „The beauty of a short and perspicuous character is without doubt preferable to a long one, which the
more it is extended the more ambiguous it will become." Soortbeschrijvingen van een bladzijde of zelfs meer behooren thans niet tot de zeldzaamheden; nauwkeurigheid gaat immers boven misplaatste beknoptheid.
Reeds eerder is er op gewezen, dat PUESH veel aandacht schenkt aan de
beschrijving van de bodemgesteldheid en de ligging van de streek waar de
verschillende soorten voorkomen. Hij is zeer terecht van meening, dat
deze kennis niet alleen van beteekenis is voor den botanicus, maar vooral
ook voor den kweeker van deze planten. Het komt mij voor, dat PURSH
een der eersten geweest is, die deze gedachte met nadruk gepropageerd
heeft; op verschillende plaatsen treffen wij haar in zijn werk aan; alleen
daarom reeds is het goed nog eens te herinneren aan PUESH. Zij is nog
steeds het grondbeginsel, waarop de cultuur der gewassen berust. Vooral
de duitsche land- en tuinbouwliteratuur van de laatste jaren is rijk aan
publicaties, waarin dit inzicht voor tal van nieuwe en minder bekende
gewassen uitgewerkt is.Te betreuren valtslechts,dat PURSH, zooals helaas
ookvelevanzijntijdgenooten,nimmerdevindplaatsenvandeverschillende
soorten heeft vermeld.Wij kennen daardoor niet dezgn.„type vindplaats"
van de vele nieuwe, door hem beschreven soorten.
Het resultaat van develedoor PURSHgedane reizen en van zijn studiën
heeft hij neergelegd in het tweedeelige werk, waarvan de titel hierboven
reeds genoemd is. Hij hoopte hiermee „having given to the world a work
which, with all its imperfections, will be found usefull and contribute to
the general advancement and progress of the science."
Het werk wasin Londen in 1813voltooid. Uit Londen had PURSH aan
den inmiddels gestorven VON RACKNIZ geschreven, dat hij zijn diensten
wederom aan de koninklijke tuinen van Dresden aanbood. De opvolger
van VON RACKNIZ ondersteunde deze plannen, zoodat PURSH' toekomst
aldaar verzekerd was. Maar men hoorde in Dresden niets meer van
PURSH, totdat, pas in 1821, diens broer CARL AUGUST, door middel van het
gezantschap te Londen, bericht ontving van de vrouw van Frederick, dat
laatstgenoemde op een nogmaals ondernomen reis van Amerika naar
Londen op zee overleden zou zijn. PENHALLOW heeft in 1897 nadere
bijzonderheden gepubliceerd over de laatste jaren van PURSH. Na de voltooiing van zijn werk in Londen, vertrok hij naar Canada, met het plan
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een flora van dit land te schrijven. Weer werden groote collecties aangelegd, maar vóór dit materiaal wetenschappelijk benut kon worden, is het
door brand geheel verloren gegaan. Spoedig daarop is PURSH, 46jaar oud,
te Montreal op 11Juli 1820overleden, dus niet opzeezooalsin het bericht
aan zijn broer gemeld wordt. Vrienden moesten de begrafeniskosten betalen, want PURSH bezat totaal geen middelen. In 1857 meenden enkele
leden van de Botanical Society van Montreal, waaronder Dr JAMES BARNSTON,datPURSHeenwaardigerrustplaatsverdiende,dochdoordenontijdigen
dood van genoemden Dr JAMES BARNSTON, raakte het daartoe gevormde
plan in het vergeetboek. In 1877 wordt dit plan opnieuw opgevat. Met
behulp van de Natural History Societyvan Montreal heeft men in dat jaar
een granieten obelisk opgericht met het volgende, sobere opschrift:
FREDERICK PURSH
Obt. 1820 Aet. 46
Erected
by members of the
Natural History Society
of Montreal
1878
Behalve de Flora Americae Septentrionalis heeft PURSH nog geschreven
een„VerzeichnissderimPlauischenGrunde und den zunächst angrenzenden Gegenden wildwachsenden Pflanzen", hetwelk in 1799te Neurenberg
versehenen is. Voorts de Hortus Orloviensis, een catalogus van planten,
gekweekt op het eiland Orloff, in de finsche golf vóór Leningrad gelegen;
het is een boekje van slechts 72 blz., dat in 1815uitgegeven is. Ten slotte
nog een „Journal of a Botanical Excursion in the North Eastern Parts of
the States of Pennsylvania and New York", waarvan een zijner biografen
W. R. MAXON zegt, dat het is „a quaint and absorbing document which
initself revealsthesimple,kindlynature andbotanicalacumen ofthe man,
and his remarkable perseverance under adverse circumstances." Dit dagboek heeft men na zijn dood gevonden tusschen andere papieren bij het
herbarium van Dr J. BARNSTON, toen dit eigendom werd van de American
Philosophical Society van Philadelphia. Dit manuscript is in 1869 door
deze vereeniging uitgegeven, welke uitgave verzorgd werd door P. P.
JAMES.

Al heeft PURSHweinig gepubliceerd, dit doet niet het minst af aan zijn
groote beteekenis als een der grondleggers van onze kennis der flora van
de Vereenigde Staten en Canada.
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Aan het slot moge nog een opsomming volgen van de belangrijkste
houtige gewassen, welke door PURSÇ aan de botanie toegevoegd zijn.
Acer circinnatum, Fl. Am.-Sept. I, blz. 267, 1814; A. macrophyllum, id., blz. 267,
1814;Aesculusdiscolor,id., blz. 255,1814;Amorpha fruticosa HAYNEvar. angustifolia,
id., II, blz. 466, 1814 ( = A. fragrans SWEET); A. microphylla, id., blz. 466, 1814
( = A. nana NUTT.); Andromeda floribunda, id. I, blz. 293, 1814 ( = Pieris floribunda
BENTH. et HOOK.); A. frondosa, id. I, blz.295,1814; Arbutus Menziesii,id., blz.282,
1814; A. tomentosa, id., blz. 282, 1814 ( = Arctostaphylos tomentosa DOÜGL.); Azalea
hispida, id., blz. 154, 1814 ( = Rhododendron viscosum TOER. var. hispidum C S . ) ;
A. nitida, id., blz. 153, 1814 ( = Rhod. viscosum TORR. var. nitidum GRAY); Berberis
Aquifolium, id., blz. 219, 1814 ( = Mahonia aquifolium NUTT.); B. nervosa, id., blz.
219,1814 ( = Man. nervosa NUTT.); Caprifolium ciliosum, id., blz. 160,1814 ( = Lonicera ciliosa POIR.); Ceanothussanguineus,id., blz. 167,1814; Chimophila,id., blz.279,
1814; Cissus hederacea PERS. var. hirsuta, id., blz. 170, 1814 ( = Parthenocissus quinquefolia GREENE var. hirsuta REHD.); Clematis Catesbyana, id. II, blz. 736,1814); Cl.
cordata,id., blz.384,1814 ( = prob. Cl.Pitcheri TORR, et GRAY); Diospyros pubescens
id. I, blz. 265, 1814 ( = D. virginiana L. var. pubescens D I P P . ) ; Elaeagnus argentea,
id., blz. 114, 1814; Evonymus angustifolius, id., blz. 168, 1814 ( = E. americana L.
var. angustifolia WOOD); Gaultheria Shallon, id., blz. 283, 1814; Gerardia fruticosa,
id. II, blz. 423, 1814 ( = Pentstemon fruticosus GREENE); Hypericum densiflorum,
id., blz. 376, 1814; Kalmia glauca AIT. var. rosmarinifolia, id. I, blz. 296,1814 ( = K.
polifolia WANGH.var.rosmarinifolia REHD.); Philadelphus Lewisii, id., blz. 329, 1814;
Potentilla floribunda, id., blz. 355, 1814 ( = P. fruticosa L. var. tenuifoüa LEHM.);
Ptelea trifoliata L. var. pubescens, id., blz. 107, 1814; Rhamnus alnifolius, id., blz.
166,1814 ( = Rh.Purshianus D C ) ; Rh. lanceolatus,id.,blz. 166,1814 ( = Rh.lanceolata PURSH); Rhododendron maximum L. var. album, id., blz. 297, 1814; Ribes laxiflorum, id. II, blz. 731,1814;R. Menziesii, id., blz. 732, 1814; R. sanguineum, id. I,
blz. 164, 1814; R. speciosum, id. II, blz. 731, 1814; R. viscosissimum, id. I, blz. 163,
1814; Robinia hispida L. var.rosea,id. II, blz.488,1814 ( = prob.R. Boyntoni ASHE);
Rubus cuneifolius, id. I, blz. 347, 1814; R. spectabilis, id., blz. 348, 1814; Salix prinoides,id. II, blz. 613,1814 ( = S. discolor MÜHLBG var.prinoides ANDERSS.); S. Uvaursi, id., blz. 610, 1814; S. vestita, id. II, blz. 610, 1814; Saxifraga pectinata, id. I,
blz. 312, 1814 ( = Luetkea pectinata O. KTZE); Solidago Sarothrae, id. II, blz. 540,
1814 ( = Gutierrezia Sarothrae BRITTON et RUSBY); Sorbus americana, id. I, blz.341,
1814 ( = S. decora C S . ) ; Spiraea capitata,id., blz.342,1814 ( = Physocarpus capitatus
KTZE); S. discolor,id., blz.342,1814; Tigarea tridentata, id., blz.333,1814 ( = Purshia
tridentata D C ) ; Vaccinium ovatum, id., blz. 290, 1814; Viburnum pubescens, id.,
blz. 202, 1814.

LIJST VAN GESLACHTS- EN SOORTNAMEN
AFGELEID VAN PERSOONSNAMEN
1. Muehleribergia SCHREB. (Gram.).
2. CrataegusMarshalli EGGLEST. (Rosac).
3. Bartramia GAERTN. genoemd naar den kweeker J. BARTRAH (Tiliac).
4. FothergillaMURR. (Hamamelidac).
Nerine FothergilliM. J. ROEM. (Amaryllidac).
5. Lirmaea GRONOV. (Caprifoliac).
Dryopteris Linnaeanus CHRISTEN. (Polypodiac.).
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6. Lyonia NUTT. (Eric).
Chelone Lyonii PURSH (Scrof.).
TradescantiaLyonii STEUD. (Commelinac).
7. Michauxia L'HÉRIT. (Campanulac).
CyperusMichauxianus TORREY (Cyperac).
Panicum Michauxianus K T H(Gram.).
8. Bartonia SIMS (Gentianac).
9. Lewisia PURSH (Portulacac).
PhiladelphusLewisii PÜRSH (Saxifragac).
10. Clarkia PURSH (Onagrac).
11. Nuttallia T . ETGR. (Rosac).
Benthamia Nuttalli NAK. (Cornac).
12. Mahonia NUTT. (Berberidac).
13. Hosackia DOUGL. (Leg.).
14. Peckia VELL. (Myrsinac).
15. Banksea KOEN. (Zingiberac).
Banksia L. FIL. (Proteac).
Äosa Banksiae R. BR. is genoemd naar Lady DOROTHEA BANKS geb. WESTONHUGESSEN,echtgenoote van Sir JOSEPH BANKS,welke de in Engeland geïmporteerde

plantenterafbeelding enbeschrijving afstond aandenredacteur vanTheBotanical
Magazine (tab. 1954).
16. Lambertia SM.(Proteac).
Ficus Lambertianus MiQ. (Morac).
Glochidion Lambertianus M.A. (Euphorbiac).
Pinus Lambertianus DOUGL. (Pinac).
ScaevolaLambertianus D EVR. (Goodeniac).
Aylmeria MART. (naar AYLMER BOURKE LAMBERT) (Caryophyllac).

17. Ciaytonia L. (Portulacac).
OsmundaClaytonianus L. (Osmundac).
18. GronoviaHOUST. (Loasac).
19. Solandra J. A. MURR. (Malvac).
Nothofagus Solandri OERST. (Fagac).
20. Cookia SONNER. (Rutac).
Araucaria CookiiR. BR. (Pinac).
21. Cliffortia L. (Rosac).
Musa Cliffortiana L. (Musac).
22. Hermannia L. (Sterculiac).
Gleichenia Hermanni R. BR. (Gleicheniac).
23. Pinus Pallasianus A.et G. (Pinac).
Ixiolirion Pallasii FISCH, et MEY. (Amaryllidac).
24. Plukenetia L. (Euphorbiac).
Solanum Plukenetii DUM. (Solanac).
Pluknetia L. (Euphorbiac).
25. Andromeda Catesbaei WALT. (Ericac).
26. Panicum Walteri PURSH (Gram.).
27. Abies Fraseri LINDL. (Pinac).
Camassia Fraseri TORR. (Liliac).
28. Bradburya RAFIN. (Leg.).
29. Menziesia J.E. SM.(Ericac).
TolmieaMenziesii TORRet GRAY (Saxifragac).
30. Leea ROY (Vitac).
CrataegusLeeana HORT. (Rosac).
31. Sherardia L. (Rubiac).
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32. Spergula Morisonii BOR. (Caryophyllac).
Valerianella MorisoniiA.P. DC. (Valerianae).
N.B. ! Dezelijst maakt geenaanspraak opvolledigheid.
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XXXV

N A A M L I J S T DER H O U T I G E GEWASSEN,
AANWEZIG IN DE X Y L O T H E E K VAN H E T
LANDBOUWMUSEUM TE WAGENINGEN
DOOR

H. J. VENEMA
InMededeelingnoXXIV vanhetArboretum der L.H.S.teWageningen
deeldeik enkele bijzonderheden mede van de Xylotheek, in eigendom van
het Genootschap Nederlandsen Landbouwmuseum.
Alvorens over te gaan tot een opsomming van de houtige gewassen,
welke in deze collectie vertegenwoordigd zijn, lijkt het mij wel goed even
stil te staan bij de beteekenis van een dergelijke verzameling.
Debezoekersvan hetLandbouwmuseum, diedezedoozenvoorhet eerst
zien, vinden ze in het gunstigste geval „merkwaardig", maar het meerendeel van hen (en zij niet alleen!) vindt ze „zonderling", of „kinderlijk",
„nu van geen beteekenis meer" etc. Deze laatste oordeelen zijn — hoe
begrijpelijk ook bij oppervlakkige beschouwing — bij een nadere studie
niet alleen ongerechtvaardigd, maar ook onjuist. Zelfs wie ze slechts weet
te waardeeren alsbron van kennis betreffende oudewetenschappelijke namen in de botanie, heeft slechts ten deele gelijk. Immers men kende in de
dagen,toendezexylothekengevormdwerdenookreedsherbariain anderen
zin. Wat ons bij het aanschouwen van dergelijke verzamelingen dan pok
hetmeesteinteresseert,datisnietindeeersteplaatshaar natuurwetenschappelijke inhoud, hoe interessant ookopzichzelve,maar vooral degeestesgesteldheid, welke vreugde schiep aan den bezitter van een dergelijke
collectie om het bezit zelve.We moeten ons tot de cultuurhistorie wenden
om deze zijde te kunnen begrijpen.
Dergelijke xylotheken waren waarschijnlijk vrij algemeen aanwezig in
de naturalienkabinetten der achttiende eeuw. Waarom juist in de achttiendeeeuw?Dat is begrijpelijk wanneer we bedenken, dat de ontzaglijke
triomfen der natuurwetenschappen vallen in de zeventiende eeuw. Het is
de eeuw van de valwetten, warmtemeting, straalbreking, maar ook van de
ontdekkingvandenbloedsomloopendevoortplanting.Hetisdetijdderontdekking van thermometer, barometer, microscoop, van slingeruurwerken
e t c Maar de kennis van dit allesbleefaanvankelijk beperkttoteenkleinen
kring van geleerden. Dat alles verandert echter nâ 1700.Dan gaat kennis
van deze zaken tot de „goede beschaving", misschien zelfs tot de mode
behooren. Deze groote belangstelling in de natuurwetenschappen gaat
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gepaard meteenachteruitgang vandehistorische kennis enlevensstijl,die
Zoovele eeuwen het geestelijk leven der menschheid beheerscht heeft. In
een voordracht voor de Allard Pierson-Stichting te Amsterdam in 1933
gehouden, heeft Prof. DrJ. HUIZINGA onseenlevendig beeld gegevenvan
dittijdvak,waarinopduidelijke wijzeeendiepgaandebeschouwing gegeven
wordt, betreffende het wijken vande historische en den groei vandenatuurwetenschappelijke belangstelling in deze periode. Tot zelfs in de
salons geeft deze nieuwe natuurwetenschap dentoon aan;deze achttiende
eeuwisereenmeteengrootebelangstellingengenegenheidvoorheteerste
object. Hetkanmijn bedoeling niet zijn hier eenrésuméetegeven vande
voordracht van Prof. Dr J. HUIZINGA; het zou dan slechts een gebroken
en fragmentarisch beeld zijn. Doch slechts éénalinea zalikhier citeeren,
omdat daarin dekern gegevenwordtvan decultuur-historische beteekenis
dezer natuurvereering.
„Men haalt te licht de schouders op over deze salonwetenschap der
populaire sterrekunde en der „physique amusante", dit wetenschappelijk
rococo,datnietveelmeerdanelegant enzeerbeschaafd tijdverdrijf schijnt.
Het is inderdaad veel meer dan dat. Het is de inlijving van een geheel
nieuw en rijk domein in de algemeene beschaving, beschaving van een
élite,goed,maarvandenwijdsten kringdietoenvoorintellectueele cultuur
bereikbaar was.Hetisbovendien hetbetrekken vandevrouw indieintellectueele cultuur, eenzaak van niet minder gewicht. Doch het waren niet
alleen damesenmarkiezen, dieFontenelle enAlgarottienEulerlazen.Tot
diepindeburgerij isindezenvormvoorheteerstbelangstellinginwetenschap doorgedrongen, voor het eerst een wetenschap, waartoe menook
zonderkennisvanGriekschenLatijn toeganghad."
Was de opkomst der natuurwetenschappen overwegend intellectueel
geweest, in de achttiende eeuw, wanneer zijin desalons doordringt, gaat
het aesthetisch element in de natuurwaardeering een groote rol spelen.
„In de liefde tot de natuur, in de bewondering van den bouw van het
insect enden groeivandengrashalm, zithetelement kennis metdatvan
schoonheid als inslag en schering doorweven." Het optreden van deze
aesthetische waardeering van de natuur is het groote cultuurfeit der
achttiende eeuw. In dit licht dient mendebelangstelling voor de naturalienkabinetten,waarinookdexylothekeneenplaatsvonden,tebeschouwen.
Speelden dezekabinetten dusindiedagen inhetgeestelijk leven der ontwikkeldeburgerijeenzeervoornamerol,wij hebben henookte zien alsde
voorloopers vanonze moderne natuur-historische musea enherbaria.Met
deze opmerkingen moet ikvolstaan; wiezich in deze buitengewoon interessante periode wenscht te verdiepen, wiebegrijpen wil,welk een revo118

lutie dit tijdvak voor het geestelijk leven beteekent, zij een bestudeering
van devoordracht vanProf. Dr J. HUIZINGA ten zeersteaanbevolen.
Hier volgt thans een naamlijst van de houtige gewassen, in deze xylotheek aanwezig. Volledigheidshalve zijn opgenomen de duitsche naam,
de toenmaals gebezigde wetenschappelijke naam en de hedendaagsche
naam.Deduitscheenlatijnschenamen,welkeopdenrugvoorkomen,verschillennogaleensvandie,welkeindentekst gebruiktzijn. Indiegevallen
zijnbeidenamenopgenomen.Voorhetvaststellenvandenhedendaagschen
naam werd A. REHDER: Manual of cultivated Trees and Shrubs gevolgd.
Aan de oude wetenschappelijke namen ontbreekt in vele gevallen de
auteursnaam. Van de gebruikte auteursnamen valt het op, dat dievan
LINNAEUS vrijwel steeds gebruikt is, en dat deze naam op verschillende
wijzen afgekort is: LINN., LINNÉ, en zelfs een keer LINNAY (61); drie
malen is Du Roi (7,8,21) alsauteur geciteerd en één keer EHEHART(34),
AITON (13) en BORKHAUSEN(63).Er is afgezien van een bepalen dervariëteitsnamen, daar de wijze van conserveeren dit in verschillende gevallen
niet toeliet.
1.*)
2. Die rothe Kiefer
3. Die Bergkiefer **)
4.
5.
6. Die Weymouthskiefer
7. Weisz Tanne
8. Die gemeine Fichte
9. Die langzapfigte Fichte
10.
11. Die Weiszrindigte Fichte
12.
13. Die nordamerikanische
Schwarzfichte
14. Der morgenländische
Lebensbaum
15. Der abendländische Lebensbaum
16.
17. Der gemeine Wachholder
18. Der virginische Wachholder
19. Der Zwergwachholder
20. Die Traubeneiche

Pinus sylvestris rubra
Pinus mughus (rug)
Pinus montana (tekst)

Pinus sylvestris L.
Pinus mugo TÜRRA

Pinus Strobus LINN.
Pinus Abies DUROI
Pinaspicea DUROI
Pinus picealonga

Pinus Strobus L.
^4&iesalba MILL.
Picea Abies KARST.
Picea Abies KARST.

Pinus Piceaalba

Picea Abies KARST.

Pinus canadensisnigra(rug)
Pinus nigra AIT. (tekst)
Thuja orientalis LINN.

Picea marianaB.S.P.

Thujaoccidentalis

Thuja occidentalis L.

Juniperus communis LINN.
Juniperus VirginianaL.mR.
Juniperus nana
Quercus robur LINN.

Juniperus communis L.
Juniperus virginianaL,
Juniperus communisL.
Quercus sessiliflora

Thuja orientalisL.

SALISB.

*) 14nummersontbreken.Van7doozenontbrekendenummers,welkeongetwijfeld
alle voorzien waren van één der ontbrekende nummers;7 doozen ontbreken dusaan
de collectie.
**) Inhetzelfdedoosjebevindtzichonder no 4 een fragment van Viscum album L.
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21. Die Stieleiche
22. Die Raseneiche
23. Die rothe Eiche
24. Die rothe Sumpfeiche

Quercusfoemina DUROI
Quercusaltera
Quercusrubra
Quercusrubra palustris

Quercus Roburh.
Quercusrubra L.?
Quercus rubra L.?
Quercus palustris

25. Die gemeine Ulme
26. Die Traubenulm
27. Die Hainulme
28. Die Korkulm

Ulmus campestris
Ulmus effusa
Ulmus nemorosa
Ulmussuberosa

Ulmusglabra HUDSON
Ulmus laevis PALL.
Ulmusspec.
Ulmus foliacea GILIB.
(prob. var. suberosa

29. Die gemeine Esche
30. Die hangende Esche

Fraxinus exelsior LINN.
Fraxinus exelsiorpendula

31. Mastbuche

Fagus sylvatica (rug)
Fagus sylvatica LINN. (tekst)

Fraxinus excelsiorL.
Fraxinus excelsior L.
var. pendula AIT.
Fagus sylvatica L.

MUEKTCHH. ?

SCHNEID.)

32.
33. Die weisze Eller
34. Die Lappeneller

Alnus incana(rug)
Betula Alnus incana LINN
(tekst)
Alnus laciniata EHRHART

Alnus incana MOENCH
Alnus glutinosa
GAERTN.

35.
36. Die zähe Birke
37.
38. Die Hangelbirke
39. Die hohe Birke
40. Die Zwergbirke
41. Die Zitterpappel
42. Die schwarze Pappel
43. Die weise Pappel (rug)
Die weisze Pappel (tekst)
44. Die weise Weide (rug)
Die weisze Weide (tekst)
45.
46. Die rothe Bandweide
47. Die salbeiblättrige Weide
(rug)
Die salbeiblätterichte Weide
(tekst)
48. Die gelbe Bachweide
49. Die kleine Sandweide
50. Die zahme Kastanie (rug)
Gemeine süsze Kastanie
(tekst)
51. Der deutsche Roszkastanienbaum
52. Die Haseleller
53. Der Hornbaum (rug)
Der gemeine Hornbaum
(tekst)
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Betula lenta LINN.

Betula lenta L.

Betula pendula
Petula excelsa(rug)
Betula excelsa(tekst)
Betula nana LINN.
Populus tremula LINN.
Populus nigra LINN.
Populus alba LINN.

Betula pendula ROTH
Betula spec.
Betula spec.
Populus tremula L.
Populus nigra L.?
Populus alba L.

Salix alba

Salix alba L.

Salix purpurea

Salix purpurea L .

Salix aurita

Salix aurita L.

Salix Helix
Salix arenaria LINN.
Fagus castanea

Salix rubra HUDS.?
Salix repens L. .
Castaneasativa MILL.

Aesculus hippocastanum

Aesculus Hippocastanum L.
Alnus rugosa SPRENG.

Petula rugosa(rug)
Alnus rugosa EHRH.
Carpinus Betulus LINN.

Carpinus Betulus L.

54. Der Vogelkirschbaum (rug)
Vogelkirsche (tekst)
55. Der virginische Traubenkirschbaum (rug)
Virginische Traubenkirsche
(tekst)
56. Der Schlehendorn
57. Die Sommerlinde
58. Die weisblühente Acazie
Akazie (tekst)
59. Derabendländische Platanus
(mg)
60.
61. Die gemeine Wallnusz
62. Die graue Wallnusz
63. Der scharlachrothe Weiszdorn (rug)
Scharlachrother Hagedorn
(tekst)
64.
65. Der schwarze Hollunder
66. Der Hollunder mit weiszer
Frucht
67. Der Schiingenstrauch
68. Die dreiblättriche Lederblume
69. Der breitblättrige Spindelbaum (rug)
Breitblättrichter Spindelbaum (tekst)
70. Der Berbisbeerstrauch (rug)
Gemeiner Sauerach (tekst)
71. Der Heidelbeerstrauch
72.
73.
74. Die Besenpfrieme
75. Der Winterepheu (rug)
Gemeiner Epheu (tekst)

Prunus Avium LINN.

Prunus avium L.

Prunus Padus Virginiana Prunus virginiana L.
LINN.

Prunusspinosa
(tekst ontbreekt)
Tilia europaea LINN.
RobiniaPseudoacacia (rug)
Robinia Pseudoacacia LINN.
(tekst)
Platanus occidentales LINN.

Prunus spinosa L.
Tilia vulgarisHAYNE?
RobiniaPseudoacaciaL.
Platanus occidentalis L.

Jugions regia LINNAY
Juglans regiaL.
Juglans cinerea LINN.
Juglans cinerea L.
Crataeguscoccinia BORKH. Crataegusspec

Sambucus nigra LINN.
Sambucusalba
Viburnum lantana
Ptelea trifolia (rug)
Ptelea trifoliata (tekst)
Evonymus latifolius

Sambucus nigraL.
Sambucus nigra L.
(prob.var.albaWEST.)
Viburnum Lantana L.
Ptelea trifoliata L.
Evonymus latifolius
SCOP.

Berberisvulgaris LINNÉ

BerberisvulgarisL.

Vaccinium Myrtillus (rug) Vaccinium Myrtillus L.
Vaccinium myrtillus LINNÉ
(tekst)
Spartium scoparium
HederaHelix LINNÉ

Cytisus scoparius L K
HederaHelix L.

Pinus Larix LINN.
Salix caprea LINN.
Pinus inops
Pinus canadensis

Larix decidua MILL.
Salix capreaL.
Pinus virginiana MILL.
Tsuga canadensis CARR.

Betula pumila

Betula pendula ROTH?

De nummers ontbreken van:
Der gemeine Lerchenbaum
Die Saalweide
Die Jerseykiefer
Dienordamerikanische Weisfichte (rug)
Die weisze Fichte (tekst)
Die Brohen Birke (rug)
Die Brochen Birke (tekst)
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Der Hirschholderbaum
Rhus Typhinum LINN.
Die gemeine Weiszbirke (rug) Betvla alba LINN.
Die gemeine Weiszbirke
(tekst)

Rhus typhina L.
Betula pendula ROTH?

Naschrift.
Prof. Dr H. HÖFKER heeft in Jaarboek 49van de Deutsche Dendrologische Gesellschaft (1937) naar aanleidingvanmijn artikelinhetWeekblad
v. d. Kon.Ned.Mij. v.Tuinbouw enPlantkunde, denwensch uitgesproken,datookinDuitschlandeenonderzoekingesteldwordtnaardeindatland
aanwezige houtverzamelingen. Tijdens hetter persegaanvanonsJaarboek
kreeg ik van Prof. HÖFKER bericht, dat hij van de Wiener Forst- und
Jagdzeitung een mededeeling heeft ontvangen, dat in het boschbouwmuseum van het Kasteel Ohrad van de Fürstlich Schwarzenbergschen
Domäne Frauenberg in Bohemen een dergelijke xylotheek aanwezig is.
Voorts wasProf. HÖFKERzoovriendelijk mijeenaflevering tezenden van
het tijdschrift der Verein für Naturkunde in Cassel. In een artikel
hierin, dat vele bijzonderheden bevat over oude botanische collecties,
wordt ook gesproken over een xylotheek, welke bewaard wordt in het
Museumte Cassel.Deze xylotheek isvervaardigd door CARL SCHILDBACH,
die daarover een artikel geschreven heeft, getiteld: „Beschreibung einer
HolzbibliotheknachselbstgemachtemPlane,bearbeitetvonC. SCHILDBACH
in Cassel" en dat in 1788 versehenen is in het „Journal von und für
Deutschland". We laten hier woordelijk de beschrijving volgen van deze
xylotheek. „Die „Bibliothek" umfaszte 340 Bücher, nämlich durch Säge
und Hobel in Buchform gebrachte charakteristische Stücke vonzumeist
deutschen Hölzern, wiesie Schildbach in dem reichen Bestand derihm
unterstehenden Forst- und Gartenanlagen gefunden hatte. Den Rücken
der Bücher bildet dieRinde desBaumes,einaufgeklebter roter Titel zeigt
den Namen des Baumes nach Linné, bibliographische Nachweise und
dergl., derobere Schnitt junges, deruntere altes Hirn holz,dieobereund
untere Breitseite eben solches Langholz, Maserung usw. Ferner brachte
er passend die für den Baum charakteristichen Schwämme und Moose,
sein Harzan,erermittelteundnotierte dasspezifische Gewicht,denHeizeffekt, die Menge der zu erzielenden Kohle und dieArt der Benutzung.
Zu dem ausgehöhlten Buch schlieszlich lagerte er das,waszur Verdeutlichung der Entwicklungsgeschichte desBaumes nötig ist, den Keimling,
die Erstlingblätter, den Samen, etc." Ondanks velerlei punten van overeenkomst metdeinonsland aanwezigexylotheken,bestaanertochookwel
verschillen. Zoo blijkt uit de beschrijving der exemplaren te Kassei, dat
op de rugzijde van elkboek, niet alleen denaam, maarook allerlei tech122

nische gegevens vermeld zijn; bij de nederlandsche exemplaren wordt
opderugzijde alleen eennummer endenaamvermeld. Ookmaakthetden
indruk, dat bij de exemplaren van Kassei meer de nadruk gelegd is op
technische eigenschappen van het hout, terwijl bij de nederlandsche
exemplarenookbehoorlijk aandacht geschonkenisaandebotanische eigenschappen vandenboom. SCHELENZ, diedeaandacht opdeze collectiegevestigd heeft, prijst haar zeer: „Die Arbeit stellt sich in der Tat nicht
allein vomwissenschaftlichen Standpunkt ausalseine äusserst geistreiche
und zweckentsprechende dar, sondern sie verdient auch vom rein technischem Standpunkt die gröszte Hochachtung, und Ihr Art dürfte höchstens durch beigaben von Praeparaten wie sie die moderne Technik
ermöglicht, oder durch die Ergebnisse moderner und anderer phytochemischer Untersuchungen ergänzt, nicht aber übertroffen werden
können." Dat de tijdgenooten (ook wetenschappelijke kringen) groote
waardeering voor deze collectie hadden iste begrijpen. Zooheeft keizerin
Catharinavan Rusland voor deze uit 546 deelen bestaande collectie den
maker 2000 Thalers geboden. Naveel loven enbieden werd tenslotteeen
commissievan„Gelehrten undBeamten"endehofmeubelmaker benoemd,
welke decollectie geschat heeft. Zijbesloot SCHILDBACHeenjaargeldaante
bieden van 450 thaler. Deze ging daarmee accoord. Vele jaren heeft de
collectie eenverborgen bestaan geleid. Deenkelen, diebij toevalvandeze
collectie hoorden, konden haar tegen betaling van een hoog entree bezichtigen. Na 1870schijnt de collectie in eigendom van het museum te
Kassei te zijn overgegaan, waar zij zich thans nog bevindt. De meening
van SCHELENZ, alszoualleen in Kassei eendergelijke collectie zijn, wordt
door deaanwezigheid der in Nederland en Bohemen voorkomende xylotheken, weerlegd.
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XXXVI

DE C A T A L O G I VAN VON S I E B O L D EN DE
I N T R O D U C T I E VAN P L A N T E N U I T JAPAN
DOOR

H. N. K O O I M A N ENH. J. V E N E M A

Indetuinbouw-literatuurbestaateengroepvan geschriften, welkehelaas
te dikwijls als van voorbijgaand belang worden beschouwd: de kweekerscatalogi.Veelervan isschaars geworden en moeilijk opte sporen;veelook
zalgeheelverloren zijn gegaan.
De Bibliotheek der Landbouwhoogeschool bezit een vrij omvangrijke
verzameling van deze geschriften.
Inderdaad isde beteekenis ervan veel grooter, dan men zou vermoeden,
en in de veelal simpele opsomming der aangeboden soorten en variëteiten
bevattenzijvaakwaardevollegegevensomtrent hetontstaanendeintroductie dezer vormen.
DehieronderbeschrevencatalogivanVON SIEBOLDvormeneenvoorbeeld
daarvan. Zij vormen een deel eener belangrijke schenking vanwjj-lerrden
Heer E. H. KRELAGE.
VON SIEBOLD, die als Officier van gezondheid in 1823 deel uitmaakte
vaneenNederlandsch-Indischemissienaar hettoennogmoeilijktoegankelijke Japan, vond daar een schat van siergewassen, welke ook voor Europa
van waarde zouden kunnen zijn. Na zijn terugkeer in Nederland, in 1830,
kweekte hij in zijn tuin te Leiden vele Japansche planten, welke hij had
geimporteerd.
In 1842 richtten BLUME en VON SIEBOLD de Koninklijke Maatschappij
tot aanmoediging van den tuinbouw op. Doel dezer maatschappij was de
„invoering en aankweeking van Japansche en Indische gewassen in Nederland".
Men vindt degegevenshieromtrent in devolgende geschriften:
1. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den tuinbouw,
onderbeschermingvanZijneMajesteit, KoningWillem II.Leyden,1842.6blz.4°.
DitbevateeninleidingoveroprichtingenwerkingderMaatschappij,onderteekend
door de directeuren C. L. Blumeen Ph. Fr. von Siebold, benevens een lijst der
ingevoerde planten. Op een gekleurde plaat zijn afgebeeld Hydrangea japonica en
Paulownia imperialis.
2. Société Royale pour l'encouragement de l'horticulture danslesPays-Bas,sousles
auspicesdeSaMajesté leRoiGuillaume II.Leyde,Nov.1842.4bladz.4°.
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De inleiding is korter dan diein de Hollandsche uitgave, de plantenlijst dezelfde.
Er is geen plaat bijgevoegd.
Hierbij behoortzeer waarschijnlijk:
3. Prix-courant deplantesduJaponetdesIndesOrientales.z.j. 1 bladz.

Wellicht heeft de organisatie VON SIEBOLD niet voldaan. Althans richt
hij in 1844 een eigen handelskweekerij op onder VON SIEBOLD & COMP.
De kweekerij, later genoemd Jardin d'acclimatation, was gevestigd onder
Leiden, gemeente Leiderdorp. De bibliotheek bezit de volgende catalogi:
4. Extrait du catalogue et du prix-courant desplantes du Japon et des Indes-Orientaleset Occidentales Néerlandaises, cultivées dansl'établissement de VonSiebold
et Comp, àLeyde.Printemps 1848.5bladz.4°.
Geadresseerd aanE.H.Krelage enmethandteekeningvanVonSiebold.
5. Extrait du catalogue et du prix-courant desplantes du Japon,introduites et cultivéesdansl'établissementdeVon Siebold et Comp,àLeyde.Eté et automne 1850.
4bladz.
6. Verkooplijst van Japansche planten ter kweekerij van Von Siebold & Comp.
15Maart 1851.1bladz.
7. Plantes nouvelles du Japon, introduites et cultivées dans l'établissement de Von
Siebold etComp,àLeyde.(1852).4bladz.
8. Souscription aux quatre variétés des bâtâtes douces (Batatasedulis). Leide, 1855.
1bladz.Voorafgegaan door: Offener Brief des Professors und Directors des botanischenGartens zuLeydenW.H.deVrieseanOberstv.Siebold zuBonn.2bladz.
Met handteekening vanVon Siebold.
9. Catalogue raisonné et prix-courant des plantes et graines du Japon, cultivées dans
l'établissement deVonSieboldet Comp,àLeide.LeideetBonn,1856.19bladz.
10. Extrait ducatalogueraisonnéeetprix-courant desplantesduJapon,cultivéesdans
l'établissement deVonSiebold et Comp,àLeide. 1857.3bladz.
11. Idem, 1858.9 bladz.

Van 1859 tot 1861 maakte VON SIEBOLD zijn tweede Japansche reis en
opnieuwverzamelt hijvoorzijn kweekerij een grootaantal sierplanten.
12. Catalogue et prix-courant desplantes du Japon, cultivées dans l'établissement de
VonSiebold etComp,àLeide (Hollande).1860.7bladz.
13. Idem, 1861.7 bladz.
14. Catalogue prodrome des plantes du Japon,introduites dansles années 1859,1860
et 1861 etcultivéesdansl'établissement deVonSieboldetComp,àLeide.
15. Catalogue supplémentaire et prix-courant des plantes nouvelles introduites du
Japon en 1862et cultivées dansl'établissement de Von Siebold et Comp, àLeide
(Hollande).4 bladz.
16. Catalogueetprix-courantdesplantesnouvellesduJapon,cultivéesdansl'établissementdeVonSieboldetComp,àLeide(Hollande),1862.10bladz.
17. Catalogueraisonné et prix-courant desplantes et grainesdu Japon et delaChine»
cultivéesdansleJardind'acclimatation dePh.Fr.vonSieboldàLeide.Amsterdam,
1863.56bladz.
Opbladz.1-25:Surl'étatdel'horticulture duJaponetsurl'importancedesplantes
usuellesetd'ornement introduites dansleJardind'acclimatation deM.Ph.Fr.von
Siebold.
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18. Prospectus de l'exposition en vente de dix mille plantes du Japon, ouverte du
25marsau15avril 1865auJardin d'acclimatation dePh.F.von Siebold àLeide.
15bladen.
19. Extrait ducatalogueraisonnéetprix-courant desplantes duJapon, cultivées dans
leJardin d'acclimatation dePh.F.vonSiebold àLeide (Hollande).Munich,1866.
23bladz.
Dit isdelaatste catalogus door Von Siebold samengesteld; zijisinhetbijzonder
rijk aanwaardevolle aanteekeningen.
De kweekerij wordt na den dood van den stichter door Mevrouw VON
SIEBOLD, voortgezet onder beheer van HAKBIJL en MATER, welkelaatste als
chefwordt genoemd.
De eerstvolgende catalogusissamengesteld door den Leidschen hortulanus H.WITTE, diedezeinleiddemeteenlevensbericht.De kweekerij wordt
genoemd:Etablissement d'introduction deplantesdu Japon et dela Chine.
Zij werd in 1899 opgeheven.
20. Catalogue etprix-courant des plantes,cultivées dans leJardin d'acclimatationde
feu Mons.Ph. Fr.von Siebold,àLeide (Hollande), 1867.65bladz.
21. Idem, 1868-1869.59bladz.
22. Idem, 1870-1871.56bladz.
23. Extrait etsupplément ducatalogue général deplantes nouvelles etintéressantes,
cultivées dansleJardin d'acclimatation de feuMons.Ph.Fr.von Siebold àLeide
(Hollande).Fevr. 1869.8bladz.4°.
24. Plantes nouvelles, récemment introduites... parl'Etablissement d'introduction de
plantesduJapondefeuMons.Ph.Fr.vonSieboldàLeide(Hollande).Juillet1869.
4 bladz.4°.
25. Id.mars 1872.6bladz.4°.
26. Id.février 1873.4bladz. 4°.
27. Catalogue de quelques plantes nouvelles misen commerce dans l'Etablissement
d'horticulture defeu Ph.Fr.vonSiebold, horticulteur à Leide (Holland). Printemps 1882.4bladz. 4°.

126

