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vm.
Het geslacht Freesia, speciaal Freesia réfracta alba
door
H. J. VENEMA.
Dit zeer aantrekkelijke, tot de familie der Iridaceae behoorende geslacht, heeft de botanici reeds vele moeilijkheden bezorgd. We zullen hier naar aanleiding van een in
1935 verschenen monographische bewerking door N. E.
B r o w n 0 ) een aantal bijzonderheden vermelden omtrent
de geschiedenis van het geslacht Freesia, en daarnaast
speciaal de aandacht schenken aan de onjuiste voorstellingen, welke er heerschen omtrent F. réfracta alba, de ook
ten onzent algemeen gekweekte Freesia, wier juiste naam,
zooals we nader zullen zien, moet luiden: F. lactea FENZL.
De eerste keer, dat de naam Freesia vermeld wordt, is
in een geschrift van E c k 1o n uit het jaar 1827, waarin
hij spreekt van Freesea ECKL., maar dit geslacht niet karakteriseerde, behalve door een onvolledige beschryving
van een plant, door hem Freesea miniata-lateritia ECKL.
genaamd. Later bleek de juiste naam van deze plant te
zijn Tritonia miniata KER. Met deze soort vereenigde
E ck 1 on nog drie andere Tritonia-soorten en een Ixiasoort. Het geslacht Freesea van E ck 1on dient dus te
vervallen, daar het niet herkend kan worden als een zelfstandig geslacht. Door E c k 1 o n was echter ook een plant
verspreid, welke hij Freesea odorata ECKLON genoemd
heeft; maar dezen naam heeft hij nergens gepubliceerd. Dat
werd door K l a t t gedaan in 1866 in het tijdschrift Linnaea, by welke gelegenheid K l a t t tevens een geslacht
„Freesia ECKLON" beschreef. We zagen reeds, dat
E c k 1 o n het geslacht onvoldoende gekarakteriseerd
had; K l a t t echter heeft een duidelijke beschrijving van
het geslacht gegeven; van helm is dus de oorspronkelijke
beschrijving afkomstig. Volgens Prof. Dr. D ie 1s uit Ber°) In Chronica Botanica Vol. I, wordt medegedeeld dat N. E.
B r o w n , vroger verbonden aan het Kew Herbarium, specialist in het
geslacht Mesembryanthemum en auteur van vele artikelen betreffende
de flora van Zuid-Afrika, 25Nov. 1934, op 85-jarigen leeftijd overleden
is. Hij had het eeredoctoraat van de Universiteit van Witwatersrand
(Johannesburg). Zeer waarschijnlijk is deze monographie van het geslacht Freesia zijn laatste werk.

lijn heeft E c k I o n het geslacht Freesea genoemd naar
diens vriend F .H. F. F r eese, medicus te Kiel en aldaar
in 1876overleden. De gewijzigde schrijfwijze, door K1a11
aangenomen, moet hierop evenzeer teruggevoerd worden.
K l a t t erkende 4 soorten en 1 variëteit: F. odorata, F.
Leichtlinii, F. xanthospila en F. réfracta en haar variëteit
alba. F ö r s t e r erkende dezelfde, maar gaf den naam
F. alba aan de door K l a t t benoemde F. réfracta var.
alba. K l a t t had echter den soortnaam F. lactea FENZL
reeds als synoniem aangevoerd voor F. réfracta var. alba.
B a k e r beschouwde alle 5 soorten als variëteiten van
één enkele soort. Ook M a r l o t h in zijn „Flora of South
Africa" erkent maar 1 variabele soort. Deze verwarring
spruit volgens B r o w n voort uit het feit, dat de werkelijke kenmerken, waaraan de soorten te herkennen zijn,
aan gedroogd herbariummateriaal niet of heel moeilijk
te onderscheiden zijn. Hierin is ook de reden gelegen,
waarom zelfs K l a t t in verschillende herbaria aan minstens 4 verschillende soorten den naam F. réfracta gegeven heeft! Dat er op deze wijze een groote verwarring
ontstaan is, ligt voor de hand.
In het Kerstnummer van 1934van het Weekbl. der Kon.
Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantkunde komt een artikel voor
van Mej. M. C. K a r s t e n , getiteld: Freesia Sparrmannii
var. alba. Inderdaad meende B r o w n n 1921, dat de Fr.
réfracta alba van de kweekers aldus genoemd moet worden. Thans, in deze publicatie van 1935,heeft hij uitvoerig
de geschiedenis van F. réfracta alba onderzocht en is hij
tot de conclusie gekomen, dat dit F. lacea FENZL moet
zijn.
Ik kan hierop niet uitvoerig ingaan. Met het volgende
moet ik volstaan.
Volgens Br own is F. Sparrmannii var. flava N. E. Br.
in Flowering Plants of S. Afr., Vol. I, tab. 11 (1921) =
F. flava N. E.Br. en isF. Sparrmannii var. alba N. E. Br.
in Fl. PI. of S.Afr. Vol.I, under t. 11 = F. lactea FENZL.
B r o w n beschrijft in zijn monographie 19 soorten: F.
parva N. E. Br., F. Fergusoniae L. BOLUS, F. speciosa
L. BOLUS, F. occidentalis L. BOLUS, F. Middlemostii
BARKER, F. elimensis L. BOLUS, F. caryophyllacea N.
E. Br., F. Herberti N. E. Br., F. corymbosa N. E. Br., FJ
corymbosa var. aurea N. E. Br., F. réfracta KLATT, F.
Muirii N. E.Br.,F. SparrmanniiN. E.Br.,F. gentilisN.E.
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Br., F. picta N. E. Br., F. xanthospila KLATT, F. lactea
FENZL, F. flava N. E. Br. en F. Andersoniae L. BOLUS.
Het geslacht komt voor in Zuid-Afrika van de Zuidkust
tot Bechuanaland en vandaar langs de Oranjerivier oostwaarts tot Oranje Vrijstaat. Het is zeer waarschijnlijk,
dat nog nieuwe soorten ontdekt zullen worden.
Van de soorten, welke men nu tot het geslacht Freesia
rekent, behooren tot de eerst ontdekte F. corymbosa en
F. caryophyllacea; beide komen voor in het herbarium
Burmann te Genève. Volgens de aanteekeningen bij F. caryophyllacea vermeld, is 't materiaal afkomstig van knollen
uit de Kaap in Europa ingevoerd, waar zü in 1759 bloeiden en in 1768 beschreven werden onder den naam Ixia
caryophyllacea.
De belangstelling van de kweekers voor het geslacht
ontwaakte pas na de beschrijving van F. Leichtlinii in
1874 door K 1 a 11; van dat jaar af werd de cultuur algemeen. Deze plant kent men echter alleen maar gekweekt.
In 1873zond M a x L e i c h t l i n een exemplaar naar Kew;
hij had haar gevonden tusschen verwaarloosde planten in
den botanischen tuin te Padua. Haar juiste naam luidt
thans F. xanthospila KLATT var. Leichtlinii N. E. Br.
De vele bijzonderheden, welke B r o w n van de overige
soorten vermeldt, moeten we laten rusten. Alleen komt
het mij van belang voor, iets langer stil te staan bij een
Freesia, welke in de prijscouranten algemeen door onze
kweekers aangeboden wordt onder den naam Freesia réfracta alba. B r o w n vond dezen naam voor het eerst vermeld op een tentoonstelling der Royal Horticultural' Society, te Londen in 1878 gehouden. De plant verkreeg een
certificaat van verdienste. In het Herbarium te Weenen
bevindt zich gedroogd materiaal van gekweekte planten,
gedateerd 1878 en genaamd F. réfracta KLATT. Waarschijnlijk werd zij dus omstreeks 1877 in Europa ingevoerd. In 1888 stelt F or st er de soort F. alba op, waaronder hij verklaart te verstaan de F. réfracta alba van den
handel. B a k e r neemt dezen naam ook aan, maar vermeldt den auteur niet. Beiden, zoowel F or st e r als
B a k e r , hebben daarbij over het hoofd gezien, dat K 1a 11
reeds vroeger onder zijn oorspronkelijke beschrijving en
afbeelding den naam van F. lactea, door F en z1 gegeven,
had gepubliceerd. B a k e r vermeldt, dat het type van F.
alba de door M a c Ow an onder No. 2482 verzamelde

plant was; zijn beschrijving klopt daar echter slecht mee.
Maar wèl komt deze plant zeer goed overeen met de oorspronkelijke afbeelding van F. lactea (= F. réfracta alba)
door K l a t t ; eveneens met de exemplaren in Weenen,
gedateerd 1878, welke misschien alle van dezelfde bron
betrokken waren. Deze planten moeten beschouwd worden als het type van F. lactea. De plant van M a c Owan
was in September 1882 verzameld en in Kew ontvangen in Maart 1884, met de opmerking: „van gekweekte
bollen van het district Caledon gebracht". Deze mededeeling omtrent de afkomst wordt nog door M a c Owan
bevestigd in een artikel in The Gardeners' Chronicle
1888. In dit artikel vermeldt Owan tevens, dat Eck1on
en Z eyher deze witbloeiende Freesia gekregen zouden
hebben uit de buurt van Bredasdorp op een boerderij genaamd Zoetendaals Vley. Oorspronkelijk zouden deze
planten gevonden zijn door U p j o h n . Deze laatste vermelding is van belang, zooals we later zullen zien.
M a c Owan vermoedt, dat deze witbloeiende Freesia
ontstaan is door streng doorgevoerde selectie uit F. xanthospila KLATT; het zou volgens hem de F. réfracta alba
der tuinen zijn. Hij vermeldt voorts, hoe deze plant sinds
vele jaren in cultuur is in den botanischen tuin. De kleur
der bloemen varieert van licht goudgeel tot zuiverwit, al
of niet purperkleurig aangeloopen aan de buitenzijde der
bloemkroonbladeren. Alle gekleurde exemplaren werden
steeds uitgeroeid en alleen dewitte aangehouden omweder
uitgezaaid te worden. Dit vermoeden omtrent den oorsprong van F. lactea vindt men nog in vrij recente Afrikaansche literatuur vermeld, o.m. in het boek van L.
Bo1us: A Book of South African Flowers (1925).
Bovenstaande opvattingen van K l a t t schijnen absoluut niet gerechtvaardigd te zijn. Eck1on heeft zeer
waarschijnlijk niet geweten van het bestaan van een witte
Freesia. B r o w n heeft geen enkel exemplaar kunnen vinden in de diverse herbaria, welke tot zyn beschikking
stonden. Volgens Mac Owan zou de plant reeds ± 1830
in Afrika in cultuur geweest zijn; wanneer dit juist was,
dan zou de plant ongetwijfeld vóór 1878 (het jaar, waarin
immers voor het eerst in Europa sprake is van F. réfracta
alba) in Europa ingevoerd zijn. Bovendien bleek ons reeds
eerder, dat M a c Owan, evenals Mar 1oth, de juiste
soortkenmerken niet wist, anders zou hij allehem bekende
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Freesia's niet tot 1 soort gebracht hebben. Toen hij dan ook
in 1881 verbonden werd aan den botanischen tuin van
Kaapstad, beging hij een fout, door alle min of meer gekleurde Freesia's uit te roeien en alleen witbloeiende aan
te houden. Op deze wijze selecteerde hij niet een
witbloeiende variëteit, maar een echte soort, van de overige zich onderscheidend door de bladeren, bracteeën en
bloemen. M a c O w a n heeft den naam van E ck 1 on ten
onrechte verbonden met F. réfracta alba in 1888; E ck 1o n
was reeds in 1868 overleden.
Het is merkwaardig, dat in het herbarium van M a c
O w a n te Albany een exemplaar van F. lactea ontbreekt,
hoewel hij onder No. 2482 een gedroogd exemplaar naar
Kew zond. Maar B r o w n vond in het herbarium te
Berlijn een aantal bladen van Ma c Ow a n met specimina,
welke volkomen identiek zijn met zijn No. 2482 te Kew.
Op het niet gedateerde etiket staat vermeld, dat hij deze
plant in zijn tuin te Somerset kweekte van in het wild
verzamelde knollen, hem gezonden door Mr. U p j o h n .
M a c O w a n woonde in Somerset, vóór hij aan den botanischen tuin te Kaapstad verbonden werd. Zooals uit het
artikel in de Gardeners' Chronicle van 1881 bhjkt, noemt
hij daar den naam U p j o h n maar vaag. Over U p j o h n
kon B r o w n slechts geringe informaties krijgen. Hij
woonde echter in Knysna, de streek, waar F. lactea thuis
hoort; het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat U p j o h n
de verzamelaar van F. lactea is en de plant het eerst in
Europa invoerde (1878 of eerder). De planten uit Knysna
zijn volkomen identiek met No. 2482 van M a c O w a n
en met wat gekweekt wordt als F. réfracta alba.
B r o w n heeft hiermede de groote verwarring, welke er
omtrent Freesia réfracta alba heerscht, tot klaarheid gebracht. Haar oorsprong en juiste naam zijn thans bekend.

IX.
Revisie der in Nederland gekweekte Crataegus-species.
II. Onbekende Crataegus-namen uit de 19e eeuw
door
H. J. VENEMA.
Bij het verzamelen van Crataegus-namen uit oude
prijscouranten komt men tot de ontdekking, dat een aantal Crataegi niet meer in de hedendaagsche prijscouranten
voorkomt en dat naar alle waarschijnlijkheid een aantal
dezer Crataegi zelfs uit de cultuur verdwenen is. Niet onmogelijk is het echter, dat op oude buitenplaatsen, of
stadsparken, in de vorige eeuw aangelegd, nog wel een
enkele daarvan terug te vinden zal zijn. Hierover te zijner
tijd uitvoeriger.
Er is nog een andere categorie van namen waarvoor ik
thans de belangstelling, vooral van de oudere leden,
vraag. Het betreft namen, die in verschillende prijscouranten uit de 19e eeuw voorkomen, doch waarvan het me
tot heden niet mocht gelukken deze in de dendrologische
literatuur terug te vinden, ondanks zeer uitvoerige nasporingen. Mochten er onder onze lezers zijn, die ons inlichtingen kunnen verschaffen, van welken aard ook, omtrent
een of meer der hier volgende namen, dan zouden zij daarmede de Crataegus-commissie uit de Nederl. Dendrol.
Ver. een grooten dienst bewijzen.
1. Crataegus albo, komt voor in een prijscourant van
C. G. 0 1 ie te Boskoop van de jaren 1898, 1906 en 1909.
Wat kan dit zijn?
2. Crataegus areflora floriam, in 1878/79 aangeboden
door den kweeker W. K. S c h u b e r t te Naarden. We
kunnen ons haast niet voorstellen, dat dit een verschrijving zou zijn van Cr. uniflora florida, al is dit de eenige
veronderstelling, welke we kunnen maken. Dezen laatsten
naam treffen we nog al eens aan in oude prijscouranten
en zelfs in het jongste Späthbuch (1930). Voorloopig volstaan we met te vermelden, dat L a u c h e in zyn „Deutsche Dendrologie" (1883) van Cr. uniflora Münchh. enkele
vormen noemt, in 4 groepen ondergebracht. Onder a vinden we letterlijk het volgende: „a. betulaefolia hort. und
florida hort., mit länglichen und einfacht gezähnten, oberseits glänzenden Blättern und weniger gezähnten Kelch10

blättern". Daar onder de volgende letters steeds maar 1
vorm opgegeven wordt, maakt het den indruk als zou de
vorm betulaefolia hort. = florida hort. zijn, te meer daar
in de beschrijving nergens sprake is van eventueele verschillen tusschen beide vormen. H a r t w i g (1892) maakt
echter wel een verschil: var. betulaefolia hort., birkenblätteriger Dorn; var. florida hort., reichblütiger E. D. De
letters E. D. zijn een afkorting voor Einblütiger Dorn.
3. Crataegus fluxosa vinden we door denzelfden kweeker aangeboden in hetzelfde jaar (W. K. S c h u b e r t ,
Naarden, 1878/79). Het ligt voor de hand hier te denken
aan Cr. flexuosa. D e C a n d o l l e beschreef in Prod,
syst. nat. (Pars II, 1825, blz. 627) een Cr. flexuosa, door
P o i r e t in de Encycl. méth. van L a m a r c k , Suppl. IV,
blz. 73, 1816, reeds eerder genoemd Mespilus flexuosa.
Vrij algemeen vinden we vermeld, dat Cr. flexuosa DC.
= Cr. uniflora Moench. (bijv. bij L a u c h e 1883, S a rg e n t IV, 1892, D i p p e l III, 1893). De Index Kewensis
vermeldt echter, dat Cr. flexuosa Poir. = Cr. tomentosa
L.; in hoeverre dit juist is, zal later besproken worden.
Het komt mij echter niet waarschijnlijk voor, dat onze
kweekers met Cr. flexuosa bedoeld zullen hebben Cr. uniflora. Er is evenwel in de dendrologische literatuur ook
bekend een Cr. monogyna Jacq. f. flexuosa, o.m. genoemd
door K o c h (Dendrologie, 1869) en D i p p e l (III, 1893),
een vorm met sterk heen en weer gebogen en gedraaide
takken. Naar mijn meening zal dit de Cr. flexuosa geweest
zijn, die vroeger op enkele kweekerijen voorkwam
( L o o y m a n s , 1866/67, J u r r i s s e n , 1870, '72, '76).
Het Arboretum heeft jarenlang een exemplaar bezeten,
dat echter ongeveer in 1928 doodgegaan is. Gelukkig heeft
de heer D o o r e n b o s hiervan entmateriaal gehad, zoodat deze meer interessante dan mooie cultuurvorm toch
behouden is.
4. Cr. marginata. Deze naam komt voor in de prijscouranten van C. O t t o l a n d e r , Boskoop, 1861/62; „Linnaeus" te Watergraafsmeer, 1868/69; W e z e l e n b u r g ,
1889, 1896, 1911 en 1912; C. d e V os, geschreven prijscourant zonder jaartal, Hazerswoude, en voorts in het tijdschrift „Sempervirens", Jrg. 9, blz. 178, 1880.
De eenige beschrijving van deze „soort" heb ik aangetroffen bij C. d e V os in diens „Beredeneerd Woordenboek", enz. (1867), waarin het volgende vermeld wordt:
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„Cr. marginata. Gerande Doorn. Met langwerpige, gladde
bladeren, in den herfst aan den rand verkleurende, en
zich dus bruin gerand vertoonende, wat vreemd en aardig is".In den tweeden druk van zijn „Handboek" (1887),
schrijft C. de Vos echter, dat het „niets meer dan eene
verscheidenheid van de coccinea" is. Volledigheidshalve
zij nog vermeld, dat O t t o l a n d e r dezen naam schrijft
als Cr. Marginata.
In het Herbarium Dendrologicum van wijlen Prof. Dr.
J. V a l c k e n i e r S u r i n g a r komt ook een drietal
planten onder den naam Cr. marginata voor. Het etiket
van het eerste exemplaar luidt: Cr. „marginata" R. T. S.,
Juli 1902. Met potlood is daarop geschreven: coccinea,
welke naam later doorgehaald is en vervangen door den
naam: sorbifolia. Volgens R e h d e r is Cr. sorbifolia Lge
een bastaard van Cr. Oxyacantha L. en een onbekende
Crataegus-soort. Hierover later meer. Het etiket van het
tweede exemplaar vermeldt het volgende: Crat. marginata
R. T. S. Sept. '99. Op den omslag staat echter Cr. crusgalli L. En op het etiket van het derde exemplaar staat:
Crat. crus-galli, „C.marginata" tuin W. 10 Sept. 1902!Ook
hier staat op den omslag Cr. crus-galli L. Het handschrift
laat duidehjk zien, dat de veranderingen aangebracht zijn
door Prof. Dr. V a l c k e n i e r S u r i n g a r . Deze 3 ex.
zijn niet hetzelfde; het tweede en derde ex. behooren zeer
waarschijnlijk tot Cr. crus-galli, waarvan er één een var.
is. Aan den anderen kant moet ik echter opmerken, dat
C. de V os een te goed plantenkenner geweest is,om zyn
opmerkingen te negeeren. We verkeeren dus ook hier in
het onzekere, wat of Cr. marginata eigenlijk is.
5. Cr. constantinopolitana. We vonden dezen Crataegus slechts tweemaal aangeboden: eenmaal in de prijscourant van de kweekerij „Linnaeus", 1868/69 te Watergraafsmeer en eenmaal in een prijscourant van W e z e l e n b u r g , 1904, te Hazerswoude. Een beschrijving komt alleen voor in het „Beredeneerd Woordenboek" (1867) van
C. de Vos. Deze luidt: „Crat. constantinopolitana. Turksche Doorn. Heeft vrij dikke takken, van zeer stevige
doornen voorzien". Maar in het „Handboek" van C. d e
V o s (2e druk, 1887) ontbreekt deze naam.
6. Cr. salisburiaefolia. Deze naam komt voor in de
prijscouranten van P. H o o f t m a n J z n . , 1876,'77 en '79
te Gouda en van M. K ost er & Zn., 1879, 1884 en 1885
12

te Boskoop. In de Nederlandsche dendrologische literatuur komt deze naam alleen voor bij C. d e V os in zijn
Handboek (2e druk 1887). De beschrijving daarin luidt
aldus: „Cr. Oxyacantha salisburiaefolia, Ginkgobladerige
Doorn. De bladeren hebben slechts eenige overeenkomst
met die van de Ginkgo en zijn kleiner, 't Wordt geen
schoone heester". D e V os maakt geen onderscheid tusschen Cr. monogyna en Cr. Oxyacantha. Ook L. B e issn e r in zyn „Reise-Erinnerungen" (Mitt. d. D. Dendr.
Ges., 1898) noemt een Cr. Oxyacantha salisburiaefolia
„mit eigentümlich monströsen Ginkgoähnlichen Blättern
und korkzieherartig gedrehter Bezweigung", welke hij zag
bij S i m o n L o u i s F r è r e s i n Plantières.
H a r t w i g (1892) vermeldt zonder beschrijving Cr.
Oxyacantha var. salisburiaefolia hort.
B e a n (± 1919) beschrijft een Cr. Oxyacantha L. var.
salisburifolia: het zou een variant zijn van Cr. Oxyacantha
L. var. coccinea plena, Paul's double scarlet thorn, „with
curly distorted branches and dwarf habit". De heer S. G.
A. D o o r e n b o s heeft materiaal uit Kew ontvangen; dit
kan dus straks beoordeeld worden.
7. Cr. nivea. Dezen naam heb ik slechts éénmaal gevonden en wel in de prijscourant van P. J. L o o y m a n s
& Z n., 1866/67, te Oudenbosch. Noch in de Nederlandsche
dendrologische literatuur, noch in de buitenlandsche heb
ik dezen naam gevonden. Voor inlichtingen houden wij
ons ten zeerste aanbevolen.
8. Cr. Pollveria. T h . v a n d e n B o m (Oudenbosch)
biedt dezen Crataegus aan in een prijscourant van ± 1865.
Ook dezen naam zijn wij slechts éénmaal tegengekomen;
wat hieronder verstaan wordt, laat zich zelfs niet vermoeden. Wie weet hier uitkomst?
9. Cr. persisifolia. Deze Crataegus wordt in een prijscourant van J a c . J u r r i s s e n t e Naarden, ± 1900, aangeboden. De heer L. A. S p r i n g e r meende hierin een
verbastering te moeten zien van Cr. persistens Sarg. Het
is mogelijk, maar komt mij toch niet erg waarschijnlijk
voor. Cr. persistens Sarg, is in ons land nimmer in cultuur
geweest.
10. Cr. scarlatina. In den „Catalogus van het plantsoen,
dat gevonden wordt in de boomkweekerij van Dr. J.
W t t e w a a l l te Voorst bij Zutphen, al hetwelk in het
openbaar te Voorst verkocht zal worden op Woensdag 21
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Sept. 1857 en volgende dagen, des morgens te negen ure
ten overstaan van den Notaris Mr. J. Everts, resideerende
te Twello en in bijzijn van den Notaris J. B. Duisenberg,
resideerende te Boskoop", wordt o.m. deze Crataegus
scarlatina aangeboden. Het is mij echter niet mogen gelukken nadere gegevens te vinden.
11. Cr. opulifolia. M. K o s t e r & Z n. te Boskoop
boden dezen Crataegus aan in de jaren 1879, 1884 en 1885.
P. J. L ooy m a n s, Oudienbosch, noemde hem reeds in de
prijscourant van 1866/67. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk, dat deze naam een onjuiste schrijfwijze is voor Cr.
populifolia Walt., een in ons land overigens vrijwel onbekende naam voor Cr. phaenopyrum Med. Er is echter ook
een Cr. populifolia Eli. bekend, door S t . E l l i o t beschreven in: A sketch of the botany of South Carolina, 1816.
Deze naam zou synoniem met Cr. coccinea L. zijn.
12. Cr. multiplex. Deze wordt alleen aangeboden door
T h . v a n d e n B o m , Oudenbosch, in 1862. Ter karakteriseering wordt er aan toegevoegd: witte dubbele doorn.
Het ligt voor de hand tusschen dezen naam en dien van
Cr. Oxyacantha multiplex verband te zoeken. In de Nederlandsche prijscouranten komt deze naam maar zeer zelden voor: O t t o l a n d e r noemt hem in een prijscourant
van ± 1855, en verder vonden wij dezen naam alleen
bij J a c. S m i t s in 1927. In de literatuur wordt deze
naam ook vrijwel nimmer gebruikt. Ik vond hem slechts
genoemd door L o u d o n (1869), die de volgende beschrijving geeft: „Cr. Oxyacantha [var.] 10 multiplex hort., C.
O. flore pleno hort. has double white flowers, which die
off of a beautiful pink; and which, being produced in great
profusion, and lasting a long time, render this a most
desirable variety: accordingly, it is to be found in almost
every shrubbery and garden". Voorts vermeldt R e h d e r
Cr. Oxyacantha var. multiplex Loud., als syn. van Cr.
Oxyacantha L. var. plena Weston. Zeer waarschijnlijk is
deze laatste naam de juiste voor Cr. multiplex.
13. Cr. fol. aureis. J. D. Z och er & Co. te Haarlem
(1902) heeft dezen Crataegus één keer aangeboden; eveneens W. v a n B e e k h o v e n , Oudenbosch (1910/11) en
D i r k e n , 1911. Dit is naar alle waarschynHjkheid hetzelfde als wat C. L o d d i g e s in zijn Catalogue of Plants
in 1777 voor het eerst aangeboden heeft onder den naam
van Cr. Oxyacantha L. foliis aureis. L o u d o n (1869)
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geeft daarvan de volgende beschrijving: „Cr. Oxyacantha
[var.] 28 foliis aureis Lodd. Cat., C. lutescens Booth, has
leaves variegated -with yellow; but they have generally a
ragged and diseased appearance, when fully expanded;
though, like those of most other variegated deciduous
plants, when first opening in spring, they are strikingly
showy and distinct". Hij wordt verder nog vermeld in
„Arboretum Muscaviense" van E. P e t z oId en G.
K i r c h n e r (1864) met een verwijzing naar de bovenaangehaalde beschrijving van L o u d o n . Deze auteurs
maken echter geen onderscheid tusschen Cr. Oxyacantha
en Cr. monogyna. Ik vermeld dit, omdat Dippe1(1893)
alleen spreekt van een Cr. monogyna fol. aureo variegatis
en ten onzent F e n t e n e r v a n V l i s s i n g e n (1896)
dezen naam gebruikt.
14. Cr. aureo picta. Dr. J. W t t e w a a l l te Voorst
(1848) biedt dezen aan als „een nieuwe verscheidenheid
met goudgevlakte bladeren". Daarna komt deze naam nog
een enkele maal voor by P. J. Looymans te Oudenbosch (1866/67), maar dan geschreven als Cr. Aurea picta.
Het zal wel hetzelfde zijn als Cr. foliis aureis pictis, aangeboden op de plantenverkooping van Dr. J. W t t e w a a l l
teVoorstin1857.Opdezelfde verkoopingbiedt hij ook aan
(15.) Cr. aureo picta nova, waaronder hijdusbhjkbaar iets
anders verstaat dan Cr. foliis aureo pictis. Het is echter
ook zeer goed mogehjk, dat deze goudbladige doorns tot
de vorige gerekend moeten worden. Wehouden ons echter
aanbevolen voor materiaal onder een dezer namen gekweekt!
16. Cr. pendula. Deze wordt aangeboden in de prijscouranten van J. W t t e w a a l l te Voorst, 1852, P. J.
L o o y m a n s t e Oudenbosch, 1866/67, 1869, 1871 en 1900
en J a c . J u r r i s s e n te Naarden, ± 1900. Dit zal wel
niets anders geweest zjjn dan Crataegus monogyna Jacq.
var. pendula Dipp.
17. Cr.pendula vera. J. W. O t t o l a n d e r te Boskoop
heeft dezen ± 1885 aangeboden. Of dit wat anders geweest kan zijn dan onze Cr. monogyna Jacq. var. pendula
Dipp. is niet zeker. C. d e V o s (1887) vermeldt in zijn
Handboek, dat hij deze „voor vele jaren in den handel"
gebracht heeft.
18. Cr.Pendula fol. var. arg. vinden we in de prijscourant van P. J. Looymans, Oudenbosch in 1866/67 en
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1869.In 1871 wordt aangeboden Cr. pendula fol. variegata,
wat wel hetzelfde zal geweest zijn. C. deVos (1867) vermeldt hem reeds in zijn „Beredeneerd Woordenboek" als
Cr. Oxyacantha fol. var. pendula, vergezeld van de volgende beschrijving: „Bonte Treur-Doorn. Mede zeer
standvastig. Voor het overige buigt hij de slappe takken
wel naar beneden, doch verdient dezen naam treurboom
niet". Ik wees er reeds op, dat C. de Vos geen onderscheid maakt tusschen Cr. Oxyacantha en C. monogyna.
B e a n (1919) noemt echter wel weer een bontbladigen
vorm van Cr. monogyna var. pendula, genaamd Cr. monogynavar. pendula variegata. Overbontbladige Cr.Oxyacantha en Cr. monogyna later meer.
19. Cr. Spina-longissima. J. W t t e w a a l l (Voorst)
biedt dezen Crataegus aan in de jaren 1848en 1852; eveneens in den „Catalogus van het plantsoen" der aangeboden planten op den verkoop in 1857. J. P. L ooyman s,
Oudenbosch, biedt hem aan in 1866/67.
Volgens L o u d o n (1869) zou deze naam gebruikt zijn
op de Hammersmith Nursery en daarmede bedoeld zijn
Cr. macracantha Lodd. Ook in het Arboretum Muscaviense (1864) en bij H a r t w i g (1892) wordt als synoniem
van Cr. spina-longissima Hort. opgegeven Cr. macracantha
Lodd.
20. Cr. concata. Deze Crataegus wordt aangeboden in
den Catalogue et prix courant des Plantes cultivées dans
le Jardin d' acclimatation de feu Mons. P h . F r . v o n
S iebo1d à Leiden, 1876-77.Het isde eenige plaats, waar
ik dezen naam aangetroffen heb. Moeten we in dezen
naam misschien een onjuiste schrijfwijze zien van Cr.
cuneata? Dit wordt waarschijnlijk, wanneer we lezen, dat
in deze prijscourant nog een andere Crataegus, ni. Cr. alnifolia S. et Z. aangeboden wordt. S i e b o l d en Z u c c a r i n i hebben namelijk zoowel Cr. cuneata als Cr. alnifolia beschreven, beide in de Abhandl. d. Kgl. Bayr. Akad.
d. Wiss. math, physik., KI. IV, 2, S. 130, 1846. Volledigheidshalve zij thans reeds vermeld, dat Cr. alnifolia Sieb,
et Zucc. volgens Dippe1 (1893) Micromeles alnifolia
Koehne is. Deze laatste naam is volgens R e h d e r synoniem met Sorbus alnifolia K. Koch. Voorts is Cr. alnifolia
hort. = Cr. cuneata Sieb, et Zucc. In bovengenoemde Catalogue et Prix courant zouden dus aangeboden zyn Cr.
alnifolia Sieb, et Zucc. = Sorbus alnifolia K. Koch en
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Cr. concata = Cr. cuneata Sieb, et Zucc.
We herhalen hier dus nogmaals het dringende verzoek
om ons inlichtingen te verschaffen omtrent de hierboven
genoemde Crataegi. Uit den aard der zaak zyn ons het
liefst opgaven met vermelding van standplaats en zoo
mogelijk met opzending van materiaal. Immers, de determinatie van levend materiaal kan ons pas zekerheid verschaffen. Maar elk gegeven zal ten zeerste welkom zijn.
Aanvulling.
Cr.constantinopolitana.
Op blz. 166 ( = blz. W. van dit deel) deelde ik enkele
byzonderheden mede over dezen Crataegus. Sinds het
manuscript voor Mededeeling IX afgesloten werd (20
Maart), kreeg ik nog enkele oude tijdschriften in handen,
o.a. het „Wochenschrift des Vereins zur Beförderung des
Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten für Gärtnerei
und Pfanzenkunde". In den 5en jaargangvan dit ty'dschrift
(1862) heeft K o c h een overzicht gegeven van den toenmaligen stand onzer kennis betreffende de Crataegi in
een artikel getiteld: Die Mispelund Dorn Arten. Daarin
trof ik op twee verschillende plaatsen den naam Cr.constantinopolitana aan. Het ecne citaat luidt aldus: „Endlich
sahen wir ebenda selbst aus dem Garten von Trianon bei
Paris Exemplare mit der Bezeichnung Crataegus Constantinopolitana, die ebenfalls hierher gehören". Deze passage
is niet zeer duidely'k. Maar waarschijnlijk heeft Koch in
het herbarium van S c h r a d e r materiaal gevonden onder
den naam van Cr. constantinopolitana, dat afkomstig was
uit de tuinen van Trianon en dat volgens K o c h behoort
tot Mespilus melanocarpa Bess., thans geheeten Cr. pentagyna Waldst. et Kit.
Het tweede citaat heeft betrekking op Cr.heterophylla
Fluegge en luidt aldus: „Das Gehölz scheint über Konstantinopel nach Paris gekommen zu sein, da es in den
Pariser Garten in den frühern Zeiten unter dem Namen
Crataegus constantinopolitana kultivirt wurde".
In aansluiting hiermede is een mededeeling van Loudon in zyn Arb. et Frut., Vol. II, blz. 845, 1844, van belang. Hy publiceert namelyk een ly'st van planten, die in
1836 gekweekt werden in den tuin van de Horticultural
Society. In deze lijst komt ook voor Crat. heterophylla
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Godefroy, syn. Mesp. constantinopolitana Godefroy, waarvan de beschrijving aldus luidt: Habit rather erect. Fruit
red, and only 1-seeded. G o d e f r o y is hier niet de auteur,
maar de kweeker (uit Ville d'Avray bij Parys), van wien
de Hort. Soc. dezen Crataegus ontving.
Cr. constantinopolitana kan dus zijn of Cr. pentagyna
Waldst. et Kit. of Cr. heterophylla Fluegge. Hoewel deze
beide soorten in ons land voorkomen en ook in de Nederlandsche tuinbouwliteratuur wel genoemd worden, zijn zij,
voor zoover uit de mij ter beschikking staande gegevens
blijkt, nimmer door onze kweekers aangeboden. Het is
zonder nadere gegevens thans niet meer mogelijk deze
kwestie met zekerheid uit te zoeken.
Crataegus Pollveria. Aan den heer L. A. S p r i n g e r ,
Haarlem, dank ik de waardevolle opmerking, dat dit ongetwijfeld Pyrus Pollveria L. moet zijn; de vergissing is begrijpelijk, daar de bloeiwijze meer aan die van Crataegus
dan aan die van Pyrus doet denken. De juiste naam van
Pyrus Pollveria L. luidt thans: X Sorbopyrus auricularis
Schneid. Dit is een kruising van Pyrus communis L. X
Sorbus Aria Crantz. Volgens R e h d e r zou deze bastaard
reeds vóór 1620 ontstaan zijn. De volgende synoniemen
worden vermeld: Pyrus auricularis Knoop, P. irregularis
Münchh., P. tomentosa Moench, P. Bollwylleriana D C ,
Sorbus Bollwylleriana Zabel, Azarolus pollvilleriana
Borkh. en Bollwilleria auricularis Zabel.
Volgens den heer S p r i n g e r zou deze vroeger by de
firma Zocher te Haarlem gekweekt zijn onder den naam
„Pirus malifolia". R e h d e r vermeldt echter een Sorbopyrus malifolia Schneid., waarschijnlijk een. bastaard van
Sorbus Aria en een onbekende Malus-soort. Waar
S c h n e i d e r deze gepubliceerd heeft, heb ik nog niet
kunnen vinden. In elk geval niet in zijn Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde. Wij komen hier later nog uitvoeriger op terug.
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X.
Revisie der in Nederland gekweekte Crataegus-species.
III. Crataegus Wattiana hort. holl. nonn. is Cr. altaica Lge
p.p. en Cr. sanguines Pali. var. chlorocarpa Schneid, p.p.
door
H. J. VENEMA.
Van verschillende kweekers ontvingen wij onder den
naam Crataegus Wattiana planten, welke onderling nogal
verschilden en welke we kunnen samenvatten onder den
naam van Crat. Wattiana hort. holl. Nader onderzoek leerde ons, dat deze niet behooren tot Cr. Wattiana Hemsl.
et Lace, maar gedeeltelijk behooren tot de soort Cr. altaica Lge, gedeeltelijk tot Cr. sanguinea Pali. var. chlorocarpa Schneid. L a n g e (10) heeft deze soort beschreven en
afgebeeld in zijn Rev. Spec. Gen. Crat. in 1897. De uit het
Latijn vertaalde beschrijving luidt aldus: Boomvormend,
donkerbruine takken en kale twjjgen, geen bebladerde,
weinig onbebladerde döprnen, deze recht, 1—1.5 cm lang;
groote bladeren, aan ongeveer een duim langen, stevigen
steel, bovenzijde zeer kort borstelharig, onderzijde lichter
gekleurd, kaal, breed driehoekig-eivormig, aan de basis
afgeknot of breed wigvormig, 5—9-lobbig, lobben toegespitst, stekelpuntig gezaagd, de onderste horizontaal; groote steunbladeren, half-hartvormig, sikkelvormig gebogen,
scherp gezaagd-getand; bloemtuil samengesteld, veelbloemig, met verlengde, kale bloemstelen; kelkbladen kort
driehoekig-eivormig, gepunt, na de bevruchting teruggebogen; meeldraden 18—20,helmknoppen wit of bleek okerkleurig; 4—5 stijlen, vrucht klein, bolvormig, geel (zelden
bruin of zwart), met zacht en sappig geel-groen vleesch,
met 4—5 steenen, deze scheef ovaal, 5 mm lang, 3 mm
breed, aan de rugzijde gekromd, heen en weer gebogen
geribd, aan de buikzijde gegroefd met een tusschengeplaatste kiel en schuin gerimpelde zijden.
B fusca: met donkerbruine vrucht.
C villosa (Cr. sanguinea var. villosa): bladeren aan de
onderzijde, bloemstelen en vruchtbeginsel ruigharig.
Ook B e i s s n e r , S c h e l l e und Z a b e l ( 3 ) , R e h d e r
(13), S p ä t h b u c h (17), en H i l l in de Handlist van
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Kew (7) erkennen Cr. altaica Lge als een zelfstandige
soort. Hun beschrijvingen zijn ook goed met elkaar in
overeenstemming.
S c h n e i d e r (16) geeft een beschryving van Cr. altaica, welke gebaseerd is op exemplaren door R e g e l verzameld in het Alatan- en Tien-shan gebied, in de omgeving
van Kuldja en Zuidelijker bij Karategin. Tot deze Cr.
altaica van Kuldja rekent hij ook Cr. altaica Lge, echter
zonder enkele der synoniemen en variëteiten, door
L a n g e opgenoemd. We kunnen dus een onderscheid
maken tusschen Cr. altaica Schneid, en Cr. altaica Lge.
In een voetnoot merkt S c h n e i d e r nog op, dat zyn Cr.
altaica zeer dicht staat bij Cr. Wattiana Hemsl. et Lace.
S c h n e i d e r heeft het oorspronkelijke materiaal van
H e m s l e y & L a c e , dat zich in het Herbarium van Kew
bevindt, gezien en kan geen verschillen opmerken met
zijn altaica. Naar zijn meening moet de oudere naam Wattiana zeer waarschijnlijk in de plaats komen van den naam
altaica, welke misschien een variëteitsnaam kan blijven.
S c h n e i d e r (15) komt in 1906 nog eens terug op
deze kwestie. Daar schrijft hij het volgende:
„Ich habe, I.e., bereits betont, dass die nordbelutschistanische Wattiana von der turkestanischen altaica sich nicht
trennen lässt, zumindest würde der ältere Name doch als
Hauptspeciesname und altaica nur als Varietät zu nehmen
sein. Wenn man Hemsl. et Laces Tafel 40, in Journ. Linn.
Soc. XXVIII, vergleicht und ebenso deren Originale, die
ich sah, so springt die Übereinstimmung mit Langes Art
(in meinem Sinne) sehr ins Auge".
Daar staat dus, dat hij geen verschil ziet tusschen Cr.
altaica („in meinem Sinne", let wel!) en Cr. Wattiana
Hemsl. et Lace. De laatste naam is de oudste en verdient
dus de prioriteit.
De afbeelding van Cr. altaica Lge in L a n g e's Revisio
etc. laat een geheel andere plant zien dan Cr. Wattiana
Hemsl. et Lace, afgebeeld in Linn. Soc. Journ. Bot., Vol.
XXVIII, PL 40en Curtis's Bot. Magazine, Vol. CXLV, Tab.
8818. De beide laatste vertoonen onderling een goede overeenstemming. Andere verschilpunten blijken uit het overzicht aan het eind van dit artikel. Cr. Wattiana is verzameld door J. H. L a c e in 1888 in de Urak Gorge te Beluchistan op een hoogte van 7200 voet. Deze „gorge" ligt
ongeveer 15mijl ten N.O. van Quetta. Drie jaar later werd
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Crataegus altaica Lge
Oorspronkelijke afbeelding uit
J o h . L a n g e : Rev. Spec. Gen. Crat., 1897.

hij beschreven en afgebeeld in bovengenoemd deel van het
Linnean Soc. Journal.
Nu wordt de kwestie nog ingewikkelder als L. H en r y
in de Revue Horticole, 1901, een Crataegus Korolkowii
beschrijft. Deze plant was afkomstig van den Russischen
generaal K o r o l k o w , gouverneur van Taschkent, die in
1879 zaden daarvan gezonden heeft naar het Muséum
d'Histoire naturelle te Parijs. Volgens gebruik zond de
toenmalige Professeur de Culture, J. D e c a i s n e
(f 1892), zaden daarvan naar verschillende kweekers, o.a.
naar L a v a l l é e (Arboretum te Segrez) en de Pépinières
Baltet. Van dezen Cr. Korolkowii geeft H e n r y een zeer
goede beschrijving en gekleurde afbeelding. Verschillen
van beteekenis tusschen Cr. altaica Lge en Cr. Korolkowii
Henry zyn niet te constateeren. R eh d e r (13) beschouwt
Cr. Korolkowii Henry = Cr. Wattiana Hemsley et Lace.
B e a n (2) echter zegt, dat Cr. Korolkowii hort. = Cr.
altaica Led. Zooals nader blijken zal, is deze synoniemie
op zijn minst twijfelachtig. Uit de beschrijving van B e a n
blijkt echter, dat hy bedoelt Cr. altaica Lge en dan is deze
synoniemie te aanvaarden. Nu noemt S c h n e i d e r (16)
een vorm met diep ingesneden bladeren: Cr. Wattiana
Hemsl. et Lace (1891) var. incisa (Regel) Schneid. (1906).
Als synoniemen van deze variëteit noemt hij in de eerste
plaats Cr. Korolkowii Henry, waarmee ik mij wel vereenigen kan; voorts ook Cr. altaica var. incisa C. K. Sehn.
Deze laatste var. incisa heeft hij in 1906 beschreven. Ik
meen nu te mogen concludeeren, dat:
Cr. altaica Lange (1897)
= Cr. altaica Schneid, not Lge (1906) var. incisa Schneider (1906).
= Cr. Wattiana Hemsley et Lace (1891) var. incisa
Schneider (1906).
= Cr. Korolkowii Henry (1901).
L a n g e (10) zelve geeft als synoniem op Cr. sanguinea
Pali. var. incisa Regel. Volgens S c h n e i d e r (16) is dit
Cr. Wattiana var. incisa, en volgens B e i s s n e r , S c h e l 1e und Z a b e l (3) Cr. altaica Lge var. fusca Lge. Deze
variëteit heeft bruinroode vruchten ( L a n g e , 1897). Alleen afgaand op de beschrijving van R e g e l (14) is deze
synoniemie niet te controleeren. Hetzelfde kan gezegd
worden van den naam Cr. sanguinea Pali. var. xanthocarpa Regel, welke naam volgens L a n g e (10) ook syno22

niem is met zijn Cr. altaica. Het is natuurlijk ook heel
goed mogelijk, dat men op sommige kweekerijen aan Cr.
altaica Lge den naam geeft van Cr. sanguinea var. xanthocarpa, hetgeen volgens B e a n (2) inderdaad geschiedt.
Maar of dat klopt met hetgeen R e g e l (14) onder dien
naam beschreven heeft, is zonder herbariummateriaal, alleen afgaande op de onvolledige beschrijving, niet te beslissen.
Behalve de var. fusca Lge, waarover reeds een enkele
opmerking gemaakt is, noemt L a n g e (10) ook nog de
var. villosa. Deze variëteit is gekarakteriseerd door het
bezit van aan de onderzijde ruigbehaarde bladeren en ruigbehaarde bloemstelen en vruchtbeginsels. Als synoniem
noemt L a n g e van deze variëteit Cr. sanguinea Pali. var.
villosa Rupr. et Maxim. B e i s s n e r , S c h e l l e und
Z a b e l (3) handhaven deze synoniemie. S c h n e i d e r
(15) ziet er geen variëteit van Cr. sanguinea in, doch beschouwt haar als een afzonderlijke nieuwe soort, Cr.
Maximowiczii Schneid, geheeten.
De naam altaica is reeds oud. Hij komt het eerst voor
bij L o u d o n (11) als Cr. purpurea Bosc. (var.) 2 altaica,
welke naam Synoniem zou zijn met een Cr. altaica door
L e d e b o u r beschreven in een prijscourant van L o dd ige s (1833). De bladeren daarvan zouden iets dieper
gelobd en fijner gezaagd zijn dan die van de soort C. purpurea Bosc. Laatstgenoemde soort, waarvan de beschrijving in D e C a n d o l l e ' s Prodromus (4) verschenen is,
wordt thans algemeen beschouwd als te zijn Cr. sanguinea Pallas. Het is dus wel zeer twijfelachtig of Cr. altaica Lge wel synoniem is met Cr. purpurea Bosc. var.
altaica Loudon.
Zooals aan het begin reeds opgemerkt werd, behoort
ook een gedeelte der planten onder den naam Cr. Wattiana aangeboden, tot Cr. sanguinea Pali. var. chlorocarpa
Schneid. Dit is een Cr. sanguinea Pall, met gele vruchten,
welke bovendien kleiner zijn dan die van de soort. Deze
plant is het eerst genoemd door K o c h in de Ind. Sem.
Hort. Berol. (1855) als Cr. chlorocarpa. Later (9), in zijn
Dendrologie, meent K o c h verwantschap met Mespilus
(Crataegus) sanguinea te zien. Als synoniem noemt
S c h n e i d e r (15) Cr. sanguinea Pali. var. xanthocarpa
Regel. Volgens L a n g e (10) en R e h d e r (13) is deze
laatste variëteit echter een synoniem van Cr. altaica Lge.
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Alleen studie van het herbariummateriaal dezer auteurs
kan hieromtrent zekerheid verschaffen.
Om Cr. Wattiana Hemsl. et Lace en Cr. altaica Lge niet
alleen op grond van beschrijvingen te leeren kennen, heb
ik foto's gevraagd van het oorspronkelijke materiaal van
C. Wattiana, dat door J. L a c e in Beluchistan verzameld
werd en dat in het Kew Herbarium bewaard wordt. Kew
leent namelijk geen oorspronkeüjk herbariummateriaal
uit. Door Dr. H i l l werden mij enkele foto's gezonden.
Voorts ontving ik uit den botanischen tuin te Kew herbariummateriaal van de planten, die aldaar staan onder de

Crataegus Wattiana Hemsl. et Lace
Oorspronkelijke afbeelding uit de
Linn. Soc. Journ., Vol. XXVIII, PI. 40, 1891.
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namen Cr. Wattiana en Cr. altaica. Zeer waardevol was
voor het onderzoek het herbariummateriaal, dat Dr. O.
H a ge r u p, Curator van het Botanisch Museum të Kopenhagen, zond van Cr. altaica Lge, verzameld van den
oorspronkelijken boom. Daaruit bleek eveneens duidelijk,
dat een gedeelte der in ons land gekweekte Cr. Wattianaexemplaren moet heeten Cr. altaica Lge. Wat ik uit den
botanischen tuin te Kew ontvangen heb als Cr. altaica is
zeker niet hetzelfde als het materiaal uit Kopenhagen.
In dit verband moet ik er ook nog op wijzen, dat ik de
opvatting van B e a n , als zou Cr. altaica Lge = Cr. Wattiana Hemsl. et Lace zijn, niet deelen kan. Ook wat de heer
S. G. A. D oor e n b os, Den Haag, ontvangen heeft uit
Boston als Cr. Wattiana is naar mijn meening Cr. altaica Lge.
Zeer beknopt zal ik nu nog enkele kenmerken der in
den titel genoemde planten noemen, waaruit duidelijk
haar verschillen blijken.
Cr. Wattiana Hemsl. et Lace. Bladeren met 3—5 paar
lobben, de insnijdingen zelden tot het midden reikend,
kaal, bladsteel 1—2 cm lang, 15—20 meeldraden, helmknoppen wit-geel, vrucht 1—1,2 cm doorsnede.
Cr. altaica Lge. Bladeren met 2—4 paar lobben, de insnijdingen gewoonlijk tot over het midden reikend en de
laagste dikwijls tot de hoofdnerf, kaal, bladsteel 1,5—3
cm lang, vrucht 8—10 mm doorsnede.
Cr. sanguinea Pali. Bladeren 5—8 cm lang, 2—3 paar
kleine lobben, eenigszins behaard aan beide zijden, bladsteel 8—15 mm lang, 20 meeldraden, helmknoppen rose
of purper; vrucht van de var. chlorocarpa Schneid, geel.
De namen Cr. altaica en Cr. Wattiana komen in de Nederlandsche tuinbouwliteratuur maar zeer weinig voor.
Cr;altaica komt alleen voor in de prijscourant van L oo ym a n s uit de jaren 1882 en 1883. Het is thans niet meer
mogelijk te beslissen, wat hiermede bedoeld kan zijn.
De echte Cr. Wattiana Hemsl. et Lace schijnt in ons
land niet in cultuur te zijn. In de „Lijst van Crataegi,
aanbevolen door de Crataegus-commissie", gepubliceerd
in het Jaarboek 1934 van de Ned. Dendrol. Ver., wordt
een voorbehoud gemaakt voor het gebruik van enkele
namen. Thans kan medegedeeld worden, dat waar in deze
lijst sprake is van Cr. Wattiana Hemsl. et Lace, bedoeld
wordt Cr. altaica Lge.
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XI.
Het geslacht Phytolacca
door
H. J. VENEMA.
Van verschillende kanten werden ons dit jaar vruchttrossen van enkele vertegenwoordigers van dit geslacht
gezonden met het verzoek om opgave van den juisten
naam en inlichtingen omtrent het eventueele gebruik der
vruchten. Daar het ons voorts gebleken is, dat deze vruchten aangeboden en gekocht zijn op de veiling te Eist, lijkt
het mij niet ondienstig eenige nadere bijzonderheden van
dit geslacht mede te deelen.
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In 1909 is een overzicht van de familie der Phytolaccaceae verschenen in het groote werk „Das Pflanzenreich"
(IV, 83), Heft 39, van H a n s W a l t e r . Daarin wordt
deze familie verdeeld in 22 geslachten, waaronder ook genoemd wordt, behalve Phytolacca, het in de gematigde kas
gekweekte geslacht Rivina. Van het geslacht Phytolacca
wordt een 26-tal soorten onderscheiden, welke thuis hooren in de tropische en subtropische gebieden, voornamelijk
van Amerika, en slechts enkele in Afrika en O.-Azië.
Slechts één soort behoort tot de flora van Europa, nl. Ph.
pruinosa Fenzl, welke alleen voorkomt op de eilanden
Cyprus en Sicilië. Niet alleen is de geographische verspreiding opvallend, ook in ander opzicht neemt deze soort
een afzonderlijke plaats in. Ze is namelijk tweehuizig.
Het zijn boomen, struiken of kruiden; sommige zyn
klimplanten. Zij schijnen in het algemeen slechts geringe
eischen aan den bodem te stellen. Phytolacca dioica Linn.
is een altijd groene boom uit Amerika; van deze soort zyn
exemplaren bekend met een stamdoorsnede van 6 voet en
kroondiameter van 50 voet. Ten onzent zijn slechts enkele
soorten bekend. Dat zijn in de eerste plaats: Ph. americana
Linn. ( = Ph. decandra Linn.) en Ph. esculenta Van
Houtte ( = Ph. Kaempferi Gray, Ph. pekinensis Hance).
Ph. americana bezit 10 meeldraden en 10 vruchtbladen;
Ph. esculenta bezit minder dan 10, gewoonlijk 8, meeldraden en 8 vruchtbladen. Ph. americana komt voor in de
staten Maine, Ontario en Minnesota; in Europa is deze
soort ingevoerd en komt bijv. in Zuid-Europa niet alleen
verwilderd voor, maar ook gekweekt. Omtrent het gebruik
van deze plant in Amerika, vinden we in de bekende
„Standard Cyclopedia of Horticulture" van B a i l e y
de volgende bijzonderheden vermeld. In de eerste plaats
worden bladen van jonge planten als groente genuttigd.
De min of meer platte bessen bevatten een roode vloeistof
met een opvallende kleur, maar men heeft deze vloeistof
nooit als kleurstof gebruikt. Alleen kinderen schijnen er
wel eens roode inkt van te maken. Ook worden de bessen
hier en daar gebruikt om kleur te geven aan bleeke wijnen, maar het gebruik voor dit doel is nadeelig. In Portugal bijv. is het gebruik voor deze doeleinden dan ook by
koninklijk besluit verboden. Daar werden de bessen vooral gebruikt om een donkere kleur aan de roode port te
geven. De wortels zijn braakwekkend, werken voorts pur27

geerend en zijn eenigszins narcotisch. Bij het verzamelen
van jonge bladeren voor groente, dient men er voor te
zorgen geen worteldeelen mee te nemen; deze geven niet
alleen een bitteren smaak aan de groente, maar kunnen
ook ernstige ziekten veroorzaken. Er zijn gevallen bekend,
dat het eten van kleine stukjes wortel den dood ten gevolge had. Ook de zaden zijn vergiftig. Alleen jonge bladen schijnen dus gegeten te worden, en wel ter vervanging
van Asparagus. Dit schijnt overigens vroeger algemeener
plaats gevonden te hebben, dan thans. De Amerikaansche
naam Poke voor dit gewas, schijnt afkomstig te zijn van
het indiaansche woord pocan, welke naam naar het schijnt
van toepassing is op elke plant, welke een roode kleurstof voortbrengt. In Frankrijk noemt men haar Raisin
d'Amérique. In Zuidelijke streken wordt zij verwilderd
aangetroffen langs wegranden, slooten, in heggen, in wijngaarden, etc. Zoo bijv. in Zuid-Tirol, Stiermarken, Tessin,
etc. Zij wordt hier en daar zelfs gekweekt, waarschijnlijk
om wijnen en suikerwaren te kleuren. Van deze soort is
ook een bontbladige vorm bekend, onder den naam van
Ph. decandra var. albo-variegata Carr. De bladeren zijn
aan de bovenzijde lichtgroen, dikwijls rose aangeloopen
en min of meer witgerand; de onderzijde is lichtrose tot
violet. Een ongekleurde afbeelding is te vinden in de
Revue Horticole van 1887; deze variëteit is in den handel
gebracht door Forgeot et Cie, Parijs. C a r r i è r e , die
dezen vorm het eerst beschreven heeft, verwachtte indertijd, dat hij grooten opgang zou maken.
Minder algemeen bekend is ten onzent Ph. esculenta.
Deze soort is o.m. gekenmerkt door het bezit van een witgekleurden kelk met afgeronde lobben, gewoonlijk 8 meeldraden met witte helmdraden en rose helmknoppen en
een gebogen stijl. Ten nauwste verwant met deze soort is
Ph. acinosa Roxb., zoo zelfs, dat men beide wel als één
soort zou kunnen opvatten. De bloemen van laatstgenoemde soort zijn gekenmerkt door het bezit van groene kelkbladen met een witten rand en spitsen top, witte helmdraden met witte helmknoppen en min of meer rechten stijl.
Ph. esculenta werd reeds in 1640 in den tuin van P a r k i n s o n gekweekt onder den naam van Solanum magnum virginianum rubrum. Ook de beroemde Engelsche botanicus
J o h n R a y (1627—1705) kweekte haar in zijn tuin te
Cambridge onder den naam van Solanum racemosum
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americanum. Op deze plant werd ook de aandacht gevestigd door L. V a n H o u t t e i n d e „Flore des Serres et des
Jardins de l'Europe" etc., Vol. IV, 1848, die haar den thans
geldenden naam gaf. In die jaren zocht men ijverig naar
een gewas, dat onze spinazie als groente zou kunnen vervangen. V a n H o u t t e meende nu in Ph. esculenta
(waarvan hij de zaden in 1847 uit Indië ontvangen heeft)
een dergelijk gewas gevonden te hebben, dat daarom dan
ook krachtig door hem aanbevolen wordt.
Behalve Ph. americana wordt in Zuid-Europa ook gekweekt Ph. dioica L., waarvan boven reeds even sprake
was. Het is een altijd groene boom uit Zuid-Amerika.
Sinds een 50 jaren is hij algemeen verspreid in Californie.
Door den zeer snellen groei en debreede kroon isdezeboom
zeer geschikt als schaduwboom. De bloembouw wijkt nog
al eenigszins af van dien der overige soorten. Zoo bevatten
de mannelijke bloemen 20—30 meeldraden en de vrouwelijke bloemen ± 10 steriele meeldraden en 7—10
vruchtbladen.
In de Revue Horticole 1934-1935 komt tegenover pag.
180 een gekleurde afbeelding voor van Ph. clavigera W.
Smith. Deze soort werd in 1913 ontdekt door F o r r e s t
in de provincie Yunnan (China). De eerste beschrijving
verscheen in 1918, van de hand van Prof. W. W r i g h t
S m i t h (Royal Botanie Garden, Edinburgh), die de eerste
zaden had ontvangen. Ook in Curtis's Botanical Magazine
(tab. 8978, 1923) komt een gekleurde afbeelding van deze
vaste plant voor. De bloemtros is ongeveer 15 c.M. lang
en heeft een diameter van 3 c.M. Aanvankelijk is de kleur
der bloemen zeer licht rose, om later donkerrose te worden. Deze kleur contrasteert mooi met de aanvankelijk
groene vruchten; later kleuren de vruchten zich rood en
zijn tenslotte glimmend zwart. De vruchtkolf is dan haast
zoo stevig als een maiskolf. De bloei vangt aan in Juli en
duurt tot in den herfst. De planten bereiken een hoogte
van ongeveer 2 Meter, vereischen weinig verzorgen en
hebben te Verrières zonder eenige schade enkele strenge
winters doorstaan; ook te Edinburgh bleek de plant tot
heden winterhard.
De vermeerdering van al deze soorten geschiedt over
het algemeen door zaad of door scheuren van den wortel.
Het komt mij voor, dat de economische beteekenis van
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dit gewas in ons land alleen te zoeken is in zijn decoratieve
waarde.
Er mag dan in de literatuur niets vermeld worden omtrent de bessen, ook al zouden deze niet giftig zijn (de
zaden zijn het in elk geval wel), dan lijkt het mij wat deze
betreft, geen aanwinst voor de markt van eetbare vruchten. Zou het zelfs in verband met het bovenstaande, niet
gewenscht zijn, dat de keuringsdienst van levensmiddelen
een uitspraak deed betreffende het toelaten van deze
vruchten op de markt?
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xn.
Nogmaals: De Reuzentrilpopulier
door
H. J. VENEMA.
In no. 43 van het Weekblad der Kon. Ned. Mij. voor
Tuinb. en Plantkunde (1936) vestigt de heer B. S t o ff e 1 de aandacht van onze lezers op een nog maar sinds
korten tijd bekenden, nieuwen vorm van Populus tremula
L. Waar het hier een vorm betreft, welke voor de practijk
wel eens van groote beteekenis kon blijken te zijn, meen ik
goed te doen enkele aanvullingen te geven.
We ontvingen herbariummateriaal van den Reuzentrilpopulier in Juli 1936 van den heer L e o n a r d A. S p r i n g e r, den nestor onzer dendrologen, die ondanks zijn hoogen leeftijd nog steeds blijken geeft van onverflauwde belangstelling. Dit materiaal was afkomstig van den heer
B. S t o f f e l , die het weer ontvangen had van een Zweedschen houtvester.
De vinder van dezen nieuwen vorm isProf. Dr. H. N i1 ss on-E h 1e van het bekende Instituut te Svalöf; hij vond
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dezen 3 Juni 1935 op het schiereiland Lillö (Zuid-Zweden). Daar stond een aantal ratelpopulieren, wier kronen
aanmerkelijk grooter waren dan normaal en wier donkergroen gekleurde bladeren eveneens opvallend grooter
waren dan die der in de onmiddellijke nabijheid groeiende
gewone exemplaren. De bladgrootte was zóó opvallend, dat
niet te denken viel aan extreem groote bladeren, welke
nog tot de normale variabiliteit behooren. Deze vergrooting
bhjkt niet alleen betrekking te hebben op de loofbladeren,
maar eveneens op de bladstelen, knoppen, twijgen, meeldraden, huidmondjes, enz. Dadelijk dacht Prof. N i1ss onE h l e , dat we hier te doen hebben met een gigas-vorm,
zooals die ook bekend is van andere soorten. Celkundig
onderzoek, verricht door Dr. A. M ü n t z i n g , bevestigde
deze veronderstelling. Een normale Populus tremula bezit
2 X 19 chromosomen (of kernlissen) in de kern; onze Reuzentrilpopulier bezit er naar alle waarsclüjnhjkheid 3 X
19. Van andere soorten kennen we gigas-vormen, wier celkernen 4 X het grondgetal (dat is in dit geval 19) aan
chromosomen bezitten.
M eu r m a n heeft enkele jaren geleden een zaailing
van Acer platanoides beschreven, welke ook uit cellen
bestaat met kernen, welke 3 X het grondgetal aan chromosomen bezitten. Ook Robinia hispida is zoo'n vorm.
De opstand van Populus tremula gigas op het schiereiland Lillö bestaat uit enkele honderden volwassen exemplaren, welke alle afkomstig zijn van 1 enkel zich vegetatief vermeerderend individu, m.a.w. we hebben hier te
doen met één enkele kloon, wier representanten genetisch
alle onderling volkomen gelijk zijn. Deze kloon is mannelijk. Hy groeit veel sneller, dan de gewone Trilpopulier,
heeft gemiddeld aanmerkelijk breedere jaarringen en dus
ook een aanmerkelijk grootere jaarlijksche aanwas. Zeer
opvallend is voorts de resistentie tegen Polyporus. Voorts
bezitten de boomen een meer rechtopgaanden groei, dan
de normale Trilpopulier. Als gevolg van den krachtigen
groei, gedyen zij in gemengde opstanden met andere wilde
loofboomen te Lillö, zooals Linde, Ahorn, Iep, zeer goed;
de gewone Trilpopulier echter veel minder, zoodat deze
meestal alleen aan de randen van de bosschen voorkomt.
Men heeft thans den Reuzentrilpopulier van verschillende
kanten in onderzoek genomen (anatomisch, physiologisch,
boschbouwkundig, houttechnisch) in verband met zijn
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eventueele beteekenis voor de luciferfabricage, papier- en
textielindustrie.
Hoe en wanneer deze reuzenvorm ontstaan is, daarover
zijn, voorloopig althans, slechts gissingen mogelijk. Niet
onmogelijk is, dat een boschbrand de aanleiding geweest
is tot zijn ontstaan. Het is nl. bekend, dat temperatuurschokken vermeerdering van het aantal chromosomen ten
gevolge kan hebben.
Behalve het onderzoek naar het aantal chromosomen,
heeft M ü n t z i n g ook een onderzoek ingesteld naar het
stuifmeel. Zoowel het stuifmeel van den normalen, als
dat van den reuzenvorm werd in 3 rubrieken ingedeeld:
goede, twijfelachtige en slechte korrels. Voor den Reuzenpopulier vond hij, dat het stuifmeel voor 44 % uit goede
korrels bestond, 29 % was twijfelachtig en 27 °/o was ondeugdelijk. Voor den normalen Trilpopulier bedroegen
deze getallen resp. 86 % , 6 % en 8 %>. Men ziet hieruit
duidelijk, dat er groote verschillen bestaan. De oorzaak
daarvan is gelegen in de onregelmatigheden der deelingen
van de stuifmeelkorrel-moedercellen. De goede stuifmeelkorrels van den Reuzentrilpopulier zijn ook opvallend grooter, dan dievan de gewone soort.
Ook is de mogelijkheid overwogen, juist in verband met
de economische beteekenis, om nakomelingschap van
dezen Reuzenpopulier te verkrijgen langs geslachtelijken
weg. Naar analogie van andere bastaardeeringen is hetbekend, dat bij kruising van een plant met 3 X het grondgetal aan chromosomen met één, die het normale aantal
bezit, ingeval deze kruising mocht slagen, verreweg het
meerendeel dezer nakomelingschap weer 't dubbele aantal chromosomen bezit. Daarmede is dan de reuzenvorm
dus weer verloren gegaan. Het stuifmeelonderzoek van den
Reuzentrilpopulier heeft echter geleerd, dat een aantal
opvallend groote stuifmeelkorrels gevormd zijn. Er is alle
reden om te veronderstellen, dat deze het dubbele aantal
chromosomen bezitten, in tegenstelling met normale stuifmeelkorrels, welke maar één stel bezitten. Dat opent de
mogelijkheid, dat bij kruising met stuifmeel van deze constitutie planten kunnen ontstaan, welke 4 X het grondgetal aan chromosomen bezitten. Deze mogelijkheid hier
theoretisch aan te toonen, zou ons te ver voeren. Het is
natuurlijk de vraag of deze vorm met 4 X het grondgetal
aan chromosomen, welks ontstaan dus theoretisch mogelijk
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is, ook economisch belangryker is, dan de thans bekende
Reuzentrilpopulier met 3 X het grondgetal aan chromosomen. Men heeft echter op deze wijze wel bijv. grootere
en krachtig groeiende bananen gekweekt.
HetArboretum doetmoeiteomdezen Reuzentrilpopulier
ook ten onzent ingevoerd te krijgen. Wanneer deze pogingen slagen, komen we wel nader op onze bevindingen
terug.
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xra.
Magnolia Delavayi Franch.
Een altyd groene Magnolia
door
H. J. VENEMA.
In 1926 kocht het Arboretum van de firma R o b e r t
V e i t c h & S o n bovengenoemde Magnolia. Nu dit jaar
voor de eerste maal een bloem aan deze plant verschenen
is, en wij ons konden overtuigen van haar bijzondere
pracht, is het gewenscht enkele bijzonderheden mede te
deelen, te meer daar het naar alle waarschynhjkheid een
nog voor Nederland onbekend gewas betreft.
Magnolia Delavayi is nu juist 50 jaar geleden het eerst
gevonden door D e l a v a y , een Fransch missionaris, in
Yunnan (Z.W. China).In de oorspronkelijke, Latijnsche,
beschrijving wordt deze vindplaats op grond van notities
van D e l a v a y zelve, als volgt aangeduid: „in bosschen
boven de zoutmynen te Kouang-yn-ten (Lon-kong) op 25
Mei 1886". Over de buitengewoon groote verdiensten van
D e l a v a y als plantenverzamelaar zal een bydrage in het
11e Jaarboek van de Nederlandsche Dendrologische Vereeniging opgenomen worden, met als aanhangsel een lijst
van de nieuwe houtige gewassen door hem in Yunnan gevonden en verzameld. De eerste beschrijving en de eerste
afbeeldingen volgden reeds spoedig op de vondst; zij verschenen van de hand van A. F r a n c h e t , verbonden aan
het Herbarium van het Muséum d'Histoire Naturelle te
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Parijs, in den bundel: Plantae Delavayanae, Plantes de
Chine recueillies en Yunnan par l'Abbé Delavay (Vol. I,
biz. 33,afb. 9 en 10,1889).
E.H. Wi1son, een ander zeer bekend verzamelaar van
planten, over wiens leven Prof. Dr. J. Jeswiet in het 6e
Jaarboek (1930) der Nederlandsche Dendrologische Vereeniging geschreven heeft, verzamelde zaden van deze
plant op zijn eerste reis in China (1899) voor de firma
Veitch, evenzeer in deprovincie Yunnan. In 1908bloeiden
de eerste planten in de kweekerijen van de firma Veitch,
opgekweekt uit zaden door W i l s o n verzameld en door
hem naar Europa verzonden. Het exemplaar te Wageningen is, zooals we reeds opmerkten, van de firma Veitch
afkomstig en stamt dus waarschijnlijk uit dit materiaal.
Ook andere reizigers hebben later Magnolia Delavayi
gevonden, zoodat we thans eenig idee hebben van de geografische verspreiding van deze soort. Zy schynt alleen
in de provincie Yunnan voor te komen en wel op een
hoogte van 5500 tot 7000 voet boven zee. Op rotsachtige
plaatsen is het een struik, die een hoogte bereikt van ongeveer 2,50 M., maar op meer gunstige plaatsen wordt het
een boom, tot 7,50 M. hoogte.
Hoewel Magnolia Delavayi eenige jaren lang te Kew en
in den tuin van de firma Veitch & Son in de open lucht
heeft gegroeid en daar ook bloeide op beschutte plaatsen,
tegen een muur, enz., schijnt ze toch in de omgeving van
Londen niet voldoende winterhard te zyn. Wel schijnt ze
eenbelangrijke aanwinst tezijn voor detuinen in de milde
streken van Cornwall, Zuid-Wales, etc. Dat deze plant,
die op zoo groote hoogte in het wild voorkomt, in deze
streken niet behoorlijk winterhard is,was eigenhjk niet te
verwachten. In het Arboretum is zij steeds behandeld als
een Kaapsch gewas;de kweekers onder onze lezers weten
dan wel voldoende, wat dat beteekent. Wie daartoe in de
gelegenheid is,moeten we ten zeerste aanraden deze plant
eens in cultuur te nemen.
Met Magnolia grandiflora L., waarvan we vooral in de
parken van Zuid-Engeland, Zuid-Frankryk en Italië byzonder fraaie exemplaren kennen, behoort Magnolia Delavayi tot de eenige, altijd groenblijvende soorten van het
geslacht Magnolia, welke in cultuur zijn*), doch de bloe*) In de Tropen komen meerdere altijd groene Magnolia's voor, o.a.
M. javanicaK. et V.
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men van M. Delavayi zijn ongetwijfeld mooier. In dit verband is het interessant op te merken, dat M. grandiflora
in de Vereenigde Staten van N. Amerika thuishoort en M.
Delavayi in Z.W. China.
Thans volgt een beknopte beschrijving van deze soort.
Bloemknop zeer spits. Bloemen rechtop op korte stelen,
crème gekleurd, welriekend. 3 Kelkbladen, teruggeslagen
(zie afbeelding), 7 à 8 cm lang, 3 à 4 cm breed. Gewoonlijk 8kroonbladen, smal omgekeerd-eivormig of spatelvormig-omgekeerd eivormig, 8—11 cm lang, 3—5 cm breed
zeer vleezig van constitutie. Meeldraden 2—2x/2 cm lang,
helmbindsel opvallend verlengd, lancetvormig. Onderste
vruchtbladen behaard, de hooger geplaatste minder behaard, tenslotte kaal. Zaden omgekeerd eivormig, glanzend. Schijnvrucht 10—13 cm lang. Bladen eivormig elliptisch, top stomp of afgerond, 18—33 cm en 10—18 cm
breed, blijvend, leerachtig, duidelijk netvormig, bovenzijde kaal, behalve langs de hoofdnerf, 11—16 paar zijnervan, bladsteel 5—10 cm lang; steunblaadjes afvallend,
ongeveer 5à 6 cm lang.
De crèmewitte,geurende bloemen komen bijzonder fraai
uit tegen de aan de bovenzijde dofgroene en aan de onderzijde blauwgroene bladeren.
Volledigheidshalve moet nog vermeld worden, dat het
exemplaar in het Arboretum slechts 1 bloem gedragen
heeft en geen vruchten heeft voortgebracht.
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XIV.
Het Dendrologisch Herbarium van Leonard A. Springer
door
H. J. VENEMA.
InNovemberkon menin dedagbladen lezen,dat deheer
L e o n a r d A. S p r i n g e r zyn dendrologisch herbarium
geschonken had aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen. Daar deze collectie thans ondergebracht is in de
Afdeeling voor Plantensystematiek en -geografie, meen ik
goedtedoeneenigemeerderebekendheid te geven aan den
aard en omvang dezer collectie.
Het was op een excursie der Nederlandsche Dendrologische Vereeniging te Enschede, dat ik een vleug van een
gesprek opving tusschen de heeren Prof. Dr. J. Va1ck en i e r S u r i n g a r e n L . A. S p r i n g e r . Beide heeren
beklaagden er zich over, dat er tegenwoordig zoo weinig
verzameld werd op de excursies. Beiden wekten met hun
handpers, waaruit krantenvellen staken met ingelegde
takjes, nogal eens den lachlust op van dezen en genen.
Desniettemin werd hun voorbeeld door enkele jongeren
gevolgd. Geen kweekery, buitenplaats, park of botanische
tuin kon door hen bezocht worden, of er werd materiaal
verzameld. Het materiaal, dat doorhen beiden in den loop
der jaren bijeengebracht is,werd thans Rijks eigendom en
bevindt zich op de genoemde Afdeeling der Landbouwhoogeschool.
Hetherbarium van S p r i n g e r i s opgezet opvellen van
49 X 29c.M. en allesis voorzien van etiketten, vermeldende de familie, den naam, waaronder het specimen verzameld werd, soms met toevoeging van den juisten naam
en de vindplaats. Helaas ontbreken in een aantal gevallen
data. Niet alleen in ons land, maar ook buitenslands heeft
S p r i n g e r verzameld. Zoo bevat het herbarium materiaal uit den botanischen tuin te Kew, het Arboretum te
Tervueren, uit den botanischen tuin te Coimbra (Portugal),uit Zwitserland, Duitschland, etc.
Enkele getallen mogen een indruk geven van den omvang der collectie. Het geheel is opgeborgen in 42 doozen.
Het bevat vertegenwoordigers van 88families, omvattende
in totaal 320 geslachten, 1691 soorten en 1477 variëteiten.
Dit alles is opgeplakt op 6174vellen. Van 4 geslachten der
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Leonard A. Springer in zijn werkkamer.
Foto Prof. Dr. J. Jeswiet.

Fagaceae zijn b.v. 70 soorten met 169 variëteiten, tezamen
646 vellen herbarium aanwezig. Van het geslacht Quercus
alleen reeds 62 soorten met 135 variëteiten en vormen op
574 vellen. Van de Aceraceae 49 soorten met 146 variëteiten en vormen op 370 vellen. Van het geslacht Crataegus
60 soorten met 61 variëteiten op 213vellen. Van de Ericaceae 25 geslachten met 78 soorten en 26 variëteiten op204
vellen. Men moge zich goed realiseeren, wat dat zeggen
wil. Iemand, dienaast zijn zeer drukke beroepsbezigheden
en sociale verplichtingen (ik mag in dit verband wel verwijzen naar de biografische aanteekening van Prof. Dr.
J esw iet in Jaarboek der Ned. Dendrol. Ver. 1934) tijd
kan vinden om een dergelijke collectie bijeen te brengenen
te bestudeeren, moet wel een hartstochtelijk dendroloog
zijn. Ondanks zijn hoogen leeftijd, de moeilijkheden en
zorgen, welke hem de laatste jaren allerminst gespaard
zijn, gaat S p r i n g e r voort. Het herbarium is nog maar
een paar maanden in Wageningen, en reeds eenige malen
ontvingen wij nieuwe zendingen met het verzoek dit aan
zijn collectie toe te voegen; zoo bijv. materiaal van
Quercus pontica K. Koch, en van den pas in Zweden
ontdekte Populus tremula gigas, hem gezonden door den
heer S t o f f e l uit Diepenveen. Uit dit laatste blykt zeer
overtuigend, hoe S p r i n g e r nog in alles meeleeft.
Het kan wel niet anders of deze collectie bevat voor de
kennis der dendrologie in Nederland zeer belangwekkend
materiaal. Van het geslacht Crataegus, dat mij op het
oogenblik interesseert, bevat het b.v. materiaal in vrucht
van Cr.saligna Greene uit een park te Meppel. Deze soort
komt niet in de prijscouranten van onze kweekers voor,
ook niet in die der vorige eeuw. Waar komt zij dan vandaan? Ik twijfel niet of het Herbarium Springer bevat nog
meer van dergelijke verrassingen.
Het herbarium der Afd. Plantensystematiek bevat reeds
meerdere dendrologische collecties. I k noemde reeds die
van wijlen Prof. Dr. J. V a l c k e n i e r S u r i n g a r ;
daarnaast zijn nogaanwezig het Herbarium Dendrologicum
van Dr. C. B a e n i t z en het Herbarium Dendrologicum
van E. K oehn e. Het dendrologisch herbarium van
L e o n a r d A. S p r i n g e r is een waardevolle aanvulling
van de reeds aanwezige collecties. Niet alleen zal de historische waarde daarvan in den loop der jaren stygen, daar
het een zeer volledig overzicht geeft van alles, wat er in
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ons land in cultuur was aan winterharde, houtige gewassen bij den aanvang der twintigste eeuw; maar het zal
door ieder geraadpleegd moeten worden, die de een of
andere groep van winterharde, houtige gewassen in ons
land eenigszins grondig wenscht te bestudeeren. Voorts
kan het dienstbaar worden gemaakt aan het onderwijs,
dat aan de Afd. Plantensystematiek en -geografie wordt
gegeven. De Regeering heeft den heer S p r i n g e r voor
dit geschenk haar bijzonderen dank betuigd en hem als
blijk harer hooge waardeering de zilveren Museummedaille verleend.
Hetbehoeft geenbetoog,dat deafdeeling der Landbouwhoogeschool aan wier zorgen deze, van zooveel liefde voor
de dendrologie getuigende collectie toevertrouwd is, dit
geschenk evenzoo ten zeerste waardeert.
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XV

VERSLAG
VAN DE VERGADERINGEN DER SUB-SECTIE VOOR NOMENCLATUUR VAN HET 6e INTERNATIONALE BOTANISCHE
CONGRES TE AMSTERDAM, GEHOUDEN VAN
2 TOT 7 SEPTEMBER 1935
DOOR

H. J. V E N E M A

Nuikmijzetten gaomonzenledeneenenandermedetedeelenvan hetgeen er verhandeld is op de vergaderingen der Sectie voor Systematiek en
Nomenclatuur, in het bijzonder van de Sub-Sectie voor Nomenclatuur op
het 6einternationale botanische congres, het vorige jaar te Amsterdam
gehouden, ervaar ik weer dezelfde sfeer, welke het Congres zoo in hooge
mate beheerscht heeft. Deze sfeer is zeer moeilijk te karakteriseeren, zij
is in staat ons uit de dagelijksche beslommeringen te rukken en ons op te
heffen tot die hoogte, waar allen tezamen zich gedragen gevoelen door de
gedachte der universaliteit.Hier,indefraaie omgevingwelkehetKoloniaal
Instituut biedt, was levend geworden de gedachte welke professor Dr J.
HÜIZINGA geleid moet hebben, toen hij bij de onthulling van het Lorentzmonument teLeiden op3November 1933o.m.devolgendewoorden sprak:
„Dewetenschapis,enmoetzijn,opstraffe vanhaarnaamnietteverdienen,
internationaal en wereldwijd, zoo niet in de stof, waarop haar blik gericht
is, dan toch in den geest, die haar drijft, in het beginsel, dat haar bezielt,
het beginselvan vrijheid onbeperkt door iets dan alleen door den eisch der
hoogste en zuiverste waarheid te belijden met den moed tot die waarheid
toteikenprijs....Weedenatuurwetenschap,alszelfszijhaarimmunekrachten dienstbaar zou maken aan het bewijzen van de beperkte en onvrije
leerstellingen, die een tijdelijk stelselvan gezagverlangt en voorschrijft!"
Aldadelijk in deplechtige openingsrede vandenpresidentvanhet congres
Prof.Dr J. C. SCHOUTE, uitgesproken in de Aula van het Koloniaal Instituut, werd deze sfeer geweven* Na gewezen te hebben op de doeleinden
van dit congres,vervolgde hij:„Es gibt abernochweitereundingewissem
Sinne noch höhere Ziele des Kongresses und zwar die Förderung einer
wirklich internationale Gesinnung. Wir hoffen, dasz der Kongress bei uns
allen die Ueberzeugung stärken möge,daszesdiehohePflicht derWissenschaft ist, den gemeinsamen Interessen der ganzen Menschheit zu dienen.
InderWissenschaft kennenwirnureineeinzigeWahrheit,unddasuneigennützige, gemeinsame Streben der verschiedenen VölkerdieseWahrheit zu
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erringen, ist vielleicht mehr als irgend etwas anderes dazu geeignet, die
jetzt teilweiseverloren gegangene Ueberzeugung wieder wach zu rufen,
dasz ein friedliches Zusammen-arbeiten aller Völker kein unerreichbares
Ideal ist."
Laat ikthans overgaan tot dehandelingen van de Sectievoor Systematiek en Nomenclatuur. Deze Sectie heeft wel de meeste bijeenkomsten
gehouden, maar is er toch in geslaagd, om, zij het in vrij lange zittingen,
tijdig met haar zeer omvangrijke werkzaamheden klaar te komen. Dit is
ongetwijfeld voor een zeer belangrijk gedeelte te danken aan de grondige
voorbereidingen, getroffen door Prof.Dr A.A.PULLE; voorzitter voor de
Sectie voor Systematiek en Nomenclatuur was Prof.Dr R.E. FRIES uit
Stockholm. In zijn openingsrede herdacht hij hen, die sinds het vorige
Congres te Cambridge hun werk voor altijd neergelegd hebben: ADOLF
ENGLER, IGNATZ URBAN, RICHARD VON WETTSTEIN, JOHN BRIQUET, HERMANN CHRIST, OTTO STAPF, N. E. BROWN, HENRY LECOMTE, OSCAR JUEL,
C. H. OSTENFELD, THORE FRDZS, N. L. BRITTON, B. L. ROBINSON, en ten
slotte onze landgenooten J.P. LOTSY en HUGO DE VRIES. Eerstgenoemde

wordt met de volgende woorden herdacht: „How much the former has
meanttogeneticsthroughhisenlighteningideasandalsotothat taxonomy
whichisbuiltongenetics,onecannotavoidnoticingbecause,asyouknow,
his name is met with everywhere where the species concept or evolution
are the subject dealt with." Prof.FRIES eindigt met te herinneren aan het
feit, dat het dit jaar juist 200 jaar geleden is, dat LINNAEUS in ons land
zijn eerste editievan zijn Systema Naturae uitgaf, het werk dat immers de
hoeksteen is,waarop de hedendaagsche nomenclatuuropvattingen zich baseeren. Ik kan niet nalaten ook deze passage hier te citeeren: „It was in
Holland in the year 1735that CARL LINNAEUS published the first edition
of his Systema Naturae. Its significance for taxonomie botany was so
unique that in my opinion the present moment isa suitable one in which
in this section especially to remind you of it. But while rendering our
reverence tothe memory of LINNAEUSwefind that reverence mingled also
with gratefulness to the country and the people who gave the stranger
from another land all the help he needed in order to perform his great
work."
Ook uit dezen laatsten zin spreekt weer duidelijk dehumanitaire idee,
dieinzoohooge mate dit Congresbeheerscht heeft. Mogeonsland ook in
dezetijden gevolgkunnen geven aan zijn historische roeping.
De Sectie voor Systematiek en Nomenclatuur heeft als Sub-Sectie die
voornomenclatuur.Hetzijn dewerkzaamhedenvandezeSub-Sectiewelke
ons hierspeciaalinteresseeren.Voorzitter wasProf.Dr E.D. MERRILL,die
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met straffe hand de discussies voortreffelijk leidde. Aanzijn werkwijze was
het tedanken, datdegeheele stof ineenviertal zittingen afgedaan konworden, alduurde danookdelaatste zitting onafgebroken 4£ uur. Rapporteurgénéral was T . A. SPBAGUE, diehet wetboek der Nomenclatuur en zijn geschiedenis voortreffelijk kent. De werkzaamheden onzer Sub-Sectie waren
aanmerkelijk vereenvoudigd, doordat te Cambridge, in 1930,een uitvoerend Comité wasbenoemd, datonder meer devoorstellen vanhet Congres
1935 zou samenvatten. Dit comité bestond uit de volgende Heeren J. H .
BARNHART (New York), H . HARMS (Berlijn), E. JANCHEN (Weenen). R.
MAIRE (Algiers), J. RAMSBOTTON (Londen), A. REHDER (Boston) en T . A.
SPRAGUE (Kew). Laatstgenoemde fungeerde als secretaris en heeft de
„Synopsis of Proposals concerning Nomenclature" het zgn. „Grijsboek",
samengesteld. Deze Synopsis wasin Juli 1935gezonden aanelkderbovengenoemde leden van het Executive Committee; verder aanProf. D r R. E.
FRIES, Stockholm,Prof. Dr E. D . MERRILL, Prof. D r A.A. PULLE, Utrecht
D r A.B. RENDLE, Prof.D r B.P . HOCHREUTINER, Geneve, Prof. Dr R.
PAMPANINI, Cagliari en Prof. D r H . HUMBERT, Parijs. Van deze 14 leden
zonden 10hun opmerkingen over deze voorstellen in.Ookdeze opmerkingen zijn gedrukt, onder den titel van „Preliminary opinions concerning
Nomenclature Proposals", het zgn. „Rood boek". De resultaten van de
stemming dezer commissieleden is aan elk artikel toegevoegd. „Aangenomen" of „verworpen" was een voorstel wanneer deze uitspraak steunde
op f der stemmen. Tevens werd daaraan de juiste verhouding der stemming toegevoegd. Was een kleinere meerderheid dan f der stemmen verkregen, danwerd alleen deverhouding derstemmen vermeld. Deze Heeren
hebben geen uitspraak gedaan over deNomenclatuurgevallen voor mycologieenpalaeobotanie;ditwerd overgelaten aandebetrokken Sub-Secties.
Deze beide uitgaven, het „Rood-boek" en het Grijs-boek", welke aan
degenen, diestemrecht bezaten, uitgereikt werden, vormden een voortreffelijke basis voor de discussies. In de eerste plaats werd daardoor de duur
der discussies aanmerkelijk bekort en in de tweede plaats wonnen de discussies aan beteekenis. Deze werkwijze lijkt misschien op het eerste gezicht minder gelukkig, doch de grondige kennis, welke vereischt wordt
van degeschiedenis der Nomenclatuurregels, voorts devele,vaak zeer bijzondere moeilijkheden, bij het bewerken van monografieën en ten slotte
het interpreteeren van bepaalde namen, maken het beoordeelen van voorstellen omtrent regels, aanbevelingen of wijzigingen op de zittingen zelve,
in zeer vele gevallen onmogelijk. Ookhet benoemen van speciale commissies (voor Phanèrogamae (hoogere planten) en Pteridophyta (varens), voor
Bryophyta (mossen),voorAlgae(wieren),voorDiatomaceae (kiezelwieren),
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voor Fungi (zwammen), voor Lichenes (korstmossen), voor Bacteria en
voorPalaeobotanie),welkedevoorstellen indienen endezetevensvoorzien
vancommentaren, moetdanookzeertoegejuicht worden.Behalvede„SynopsisofProposals concerning Nomenclature" en de „Preliminary Opinions concerning Nomenclature Proposals" werden ons de oorspronkelijke
voorstellenterhandgesteld,intotaal18;ditisviermeerdaneropgenomen
zijn in de Proposals. Al deze voorstellen zijn aanwezig in de Bibliotheek
van de afdeeling Plantensystematiek der L.H.S. te Wageningen. Het lijkt
mij van weinig belang U deze alle op te noemen. Omtrent het lot, dat de
verschillendevoorstellenondergaanhebben,ofzijverworpen,aangenomen,
danwelnaar specialecommissiesverwezen zijn, heb ikuitvoerigaanteekeningen gemaakt,welkeinhetRood-boekgeinsereerd zijn. Hier mogennog
beknopt enkele opmerkingen volgenbetreffende de gevoerde discussies.
Indeeersteplaatswerdende„InternationalRulesofBotanical-Nomenclature", derde editie, 1935,aangenomen. Deze zijn dus nu van kracht geworden. Het ismisschien welgoed ernog eensoptewijzen, dat deophet
te Amsterdam gehouden Congres aangenomen voorstellen definitief geredigeerd zullen worden door het uitvoerend comité en dan in hun geheel
weeringediendwordenvoorheteerstvolgendeCongresteStockholm(1940).
Voorts werd besloten dat van 1 Januari 1935 af een Latijnsche diagnose
voor nieuwe planten of plantengroepen gevraagd wordt, wil haar naam
geldigheid bezitten.
Tot 1923verkeerde men algemeen in deveronderstelling, datVol.I en
IIvanLINNAEUS'SpeciesPlantarum gelijktijdiggepubliceerd zijn.Dr B.O.
JACKSON heeft echter in dat jaar aangetoond (Journal of Botany, blz. 174,
1923), dat Deel I in Mei en Deel I I in Augustus 1753verschenen zijn.
Voor nomenclatorische doeleinden heeft men beide deelen steeds als één
werk beschouwd. REHDER voelde er niet veel voor, om dit standpunt te
blijven handhaven. Zoo had hij op grond van de prioriteitsregel Thea
(L. Sp.PI.vol. I, p.515)inplaatsvan Camellia (1.c II, p.698),aangenomen. Bij stemming bleek men echter algemeen voor de opvatting te zijn,
dat beide deelen gelijktijdig gepubliceerd zijn.
In artikel 21 isvastgelegd de noodzakelijkheid eener lijst van Nomina
Generica Conservanda,duseenüjstvangeslachtsnamen, diebehoudendienen te blijven, ook al mocht blijken, dat daaronder namen voorkomen,
welkenomenclatorischonjuistzijn.DoorTROUPwashetvoorstelingediend
om een dergelijke lijst evenzeer vast te stellen voor de soortnamen. Een
overeenkomstigvoorstelvoorhetopstelleneenerlijstvanNomina Specifica
Conservandawasin 1930reeds in Cambridgeverworpen. TROUP heeft dit
verzoek ingediend namens 12Engelschebosch- en tuinbouwkundige ver30

eenigingen (o.m. the Rothamsted Experimental Station, the John Innes
Horticultural Institution and the Royal Horticultural Society), 12land- en
boschbouwkundige laboratoria, instituten en vereenigingen uit de Dominions en 14dergelijke instituten uit de Britsche Koloniën; verder namens
vele vooraanstaande personen die zich met economische botanie bezighouden.AldezeEngelschevereenigingen en instituten hebben in zooverre
den steun gekregen der officieele botanici in Engeland, dat in 1934op de
Aberdeen-meetingoftheBritishAssociationfortheadvancementofScience
door debetreffende Sectieeenresolutie aangenomen is,waarin aanbevolen
wordt het principe der Nomina Specifica Conservanda weer ter sprake te
brengen ophet 6eI.B.C.teAmsterdam. Uit dediscussies,welkeover deze
kwestie gevoerd zijn, bleek duidelijk, dat men in het algemeen tegen een
dergelijke lijst is,doch enkeleleden welvóór eenlijst waren, maar dan een
zeer beknopte lijst. Zoo b.v. HOCHREUTINER, die hoogstens 100 soorten
wenscht op te nemen. Wijlen BRIQUET, de vroegere Rapporteur-général
begreep wel den aandrang, welke uit de praktijk kwam om soortnamen te
fixeeren, maar hij achtte de moeilijkheden voor het samenstellen van een
dergelijkelijstzóógroot,datditnietalleennogmeerwerkzoumeebrengen,
maar practisch zelfs onuitvoerbaar zou blijken te zijn. Het voorstel werd
schriftelijk instemminggebracht: deuitslag luiddedat208stemmentegen
het principe eener lijst van Nomina Specifica Conservanda zijn en 61 er
voor. Nu opnieuw het principe der Nomina Specifica Conservanda met
zoo'n groote meerderheid verworpen is, mag men hopen dat deze kwestie
nietmeertersprakezalkomen.Het aanvaardenvan ditstandpunt zouvoor
de Systematiek zeer funest zijn. Dit is een groeiende wetenschap; snoeit
men dezein op een harervitaalste deelen:het herkennen vanplanten, dan
beteekent dat haar dood. Eigenlijk isdit voor dewetenschap dan ook geen
kwestie,maar onder den drangvan de toegepaste wetenschappen komt zij
steeds weer naar voren. Goed beschouwd bestaat er echter geen tegenstelling tusschen het ideaal dat de wetenschap zich stelt en de verlangens der
praktijk, immers beide streven naar fixatie der namen, maar de praktijk
verlangt dit zoo spoedig mogelijk en de wetenschap groeit langzaam naar
dit doel.Ookgeloofikdat RAMSBOTTAMeengoedekijk heeft opdezekwestie alshij zegt, dat de praktijk niet zoozeereengefixeerdensoortnaamverlangt alsweleen gefixeerden toenaam. Het fixeeren der soortnamen zou
allerminst in het belang der wetenschap zijn. Intusschen voelde men wel,
dat er iets gedaan moest worden, terwille van de verlangens der praktijk.
Een eensgezinde aandrang, zooals er van Engelsche zijde kwam, kan niet
genegeerd worden. Maar hoe dringend ook dit verzoek was om een lijst
van gefixeerde soortnamen op te stellen deed SPRAGÜE, de zeer eminente
3
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secretaris, ongetwijfeld goed, om nog eens nadrukkelijk te wijzen op de
waarde van dergelijke namen: „They arevery much applied, but little of
botany" (Ikciteeruitmijn geheugen.) Menheeft nueen„Special Committee forthe Nomenclature of Economic Plants" benoemd. Deze commissie
bestaat uit Miss GREEN (secretaresse),F . E.CHITTENDEN (Roy. Hort. Soc.)
en BURTT DAVY (Oxford Imperial Forestry Institute) alsuitvoerend comitée. Voorts bestaat de commissie uit EXELL (Londen), HARMS (Berlijn),
HOCHREUTINER (Genève), REHDER (Jamaica Plain), ROBIJNS (Brussel) en

(Utrecht). Zij zullen beoordeelen in hoeverre de namen door het
uitvoerend comité opgesteld, opdatoogenblik juist zijn. Alleen die namen
zullenworden opgenomenin een lijst; deze lijst zaldan10jaar geldig zijn.
Mij dunkt datde praktijk metditsucces wélaardigtevreden kan zijn. Voor
't eerst heeft de officieele botanische wetenschap geluisterd naar haar
bezwaren.Dit iseenstap,welkevoor detoekomst veel belooft.
EYMA

Een andere kwestie, waarvoor menzich indepraktijk welzal interesseeren, is de wijziging vanart.35.Dit artikel heeft betrekking op de namen
van gekweekte planten enwel opbepaalde vormen. Deze krijgen eenfancynaam indegewone taal, welke aandesoort, respectievelijk variëteit, wordt
toegevoegd, b.v. Pelargonium zonale Mrs. Pollack. HOCHREUTINER wees er
terecht op,dat menMrs. Pollack weleens voor auteursnaam zou kunnen
aanzien. Hij stelde daarom voor het toevoegsel „subsp. hort." of „var.
hort." of alleen „hort." tegebruiken. HARMSkanzichdaarmee niet vereenigen, vooral niet alsmen „var. hort" zouafkorten tot „hort.", wat heelgemakkelijk verward kan worden met „Hort." wat eenauteursnaam is!(In
Vol. V der Bradly Bibliography, 1918, wordt opgegeven: HORT, F .
J. A.:On a supposed newspecies of Rubus. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 2,
VII. 374—377. 1851. — E d i n b . Bot. Soc. Trans. IV, 113—116, 1853).
HARMSstelt daarom voor de term „var. culta", tegebruiken; RAMSBOTTOM
stelt voor de fancynaam zonder voorvoegsel te gebruiken, maar tusschen
aanhalingsteekens teplaatsen.Besloten wordt deletter cvoor de fancynaam
te plaatsen. Men schrijve dus Pelargonium zonale c Mrs. Pollack.
Aan artikel 70wordt hetvolgende toegevoegd: „note 2 bis.T h e liberty
of correcting a name must be used with reserve, especially if the change
affects the first syllabe, and above allthefirst letter ofa name. Example:
The spelling ofthe generic name Lespedeza must benotaltered, although
itcommemmoratesVicente Manual de Céspedes (Rhodora 36, 130—132,
390—392,1934)". (Zie vorig jaarboek p . 80—81). Voorts moet Recomm.
X L I I als volgt gelezen worden: „Specific (or other) epithets should be
written with a small initial letter, except those which are derived from
names of persons (substantives or adjectives) or aretaken from generic or
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vernacular names (substantives or adjectives)."
Het lijkt mijoverbodig nader integaanopdeandere voorstellen, welke
aangenomen zijn. Deze zijn meerendeels alleen van beteekenis voor den
monograaf.
Zaterdag 7September haddesluiting vanhet Congres plaats.Voor dit
een week lang, internationaal samenzijn, waren 5jaren van voorbereiding
noodig geweest, maar niemand onzer kan zich een voorstelling vormen
van deenorme hoeveelheid werk dieverzet moest worden omdenwetenschappelijken arbeid van bijna 1000botanici uit 54verschillende landen
vanminuuttotminuutteregelen,zoodatnietsmetelkaarinconflict kwam.
Deze schitterende organisatie is volbracht door Dr M. J. SIRKS. Uit de
woorden van dank tot hem gericht, zal hij de groote voldoening hebben
mogen smaken, datvoor allen, diehetvoorrecht hadden aandit Congres
te mogen deelnemen, dit een geestelijke gebeurtenis van allereerste orde
isgeworden.Inhetbijzonder voorhen,dieondanksdendrang deromstandigheden, hun wetenschappelijke overtuiging niet wenschen te steken in
het keurslijf eener tijdelijke politieke strooming, hun door de overheid
opgelegd.Want zooalsProf.Dr MERRILL, devoorzitter vande Sub-Sectie
voor Nomenclatuur, het onlangs uitdrukte: „Science isnecessarily world
wideinitsscope." HetCongres hadinProf.DrJ.C.SCHOUTE eenVoorzittervangrootenstijl,diemetgrootgemakindrietalenhetCongresgeleid
heeft en door zijn toespraken in hooge mate de sfeer bepaald heeft. De
laatste alinea van het voorwoord, doorProf. SCHOUTEgeschreven voorde
„Proceedings" vanhet Congres, lijken mij danookzeer geschikt hier als
slotnogaantoetevoegen:„Itneedshardlybesaid,thatoneofthehighest
aimsofthe Congressviz.themutual understanding ofthe different trends
of thought was,greatly furthered by these happy circumstances. Such a
result is most encouraging, especially at the present time, to all who try
to maintain firmly their believeinthevocation andfuture of International
Science."
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XVI
WAT DE B O O M K W E E K E R S M O E T E N W E T E N
VAN DE B E S L U I T E N DER I N T E R N A T I O N A L E
NOMENCLATUUR COMMISSIE TIJDENS HET
INTERNATIONALE TUINBOUW CONGRES
TE ROME S E P T E M B E R 1935 G E H O U D E N
DOOR

H. J. VENEMA
Tot heden zijn de verhandelingen van het Internationale Tuinbouwcongres,teRomegehoudeninSeptember 1935,nogsteedsnietverschenen.
Dochin het Weekblad voor deKon.Ned. Mij voor Tuinbouw enPlantkunde(Jrg.10,blz.19—21,1936)heeftDrJ.D.RUYS,lidderInt.Nomenclatuur Commissie en Voorzitter van de Nomenclatuur Commissie der
Kon.Ned.MijvoorTuinbouwenPlantkunde eenuitvoerigverslaggepubliceerd van de op dit Congres genomen besluiten.Voor bijzonderheden
betreffende desamenstelling,organisatie,etc.dezer Commissieverwijsik
naargenoemdverslag.Alleenwatvandirectbelangisvoordeboomkweekers,
dientnaarmijnmeèningookinonsJaarboekevenvastgelegdteworden.
In Parijs was in 1932aan Dr ZANDER, den auteur van het Botanisches
Handwörterbuch,opgedrageneenlijstsamentestellenvangeldigenamen,
die6jaarvankrachtzoumoetenblijven.Dezelijstdiendedenomenclatuurregelsnauwkeurigtevolgen,voorzooverhetsoortenenvariëteitenbetrof.
Zijmoestalgemeengebruiktwordenincatalogienindetuinbouwliteratuur.
Dezeopdrachtwashetgevolgvaneenophetin 1930teLondengehouden
InternationaleTuinbouwcongresgenomenbesluit.VoortswasopditCongreste Londen besloten, dat de Internationale Nomenclatuur Commissie
inhetlichtvan het botanisch onderzoek dezelijst bij tusschenpoozenvan
6 jaar moest herzien. Verder dienden deverouderdenamen,diebijdeze
revisiekwamentevervallen,aandennieuwen,juistennaamtusschenhaakjestewordentoegevoegd.
Ookwasin Parijs aan de Internationale Nomenclatuur Commissieopgedragen zich in verbinding te stellen met devoornaamste vereenigingen
van specialisten voor verschillende tuinbouwplanten, met het verzoek de
lijsten vanzichincultuur bevindendevariëteitenvandespecialegroepen,
waarvoorzijzichinteresseerden,tezendenopdatlijsten van deze groepen
zouden worden opgesteld, conform de nomenclatuurregels, zooals deze
samengesteldwarenophet Int.Tuinbouw CongresteLonden.
Dr ZANDERkonechter dederdeuitgavevanzijn Handwörterbuchvoor
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het Congres te Rome niet op tijd doen verschijnen. Daarom benoemde de
Royal Horticultural Society te Londen een commissie om met behulp van
geinteresseerde vereenigingen en specialisten een gelijksoortige lijst samen
te stellen. Het resultaat daarvan is geweest, datde R.H.S.vanLondenaan
het Internationaal Tuinbouw Congres te Rome voorstelde, dat de nomenclatuurvan tuinbouwgewassen voordeeerstvolgende 6jarengebaseerd zou
zijn opdezgn.KewHandlists.Voordeloofhout-gewassen isdatdeHandlist
of Trees andShrubs, 1934.
Daar er voor verschillende groepen van tuinbouwplanten nieuwere of
meer completepublicatiesverschenenzijn, diegebaseerd zijn opde Intern.
Bot. Nomenclatuurregels, werden voor de hieronder volgende lijst van families engeslachten andere publicatiesdan de Kew Handlists voorgesteld.
Voor de boomkweekers zijn dat voor:
Coniferen: Conifers in Cultivation, blz. 6—40, 1931.Uitgave der Royal
Horticultural Society.
PaeoniaiA. P. SAUNDERS,Peonyspecies.ManualAmericanPeonySociety,1928.
Rhododendron: Supplement to the Rhododendron Association's Yearbook, London, 1935,with amendements.
Syringa: S.D. MCKELVEY, The Lilac, a monograph. New York, 1928.
Verder werd eengrootelijst vantoevoegingen enwijzigingen opde Kew
Handlists, die later gepubliceerd zalworden, voorgesteld. Tot heden( December 1936) is echter deze lijst nog niet gepubliceerd.
Voor variëteitenvan tuinbouwplanten werden voorverschillende groepen
ook afzonderlijke lijsten voorgesteld. Ons interesseeren hier alleen de volgende lijsten:
Grootbloemige Clematis:SPINGARN, List in Journal Nat. Horticultural
SocietyofAmerica,1935.
Seringen: S.D. MCKELVEY, The Lilac,a monograph. NewYork, 1928.
Rhododendrons: Yearbook of the Rhododendron Association, 1935.
Al deze voorstellen zijn door het Internationale Tuinbouw Congres te
Romeaangenomen, enhierop zaldus denomenclatuur der tuinbouwplantenvoordeeerste6jaargebaseerd zijn.
Een voorstel van de te Parijs gehouden vergadering aan het Int. Bot.
Congres te Amsterdam voor te stellen in het vervolg alle soortnamen met
een kleinen beginletter te schrijven, werd niet overgenomen door het Int.
Tuinbouw Congres te Rome, zoodat de schrijfwijze der soortnamen ongewijzigd blijft.
Tot slot mijn dank aan Dr J. D. RUYS, die mij toestond deze gegevens
teontkenen aanzijnverslagin bovengenoemd Weekblad.
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XVII

MOEILIJKHEDEN
BIJ HET BEPALEN DER SOORTEN VAN HET
GESLACHT CRATAEGUS
DOOR

H. J. V E N E M A

PALMER (1932) heeft in het Journal of the Arnold Arboretum eens geschreven: „that the biggest unsolved problem and theoneaboutwhich the
greatestdifference ofopinionexistsisthatofthegenusCrataegus,especially
asregards the validity of the large number of species that were proposed,
mostlyduring thefirst decadeof the century." x)
Hetisinteressantomaandehandvanenkelegetallendeenormetoename
van het aantal Crataegus-soorten te demonstreeren. In GRAY'S Field, Forest and Garden Botany, uitgegeven in 1857, werden voor de staten ten
Oosten van de Mississippi River 12 soorten en 2 variëteiten opgenoemd.
Dat waren zoowel gekweekte als wilde Crataegi.In 1867 gaf GRAY een
Manual of Botany uit, welke 10soorten en 4 variëteiten bevat; hieronder
bevinden zich zoowel de wilde als de uit de cultuur ontsnapte planten.
CHAPMANpubliceerde in 1860in zijn Flora oftheSouthern United States,
11soorten en 1variëteit. Zij stemmen meerendeels overeen met die in de
Manualvan GRAY,slechts3verschillen daarvan. COULTERgeeft in 1885 uit
deManualoftheBotanyoftheMountain Region;hierinworden 4soorten
beschreven, waarvan 2 reeds in de Manual van GRAY voorkomen. In de
Flora van CAYUGA (1886) komen 6soorten en 1variëteitvoor. FOCKE, die
in 1888in ENGLERen PRANTL'Sstandaardwerk: „Dienatürlichen Pflanzenfamilien" de Rosaceëen bewerkte, geeft op, dat in de gematigde luchtstreken 30 a 40 soorten van het geslacht Crataegus voorkomen. In de editie
van Gray's Manual van 1889worden nog maar 10soorten en4variëteiten
beschreven. CHAPMAN'S Flora of the Southern United States van 1897
vermeldtnu 15soorten, tegen 11soorten in 1860.Van dit oogenblik af begint de groei;immers BRITTON'SManual van 1901,dus 4 jaar later, bevat
reeds de beschrijving van 131soorten. SMALL'SFlora ofthe South Eastern
United States, welke in 1903uitkwam, bevat 185soorten d.w.z. een vermeerdering met 170 soorten in 6 jaar tijds; de Flora van CHAPMAN heeft
namelijk betrekking op vrijwel hetzelfde gebied, en dezevermeldt in 1897
nog maar 15 soorten. SARGENT'S Trees of North America, uitgegeven in
1905, bevat de beschrijving van 132 soorten, welke tot boomen kunnen
opgroeien. Van 1896tot 1910 zijn er niet minder dan 866nieuwe soorten
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beschreven; het leeuwenaandeel daarvan komt voor rekening van N .L .
BRITTON (8soorten en2 var.), W. W. EGGLESTON (10 soorten en3 var.),
C. D . BEADLE (144 soorten),W . W. ASHE (165 soorten) en C.W. SARGENT

(524 soorten en6var.). Deze getallen hebben alleen betrekking op deontwikkeling vanonze kennis derCrataegi in Noord-Amerika. PALMER schat
het aantal Crataegi op meer dan 1000 soorten. Bedenkt men bovendien,
dat in Amerika velegebieden nogonvoldoende doorzocht zijn, (hierop heeft
SARGENT zelve reeds gewezen terwijl RICKETT onlangs schreef: „dat vele
Crataegi uitBoome County inMissouri niet geïdentificeerd kunnen worden
met één der soorten van SARGENT") endat voorts indeze lijsten niet opgenomen zijn de aantallen, welke inWest-Noord-Amerika, Japan, Azië,en
Europa voorkomen, dan isde schatting van PALMERzeker niet te hoog. Van
geen geslacht isinzoo korten tijd het aantal soorten zoo enorm toegenomen
alsvan Crataegus, De vraag ligt dus voor dehand: hoe komt het, dat vroegere botanica niet meer Crataegi onderscheiden hebben? Deze vraag heeft
H .B. BROWNin 1910 voorgelegdaanenkeledervoornaamste Crataegus-ktnners. Dit waren C. S.SARGENT, W. W. EGGLESTON, W. W. ASHE, C.D .
BEADLE, E. BRAINERD en J. DUNBAR. SARGENT, indertijd directeur van het

Arnold Arboretum, diewelals de bekwaamste kon gelden, antwoordde
hierop kort enbondig: „Because they did not use their eyes and were satisfied totake forgranted that what had been published about the genus was
correct andfinal." 2 ) Wieletopdegeringeverschillen, waarop SARGENT zijn
vele nieuwe soorten gebaseerd heeft, moet erkennen datin zijn antwoord
wel eenkern van waarheid gelegen is. ASHE (van deForest Service, U.S.
Department of Agriculture), die zich ook uitvoerig beziggehouden heeft
met de studie van hetgeslacht Crataegus, vooral vande Oost-Amerikaansche soorten, beantwoordde bovengenoemde vraag aldus: „The speciesof
Crataegus were not recognized earlier, because the material was studied
entirely inadry state, inwhich distinctive characters are very largely lost.
It was not uncommon to find in the largest collections species of
most different forms from widely separated parts of North America,
bearing the same names. Several groups even were not recognized; for
example Intricatae, allspecies ofwhichwere called coccinea."3) BEADLE,directeur vanhet herbarium te Biltmore, heeft voornamelijk de Zuidelijke
vormen bestudeerd. Hij gaf het volgende antwoord: „ I t is necessary to
know the complete history ofthe Crataegus species before an understanding ofitsstatus ispossible.Aparallel iswell typified inthe study of Viola,
where aknowledge ofthe complete vegetative phases ofeach species must
be understood inordertodifferentiate them.Theearliersystematicbotanists
worked largelyinthe herbarium. The opportunity ofdissolving the myste-
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ries ofthe Crataegusgenusmaybegainedonlyinthefield andby studying
groupsof markedtrees." 4)W.W. EGGLESTON van de New York Botanical
Garden, heeft het Crataegusmateriaal der belangrijkste Amerikaansche
herbariabestudeerd;voortshetlevende materiaalinverschillende arboreta
en tenslotte vele veldstudies verricht in het Oostelijk deel der Vereenigde
Staten.Hij iseenderzeerweinigen uit diejaren, diehet aantal soorten beperkt heeft of door samenvoeging van verschillende soorten tot één soort,
of dezeandere soorten te reduceeren tot variëteiten.„Systematic botanists
didnotknowthe species in America largely because they never saw them.
The Gray herbarium and the Torrey herbarium were both very scanty in
Crataegus. The coastal plain have very few Crataegi and that is where a
large share of the early collections was done. The European Botanical
Gardens hadvery moreAmerican species, than were known here, and it
isthroughthemthattheworkcommenced." 5)
E.BRAINEKD oud-voorzitter van het Middlebury College, Middlebury,
die ook een grondige studie van het geslacht Violagemaakt heeft, gaf het
volgendeantwoord: „I fancy the systematicbotanists did not discover the
large number of species of Crataegus years ago, because (a) they had
broader conceptions of what constitute the species than most modern
botanists have; many recently made species used to be considered mere
forms orvarieties;(b)the genus Crataegus, I believe,hadvastly increased
in individuals and in „forms" in the northeastern United States since the
forests were cut off; specimens are rarely found in the original forest of
thisregion.Buttheplantsrapidlytakepossession ofthe collected pastures,
fence-rows and untilled ledges; (c)the older botanists had no time for the
intensive study of the genus of numerous closely-allied forms such as
Crataegus"6) JOHNDUNBARvanhetParkDepartment,Rochester,N.Y. N.
geeft alsantwoord, dat: „No doubt they(the earlier systematists) believed
honestly,withoutsorrowinvestigation,thatthelargenumber ofvariations,
which,ofcourse,theycouldnothelpbutdetect,weremereforms ofseveral
species."7)
Kunnen wij dezen grooten vormenrijkdom ook verklaren? HARRY B.
BROWN is van meening, dat deze een gevolg is van bastaardeering. Hij
steunt dezeveronderstelling op denavolgende feiten: Het voorkomen van
onregelmatigheden in het aantal meeldraden en stampers; variabiliteit in
bladvorm; variabiliteit in de kleur der helmknoppen (van wit tot donkerpurper) en het voorkomen van planten met kenmerken, welke eigen zijn
aantweeduidelijke soorten.Voortshetvoorkomenvantalloozelocalesoorten. Er is nauwelijks één staat, welke niet een aantal soorten bezit, die in
de andere ontbreken. Anderzijds wijzen vele auteurs op de ervaring van
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depraktijk,dat eenzeergrootaantal Crataegas-soorten echt uit zaad terugkomt. Men heeft b.v. in het Rochester Park en in het Arnold Arboretum
van de mooiste Crataegus-soorten zaailingen opgekweekt, welke volgens
PALMER tot in dekleinste kenmerken echt terugkeeren. Kon men dus een
25-tal jaren terug, nog niet bewijzen, dat bastaardeering de oorzaak is der
soortenrijkdom van het geslacht Crataegus,evenmin heeft men kunnen
bewijzen, dathetoptredenvanmutanten deoorzaak dezer vormen-rijkdom
is.VooralProf. BEADLEwasdezelaatste meening toegedaan.
Dit zijn wel debelangrijkste meeningen, welke een kwart eeuw geleden
overdezekwestieheerschten.Nadienheeft debotanischewetenschap enorme vorderingen gemaakt. Cytologisch onderzoek, genetische analyse en
oecologisch-geographische kennis van vele soorten heeft ons gebracht tot
andere opvattingen van het soortbegrip, dan het prae-evolutionistische
soortbegrip van Linnaeus. Zoo uitvoerig als echter in dit verband de geslachtenRosa,Kubus,Hieracium e.a. bestudeerd zijn,zoogebrekkig isonze
kennis nog in dit opzicht van de verschillende soorten van het geslacht
Crataegus. De resultaten der onderzoekingen, welke de laatste 25jaren op
dit gebied verricht zijn, zalikvoorzoover dit mogelijk is,hier beknopt bespreken.
In de eerste plaats dan iets betreffende het cytologische onderzoek. De
beteekenis van deze onderzoekingen voor de systematiek is zoogroot, dat
b.v.aanhetArnoldArboretumeencytoloogverbondenisenhetorgaanvan
dit instituut, het welbekende Journal of the Arnold Arboretum, geregeld
publicaties op cytologisch gebied bevat. Wat Crataegus betreft, LONGLEY
heeft een 100-tal soorten uit het Arnold Arboretum, welke door SARGENT
benoemdzijn,cytologischonderzocht.Alsalgemeenresultaatvanditonder
zoekkonvastgesteld worden, dat het diploide (2n) aantal chromosomen 16
paar bedraagt, of, wanneer het een polyploide vorm betreft, een veelvoud
van 16.DeoverigePomoideae,behalve Cotoneaster, bezitten 17als grondgetal. SAXkon dit later bevestigen. Merkwaardig ishet zeer hooge percentage triploiden (dus 3n chromosomen), dat LONGLEY gevonden heeft, nl.
57 van de 81 soorten, dit is ongeveer 75%van de door hem onderzochte
soorten.Voorts waren 11van de 81 soorten (dit isongeveer 14%) triploid
en tetraploid. De diploide Crataegivormen op normale wijze stuifmeel.
Detriploideentetraploide Crataegi,welkeinstaatzijn stuifmeel tevormen,
vertoonen onregelmatigheden in hun reductiedeeling met ongelijke verdeelingder chromosomen.Dezekenmerkenwijzentypischopeenbastaardkarakter. De triploide entetraploide soorten, welkegeen stuifmeel kunnen
vormen, zijn bastaarden, welke steriel zijn en zijn ontstaan uit kruisingen
vanververwantesoorten.Tot dediploidesoortenwelkegeenonregelmatig39

heden vertoonen in de verdeeling van de chromosomen, behooren o.m.
Crataegus collina CHAPM., C.punctata JACQ., C. Margaretta ASHE, C. mollis
SCHEELE, C, sera SARGENT, C. tomentosa L., C. nitida SARGENT, C. Oxyacantha L., C. monogyna JACQ.. Tot de triploide hooren o.m. C. cognata
SARG., C. pruinosa C. KOCH, C. flabellata SARG., C. Pringlei SARG., C.
serrata SARG., C.fluviatilis SARG., C.Holmesiana ASHE, C. lobulata SARG.,
C. intricata LANGE, C. Arnoldiana SARG., C. Crus-galli L., C. rotunda
SARG., C. DouglasiiLmoz., C. coccinioides ASHE, en ten slotte behooren tot
de tetraploide Crataegi o.m. Crataegus rotundifiola MOENCH., C. Forbesae
SARG.. In deze laatste groep waren opvallende onregelmatigheden in de
verdeeling der chromosomen. Deze onderzoekingen van LONGLEY leeren
ons dus overtuigend, dat een aantal Crataegus-soorten ongetwijfeld door
bastaardeering ontstaan is. Men zou daarom in de nakomelingschap van de
triploide en tetraploide soorten een rijke verscheidenheid mogen verwachten, maar dit is in strijd met het reeds boven gememoreerde feit, dat de ervaring uit de praktijk ons leert, dat Crataegi in hooge mate echt uit zaad
terugkeeren.
Alvorens hier nader op in te gaan, moet eerst iets medegedeeld worden
omtrent een onderzoek van STANDISH betreffende de vruchtbaarheid van
het stuifmeel van diverse Crataegi. Dit onderzoek heeft betrekking op niet
minder dan 171 soorten, ook alle afkomstig uit het Arnold Arboretum en
door SARGENT gedetermineerd. Zij vond, dat van deze 171 soorten er 35
waren, welke normaal stuifmeel hadden, 60 soorten hadden 10 tot 5 0 %
steriel stuifmeel, 41 soorten hadden 50 tot 7 5 % ,en 35 soorten hadden 75
tot 100%. Een hooge graad van stuifmeelsteriliteit beschouwt men algemeen als een eigenschap van bastaarden. Men ziet vaak samengaan Polyploidie met steriliteit van het stuifmeel, onder meer bij soorten van het geslacht Rosa.
LONGLEY heeft gevonden, zooals wij reeds zagen, dat ongeveer § van de
Crataegi uit triploide soorten bestaat. STANDISH heeft aangetoond, dat
steriliteit van het stuifmeel in ongeveer 8 0 % van de bestudeerde soorten
voorkwam.Domineerend zijn dus in dit geslacht triploidie en steriliteit van
het stuifmeel. Wanneer men deze omstandigheden in aanmerking neemt,
wordthetfeit, datvrijwel alle Crataegi niet alleenzeerovervloedig vruchten
dragen, maar ook echt uit zaad terugkeeren des te merkwaardiger. Een verklaring voor dit feit is nog niet te geven, daar de ontwikkeling van den embryozak en het verloop der bevruchting bij Crataegus nog onbekend zijn.
Kennis daarvan is het meest dringende vraagstuk, dat in het belang eener
grondige kennis der Crataegi om oplossingvraagt.Wij willen dit onderwerp
niet verder aanroeren, doch aan de hand van enkele voorbeelden zal aan40

getoond worden, hoe langs afwijkende wegen de plant „soortechte" zaden
kan voortbrengen.
In 't algemeenkanmenzeggen,dateenverklaringhiervoorgezochtmoet
worden in apogamie (d.w.z. dat de zaden zich kunnen ontwikkelen zonder
bevruchting) of, datdezadenzichontwikkelen uit eitjes,welkegeenreductiedeeling ondergaan hebben, zoodat de nakomelingschap alleen de chromosomenvan moederszijde ontvangt,waardoor dezenakomelingschap dus
precies gelijkt op de moederplant. Nu heeft men bij verschillende genera
der Rosaceae devorming van diploide voortplantingscellen, welkedus een
dubbel stel chromosomen bevatten, kunnen vaststellen. De mogelijkheid
vanhet ontstaanvantriploide planten isdan gegeven.Oudetriploide plantenzullenover't algemeeneengrooteregeographischeverbreiding bezitten
dan meer recente triploide vormen, welke aanvankelijk slechts een locale
verspreiding bezitten. Hierin zou dan een verklaring gelegen zijn voor het
locale voorkomen van vele soorten.
Andere gevallen van abnormale voortplanting waarvan we mogen verwachten, dat overeenkomstige gevallen ook bij Crataegas-soorten voorkomen, zijn o.m. de volgende: Bij het geslacht Zygopetalum heeft SUESSENGUTH gevonden, dat bestuiving wel noodzakelijk is voor de vorming van
het embryo, maar de stuifmeelbuizen dringen de eitjes niet binnen. Toch
wordt er steedsrijp zaad gevormd. MODILEWSKYtoonde bij Allium odorum
het ontstaan der zaden uit diploide cellen van de embryozak aan, wanneer
bestuiving heeft plaats gehad en een der mannelijke kernen van de stuifmeelbuis zich vereenigd heeft met de poolkernen. Overeenkomstige gevallenheeft mengevondenbijRubusenPotentate.Zooalsgezegd,totnutoe
is de ontwikkeling van den embryozak en het verloop van de bevruchting
van Crataegusnog volkomen onbekend. Het is niet ondenkbaar en zelfs
waarschijnlijk teachten, dat dit proces opverschillende wijzen verloopt bij
deverschillende soorten.Dat ookhetcytologischonderzoek dusvoortgezet
moet worden ligtvoor de hand. Niet alleen ishet aantal onderzochte soorten nogbetrekkelijk gering,maarookbestaat demogelijkheid, datverschillende vormen van éénzelfde soort een verschillend aantal chromosomen
hebben. Zoo vond LONGLEY b.v. dat Crataegus pruinosa triploid is en
MOFFETT vond dat dezesoort tetraploid is.De mogelijkheid bestaat voorts
dat andere, evenzeer sterk gekleurde insluitingen in het protoplasma, ten
onrechte voor chromosomen gehouden worden. Op deze mogelijkheid,
welke ook bij Rubus voorkomt, heeft LONGLEY reeds gewezen. Ook is het
misschien wel gewenscht er de aandacht op te vestigen, dat dergelijke
onderzoekingen bij voorkeur verricht moeten worden met materiaal, dat
in het wild verzameld is. Materiaal uit arboreta kan namelijk blootgesteld
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zijn aan uitwendige omstandigheden, welke dusdanig van de natuurlijke
omstandigheden afwijken, dat deze haar invloed kunnen doen gelden op
de fertiliteit van het stuifmeel en/of op de ontwikkeling van den embryozak.
Stappen we van deze kwesties af, en gaan we thans de waarde van de
kenmerken,welkegebruiktwordenteronderscheidingvandeverschillende
soorten, nader beschouwen. Wanneer we de determinatietabel opslaan,
welkevoorkomtin SARGENT:„SilvaofNorthAmerica",danzienwe,welke
groote waarde SARGENT toekent aan het aantal meeldraden per bloem, de
kleur der helmknoppen, vorm entextuur van het blad, beharing der bloeiwijze, afmeting en kleur der schijnvrucht enz..Willendezekenmerkenvan
waardezijn, danmoethunvariabiliteit bekendzijn.Daarvanblijkt nietveel
uit detabelvan SARGENT.Wilmendewaardevan deze kenmerken beoordeelen, dan dient men veel in het wild verzameld materiaal bestudeerd te
hebben. Een der weinigen, die voldoende ervaring op dit gebied heeft, is
E.J. PALMER die de studie van het geslacht Crataegus niet alleen beperkt
heeft tothetzienvanherbarium enarboretummateriaal, maarookzeerveel
veldwaarnemingen heeft verricht. PALMER heeft zijn meening omtrent de
diagnostischewaardederdoor SARGENT gebruikte kenmerken gepubliceerd
inhetJournal oftheArnoldArboretum.DochnietalleenSARGENTgebruikt
deze kleine kenmerken, ook ASHE, BEADLE, e.a.. Maar SARGENT ging zelfs
zoover,dat in sommige gevallen,de eenige constante verschillen tusschen
tweedoor hem beschreven soorten waren het aantal der meeldraden en de
kleur der helmknoppen. Wil men classificatorische waarde toekennen aan
dergelijke verschillen, dan kan men hoogstens van vormen spreken; maar
opdézekenmerken alleen kan men geen soorten baseeren.Ookistegen het
gebruik van de kleuren der helmknoppen als determinatiekenmerk dit
praktische bezwaaraan tevoeren,dat dezekleur slechtsaanversch materiaal en dan nog maar een paar uur na het opengaan der bloemen vast te
stellen is.Een dergelijk kenmerk een zoo groote rol te laten spelen in een
determinatietabel, zooals SARGENT doet, is niet aanbevelenswaardig.
In sommige soorten is de beharing der bladeren, jonge twijgen, bloeiwijzen ofvruchten een waardevol onderscheidingsteeken, maar er zijn ook
soortenwaarditkenmerkzeervariabelis,waarzoowelkaleals dichtbehaarde vormen binnen de soort voorkomen. Ook de aanwezigheid van klieren
aandenrandvankelkbladen,bracteëen, aan bladsteel en bladschijf is soms
een waardevol kenmerk doch mist constantie.
Deafmetingen derbloemen,hetaantaldermeeldraden,devormvan het
vruchtbeginsel, de kelklobben, de lengte van den bloemsteel en bladsteel,
verder devorm der bladeren zijn allebelangrijke kenmerken, maar in ver42
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schillende mate constant. Uitwendigeomstandigheden kunnen grooten invloed uitoefenen op de variabiliteit der genoemde kenmerken. Ook de
waarde van de kenmerken, welke de schijnvrucht ons levert, is voor de
verschillende soorten verschillend. Voor het onderscheiden der groepen
leveren zij echter in enkele gevallen goede kenmerken, maar in de meeste
gevallen zijn kenmerken als afmeting, kleur, vorm, aard van het vruchtvleesch,afmetingen en aard van dekelkbladen, aantal nootjes, ongeschikt
voor hetonderscheiden der soorten.Wat debladeren betreft, dezebezitten
goede kenmerken om groepen te karakteriseeren, vooral wanneer men de
bladeren van vruchttakken en krachtige scheuten beide in aanmerking
neemt; welvarieeren dezesterk, maar toch leveren zijvaakbruikbare kenmerken op. Overigens zal het blijken, dat elk indeelingsschema min of
meer willekeurig is; kenmerken, in de eene sectie zeer waardevol, kunnen
in andere secties van weinig beteekenis zijn, en tenslotte zal blijken:
„That eachspeciesismoreor lessaproblemin itself". 8 )
Wanneer nu bovenstaande uiteenzettingen aanleiding zouden kunnen
gevenomhetenormewerkdoor SARGENTenzijn tijdgenooten verricht met
minderwaardeering tegaanbeschouwen,dan moetikdaarvoortochernstig
waarschuwen. Men vergeté vooral niet, dat de tallooze soorten, door hen
onderscheiden,opwerkelijkeverschillengebaseerdzijn. Inzooverre hebben
zij onsinkennis gebracht met denvormenrijkdomvanditgeslacht.Ofmen
dezeverschillennuvoldoendeachtomdaaropsoorten tebaseeren,isechter
een andere kwestie.De moderne opvattingvan het soortbegrip leidt ertoe,
dat ruim op te vatten; vele „soorten" van SARGENT es. zullen daarbij den
rang van variëteit of van vorm krijgen. Het is duidelijk, dat van een klein
geslacht, waarin men alleen maar soorten onderscheidt men gemakkelijk
een eenvoudig systeemkanopbouwen. Zou men een grootgeslacht alsb.v.
Crataegus op deze wijze behandelen en dus belasten met een binaire nomenclatuur, en daarbij elkverschiltusschen twee individuen alssoortverschil beschouwen, dan zou het aantal soorten enorm groot zijn envan een
overzichtelijk systeem, gebouwd op verwantschap zou dan onmogelijk
sprake kunnen zijn. Men zaldus,indien het systeem der Crataegiook aan
praktischedoeleinden moetvoldoen,toteenruime opvattingvan hetsoortbegrip moeten besluiten. De cytologie zal daarbij den grondslag moeten
leverenvoordeverwantschap,welkeinditsysteemtotuitdrukking gebracht
moet worden. Natuurlijk zaler plaats zijn voor verschilvan opvatting bij
elke voorgestelde classificatie, wanneer men zich op het standpunt plaatst
eener ruime soortopvatting; maar dat is onvermijdelijk bij de bewerking
van eendergelijk groot geslacht.Eengevolgvandezeopvattingzalzijn, dat
vele soorten vormenrijk zullen zijn. Er zal nog zeer veelin devrije natuur
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verzameldenincultuur genomenmoetenwordenomeenjuistevoorstelling
te krijgen van de vormenrijkdom van elke soort en de constantheid der
kenmerken, waaropdeverschillen tusschen devormenonderling gebaseerd
zijn. Op groote schaal zullen nogonderzoekingen verricht moeten worden,
zooals door RICKETT zeer onlangs voor de soort Crataegus pruinosa in de
buurt van Columbia, Missouri,gebeurd is.Hij onderzocht eengroot aantal
exemplaren gedurende meerdere jaren op verschillende standplaatsen in
devrije natuur en kwam tot de conclusie, dat een drietal typen te onderscheiden was:forma ciliata, formaglaberrima enformapuberula. Zij verschillen in kleurderhelmknoppen,aantaldermeeldradenenstampers,rand
van de kelkbladen, beharing der bladeren en bloeiwijze en lengte der
doornen.Elkvoor zichzijn dezekenmerken onbelangrijk, maar de correlatie, welke er onderling bestaat tusschen een aantal dezer kenmerken is
echter zeer opvallend. Van een aantal exemplaren werden b.v. de meeldraden van 10bloemen en het gemiddelde aantal berekend. Het bleek dat
planten, wier bloemen eenzelfde gemiddeld aantal meeldraden bezitten,
evenzeer helmknoppen met eenzelfde kleur bezitten. Ook de verdeeling
der andere, bovengenoemde eigenschappen werd uitvoerig bestudeerd
enzoomogelijk statistischvastgelegd. Opdezewijzetewerkgaandwashet
mogelijk het reeds bovenvermelde drietal vormen te onderscheiden, welke
elkvoorzichdusgekarakteriseerd zijndooreencomplexvan eigenschappen
wier correlatie duidelijk aangetoond is. Of nu deze eenheden tot bepaalde
geographische rassen behooren dan wel of het oecotypen zijn, of nog iets
anders,zalin elk gevalafzonderlijk uitgemaakt moeten worden; belangrijk
isechterindeeersteplaatshetonderscheidenvansubspecifieke categorieën
en deze uitvoerig te beschrijven. Zij kunnen echter niet als soort gewaardeerd worden, zooals SARGENT es. deden, maar het zijn toch realiteiten.
RICKETT stelt daarom voor om voorloopig deze kleine eenheden meteen
bepaald nummersysteem aan te duiden.Dit isgeen nieuw principe. BRITTONheeft het reeds in 1908voorgesteld; CLAUSEN (1922) gebruikte het om
zijn verschillende Violavormen aan te duiden en ERLANSON (1934) paste
het toevoor het geslacht Rosa.Door eenbepaalde werkwijze kan men met
deze nummering ook de verwantschap tot uitdrukking brengen. Voor bepaaldegroepen van dezekleineeenhedenzoumendaneenternaire nomenclatuur kunnen invoeren.Dan zou men tevens daarmede het pre-evolutionistischesoortbegrip van LINNAEUS, dat nog door SARGENT es. toegepast
werd, losgelaten hebben, en vervangen door een meer moderne conceptie,
waaraan de idee der evolutie ten grondslag ligt.
Vraagt men zich af watdebeteekenisisvandergelijk minutieusenuiterst
tijdroovend onderzoek, dan wil ik hier herinneren aan de uiteenzettingen
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van JOH. MATTFELDuitBerlin-Dahlemin het jongste deel der Fortschritte
der Botanik (Vol.5, 1936).Hierin wijst hij er op,dat dergelijke onderzoekingen de basis moeten leggen voor het oplossen van de zeer belangrijke
vraagofhetcomplexvanvormen,datbestaattusschentweeofmeergeographischecategorieën,hetmateriaalis waaruitdezegeographischecategorieën
als systematische eenheden zullen ontstaan, dan wel of dit complex van
vormen secundair ontstaan is door bastaardeering der geographische categorieën. Voorts heeft het experiment ons reeds veel materiaal verschaft
betreffende dewijzewaaropnieuwevormenkunnenontstaan.Dezevormen
nauwkeurigtevergelijken methetgeenvoorkomtindenatuur,kanonseen
stapjenaderbrengentotdeoplossingvandevraaghoeindenatuurnieuwe
vormenoptreden.Slechtséénenkelgevalwilikhieralsvoorbeeldnoemen:
Het schitterende werk, dat door BAUER en zijn leerlingen verricht is met
het geslacht Antirrhinum, zoowel genetisch als phytogeographisch.
Mogen onze leden uit het bovenstaande den indruk krijgen dat vanwetenschappelijk standpunt gezien de Crataegi onsnog voor velezeer moeilijke vraagstukken plaatsen!
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) „dat het moeilijkste, onopgeloste vraagstuk en dat waarover ook het grootste
verschil van meening bestaat, dat van het geslacht Crataegus is, voornamelijk wat betreft de echtheid van het groote aantal soorten,dat opgesteldis,meerendeels gedurende
de eerste tien jaren van deze eeuw."
2
) „omdat zij h u n oogen niet gebruikten en er genoegen mee namen voor waar
aan te nemen dat, hetgeen gepubliceerd was omtrent dit geslacht, juist en afgedaan
was."
3
) „ d e soorten van Crataegus werden niet eerder herkend, omdat het materiaal geheel
i n drogen toestand was bestudeerd, waarin de kritische kenmerken voor een belangrijk
gedeelte niet meer zijn waar te n e m e n . H e t was geen ongewoon verschijnsel, in de uitgebreidste collecties soorten te vinden, van de meest verschillende vormen, van ver
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uiteengelegen deelen van N.Amerika, denzelfden naam dragende. Verschillende
groepen zelfs werden niet herkend, bijv. de intrkatae, waarvan alle soorten coccinea
genoemd werden.
4
) Het is noodzakelijk, de geheele geschiedenis der Crataegussoorten te kennen, vóór
een goed begrip van de kwestie mogelijk is. Hetzelfde is het geval geweest bij het
onderzoek van het geslacht Viola, waar de kennis van alle vegetatieve stadia van elke
soort begrepen moest worden, teneinde ze te kunnen onderscheiden. De vroegere
systematici werkten met gedroogde planten. De mogelijkheid om duistere punten van
het geslacht Crataegus op te lossen kan alleen in het veld verkregen worden en door
groepen van gemerkte boomen te bestudeeren.
5
) Systematici kenden de soorten in Amerika niet voldoende, omdat zij ze nooit
zagen. In het Gray Herbarium en het Torrey Herbarium bevonden zich slechts weinig
specimina van Crataegus. De kustvlakte bezit slechts weinig Crataegi en daar juist was
een groot gedeelte der vroegere collectie bijeengebracht. De botanische tuinen in
Europa hadden veel meer Amerikaansche soorten, dan hier bekend waren, en zij zijn
het die met het werk begonnen zijn.
e
) Ikvermoed, dat de systematici het groote aantal soorten van Crataegus niet reeds
jaren te voren ontdekt hebben, omdat Iezij eenbreedereopvatting haddenvan wat een
soort is, dan de meeste moderne botanici hebben; menige onlangs opgestelde soort
moet eerder beschouwd worden ab een vorm of een variëteit; 2e omdat het geslacht
Crataegus, naar ik meen, zeer toegenomen is in individuen en „vormen" in het N.O.
der Vereenigde Staten sinds de bosschen omgehakt zijn; zelden worden exemplaren
gevonden in het oorspronkelijke bosch van deze streek. Maar de planten nemen snel
bezit van de graslanden, scheidingswegen en onbebouwde randen; 3e omdat de andere
botanici geen tijd hadden voor een intensieve studie van een geslacht met zooveel
nauw verwante vormen als Crataegus.
') Zonder twijfel geloofden zij (de vroegere systematici) oprecht, zonder nauwgezet
onderzoek, dat het groote aantal variaties, dat zij natuurlijk niet konden ontwarren,
slechts vormen waren van verschillende soorten.
8
) Dat elke soort min of meer een vraagstuk op zich zelve is.
Bijgaande afbeelding is naar een foto, afkomstig uit de nalatenschap van Prof. Dr
J. Valckenier Suringar, welke SARGENT persoonlijk van zijn naam heeft voorzien.
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BRONNEN VOOR EEN NAAMLIJST DER IN
NEDERLAND GEKWEEKTE CRATAEGI
DOOR

H. J. VENEMA

Naar mijn meening kan een revisie der in Nederland gekweekte Crataegi
alleen dan zin hebben, wanneer we alle Crataegus-namen, welke in de
Nederlandsche tuinbouwüteratuur der negentiende en twintigste eeuw
voorkomen, in overeenstemming brengen met de thans geldende opvattingen. Of men zich daarbij laat leiden door de „Handlist of Trees and
Shrubs" (Kew 1934), dan wel door het „Manual of cultivated Trees and
Shrubs" van A. REHDER (1927), is geheel van secundair belang; terwille
van de uniformiteit is het echter gewenscht, dat we één bepaald systeem
volgen.
Hieronder volgt in de eerste plaats een overzicht van de Nederlandsche
prijscouranten, waarin Crataegi aangeboden worden. Voorts een overzicht
van de Nederlandsche tuinbouwüteratuur, welke geraadpleegd is,waaronderin de eerste plaats diverse tijdschriften enverder de belangrijkste tuinbouwwerken, welke in ons land verschenen zijn.
Wanneer ik op dit oogenblik tot een afsluiting van een dergelijke studie
wil overgaan, geschiedt dit in het besef, dat volledigheid op dit gebied
moeilijk te bereiken is. Zoo zijn niet alle Nederlandsche tuinbouwbladen
na 1910 volledig doorzocht, daar verwacht kan worden, dat hierin toch
geen onbekende Crataegus-namen zullen voorkomen. De prijscouranten
zijnzoovolledigmogelijk geraadpleegd;deBibliotheekvan de Landbouwhoogeschool bezit namelijk reeds een belangrijke verzameling van prijscouranten waarvan de basis gevormd wordt door de collecties van J. H.
KRELAGE en van B. A. PLEMPER VÂN BALEN. Ik doe hier nogmaals een
dringend verzoek aan onze leden, om ons oude prijscouranten te zenden.
Voor de huidige bezitters zijn ze in vele gevallen waardeloos; doch men
zal begrijpen, dat een zoo volledig mogelijke collectie voor de landbouwwetenschappen van veel waarde is.
In alle hier genoemde prijscouranten worden. Crataegi aangeboden,
dochnietallehiergeciteerdejaargangen dertijdschriften bevatten bijdragen
overhet geslacht Crataegus. Volledigheidshalve zijn zij echter toch opgenomen, omdat zij daaroponderzocht waren.
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*) Ook deze lijst is nogvoor uitbreiding vatbaar.
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REVISIE DER IN NEDERLAND GEKWEEKTE
CRATAEGUS-SPECIES
IV. LIJST VAN CRATAEGI, AANWEZIG IN HET ARBORETUM
DER L.H.S.TE WAGENINGEN
IE PUBLICATIE
DOOR

H. J.VENEMA
De collectie Crataegi in het Arboretum heeft de laatste jaren een belangrijke uitbreiding ondergaan. Indeeerste plaats moeten hier dekweekers genoemd worden, welke ons geheel belangeloos enkele soorten en
variëteiten schonken,welkenognietindecollectieaanwezigwaren.Voorts
werd hetArboretum verrijkt meteenuitgebreide collectie afkomstigvan
dé Gemeentekweekerijen in Den Haag, Directeur de Heer S. G. A.
DOORENBOS. Van vele soorten werd zaad aangevraagd bij diverse, vooral
Amerikaansche,botanischetuinen.Zeerbelangrijk moetgeachtwordenhet
enthout, datvanverschillende type-exemplaren, welke nog leven, onsgezondenisofnog gezonden zalworden. Zoo ontvingen wij reedsCrataegus
Carrierei VAÜVEL uit Parijs (zieMed. vanhet Arboretum der L.H.S. te
Wageningeri, Dl1,1935). Voorts is onsenthout toegezegdvan Cr.grignonensis MOUILLEF. uit Grignon (Frankrijk) en van Cr.intricataLGE, Cr.
Lambertiana LGE, Cr.kiemalis LGE, Cr.rubrinervis LGE en Cr. sorbifolia
LGE door Dr.O. HAGERUPvan het Universitets botaniske Museum te
Kopenhagen, waar deze type-exemplaren vanLANGEindenbotanischen
tuin noginleven zijn.x)
Alnaarmate hetnieuwe materiaal zal bloeien envruchtzetten, kan het
determinatiewerk voortgangvinden.Debedoeling is,datgeregeld een lijst
van gedetermineerde Crataegiuit het Arboretum in het Jaarboek gepubliceerd zalworden, waarvan hier de eerste volgt.
Crataegus apnea BEADLE*)
- Celsiana Bosc *)
- chlorosarca MAXIM. *)(ontvangen alsCrat. Schraderiana)
- euneata SIEB. *)

- dsungarica ZABEL **)(inhetArboretum eerst als Crat. pectinata Bosc)
- fecunda SARG, (zaad vanhetMorton Arb.,1924)
- flabellata K. KOCH
- grignonensis MOUILLEF. *)

- Holmesiana ASHE *)(uitBoston, viaGem. Kweekerijen, DenHaag)
*) Deze zending enthout werd reeds ontvangen inJanuari1937.
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Crataegusintricata LGE *) (id.)
- Lavalleei HERINCQ**)

- lobulata SARG,(zaaduitMünchen, 1923)
- macracantha LODD. (zaad onder den naam van Crat. macranthera LODD. uit München, 1923)
- mollis SCHEELE *)en**)
- monogyna JACQ.*)

var.arg.varieg.**)*)
ferox SCHNEID. **)(ontvangen als Crat. monogyna var. spinosissima)
globosaJ.V.S. *)
pendula DIPP. **)
stricta REHD. *)en**)
- orientalis PALL.*)

var.sanguinea LOÜDON*) (uit Kew,via Gem.Kweekerijen, DenHaag)
- Oxyacantha L.var.Paulii REHD. **)
plena WEST. *)

rosea WILLD. *)
- pentagyna WALDST.etKIT. *)(Boston)
- peoriensis SARG. **)

- phaenopyrum MED.*)
- pinnatifida BGEvar.major N.E.Br.*)
- pruinosa K. KOCH **)
- prunifolia PERS. *)en**)

- pubescens STEUD.f.stipulacea STAPF*)en **)
- punctata JACQ.**)

var.aurea AIT.**)
- rubrinervis LGE (zaadv.d.Bot.tuin, Kopenhagen, 1923)
- sanguinea PALL.*)

var.chlorocarpa SCHNETO. *)
- submollis SARG. *)(enalszaad uit Bot.tuin, Genève,1923)
- tomentosa L.**)(envan een Nederl. kweekerij ontvangen alsCrat. opulifolia)
- uniflora MOENCH. **)

- viridisL.*)en **)
1

) Auteursnaam mij onbekend.
*)Afkomstig uiteen Nederlandsche kweekerij.
**)Afkomst onbekend.
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AA

JEAN MARIE DELAVAY
1838-1895
DOOR

H. J. VENEMA

Wat weet ons volk toch weinigvan hen, die vaak ten koste van uiterste
krachtsinspanning, zoo niet van hun leven, bijgedragen hebben tot verrijking van het materiaal, dat de bouwstoffen leveren moet voor de tuinarchitectuur, een kunst, die wel is waar nog veel te weinig erkenning
geniet, maar waarin evenzeer een machtige scheppingsdrang tot uiting kan
komen als in elkeandere kunstzinnige daad. Natuurlijk weet ik heel goed,
dat de plantenverzamelaars gedreven worden door een anderen impuls,
dan alleen maar door de behoefte om onssortiment planten te vergrooten.
Maar dit mag de onbekendheid met het werk dezer ontdekkingsreizigers,
welke we algemeen aantreffen bij kweekers en plantenliefhebbers, toch
nietverontschuldigen.Hunmoeitekanniet beter beloond worden, dan door
onsvertrouwd te maken met de planten,diezijinvoerden.Hetrespectvoor
hen, en daardoor onze liefde voor de planten, kan groeien, door een blik
te slaan in hun leven.
Er isop dit gebied naar mijn meening een gaping in onze tuinbouwliteratuur.Webezitten welboeken overtuinarchitectuur en haar beoefenaren.
Maar daarnaast mag mijns inzien niet ontbreken kennis van den invoer
van planten en van haar verzamelaars. Ik meen daarom goed te doen,
nu en dan op dit vrijwel geheel onbekende terrein der cultuurhistorie de
aandacht te vestigen, door af en toe eens te verwijlen bij het leven dezer
pioniers,We openen dereeksmet den missionaris DELAVAY,
DELAVAYwerd geboren in Abondance (Frankrijk) in 1838. In 1867werd
hij als geestelijke uitgezonden naar China. Daar verkondigde hij vele jaren
het Evangelie in de provincie Kuang tung. Het is vrijwel zeker, dat hij
reeds in deze periode wilde planten verzamelde. Tijdens een verloftijd
in zijn vaderland, bracht eenander beroemd fransen verzamelaar,ARMAND
DAVIDgeheeten, hem in kennis met A. FRANCHET,verbonden aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs. Dat was in 1881.DELAVAYbeloofde aan FRANCHET,voortaan alleplantencollecties,welkehij zou maken,
naar dit Instituut in Parijs te zenden. Deze belofte is hij op voorbeeldige
wijze nagekomen. DELAVAY werd namelijk in 1882 opnieuw naar China
uitgezonden. Zijn nieuwe standplaats lag evenzeer in de provincie Yunnan
enwelinhettoennoggeheelonbekendeN.W.deeldaarvan,eenzeermoei66

lijk begaanbaar bergland. Na in Shanghai gearriveerd te zijn, werd de reis
aanvankelijk voortgezet door per stoomboot de rivier Yang tze op te
stoomen en verder per roeiboot met hulp van de bewoners, die langs deze
rivier wonen. Dat was in Maart en April 1882.21 April ging hij aan land
en trok thans in Z.W.-richting langs de gewone route naar Yunnan-sen,
de hoofdstad der provincie, waar hij begin Juni aankwam. Daar bleef hij
eenigen tijd. Begin Juli kwam hij ten slotte op zijn standplaats aan. Gedurende zijn geheelereisdoor Hupeh, Szechuan en Yunnan heeft hij planten
verzameld. Maar het belangrijkste gebied, dat hij meer dan tien jaren lang
in alle richtingen doorkruist heeft, ligt ten W., N. en N.O.van een groot
meer in debuurt van Talifu. In 1888werd hij door depest getroffen; langen tijd leed hij aan de gevolgen van deze ziekte. Na tien jaren, waarin
intensief verzameld werd, ging hij naar zijn vaderland terug. Op dezen
terugtocht in 1892werd hij gedeeltelijk verlamd.Zijn geheeleverdereleven
heeft hij de naweeën daarvan gevoeld. Ondanks dat, keerde hij tegen het
eind van 1893 naar China terug. Opnieuw was de provincie Yunnan het
doelvanzijn reis.Toenhij deN.O.hoekdezerprovinciebereikthad,noodzaakte zijn zwakke gezondheid hem tot een rustperiode van 6 maanden in
het missiehuis te Long ki. Ondanks zijn zoo ondermijnde gezondheid,
bleef hij voortgaan met planten te verzamelen, daarin bijgestaan door inlandscheverzamelaars.Pas5Februari 1895bereikte hij dehoofdplaats der
provincie, om ten slotte het dorp te bereiken, dat hem als nieuwe standplaats aangewezen was. Daar stierf hij 30 December 1895.
Er schijnt van DELAVAY geen afbeelding te bestaan. Prof. Dr L.
GERMAIN schreef mij tenminste, dat de bibliotheek van het Museum National d'Histoire naturel geen afbeelding bezat en dat het buitengewoon
moeilijk zou zijn er een te vinden.
BRETSCHNEIDER schat het gebied, dat door DELAVAY geëxploreerd is, op
ongeveer 5400 km2. Het Natuurhistorisch museum te Parijs kreeg in de
jaren 1883-1896 van DELAVAY niet minder dan 200.000 vel herbariummateriaal, afkomstig van ruim 4000 soorten. Volgens FRANCHET zouden
vandie4000soortenvoordientijd nietminder dan 1500nieuwzijnvoorde
wetenschap, gedeeltelijk zelfs behooren tot nieuwe geslachten. Het materiaalmoetdoor hemzeervolledigverzameld zijn;in 't algemeenzijn steeds
bloemen en vruchten aanwezig.
In sommige deelen van Yunnan ging het verzamelen van planten met
groote moeilijkheden gepaard. Niet alleen was het terrein in die gevallen
uiterst moeilijk begaanbaar, maar ook het klimaat waszeer ongunstig voor
het verkrijgen van behoorlijk herbariummateriaal. De overvloedige regens
en de weinige uren zonneschijn berokkenden vaak ernstig schade aan de
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reedsbijeen gebrachte collecties.Zijn laatstecollectiebijvoorbeeld vervaardigde DELAVAYin den N.O.hoektijdens een verblijf van zes maanden aldaar. Zij omvatte niet minder dan 1200soorten; daarvan bereikten slechts
750 soorteningoedenstaathetMuseumvoor Natuurlijke Historie in Parijs.
Het terrein,dat DELAVAYexploreerde,wasopde geografische kaarten in
die dagen nog een witte plek. Nu had hij op de labels van deverzamelde
plantensteedsnauwkeurigaanteekeninggehoudenvan devindplaats.Daar
dezetallooze détails van plaatsen, bergen, rivieren, etc. op de toenmalige
kaarten ontbraken,verzocht BRETSCHNETJDERhem in 1894al deze geografische bijzonderheden opeentoegezonden kaart te willen invullen. Daaraan
heeft DELAVAYmetgrootewelwillendheidvoldaan.Het behoeft nauwelijks
betoogdteworden,hoedaardoor zijn werkinwaardegestegenis.
Behalve herbariummateriaal zond DELAVAYook rijpe zaden naar Parijs.
Daaruitzijnvelenieuweenbelangwekkendeplantengekweekt.
In dehierondervolgendetabel vindt de lezer een lijstvan houtige gewassen,welkedoor DELAVAYaan dewetenschap toegevoegd zijn enwelke
alledoor FRANCHETbeschrevenwerden.Aan het eindvan dit artikel iseen
lijst van publicaties opgenomen, waaraan deze gegevens ontleend zijn.
Acacia Delavayi FRANCH. PI.Delav., 194.
Acanthopanax evodiaefolius FRANCH.
Journ. de Botan., 306, 1896.
Acer Paxii FRANCH. Bull. Soc bot,
XXXIII, 464, 1886; PI. Delav. 144,
tab. 31.
Araliastipulata FRANCH. Journ. deBotan.
304,1896.
-tomentilla FRANCH. Journ. de Botan.,
304,1896.
- yunnanensis FRANCH.Journ. de Botan.,
303, 1896.
Berberis acuminata FRANCH. Buil. Soc.
bot., XXXIII, 387, 1886;PI.Delav.,
38.
- dictiophylla FRANCH. PI. Delav., 39,
tab. 11.
- pallens FRANCH. PI. Delav., 1889, 36.
-pruinosa FRANCH. Bull. Soc. Bot.,
XXXIII, 387, 1886; PI. Delav., 37;
GardenandFor. 67,1896.
- subtriplinervisFRANCH.Buil.Mus.bist.
nat., 1895, 63.
- yunnanensis FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 388, 1886; PI. Delav., 38.
Celastrus racemulosa FRANCH. Buil. Soc.
bot., XXXIII, 455, 1886; PI. Delav.,
132.
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Clematis chrysocoma FRANCH. Bull. Soc
bot. XXXIII, 362, 1886; PI. Delav.,
1889,4.
-Delavayi FRANCH. Bull. Soc. bot.
XXXIII, 360,186; PI.Delav., 1.
- fasciculiflora FRANCH.PI.Delav., 5.
- yunnannensis FRANCH. Bull. Soc bot.
XXXIII, 361,1886;PI.Delav., 3.
Clethra Delavayi FRANCH. Journ. de
Bot.,370,1893.
Colutea Delavayi FRANCH. PI. Delav.,
158, t. 38.
Cornusquinquenervis FRANCH. Journ. de
Bot., 307,1896.
Cotoneaster angustifolia FRANCH. PI.
Delav., 221 ( = Pyracantha angustifolia SCHNEID.).

- coriaceaFRANCH.PI.Delav.,222.
- glaucophylla FRANCH. PI. Delav., 222.
- mucronataFRANCH.PI.Delav.,223.
Desmodium callianthum FRANCH. PI.
Delav.,173.
- cinerascens FRANCH. PI. Delav., 174.
- hamulatum FRANCH. PI. Delav., 175.
- hispidum FRANCH.PI.Delav., 174.
- rhabdocladum FRANCH. PI. Delav.,
173.
- yunnanense FRANCH. PI.Delav., 172,

Deutzia discolor HEMSL. var. purpurascens. —Rev.hort.244,1894; —Ibid.,
64, 1895 ( = Deutzia purpurascens
REHD.).

Dipelta yunnanensis FRANCH. Rev. Hort.
246, 1891; Journ. de Botan., 309,
1896.
Distylium racemosum SIEB. &Zucc. var.
chinense FRANCH. in I.F.S., I, 290.
EnkianthusbrachyphyllusFRANCH.Journ.
de Botan., 371,1895.
- chinensis FRANCH. Journ. de Botan.,
371,1895.
Eryobotryalasiogyna FRANCH.PI.Delav.,
225.
- prionophylla FRANCH. PI. Delav., 225,
t.46.
Euonymus amygdalifolia FRANCH. Buil.
Soc. bot. XXXIII, 453, 1886; PI.
Delav.,129.
-ilicifolia FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 453, 1886; PI. Delav., 128.
- linearifolia FRANCH. Bull. S o c bot.,
XXXIII, 455, 1886;PI. Delav.,131.
- yunnanensis FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 454, 1886;PI. Delav.,130.
Gleditschia Delavayi FRANCH. PI. Delav.,
189.
Ilex corallina FRANCH. Bull. S o c bot.,
XXXIII, 452,1886;PI.Delav., 127.
- yunnanensis FRANCH. PI. Delav., 128.
Indigofera chaetodonta FRANCH. PI.Delav.,155.
- cinerascens FRANCH. PI. Delav., 153.
- Delavayi FRANCH. PI. Delav.,154.
- pendula FRANCH. PI. Delav., 156,t. 37.
- reticulata FRANCH. PI. Delav., 153.
- sensitiva FRANCH. PI. Delav.,157.
- sericophylla FRANCH. PI.Delav., 155.
Itea yunnanensis FRANCH. Journ. de
Botan., 268, 1896.
Jasminum polyanthum FRANCH. Rev.
Hort., 207, 1891.
Koelreuteria bipjnnata FRANCH. Buil.
Soc bot., XXXIII, 463, 1886;
FRANCHET in Rev. Hort., 393, 1888;

PI. Delav., 143,tab. 29,30.
Lespedeza capilUpes FRANCH. PI. Delav.,
165; Rev.Hort.,225,1890.
- Delavayi FRANCH. PI. Delav., 165;
FRANCH.inRev.Hort.,226,1890.
- fasciculiflora FRANCH. PI.Delav., 169.
- hirtella FRANCH. PI. Delav., 167.

Lespedeza trigonoclada FRANCH. PI.
Delav., 167, tab. 42.
- yunnanensis FRANCH. PI. Delav., 166,
t.41.
Lonicera adenophora FRANCH. Journ.de
Botan.,311,1896.
- cyanocarpa FRANCH. Journ. de Botan.,
314,1896.
- Delavayi FRANCH. Journ. de Botan.,
310,1896.
- setifera FRANCH. Journ. deBotan. 314,
1896.
- stenosiphon FRANCH. Journ. deBotan.,
318,1896.
- trichopoda FRANCH. Journ. de Botan.,
317,1896.
- yunnanensis FRANCH. Journ. de Botan.,
310,1896.
Magnolia Delavayi FRANCH. PI. Delav.,
tab. 9,10.
Milletia scabricaulis FRANCH. PI. Delav.,
158.
Osmanthus Delavayi FRANCH. Buil. S o c
Linn. Paris, 612, 1886; I.F.S., II, 87.
Oxytropis yunnanensis FRANCH. PI.
Delav.,168.
PaeoniaDelavayi FRANCH.Bull.S o cbot.,
XXXIII, 382, 1886; PI. Delav., 31.
- lutea DELAVAY in sched. FRANCH.

Bull. Soc bot., XXXIII, 383, 1886;
PI. Delav.,32.
Panax Delavayi FRANCH. Journ. deBotan., 305, 1896.
Pentapanax yunnanensis FRANCH. Journ.
de Botan., 305,1896.
Prunus caudatus FRANCH.PI.Delav., 196.
- Mume SIEB. & Zucc. var. pallens
FRANCH. PI. Delav., 197 t. 44.

- serrulaFRANCH.PI.Delav.,196.
-yunnanensis FRANCH. PI. Delav., 195.
Pyrus Delavayi FRANCH. PI. Delav., 227,
t.47( = Docynia Delavayi SCHNEID.).
- scabrifolia FRANCH. PI. Delav., 229.
-yunnanensis FRANCH. PI. Delav., 228
(=Malus yunnanensis SCHNEID.).
Rhododendron atrovirens FRANCH. Buil.
Soc bot.,XXXIII, 235,1886; I.F.S.,
II, 19.
-aureum FRANCH. Journ. de Bot., 394,
1895.
- brachyanthum FRANCH. Bull.S o cbot.,
XXXIII, 234, 1886; I.F.S., II,20.
-bullatum FRANCH. Bull. Soc bot.,
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XXXIV, 281, 1887;I.F.S., II,20.
Rhododendron Bureavi FRANCH. Bull.
Soc. bot., XXXIV,281,1887; I.F.S.,
II, 21.
- campylogynum FRANCH.Bull.Soc.bot.,
XXXII, 10, 1885 et XXXIII, 233,
1886; I.F.S., II,21.
- cephalanthum FRANCH. Bull. Soc. bot.
XXXII, 9, 1885 et XXXIII, 234,
1886; I.F.S., II,21.
- chartophyllum FRANCH. Journ. de
Botan., 398,1895.
-cjliicalyx FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 233, 1886; I.F.S., II, 21;
Kew Bull., 1896,App. II, 16.
- crassum FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIV,282, 1887;I.F.S., II,22.
- cyanocarpumFRANCH.Journ.deBotan.,
389, 1895, var. van Rh. Thompsoni
Hookerfil. (Sikkim).
-decorum FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 230,1886.
-Delavayi FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII, 231, 1886; I.F.S., II, 22.
-fastigiatum FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII,234,1886.(Dezelfde alsRh.
capitatum var. FRANCH.in Bull. Soc
bot.,XXXII, 9, 1885;I.F.S., II,23).
- glanduliferum FRANCH.Bull.Soc bot.,
XXXIII, 231,1886.
-haematodes FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 232, 1886; I.F.S., II, 24.
-heliolepis FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIV, 283, 1867; I.F.S., II, 24.
-irroratum FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIV, 280, 1887; I.F.S., II, 26;
Bot.Mag.tab.7361(1894).
-lacteum FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII, 231,1886;I.F.S., II,26.
-microphyton FRANCH. Bull. Soc bot.
XXXIII, 235, 1886; I.F.S., II,28.
-neriifolium FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII, 230, 1886; I.F.S., II,28.
-oleifolium FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII,235,1886;I.F.S.,II,28.
-polycladum FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII,234,1886;I.F.S.,II,29.
-racemosum FRANCH. Bull. Soc. bot,
XXXIII, 235, 1886; I.F.S., II, 29;
Bot, Mag. tab. 7301(1893).
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Rhododendron rigidum FRANCH. Bull.
Soc. bot.,XXXIII, 233,1886;I.F.S.,
11,29.
- rubiginosum FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIV,282, 1887;I.F.S., II,30.
- scabrifolium FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIII, 236, 1886; I.F.S., II, 30;
Bot. Mag. tab. 7159 (1891).
-spiciferum FRANCH. Journ. de Bot.,
400, 1895.
-stamineum FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII, 236, 1886; I.F.S., II,30.
-sulfureum FRANCH. Bull. Soc. bot.,
XXXIV, 283, 1887; I.F.S., II,31.
-talienseFRANCH.Bull.Socbot.,XXXIII,
232, 1886; I.F.S., II,31.
- trichocladon FRANCH., Bull. Soc bot.,
XXXIII, 234, 1886; I.F.S., II,31.
- trichostomum FRANCH. Journ. de Botan., 1895, 396 ( = R h . fragrans
MAXIM, var. parviflora FRANCH. in
Bull.Soc bot.,XXXIV,284,1887.
-yunnanense FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII, 232, 1886;I.F.S., II, 32.
Rhus Delavayi FRANCH. Bull. Soc bot.,
XXXIII, 466, 1886; PI. Delav., 148.
RubusotophorusFRANCH.PI.Delav., 204.
-polytrichus FRANCH. PI. Delav., 204
(=Rubus tricolor FOCKE).
Spiraeavelutina FRANCH.PI.Delav., 201.
- virgataFRANCH.PI.Delav.,199.
- yunnanensisFRANCH.PI.Delav., 200.
Syringasempervirens FRANCH.Bull.Soc.
Linn.Paris,613,1886;I.F.S., II,84.
( = Ligustrum sempervirens LINGELSH.).

- yunnanensis FRANCH. Rev. Hort., 310,
1891.
Vaccinium Delavayi FRANCH. Journ. de
Bot., 367, 1895.
-fragile FRANCH. Journ. de Bot., 366,
1895.
- pubicalyx FRANCH. Journ. de Bot., 369,
1895.
- yunnanense FRANCH. Journ. de Bot.,
368,1895.
Viburnum pallidum FRANCH. Journ. de
Botan.,308,1896.
Zanthoxylum multijugum FRANCH. PI.
Delav.,124.
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XXI
DE H O U T I G E G E W A S S E N DER E I L A N D E N
VAN DE V O O R M A L I G E Z U I D E R Z E E
DOOR

H. J. VENEMA

Door eenaantalleden der Nederlandsche BotanischeVereeniging, welke
samen de „Commissie voor het botanisch onderzoek van de Zuiderzee en
omgeving" vormen, wordt sinds vele jaren een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar den plantengroei op de eilanden en langs den oever der voormalige Zuiderzee.Dat onderzoekwordt nog steedsvoortgezet, omdat men
ook de verandering in de samenstelling van de flora ten gevolge van het
droogleggen wenscht te constateeren. De Commissie heeft reeds een 30tal Mededeelingen gepubliceerd. Daaronder bevinden zich ookverslagen
omtrent de flora vande4Zuiderzee-eilanden, voordat de afsluitdijk klaar
was. Het leek mij wel interessant ookinonsJaarboekoptenemenwatde
botanici gevonden hebben aan houtige gewassen op deze eilanden.
OpWieringen heeft men geconstateerd:
AcerPseudoplatanüs L.. In boschjes, eendenkooien enelders gekweekt.
Alnusglutinosa GAERTN.. Bijzonder weinig; eendenkooi bij Hippolytushoef, vrijveellangsdenStroeërkoogweg, Nieuwland. Wel alles aangeplant.
Betulapubescens EHRH.komtindekooibij Hippolytushoef voor.
Betvla verrucosa EHRH. idem.
Crataegusmonogyna JACQ..Vrijveelgekweekt,maarookspontaanofsubspontaan.
Crataegus OxyacanthaL.. Verlaten eendenkooi bij Hippolytushoef en
eendenkooibij Westerklief infraaie exemplaren.
FraxinüsexcelsiorL..Eendenkooien ensomsinhagengekweekt.
HederaHelixL..VerlateneendenkooibijHippolytushoef eninhetboschjelangsden Stroeërkoogweg.
Ilex AquifoliumL...Verlaten eendenkooi bij Hippolytushoef.
Lonicera Periclymenum L.. In dedrie eendenkooien eninhetboschjeaan
denStroeërkoogweg.Hijisinderustige kooientot eenschitterendeontwikkeling gekomen; in den bloeitijd zijn deboschjes doordrenkt van den zwaren geur. In deverlaten kooi bij Hippolytushoef komen exemplaren voor
van 7m hoog.
Mespüusgermanica L..Verlaten eendenkooi bij Hippolytushoef en eendenkooibij Zandburen in fraaie exemplaren.
Piruscommunis L..Verlaten eendenkooi bij Hippolytushoef.
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PirnsMalus L.. Eenige malen jonge plantjes bij Nieuwlandverwilderd.
Populus alba L.. Eendenkooi bij Zandburen.
Populuscanescens SM.. Verlaten eendenkooi bij Hippolytushoef en door
HUNGER in de kooibij Westerklief verzameld.
Populus nigra L.. Gekweekt.
Populuspyramidalis Roz.. Kerkhof Hippolytushoef gekweekt.
QuercusroburL.. Thans slechts zeldzaam; kwam volgens de getuigenis
van een boer vroeger meer voor. Een mooi ex.bevindt zichbij den ingang
van de eendenkooi bij Zandburen; overigensvindt men nog boomen in de
verlaten kooi bij Hippolytushoef.
Ribes Grossularia L.. De tuinvorm groeitin deeendenkooienvanHippolytushoef en Westerklief.
Rubus. De verzamelde vormen van dit geslacht zijn door W.W. SCHIPPERgedetermineerd. Rubi zijn erop het eilandvrij veel,maarhet wasniet
mogelijk van alles materiaal te verzamelen. Opvallend is het groote aantal
bastaardvormen.Hierondervolgtdezeeronvolledige lijst:
Eendenkooi Hippolytushoef: R. divergens NEUM., R. plicatus W H . et N.
x vülicaulisKOEHL.,R.suberectusANDERS. X vülicaulisKOEHL..
Boschje Stroeèrkoogweg:R. sciaphilus, R. plicatus WH. et N. Xvülicaulis KOEHL., R. divergens NEUM. X vülicaulis KOEHL.
Langs den Stroeèrkoogweg: R. divergens NEUM. X gratus FOCKE ofX
sciaphilus,Salix acuminataSM..DezenbastaardvanS. cinereaenS. viminalis
vindt men hier nogal eens gekweekt; met S. cinerea samen zagen wij hem
slechtsophet erfvaneenboerderij bij de Normer.
Salix albaL.. Weinig gekweekt; WACHTER controleerde een ex.metbizonder langpuntige bladen door HUNGER in de eendenkooi bij Westerklief
verzameld.
Salix amygdalinaL...Weiniggekweekt.
Salix cinereaL..Boschje Stroeèrkoogwegenbij deNormeropheterfvan
eenboerderij.
Salix viminalis L.. Weinig gekweekt.
SambucusnigraL..Algemeen,maarwaarschijnlijk steedsverwilderd;b.v.
in de eendenkooien enin den Nieuwlandpolder.
SolanumDulcamaraL..Vrij algemeen, vnl. in de eendenkooien, als besplant. Maar verder staat zij weer, met een aantal andere voor het gebied
zeldzame planten op den Slonteldijk, vgl. AnthriscusSilvester. In Nieuwland ontbreekt zij.
Sorbus AucupariaL.. Boschjelangs denStroeèrkoogweg;zeer fraaiinde
verlaten kooi bij Hippolytushoef.
Ulmuscampestris L.. De ondersoort suberosa EHRH. is eenveelvoorko73

mendestruik in de eendenkooien vanWesterklief en Zandburen en in het
boschje langsden Stroeërkoogweg.Het typewordt alsboom gekweekt.
Op Marken heeft men aangetroffen:
AcerPseudoplatanus L.. Kerkhof (1886en 1905).
Fraxinttsexcelsior L...
Hedera Helix L.. Huis dokter.
Ilex AquifoliumL...Huis dokter.
Lonicera Periclymenum L.. Kerkhof (1886).
Sambucus nigra L..Kerkhof (1886en 1905).
Ulmus campestris L.. Dorp 1905.
Op Urk groeiden:
AcerPseudoplatanusL.. 1928achter Gemeentehuis.
Aesculus cornea WILLD.. 1905tuin havenmeester.
Populusmonüifera AIT.. 1905aangeplantvoor hotel Hoekstra.
Salix albaL.. 1905aangeplantinhetdorp.
Ulmuscampestris L.. 1905 aangeplant. 1927veel aangeplant enookopslag.1928idem.
Enten slottetrof menopSchokland aan:
AesculusHippocastanumL..rondomdekerkteEns gebruikt.1905,1927,
1934.
RibesGrossulariaL.. 1905tusschenEnsenZuidpunt.
Salix albaL.. 1905rondomkerkteEns,envar. caerulea.
SolanumDulcamara L.. Zuidpunt en bij Emmeloord op 2plaatsentusschen het riet.
Ulmus campestris L.. 1905,rondom kerk te Ens. 1927aangeplantteEmmeloordenEns.
Dezegegevenszijn ontleend aan:
TITIA W. KOOISTRA: Deflora vanSchokland.Ned.Kruidk.Arch.Dl44, blz. 289—

295,1934.
G. KRUSEMAN JR.: FloravanMarken.Ned. Kruidk.Arch.Dl 45, blz. 1-9, 1935.
J.L. VAN SOEST:De Pteridophyta en Phanerogamae van Wieringen. Ned. Kruidk.
Arch.Jg. 1931,blz.308-447.1931.
J.J. SWART: Over deflora vanUrk en Schokland. Ned.Kruidk.Arch.Jg. 1929,blz.
425-457,1930.
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XXII

CATALOGUS DER HOUTIGE GEWASSEN IN
DEN ACADEMIETUIN VAN HARDERWIJK,
VERKOCHT IN MEI 1821
DOOR

H. J. VENEMA

Dit voorjaar ontving ik van den Heer L. A. SPRINGER een afschrift van
den Catalogus der planten in den Academietuin van Harderwijk, welke in
1821 verkocht zijn. Uit deze opsomming heb ik de namen der houtige
gewassen overgenomen benevens de nummers uit de verkooplijst. Voorts
werd in een aantal gevallen de thans geldende naam door mij tusscben
haakjes er achter geplaatst. Enkele namen kan ik niet thuisbrengen. De
volledige titel van deze verkooplijst luidt aldus: „Catalogus van een uitmuntende partij kas-, oranjerie-, plant- en houtige gewassen, uitgemaakt
hebbende de Hortus van het gesuprimeerd Athenaeum te Harderwijk
enz. enz., welke verkocht zullen worden op Maandag 20 Mei 1821."
Ik ben den Heer SPRINGER zeer dankbaar, dat hij mij toegestaan heeft
deze interessante lijst te publiceeren; zij zal ongetwijfeld de belangstelling
hebben van vele onzer leden.
264. Elaeagnusangustifoüa,
Rosaalba,
Lonicera Periclymenum,
- moschata,
- var.,
- canina,
- Tartarica (L.tatarica),
270. Staphylea trifoliata (S. trifolia),
- fl. alb.,
- pinnata,
- pyrenaica,
Hydrangea arborescens,
266. - alpigena,
Genista triquetra (G.januensis),
- caerulea,
Hypericum Kalnùanum,
- symphoricarpos (Symphoricarpus 271. Ribes rubrum,
racemosus),
— var.,
- Diervilla (Diervillaspec),
- nigrum,
- virginianum (L.sempervirens),
— var.,
267. Diospyrus Lotus,
- grossularia,
Hybiscussyriacus,
Sambucusnigra,
Lauras Benzoën (Lindera Benzoin),
- canadensis,
268. Rosa cinnamomea,
- nigrafruct. viridis,
- bicolor (R.foetida var.bicolor),
272. Juniperus Sabina,
- villosa,
— var.,
- provincialis (R. gallica var. offici- communis,
nalis),
Buxussempervirens,
- spinosissjma,
— var. angustifoüa,
- gallica,
Pinusstrobus,
- rabiginosa (R. eglanteria),
- americanaalba(Piceaglauca),
269. - pendulina,
- balsamia (Abiesbalsamea),
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273. Aucubajaponica,
Thuyaoccidentalis,
- orientalis,
Ilex Aquifolium,
- elegansaurea (?)
Prunus Lauro-cerasus,
Ruscus Hippophyllum (R. hypophyllum),
SpartiumJunceum,
Genistaflorida,
274. Ligustrumvulgaris(L.vulgare),
Salixalba,
Cornussanguinea,
- fol. var.,
- siberica (C.albavar.sibirica),
275. Aesculus hippocastanum,
Acertartaricum(A.tataricum),
- monspeliensis,
- creticum (A.orientale),
- platanoides,
- pseudoplatanus,
- saccharinum,
- Negundo,
276. Philadelphuscoronarius,
Corylus Avellana,
Ptelea trifoliata,
Xantoxylum Clava-hercules (Zanthoxylum Clava-Herculis).
Halesiatetraptera,
Amygdaliscommunis,
Tiliaamericana (T.glabra),
Robinia glutinosa(R.viscosa),
277. Lycium europaeum,
Salix arenaria (prob.S.repens),
- babylonica,
- amygdalina,
Hippophae Rhamnoides,
CytisusLaburnum(L.anagyroides),
- alpinum(L.alpinum),
278. Populus nivea (P.alba var.nivea),
- tremula,
-nigra,
- dilitata (P.nigravar.italica),
- var.,
- canadensis,
279. Spiraealaevigata(Sibiraealaevigata),
- salicifolia,
- crenata,
- chamaedrifolia(S.chamaedryfolia),
- sorbifolia (Sorbaria sorbifolia),
- opulifolia (Physocarpus opuüfolius),
Berberisvulgaris,
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280. Crataegus Oxyacantha fl. pi.,
Platanuslaciniata (PI.orientalis),
Robinis caragana (Caraganasp.),
Viburnum Opulus,
--fl.pl.,
-Lantanum,
- nudum,
Morusalba,
-papyrifera (Broussonetia papyrifera),
281. Bignonia Catalpa,
Cercissiliquastrum,
Quercusphellos,
- aegilops,
-ilex,
-rubra,
-Oxoniensis (?),
- robur,
282. Daphne Mezereum,
Mespilusgermanica,
Pyrus baccata (Malusbaccata),
- var.(M.b.var.),
- arbutifolia (Aronia arbutifolia),
- botryapium (Amelanchier oblongifolia),
- cydonia (Cydoniaoblonga),
- aria(SorbusAria),
- spectabilis (Malusspectabilis),
- Amalanchier (Amalanchier spec),
283. Ceanothus Americana (C. americanus),
Celastrusscandens,
Iteavirginica,
Coluteaarborescens,
- cruenta (C.orientalis),
Potentilla fruticosa,
CoronillaEmerus,
284. Crataeguspyrifolia (C.tomentosa),
- crus-galli,
- villosa (Photiniavillosa),
- Oxyacantha,
Mespilusabortivus (M. germanica
var.abortiva),
Amorpha fruticosa,
Betulanigra,
Calycanthus floridus,
Mespiluspyracantha (Pyracantha
coccinea),
- Cotoneaster (Cotoneaster spec),
285. Rhamnus cathartica,
- frangula,
Robinia inermis (R. Pseudoacacia
var.inermis),

Carpinus Ostrya (Ostrya spec),
Fagusasplenifolia (F. sylvatica var.
aspleniifolia),
- sylvatica,
286. Juglansregia,
-alba,
-nigra,
BetulaAlnus (Alnus glutinosa),
- laciniata (A.glut.var.laciniata),
- alba,
CarpinusBetulus,
287. Prunus Mahaleb,
- Cerasus,
--gr.fi-,
--fl.pl..
- Avium,
-armeniaca,
- spinosa,
Euvonymus latifolius (Evonymus
latifolia),
-europaeus (Evonymus europaea),
- var.,
288. Fraxinus excelsior,
- integrifolia (F.excelsior),
- Juglandifolia (F. americana var.
juglandifolia),

Fraxinus pubescens (F. pennsylvanica),
- crispum (F.excelsior var. crispa),
Robinia pseudoacacia,
Ulmuscampestris (?),
--foLvar. (?),
nana(?),
- americana,
289. Rhustyphina,
- Toxicodendron,
- Cotinus (Cotinus coggygria),
- radicans (Rhus Toxicodendron
var.radicans),
Chionanthus virginiana (Ch. virginica),
Sorbus Aucuparia,
- hybrida,
Rubus canadensis,
- fruticosus,
- Idaeus,
290. Syringavulgaris,
--fl.alb.,
- persica,
--fl.alb.,
- chinensis.
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A. BARBEY: Une relique de la Sapinière Méditerranéenne
le Mont Babor. Monographie de l'Abies numidica Lann.,
XX + 82blz.en33afb., Paris,Librairie agricole, 1934.
Behalve enkele entomologische werken kennen we van BARBEY ook zijn
in 1931verschenen boek: „A travers les forêts de pinsapo d'Andalousie".
Het in den titel genoemde boek is een soortgelijk werk als de studie over
AbiesPinsapoBoiss.,doordengrootvadervan BARBEY inAndalusië ontdekt
enbeschreven.Vanelkdezerboekenwordtopdetitelpaginavermeld,dathet
iseen„EtudedeSylviculture,deDendrologieetd'Entomologie forestière".
Abies numidica komt in het wild maar op een heelklein plekje van onzen
aardbodem spontaan voor, nl. op een bergcomplex tusschen Sétig en de
Middellandsche Zee in Noord-Afrika, de Mont Babor. In het voorwoord
geeft allereerst GÜINIER een belangwekkend overzicht over de Abiessoorten rond het Middellandsche Zee-gebied,hun opvallende geografische
verspreiding, nl. meerendeels als gescheiden groepen, en een mogelijke
verklaringvoor deze verspreiding. Het betreft hier soortenalsAbiescilicica
CARR.,A. Nordmanniana SPACH, A. Bornemülleriana MATTF.,A. cephalonica
LOUD., A. Borisii-regis MATTF., e.a.Verschillende dezer soorten zijn ongetwijfeld geografische soorten. BARBEY deelt in dit boek allerlei bijzonderheden mede van debosschen waarin A. numidica groeit, de economische
beteekenis van dit gebied, degeologische gesteldheid, meteorologische gegevens, etc. Veel aandacht wordt ook geschonken aan de insecten, welke
voorkomen op A. numidica.Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de bestaansmogelijkheid van dit als natuurreservaat aangewezen complex. Veeteelt, boschbranden, houthakken, etc. hebben in den loop der jaren een
buitengewone vernieling van het bosch teweeg gebracht. Zelfs ook thans
nog, ondanks het feit, dat het gebied tot natuurmonument verklaard is,
gaathet doorvoerenvaneffectieve beschermingsmaatregelen met dusdanige
moeilijkheden gepaard, dat het gebied van A. numidica steeds kleiner
wordt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor A. Pinsapo, wiens bestaansmogelijkheid ook metden daggeringer wordt.Als we eerlijk zijn, moeten
we bekennen, dat, hoe interessant de door BARBEY waargenomen feiten
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ook zijn —immers we wisten tot heden feitelijk niets van dit gebied —
deze publicatie toch nog allerminst een grondig onderzoek beteekent. Het
isdiep bedroevend, dat deze boomen bezig zijn te verdwijnen van hun natuurlijke standplaats, door een verregaand roekeloos ingrijpen van den
mensch,terwijl onzekenniservannogzoouiterst geringis.Het vernietigen
van een soort, hetzij plant of dier, door den mensch, is bovendien een der
allerzwaarste misdaden. Het iseenverliesvan denatuur, dat nimmer meer
te herstellen is.
Het is dan ook de groote verdienste van BARBEY, dat hij ons gewezen
heeft op deze bedreigde plaatsen.
Het boek is geïllustreerd met een aantal voortreffelijke foto's, welke ons
een uitstekend beeld geven van het vegetatiedek, maar ook van de ernstige
vernielingen,waaraandezesoort óphaareenigestandplaatsblootstaat.
W. J. BEAN: Handlist of Trees and Shrubs (excluding
Coniferae) cultivated in the Royal Botanical Gardens Kew,
4e editie 1934.
Daar door het Internationale Tuinbouwcongres te Rome (1935) besloten is voor de eerstvolgende jaren o.m. deze Handlist, behoudens een
aantal toevoegingen en wijzigingen als basis voor de nomenclatuur te
beschouwen, zal bij onze kweekers wel groote belangstelling bestaan voor
deze uitgave. Zij wijkt in verschillende opzichten af van de 3e uitgave.
In de eerste plaats is het aantal soorten, dat in cultuur genomen is (vooral
van Rhododendron en Crataegus), aanmerkelijk uitgebreid. Voorts zijn de
genera alphabetisch gerangschikt en, binnen het geslacht, evenzeer de
soorten. Het geheel heeft daardoor zeer aan practische bruikbaarheid gewonnen. In de opvatting der geslachten zijn enkele veranderingen aangebracht. Het oude geslacht Pyrus is nu verdeeld in de geslachten Pyrus,
Malus, Sorbusen Aronia. In plaats van Tecoma spp. wordt nu gesproken
van Campsis. Ookdeopvattingen betreffen deomgrenzingvanhet geslacht
Helianthemumzijn gemoderniseerd. De lijst is samengesteld door W.
J. BEAN. Van de gevolgde nomenclatuur zegt A.W. HILL: „The Nomenclature and Classification adopted are such as Mr. Bean considers will be
mostly appreciated by the horticultural public."
J. J. BOSMA: Platenatlas boomen en heesters. Amsterdam
1935.
Van dezen Platenadas is tot heden slechts 1aflevering verschenen. De
opzet van deze uitgave is ongetwijfeld zeer sympathiek. Een collectie losse
afbeeldingen van houtige gewassen, zoowelin zomer- alsin wintertoestand
kan uiterst waardevol zijn. De losse platen veroorloven een rangschikking
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op verschillende wijze: alphabetisch, geographisch, vorm en bloeitijd, etc.
De beteekenis ervan is door den samensteller in een prospectus goed in het
licht gesteld. Zij kunnen een onmisbaar hulpmiddel vormen bij het tuinbouwonderwijs; ook den leeraar in Natuurlijke Historie aan middelbare
scholen kunnen zij diensten bewijzen. Tuinarchitecten en boomkweekers
kunnen het publiek een voorstelling van het plantenmateriaal geven.
Deze eerste aflevering bevat platen van: Alnus glutinosa GAERTN.,
Andromeda japonica THUNB., A. floribunda BENTH. et HOOK., Aucuba
japonica T H U N B . , Berberis Gagnepainii SCHNEIDER, X B. Aquifolium PURSH,
Camellia japonica L., Cedrus atlantica MANETTI, Clematis montana BUCH.HAM., Forsythia suspensa VAHL, Hamamelis japonica SIEB, et Z u c c , Ilex
Aquifolium L., Jasminum nudiflorum LINDL., Kenia japonica D C , Laburnum anagyroides MEDIK., Magnolia Kobus D C , Osmanthus Delavayi
FRANCH., Prunus blireiana ANDRE, Prunus Padus L., Prunus serrulata
L I N D L . var. hisakura KOEHNE, Rhododendron amoenum PLANCH., X Rh.
praecox CARR., Rh. racemosum FRANCH., Rhodotypus kerrioides SIEB, et
Z u c c , Sciadopitys verticillata SIEB, et Z u c c .
Ten onrechte heeft de schrijverachtereikensoortnaameenpunt geplaatst.
Bij 7 soortnamen ontbreekt de auteursnaam; bij den auteursnaam SIEB. U.
Zucc. wordt niet voldoende rekening gehouden met het afgekort zijn dezer
namen; D E CANDOLLE wordt nu eens als D.C., dan weer als D C afgekort.
Dit gedeelte kan beter verzorgd worden. In de meeste gevallen is voorts op
elke plaat vermeld de familie waartoe de afgebeelde soort behoort, het land
van herkomst, kleur van bloem envrucht;waarom hierin geenuniformiteit ?
De groote beteekenis van fotographie is gelegen in haar objectieve
waarde. Niet te ontkennen valt echter, dat in vele gevallen de wetenschappelijke beteekenis van goede teekeningen veel grooter is. De teekenaar
moet zich dan van al zijn artistieke neigingen kunnen ontdoen. Is dat niet
het geval, dan ontstaat vaak een product, dat wetenschappelijk van geringe
waarde en aesthetisch onbevredigend is. Tot mijn spijt moet ik bekennen,
dat de Heer BOSMA zich te veel door zijn artistieke sentimenten heeft laten
leiden. Waar hijzelve in zijn prospectus wijst op de beteekenis van dergelijk werk voor onderwijsdoeleinden, meen ik, dat hij in verschillende gevallen daarin te kort geschoten is. Ik zou den Heer BOSMAwillen raden eens
werk te bekijken van bijv. Japansche of Javaansche plantenteekenaars, of
bijv. de Silva of North America. Willen dergelijke teekeningen wetenschappelijke waarde bezitten, dan moet elk détail volkomen natuurwetenschappelijk verantwoord zijn.
Daaraan beantwoorden de teekeningen van den Heer BOSMA niet voldoende. Over haar aesthetische waarde zal ik mij niet uitlaten. Het komt
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mij voor, dat leeken inderdaad een goede voorstelling kunnen krijgen van
de afgebeelde planten. Bovendien kunnen deze platen een waardevol bezit
zijn voor boomkweekers en tuinarchitecten. Het zou dan ook om deze
reden jammer zijn, wanneer de uitgave (welke in eigen beheer geschiedt)
niet voortgezet kan worden. De buitengewoon lage prijs, slechts f 0,75
voor 25afbeeldingen, kan althans voor niemand een bezwaar zijn.
CH. J. CHAMBERLAIN: Gymnosperms. Structure and
Evolution, 484 blz., 397 fig.. The University of Chicago
Press, Chicago Illinois, 1935.
Dit nieuwe boek van CHAMBERLAIN is een wetenschappelijk werk, dat
nog het best tevergelijken ismet PILGER: Gymnospermae in: „Die natürlichen Pflanzenfamilien".
Het isdus geheel anders van opzet dan boeken als BEISSNER: Handbuch
der Nadelholzkunde of BAILEY: The cultivated Conifers. Deze laatsten
toch leggen den nadruk op gedetailleerde soort- en variëteitsbeschrijving.
In het hier aangekondigde boek worden embryologie en anatomie uitvoerig behandeld. Een groote plaats is ook ingeruimd aan de uitgestorven
vormen. Zoodoende is een basis verkregen voor verschillende beschouwingen betreffende de afstamming en de verwantschap. De géographie is
er veel minder uitvoerig in behandeld dan in PILGER. Zeer belangrijk zijn
ook de talrijke afbeeldingen, waarmede het boek geïllustreerd is. Zoowel
deteekeningen alsdefotografische opnamen zijn met zorggekozen en zeer
instructief. Helaas komen enkele foto's niet goed tot haar recht. De literatuurlijst bevat niet minder dan 719 nummers.
Bijeenboekalsdit, dat uitden aard der zaakinhooge mateden stempel
van zijn bewerker draagt, heeft het geen zin nader in te gaan op allerlei
bijzonderheden. Voor wie iets meer wil weten van de Gymnospermae dan
alleenmaardennaamvandediversesoorten envariëteiten,dietotdezezoo
belangrijke groepvan planten behooren, iseen ernstige studievan dit zeer
heldergeschrevenboekmetzijnvoortreffelijke illustratieszeeraantebevelen.

V. CRUMIERE-BRIQUET: John Briquet (1870-1931). PhanerogamicMuseum Nationald'Histoire Naturelle.Paris1935.
In ons Jaarboek 1931 schreef wijlen Prof. Dr J. VALCKENIER SURINGAR
eennecrologie,gewijd aanDr JOHN BRIQUET,directeurvandenbotanischen
tuin en conservator van de herbaria der stad Genève. Nu een uitvoerige
biografievan BRIQUETverschenen is,meenen wegoedtedoenop deze uitgave te wijzen. Immers BRIQUET heeft als Rapporteur-général en als voorzitter van desectievoor nomenclatuur in hooge matezijn stempel gedrukt
op denomenclatuurregels. Heeft depractijk dusvooral met dezezijde van
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zijn werk te maken, de botanicus eert hem als een geleerde van een bijzonder vruchtbare wetenschappelijke activiteit.
In het eerste hoofdstuk van deze biografie wordt de jeugd van BRIQUET
beschreven. Hij stamt uit een geslacht van bekende papierhandelaars, dat
oorspronkelijk in Frankrijk wonend, sinds 1722 zich in Genève gevestigd
heeft. Dezevoorouders bewogen zichsterk op philanthropisch en religieus
gebied. Een hunner heeft het eeredoctoraat der Universiteit van Genève
gekregen voor zijn historische en palaeografische studies. Deze, C. M.
BRIQUET, was,behalve een man van wetenschappelijke verdiensten ook een
voortreffelijk bergbeklimmer. Hij nam o.m, deel aan de eerste bestijging
van den Mont Blanc met COMMAYEUR.
JOHN BRIQUET werd 13 Maart 1870 te Genève geboren; reeds op zeer
jeugdigen leeftijd zonden zijn ouders hem naar Engeland en Duitschland,
voornamelijk om de talen te leeren. Op 17-jarigen leeftijd vangt BRIQUET
zijn botanische studies aan de Universiteit aan. In die dagen was deze
wetenschap daar schitterend vertegenwoordigd door ALPH. DE CANDOLLE.
In 1889trekt hij naar Berlijn, waarzijn leermeesterszijn: ENGLER,ASCHERSON, M A G N U S en

SCHWENDENER.

Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van BRIQUET'Sleven als botanicus te Berlijn. Een lijst is opgenomen van zijn wetenschappelijke publicaties.Dezeomvat meer dan400nummers.
Het volgende hoofdstuk deelt allerlei bijzonderheden mede over zijn
werkzaamheden betreffende de nomenclatuur. Zeer boeiend om te lezen
is het hoofdstuk, waarin we BRIQUET leeren kennen als reiziger en veldbotanicus. Vooral in dit gedeelte zijn vele dagboeknotities opgenomen, die
ons nader brengen tot den mensch BRIQUET. Hij was ook een goed vaderlander, zooals uit het laatste hoofdstuk, dat getiteld is „John Briquet,
Soldat" duidelijk blijkt. Zoo werd aan de Novembermoeilijkheden, waaraan ook Zwitserland in 1918niet ontkwam, mede door zijn zeer tactvoloptreden, spoedig een eind gemaakt. Nauwelijks is de vrede geteekend, of
BRIQUET doet echter alle moeite om weer zoo spoedig mogelijk te geraken
tot internationale samenwerking. Als resultaat daarvan werd in 1919 de
Union internationale des sciences biologiques opgericht, wier eerste secretaris hij werd en van 1928 af haar vice-voorzitter. Is het te verwonderen,
dat zijn vroegtijdige dood een diepen indruk gemaakt heeft opallen, die
nader met dezen wetenschappelijk veelzijdigen en geestelijk zeer fijn voelenden mensch in aanraking waren geweest?Prof.Dr F.A.F.C.WENT,
in leven hoogleeraar te Utrecht, schreef naar aanleiding van het heengaan
van BRIQUET het volgende: „La mort du Dr BRIQUET n'est pas seulement
une perte irréparable pour lascience delabotanique qu'il avait enrichie de
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tant de belles publications, mais c'est aussi une perte énorme pour ce
travail de rapprochement entre les peuples civilisés auquel il consacrait
tout son temps. C'est spécialement ce travail qui nous a rapprochés et qui
me fait sentir sa perte comme une douleur personelle." x)
H. HARMS, B. P. HOCHREUTINER en A. B. RENDLE: International Rules of Botanical Nomenclature. Ed. 3. Gustav
Fischer, Jena, 1935.
Op het 6e Internationale Botanische Congres, in 1935 te Amsterdam gehouden, is deze derde editie aangenomen, welke in 1930 in Cambridge in
principe was samengesteld. Behalve dit zijn nog enkele regels en aanbevelingen aangenomen, doch deze worden pas van kracht, wanneer het volgende Intern. Bot. Congres te Stockholm (1940) de definitieve redactie
daarvan heeft erkend. Deze derde uitgave is door de Hoogleeraren HARMS
(Berlijn), HOCHREUTINER (Genève) en RENDLE (Londen) verzorgd. De
beide vorige uitgaven heeft BRIQUET (Genève) in het licht gegeven. Het
late verschijnen van deze derde uitgave, immers slechts enkele maanden
voor den aanvang van het 6e I.B.C. vindt zijn reden o.m. in het overlijden
van BRIQUET (1931). BRIQUETheeft nogwelde debatten, welkete Cambridge
gevoerd zijn, kunnen samenvatten (Fifth Int. Bot. Congr., Cambridge
1930 C R . des débats de la Sous-Section de Nomenclature botanique.
Report of proceedings, p . 554-652,1931). Als plaatsvervanger van BRIQUET
in het Bureau Permanent de Nomenclature werd de voorbereiding van de
bewerking der derde uitgave opgedragen aanProf. Dr H . HARMSte Berlijn.
Deze laatste verzekerde zich de medewerking van Dr A. B. RENDLE, lid
van het Bureau Permanent de Nomenclature, dat de derde uitgave der
Nomenclatuurregels bezorgd heeft. A. A. RENDLE heeft de Engelsche bewerking op zich genomen, met de medewerking van J. RAMSBOTTAM, T . A.
SPRAGUE en A. J. WILLMOTT. Prof. Dr L. MANGIN, uit Parijs, die met
RENDLE en HARMS het Bureau Permanent en het Editorial Committee
(Comité belast met de uitgaven) vormde, werd niet bereid gevonden tot
medewerking. Voor de verzorging van den Franschen tekst werd nu aangezocht Prof. D r B.P. HOCHREUTINER, de opvolger van BRIQUET in Genève,
die de uitnoodiging aanvaardde. HARMS, RENDLE en HOCHREUTINER hebben
na ingespannen arbeid, met medewerking van vele deskundigen, tenslotte
deze uitgave in 3 talen uitgegeven.
1
) De dood van Dr Briquet is niet alleen een onherstelbaar verliesvoor de botanische wetenschap, welke hij verrijkt heeft met zoovelemooiepublicaties,maar het
is tevens een buitengewoon verlies voor het toenaderingswerk tusschen beschaafde
volken, waaraan hij al zijn tijd wijdde.Het isin het bijzonder dit werk,dat onsweer
tot elkaar gebracht heeft en dat mij ditverliesals eenpersoonlijkesmartdoetgevoelen.
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W. J. HENDRIKS: Onze Loofhoutgewassen. Verschijnt in
12 afl. elk bevattende 48 blz. à f 1,25 bij H. Veenman &
ZonenteWageningen.
Dezerubriek isalleen bedoeld onzeleden tewijzen opnieuwe uitgaven.
Zoo beschouwd is een aankondiging van het boek van HENDRIKS in het
Jaarboek der N.D.V. eigenlijk overbodig; immers het meerendeel harer
leden zal ongetwijfeld ingeteekend hebben op dit werk. Met de publicatie
ervan zet HENDRIKS een traditie voort, waarop wel eens gewezen mag
worden. Ikbedoelhetfeit, datsindsdezeventiendeeeuwuit het tuinbouwbedrijf telkensweermannenopgestaanzijn, diehunvakgenootenvanvoorlichting gediend hebben door hun uitgebreide kennisneer teleggen in verschillende boeken. Het ligt voor de hand, dat de practijk zelve het beste
begrijpt, waaraan behoefte bestaat. Nu was er sinds C. DE VOS, wiens
Beredeneerd Woordenboek der voornaamste Heesters en Coniferen (Groningen, 1867)enwiensHandboek tot depractische kennisder voornaamste
Boomen, Heesters en Coniferen voor den vrijen grond geschikt (2e dr.,
Amsterdam 1887) een zeer grooten invloed uitgeoefend hebben en die
zelfsnunognietvergetenzijn,geenwerkverschenen,datonseen behoorlijk
overzicht gaf van alles, wat er thans aan houtige gewassen in cultuur is.
Dit klemt des te meer, daar het sortiment sindsdien zeer sterk uitgebreid
is. Het boek van Dr B. K. BOOM: Nederlandsche Dendrologie, dat in
1933uitgekomen is,werd immers meer voor het onderwijs bestemd.
Elk geestelijk product is een kind van zijn tijd. We mogen gerust verklaren, dat het nu verschijnend werk van HENDRIKS alleszins beantwoordt
aan de eischen, welke men thans aan een soortgelijke uitgave mag stellen.
Hier nog eens den opzet van dit werk mede te deelen, lijkt me overbodig.
De meeste kweekers zullen er uit ervaren, dat hun sortiment nog in verschillende richtingen uitgebreid kan worden, want HENDRIKS heeft niet
alleendezeldzaamstehoutigegewassen,welkeinonslandgekweektworden
in zijn boek opgenomen, maar ook een aantal, waarvan de kansvan slagen
der cultuur ongetwijfeld verzekerd is,ookalontbreken zijnogin ons land.
De vele waardevolle cultuuraanwijzingen zullen voor kweekers, tuinarchitecten en liefhebbers welkom zijn. Vele malen wordt gewezen op de
bruikbaarheid van het materiaal voor minder bekende doeleinden. Natuurlijk ishet boeknietvolkomen.Er zijn drukfouten blijven staan en hier
endaarstaanonjuistheden. Maarditisdoordeuitgifte vaneen aanvullende
lijst met verbeteringen gemakkelijk weer in orde te brengen. Dat het beschrijvingsschema niet steeds even straf doorgevoerd is,zal den liefhebber
en kweeker niet hinderen. Bepaald jammer is, dat determinatietabellen
der soorten ontbreken. Wie der leden van deN.D.V.neemt eens een ge84

slacht ter bewerking ter hand? De Redactie van het Jaarboek zal deze
gaarne opnemen!
Ikkannietnalatentewijzenopdetypografisch voortreffelijke verzorging
van dit boek. Het groote aantal lettertypen, dat noodig was, is met goed
begrip gekozen. De afbeeldingen naar fotografische opnamen, welke een
bijzondere aantrekkelijkheid van het boek vormen, zijn met smaak over
de pagina's verdeeld en komen zeer goed tot haar recht. Wanneer bij de
voltooiing van dit werk nog diverse inhoudsopgaven opgenomen zullen
worden, voorts verklaringen der technische termen, enz., dan zal het geheel ongetwijfeld zeer aan bruikbaarheid winnen. Mogen schrijver en
uitgever devoldoeningsmaken,dat in dezetijden van groote moeilijkheden
voor den tuinbouw, dit werk toch de plaats vindt, waar het ten volle aanspraak op maakt. Het behoort in het bezit te zijn van eiken boomkweeker
en tuinarchitect, die zich zelve respecteert; den tuinliefhebber zal het een
bron zijn van veel wetenswaardigs.
K. HUECK,e.a.:Der deutscheWald.SeinLeben und seine
Schönheit, 544 blz., 600afb. 1935. Verlag Ullstein, Berlin.
Van dit boek roemen we vooral de zeer fraaie afbeeldingen, waarvan
enkele gekleurd zijn. Hoewel we op dit gebied de laatste jaren al zeer veel
moois gezien hebben, zijn de samenstellers van dit werk er toch in geslaagd vele biologisch interessante feiten vast te leggen. Het boek biedt
ontspanningslectuur van de beste soort.
J. HUTCHINSON:TheFamiliesofflowering Plants,Vol. II,
Monocotyledones, X + 243 blz., 107 fig. Mac Millan and
Co Ltd. Londen, 1934.
Een bespreking van deze, nog al afwijkende bewerking der Monocotyledonae, hoort niet thuis in ons Jaarboek. Ik had dit boek dan ook laten
rusten, ware het niet, dat er een kaartje in voorkomt van de verspreiding
derRuscaceaejendeze familie trekt immers nog de belangstelling van den
rasechten dendroloog!
F. L. KEAYS: Old Roses, XI + 222 blz. The Mac Millan
Company, New York, 1935.
Of in dit boek nieuwe historische vondsten voor den eersten keer gepubliceerd worden kan ik niet beoordeelen. Zeker is echter, dat zij, die zich
interesseeren voor de geschiedenis van één onzer belangrijkste cultuurproducten, in dit boek een schat van interessante gegevens verzameld
vinden. We noemen slechts Rosagallica, Rosacentifolia, Rosa damascena,
Rosaindica,Rosasemperflorens;voortsdeMosrozen,deBrierrozen,Muskus85

rozen, Theerozen, Bourbonrozen, Noisetterozen, enz., wier geschiedenis
uitvoerig behandeld wordt. Enkele afbeeldingen naar oude teekeningen
zijn gereproduceerd. De afbeeldingen naar fotografische opnamen zijn
maar matig, maar het geheel istoch zeer lezenswaard.
E. MARKHAM: Clematis. The large and small forms. 116
biz.,25afb. London, Country life limited, 1935.
In het vorige Jaarboek heb ik de aandacht gevestigd op een artikel van
SPINGAFN; maar ook dit boekje, in handig formaat uitgegeven, zal devele
vrienden van het geslacht Clematis zeer welkom zijn. In dit boekje worden
alleen die C/ematósoorten beschreven, welke winterhard zijn.Naeenkorte
inleiding worden enkele opmerkingen gemaakt betreffende de geschiedenis
van dit geslacht; het 2e hoofdstuk handelt over de cultuur van Clematis
en haar toepassing in tuinen. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan
de vermeerdering. Hoe nieuwe variëteiten gewonnen worden, wordt vermeldin hoofdstuk 4;vervolgens wordteen pleidooigehoudenvoor de potcultuur van dit gewas. Ook wordt gewezen op de sierwaarde van het geslacht, niet alleen alsgesneden bloem, maar ookwanneer zein vrucht zijn.
Voortswerktdeschrijver eenplanuitvooreen Clematis-tvóa,zooalsweook
kenneneenRosarium,eenHeidetuin, enz..Ziekten enplagenvanditgewas
krijgen tevens een beurt.
SPINGAEN (zie vorig Jaarboek) schrijft over de vertegenwoordigers van
dit geslacht in Amerika. Het laatste hoofdstuk geeft een beschrijvende lijst
van de soorten, bastaarden envariëteiten, welkein cultuur zijn, met gegevensomtrent hun oorsprong,verzamelaar, etc. De afbeeldingen naar fotografischeopnamenopglanzendpapierafgedrukt,zijnoverhetalgemeengoed.
K. MAIYABE and Y. KUDO: Icônes of the essential forest
trees of Hokaido. Vol. I—III, published by the Hokaido
Government, 1929-1932.
Hoewel deze tweede druk reeds enkele jaren geleden verschenen is, wil
ik toch nog wijzen op het bestaan van dit prachtige werk, temeer daar de
Bibliotheek van deL.H.S.teWageningen een exemplaar van deze uitgave
aangeschaft heeft. In dit royaal uitgevoerde werk zijn 86 houtige gewassen
in kleurendruk afgebeeld; deze zijn vrijwel alle zonder uitzondering voortreffelijk uitgevoerd. Behalve een habitusbeeld zijn ook vele détails van
bloemen en vruchten opgenomen. Apart mogen vermeld worden de afbeeldingen der kiemplanten, een onderdeel dat anders vrijwel steeds verwaarloosd wordt. De tekst isin de engelsche en japansche taal geschreven.
Op de algemeene beschrijving volgen nog bijzonderheden betreffende
standplaats, verspreiding ennuttig gebruik.
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M. MIYASHÏ: Sakara (Japanese Cherries), 70 biz., vele
foto's. Bruce Humphries, Boston, 1935.
Van dit boekje las ik een bespreking in het Journal of the New York
Botanical Garden, Vol.XXXVI, 1935-Hierin worden de oorsprong en de
verspreiding der Japansche kersen besproken, voorts de cultuur, enkele
tuinen en bekende exemplaren. Het systematisch gedeelte moet nogal afwijken van onze westersche opvattingen.
T. NAKAI:Flora SilvaticaKoreanaParsXIX, Ulmaceae et
Moraceae. Published by-the Forest Exp. Stat.,Gouvernm.
General of Chosen. Keijyo; Japan, 1932.
Ook op het bestaan van dit standaard-werk is nog nimmer in ons Jaarboek gewezen. De soortsbeschrijvingen zijn uitvoerig, evenzeer de standplaatsvermelding en literatuuropgaven. Voorts zijn determinatietabellen
vandegeslachten ensoortenopgenomen.DetekstisinhetLatijn, Engelsch
en Japansch gesteld. De ongekleurde afbeeldingen zijn zeer eenvoudig gehouden, maar uiterst verzorgd. Dit deelbevat verspreidingskaartjes van
Zelkovaserrata, C.jessoensis, C. Leveillei, C. koraiensis, C. koraiensis var.
arguta, C. choseniana, C. edvlis, C. cordifolia,C. sinensis var. japonica,
C.Bungeana,C.aurantiaca, Ulmus Davidiana,U. Davidiana var.japonica,
U. Davidianavar. laevigata,U. coreana, U. laciniata, U. manshurica, U.
macrocarpa enHemiptelea Davidii.
T. NAKAI: Flora Silvatica Koreana Pars XX,Bambusaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Magnoliaceae. Published by
the Forest Experiment Station, Gouvernment General of
Chosen, Keijyo; Japan, 1933.
Dit deel verdient eveneens de volle belangstelling der dendrologen. Behalve uitvoerige beschrijvingen der soorten, moet ook gewezen worden op
deuitvoerigeliteratuurverwijzingen. Verspreidingskaartjes zijn o.m.opgenomen van Juglans mandschurica MAX., Magnolia parviflora SIEB, et
Zucc. en Magnolia KobusD C . Ook in dit deel treffen ons weer bijzonder
de zeer fraaie, uiterst sobere teekeningen.
W. NEILSON JONES: Plant Chimaeras and Graft hybrids.
Methuen's Monographs and biological subjects. Methuen&
Co Ltd., London, 1934.
Daar dit handige boekje niet uitsluitend geschreven isvoor den botanicus, lijkt het mij van belang in onsJaarboek er de aandacht opte vestigen.
Na enkele inleidende opmerkingen betreffende het verband tusschen ent
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en onderstam, worden de verschillende typen van entbastaarden besproken.
Van de houtige gewassen zijn het best bekend de verschillende vormen
van Crataego-Mespilus en Cytisus Adami; voorts worden besproken de
Bizzaria, Pyro-Cydonia, Amygdalo-Persica en Hydrangea vormen. Behalve de houtige gewassen worden uit den aard der zaak ook de kruiden
(voornamelijk Pelargonium en Solanum) besproken. Het boekje, dat goed
geïllustreerd is, leest aangenaam en geeft een voortreffelijk overzicht over
alles, wat tot 1934 over dit onderwerp bekend was. Onderzoekingen van
G. HABERLANDT, welke nadien verschenen zijn, zullen het volgend jaar
besproken worden.
A. REHDER: Corrections and Emendations of REHDER'S
Manual of cultivated Trees and Shrubs, Jamaica Plain,
Mass., 19 blz., 1935.
Het is mij gebleken, dat menvrij algemeen onkundig isvan het bestaan
dezer toch zoo onmisbare lijst van verbeteringen en aanvullingen op het
bekende handboek van REHDER. Daarom lijkt het mij gewenscht even met
eenenkelwoord op het bestaan van dezelijst te wijzen.
O. WAGNER: Der Walnussbaum und der Haselnussstrauch, 64blz., 22afb., Gärt. Lehrhefte, Paul Pary, Berlin,
1935.
Een practisch boekje, dat veel wetenswaardigs bevat betreffende de
cultuur van den Walnoot en den Hazelnoot. Waar de belangstelling voor
de cultuur van deze soorten ook bij ons stijgende is, mag hier gewezen
worden op dit nuttige werkje. Verschillende interessante afbeeldingen,
o.m.vanzeeroudeexemplaren, zijn in dentekst opgenomen.

II. PERIODIEKEN
Chronica Botanica,Vol. I en II, edited by Fr. Verdoorn,
Leiden, 1935en 1936.
Reeds op verschillende plaatsen had ik gelegenheid op bovengenoemd
Jaarboek te wijzen. Daar ik er van overtuigd ben, dat deze uitgave onmisbaar isvoor allen, die op eenigerlei wijze in aanraking komen met „toegepaste botanie", kan ik niet nalaten ook de aandacht van onze leden hierop
te vestigen.
Chronica Botanica bevat geen resultaten van wetenschappelijk onder88

zoek; daarvoor dienen reeds verschillende tijdschriften. Maar het geeft
verslagen van congressen, jaarvergaderingen, programma's voor komende
congressen, etc. Het bevat voorts de samenstelling van de wetenschappelijke staven der verschillende laboratoria, instituten, proefstations en dealdaar verrichte of loopende onderzoekingen. Willen wij b.v. weten wie er
werken aan het East Mailing Research Station of welke onderzoekingen er
verricht worden aan het Department of Horticulture and Ornamental
Horticulture te New York, dan geeft dit jaarboek ons de volledige inlichtingen. Het kan gewenscht zijn op een bepaald oogenblik te weten wie er
werken over bepaalde plantenfamilies of -geslachten. Dit jaarboek licht U
ookopditpuntin.Wiewetenwilhoehetmetdebotanische wetenschappen
(dusookweer in denruimsten zin) gesteldisinRusland, Yoego-Slavië, op
Ceylon, etc., welke Tuinbouwvereenigingen er in Engeland zijn, wat het
adres isvan b.v. dePoolsche Dendrologische Vereeniging, enz.,voor deze
enveleandere vragenisChronica Botanica een betrouwbare gids.De Jaarboeken zijn zeer soliede gebonden, met kleine, maar zeer duidelijke letter
gedrukt, zoodat op de 500 bladzijden per deel een enorme hoeveelheid
gegevens bijeengebracht is. Uit bovenstaande voorbeelden moge genoegzaamblijken, dat ditwerkookvoordenTuinbouwvangrootpractischnutis.
Moge dit handboek met zijn enorme schat van gegevens, welke nergens
anders in een dusdanig bestek te vinden zijn, ook in ons land zijn vruchtbare functie van internationale bemiddelaar in ruime mate vervullen. Den
uitgever,Dr FR. VERDOORN,komtmetzijnstafvanmedewerkerseenwoord
van bijzonderen dank toevoor dit zeer omvangrijke werk.
CURTIS'S Botanical Magazine,Vol. CLVII, 1934.
Dit deelisverlucht met het portret van O. STAPF,aanwiens herinnering

dit deel ook opgedragen is. De opdracht luidt aldus: „To the memory of
OttoStapf,Ph.D., F.R.S.,V.M.H.,F.L.S.,for eleven yearseditor of this
Magazine, who by his remarkable knowledge of plants, deep appreciation
of their beauty and by his indefatigable industry in research raized of to
a pre-eminent standard of excellence usefullness, thisvolume is dedicated
in gratitude and admiration bytheRoyalHorticultural Society."
In dit deel zijn o.m. afgebeeld: Rhododendron eriogynum BALF. f. et
W. W. SMITH, Rh. Bachii LÉVEILLÉ, Rh. charitopes BALF. f. et FARRER,
Rh. detonsum BALF. f. et FARRER, Rh. tephropeplum BALF. f. et FARRER,
Larix Potanini BATALIN, Callicarparubella LINDLEY, Hypericum kouytchense LÉVEILLÉ, JasminumFarreriGILMOUR, Lonicera nitida E. H. W I L SON, Lonicera hispida PALL. var. bracteata REHD., Deutzia rubens READER,
Ephedraviridis COVILLE, Viburnum alnifolium MARSHALL.
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CuKTis's Botanical Magazine, Vol. CLVIII, 1935.
Dit deel bevat gekleurde afbeeldingen van Rhododendron Roxieanum
FORREST, Rh. Wiltonü H E H S L . et W I L S . , Rh. Clementinas FORREST, Rh.
scopulorum HUTCHINSON, Rh. campylogynum FRANCH., Rh. vaccinioides
HOOK, f., Rh. Prattii FRANCH., Rh. mallotum BALF. f. et WARD, Cotoneaster
hebephylla DIELSvar. monopyrena W. SMITH, Celastrus orbiculatus T H U N B . ,
Camellia reticulata LINDL., X Fatshedera Lizei GÜILLAÜMIN( = FatsiajaponicaDCNE et PLANCH,var.Moseri hort. (Ç) x Hedera Helix L.var. hibernica
KIRCHN. (o*)), Sorbus Esserteauina KOEHNE, Buddleja auriculata BENTH.,
Enkianthus chinensis FRANCH., Prunus comma (WALL. exRoYLE) STEUDEL.
Over het algemeen zijn de afbeeldingen buitengewoon mooi van kleur.
In dit laatste deel zijn ook détailteekeningen opgenomen, waardoor het
werk zeer aan waarde wint. Aan elke afbeelding is een uitvoerige tekst toegevoegd.
The new Flora and Silva, Vol. VI en VIL Edited b y
E. H. M. Cox, Dulau &Co Ltd., 1934, 1935.
Dit tijdschrift lijkt me nog weinig bekend te zijn in ons land. Zoowel
voor kweeker als liefhebber bevat dit, elkkwartaalverschijnende, periodiek
veel belangwekkends. Het is royaal gedrukt en is, behalve met enkele gekleurde platen, met zeer vele, meerendeels bijzonder mooie afbeeldingen
naar fotografische opnamen voorzien. Om een idee te geven van den rijkdom van den inhoud, noem ik alleen, wat de dendrologen interesseert uit
de beide laatste deelen (Vol. 6, 1934 en Vol. 7, 1935). H. R. DARLINGTON
schrijft over nieuwe rozen sinds 1926. Belangrijk is het artikel van G. Fox
WILSON uit Wisley over Insect pests of hardy Rhododendrons: their detection and control. G. A. P H I L I P S geeft een overzicht over Old and New
Brooms of the Cytisus group; Mr SVEND POULSEN geeft een verslag over
het werk door zijn firma verricht op het gebied vän rozenkruisingen.
Else en Kirstin Poulsen zijn thans over de geheele wereld bekend. Enkele
nieuwe Rhododendrons worden door LIONEL de ROTSCHILD beschreven.
Onder den titel van Mock Oranges beschrijft CAMILO SCHNEIDER nieuwe
Phüadelphus-wotm&n. JAMES COMBER bespreekt de cultuur van winterharde Styrax-sooriea.
Interessant is de reeks van artikelen betreffende den invoer van verschillende planten door A. NELWES. Over verschillende Vacciniurn-soorten
geeft A. T . JOHNSON enkele opmerkingen. „Fragrant Phüadelphus" van J.
HORACE M C FARLAND kan beschouwd worden als een vervolg op het reeds
bovengenoemde artikel van C. SCHNEIDER. LESTER ROWNTREE heeft goed
gedaan met eens de aandacht te vragen voor den ondergroei der California
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Redwood forests. Zeer lezenswaard is ook het prachtig geïllustreerde artikel van MEINERTSHAGEN over „Barberries of Patagonia".
Vol. 7 bevat o.m. de volgende bijdragen: W. J. BEAN opent met een belangrijke bijdrage voor tuinarchitecten over „Borderline Shrubs". NOTCUTT
geeft allerlei bijzonderheden over verschillende Seringen-soorten. Over
boomvormige .Erica-soorten schrijft A. F . JOHNSON; over de „Rhododendrons at Glasnevin" schrijft J. W. BESANT; NOTCUTT deelt bijzonderheden
mede over Crabapples (Malus spec. div.). Berberis lologensis( = B. linearifolia X B, Darwinü) is een natuurlijke hybride, waarvan zaad verzameld
werd in de buurt van het meer Lolog in het Andes gebergte. J. COMBER
deelt hierover nadere bijzonderheden mede. HENRY TEUSCHER geeft een
mededeeling over Tsuga canadensis var. minuta var. nov.. Nieuw is ook
Daphne Cneorum L. var. pygmaea var. nov., beschreven en afgebeeld door
FRED. STOKER. Mooie afbeeldingen zijn opgenomen van Rhododendron
Falconeri, Rh. Sargentianam, Philadelphus vormen, Ph. „Paillon Blanc",
Ph. „Bannière", Ph. „Albâtre", Lonicerapyrenaica, Vacciniumglauco-album,
Philadelphus frutescens, Ph. subcanus, Ph. sericanthus var. Rehderianus,
Clethra arborea, Staphylea Bumalda, Viburnum japonicum, Erica umbellata,
Rhododendron insigne (gekleurde afb.), Pinus leucodermis in zijn natuurlijk
milieu in Noord-Albanië, Rhododendron ravum, Rh. ledoides, Abies Nordmanniana pendula, Hydrangea villosa (gekl. afb.), Rhododendron albiflorum,
Arbutus Menziesii op natuurlijke standplaats en voorts afbeeldingen van
bloemen en vruchten; Tsuga canadensis var. minuta var. nov.; Daphne
Cneorum var. pygmaea var. nov., Rosa multiflora langs de kaden van een
kanaal in Hamburg, enz..
Mededeelingen van het Arboretum der Landbouwhoogeschool te Wageningen. Dl. 1, 73blz., 12afb., 1935.
Deze „Mededeelingen" zijn gebundelde overdrukken van artikelen,
welke onder hetzelfde hoofd voorkomen in ons Jaarboek 1934 en in het
Weekblad der Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.
Volledigheidshalve vermeld ik hier de titels:
I. Sorbus foliosa HORT., IL Koelreuteria paniculata LAXMANN en K.
apiculata REHD. et W I L S . , I I I . Over enkele Colutea-soorten, IV. Prunus
subhirtella M I Q . , V. Revisie der in Nederland gekweekte Crataegus species.
1. Crataegus Lavallei HERINCQ, Cr. Carrierei VAUVEL of Cr. berberifolia
TORR, et GRAY?,VI. Juniperus communis L. var. montana AIT. of Juniperus
nana W I L L D . ? , V I I . Cornus Kousa BEURGER var. xanthocarpa var. nov..
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MitteilungenderDeutschenDendrologischen Gesellschaft.
No.47,1935.
Het Jaarboek van onze Duitsche zuster-vereeniging isweer zeer interessant. De redacteur, Prof. Dr. H. HÖFKER laat eerst de feiten der Vereeniging de revue passeeren, waarbij een overzicht van de jaarvergaderingen
opvalt, waarbij als maximum aantal deelnemers het getal 311 in het jaar
1927wordt vermeld bij een ledental van 7650. Getallen om van te watertanden, hoewel die veelkoppige excursies niet zoo prettig zijn. Het aantal
leden in 1936 bedroeg 5236, een verschil van bijna 2400 leden met 1927.
Na een woord van afscheid aan 76 overledenen, worden 4 vooraanstaande
medewerkers apart door den Vice-president herdacht.
De artikelen-reeks opent met een publicatie van Freiherr GEYR VON
SCHWEPPENBURG:„Zur Systematik der Gattung Larix", waarin de laatste
publicaties over dit geslacht verwerkt zijn. De auteur beschouwt nu het
geslacht in overeenstemming met de richting in de Zoölogische Systematiek geografisch-morphologisch en komt dan tot het voorstel slechts één
soort te onderscheiden, nl. Larix decidua, met 6 ondersoorten van den
eersten rang: Larix decidua, L. Gmelini, L. leptolepis,L. Griffithiana,
L. occidentalis, L. laricina enviervan dezemet ondersoorten van dentweeden rang, waardoor geographisch en morphologisch een prettig aandoend
overzicht wordt verkregen. In aansluiting aan deze werkwijze onderwerpt
hij ook de europeesch-mediterrane Abies-soorten aan dezelfde methode en
vindt één hoofdsoort: Abies alba met 4 ondersoorten van den eersten
graad: Abies alba, A. cephalonica, A. Nordmanniana, A. pinsapo,welke,
behalveA. cephalonica,weerondersoortenvandentweedenrang omvatten.
Deze meer overzichtelijke wijze van groepeeren der „soorten" is van veel
belang en wordt reeds meer gevolgd op voorbeeld van R. v. WETTSTEIN,
diedezemethode in 1898voor botanici publiceerde.
Verder worden 80à 90 eiken van N. Amerika in hunne verspreiding in
verband met de klimatologische factoren behandeld en beschrijft UPHOF
weerbepaaldeplantengroepeeringen uitFlorida.
Een machtig, goed doorwrocht artikel van K. M. MÜLLER gaat over de
Klimaatsrassen vanAbiesgrandis, waarbij naast het klimaat, ookdeoverige
factoren van deomgevingin aanmerking worden genomen eneenbeschrijving wordt gegeven van de voornaamste gezelschappen waarin de boom
voorkomt. Het is het eerste deel,waarom het beter isin ons Jaarboek later
op het geheel uitgebreid terug te komen.
JAHNdeelt merkwaardige bijzonderheden medeoverde nakomelingschap
van de kruisingtusschen SorbasAucupariaen S. Aria, waarbij debastaard
opsplitste in allerlei vormen, dieverschillende combinatiesvan dekenmer92

ken der oudersoorten vertoonen.
Hierop volgen twee artikelen over Taxus, waarvan één over de ouderdomsbepaling door EDDELBÜTTEL en een over het voorkomen van een
Taxus-areaal in Roemenië, dat volgens den schrijver WITTING alleen is
blijven bestaan omdat het zoo veraf gelegen is en moeilijk te bereiken;
overigens heerscht er een oceanisch klimaat; er wasvoldoende verjonging
aanwezig.
KOBENDZA beschrijft de variëteit sphaerica van Salix fragilismet ronde
kroon; dit schijnt mij een merkwaardige vorm voor onze kweekers. ZICK
levert een lezenswaardige studie over Pterocaryafraxinifolia,waarbij hij
o.a. constateert, dat mannelijke bloemen in vrouwelijke katjes in vorm afwijkenvandemannelijke bloemenindemannelijkekatjes;ookhetuitgroeien van de vrucht wordt besproken. Interessant is een verhandeling over
bonte bladen van KÜSTER, waarin Castanea sativa,Berberis Wilsonae,Hydrangeaen Ilex Aquifoliumworden besproken en de wijze van bont zijn
wordt uiteengezet.Dan wordt deserievoortgezet van:dieDeutschen Bäume in der Volkskunde door MARGELL, waarin Tilia platyphyllosen 7.
cordata aandebeurt zijn.Een uitgebreid stuk: „Dendrologie ausPortugal"
van VON BÖRSIG. Tenslotte zij een verhandeling gemeld over: „Einflüsse
des Klimas auf das Wachstum der Gehölze mit vergleichenden Klimatabellen" van NOSE, waarin verscheidene jaren besproken worden met hun
invloed op de tuingewassen. Aan het einde vinden wij de zgn.: „Kleine
Mitteilungen", die altijd héél interessant zijn en waarin b.v. opvallen hoe
zich de zaailingen van een kegel uit een heksenbezem van Pinits sylvestris
gedragen.
Schitterendeafbeeldingen begeleidenveledezerpublicaties.

J. J.
The MorrisArboretum oftheUniversity ofPennsylvania.
Arboretum Bulletin oftheAssociates,Vol.1,1935.
Het Morris Arboretum is in 1932 overgegaan naar de Universiteit van
Pennsylvania. De groote belangstelling, welke vele plantenliefhebbers
voorhetArboretum toonen,isaanleidinggeweestombovengenoemdperiodiek uit te geven. Daar de wetenschappelijke publicaties van het Arboretum elders een plaats vinden, worden hierin in de eerste plaats mededeelingen opgenomen betreffende schenkingen, verslagen van voordrachten,
bijzonderheden van het Arboretum, weerstand van diverse ingevoerde
planten tegen het klimaat, plantenziekten, enz.. Men staat verbaasd over
de groote schenkingen, welke dit Arboretum geregeld ontvangt, zoowel
van plantenliefhebbers als van kweekers. Men begrijpt daar blijkbaar
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zeer goed de groote wetenschappelijke en cultureele waarde van een goed
uitgerust arboretum. De berichten over plantenziekten zullen de vrienden
van het Morris Arboretum ongetwijfeld ookzeer interesseeren; zij hebben
immers vaak zelve met deze plagen te kampen.Ookdekorterésuméesvan
devoordrachten, welke door het Arboretum georganiseerd worden, zullen
gewaardeerdworden.Dat hetArboretum zijntaakgoedbegrijpt, blijkt niet
alleen door de uitgifte van dit orgaan, maar ook door de publicatie van
wetenschappelijke artikelen en zelfs monografieën. Van deze laatste, de
„Morris Arboretum Monographs", is dit voorjaar juist het eerstedeel verschenen, getiteld: The Beginning of Plant Hybridization, geschreven door
CONWAY ZIRKLE. Op deze, voor de historie der biologie zeer belangrijke
monografie, kan ik hier echter niet nader ingaan. Als een der jongste
Arboreta heeft het een entree gemaakt, die zeer veel doet verwachten.
Plant-Map for the Netherlands. 1 : 3.000.000. Part I.
Compiled by The Institute for the investigation of the
Vegetation in the Netherlands (I.V.O.N.). Blumea, Vol.II,
biz. 1-23, 1935.
Deze uitgave is een voortzetting van de welbekende „Plantenkaartjes
voor Nederland", uitgegeven door Dr J. W. C. GOETHART en Dr W. J.
JONGMANS in de jaren 1902-1908.De methodiek, welke ten grondslag ligt
aan het vervaardigen van deze kaarten, laten we hier buiten beschouwing.
In dezeuitgavezijn een21-talkaartjes opgenomen,waaropde verspreiding
aangegeven isvan even zoovele planten, welke in deliteratuur bekend zijn
als„atlantische planten".
De dendroloog zalzichinteresseeren voor dekaartjes van EricaTetralix
L., Genistaanglica L., Genistapilosa L.,MyricaGale L., Cytisus scoparius
LINK, Ulexeuropaeus L.. Van kartographisch standpunt gezien, zijn deze
kaartjes minder duidelijk, dan de oudere „Plantenkaartjes". Ook zijn zij
kleiner endomineert het ruitsysteem welopvallend. Intusschen verheugen
weonszeer,datdezeuitgaveweerterhandgenomenis.Mogedefinancieele
toestand van de I.V.O.N, spoedig zoo gunstig zijn, dat zij weer mooie
kaarten kan uitgeven.
Proceedingsofthe Fifth Pacific Science Congres, Canada,
1933.Vol. I-VI. The University of Toronto Press, 1934.
Vol. IV van deze voortreffelijk verzorgde congresverslagen, bevat een
aantal zeer belangwekkende referaten. Ik moet helaasvolstaan met slechts
auteur en titelte citeeren.E. W, BERRY: Former land connection between
Asia and North-America as indicated by the distribution of fossil Trees,
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biz. 3093-3106;W. L. JEPSON: Phytogeography of the Coniferae of Western North-America, biz. 3255-3264; C. SKOTTSBERG: Phytogeography
of Conifers of Western South America, 3265-3266; E. D. MERRILL: The
Gymnosperms of Malaysia, the Philippines, and Polynesia, 3267-3271;
H. H. Hu: Distribution of Taxads and Conifers in China, 3273-3288
(daar in de tweede uitgave van „Die natürlichen Pflanzenfamilien" betreffende de verspreiding der Coniferen in China verschillende fouten
voorkomen, is deze bijdrage van een zoo deskundig onderzoeker zeer welkom); B. HAYOTA: The phytogeography of Conifers in Japan, and successionalchangesintheconiferforest ofMountFuji,3289-3293;M.KAWADA:
GeneralfeaturesofconiferousforestsinJapan,3295-3304;S.S. CHIENand
W. P. FANG: Geographical distribution of chineseAcer,3305-3310.Het is
ongetwijfeld zeer te betreuren, dat deze zoo belangrijke artikelen geplaatst
zijn in de betrekkelijk weinig toegankelijke Proceedings van het Fifth Pacific Science Congres.
Proceedings Sixth International Botanical Congres, Amsterdam, 2-7 Sept. 1936.Edited for the organizing committee by M. J. SIRKS, Vol. I, II, 1935.

Van de verslagen, welke in deze Proceedings opgenomen zijn, zijn er
enkele, welke misschien ook de belangstelling onzer leden hebben. Ik
volsta slechts met het noemen van de titels: A. MÜNZING: The species
concept in the light of modern research; W. B. TURRILL: Someaspects of
experimental Taxonomy; A. S. WATT: Some Climax Association of Great
Britain; R. TÜXEN: Vegetationskartierung Nordwest Deutschlands und
ihrewirtschaftliche Auswertung;P. KELLER: DieEinwanderungswege der
Waldbäume in den West Alpen. Verschillende voordrachten werden gehouden over de methode van karteeren van plantengezelschappen en over
vegetatieeenheden. De bouw van den kegelder Coniferen geniet in hooge
mate de belangstelling van een aantal botanica.Hetgaatvoornamelijk om
de oude strijdvraag of deze kegeleen bloem dan wel een bloeiwijzeis.Ook
zijn uitvoerig opgenomen de discussies, welke gevoerd zijn op de bijeenkomsten van de sectie voor nomenclatuur.
Verslag van den negenden Monumentendag, gehouden
op 15September 1934te 's-Hertogenbosch.
Van de drie voordrachten welke op den negenden Monumentendag te
's-Hertogenbosch gehoudenzijn,zulleneentweetalongetwijfeld debelangstelling van de tuinarchitecten hebben. J. M. DE CASSERES,Hoofd van den
Technischen dienst der Streekplannen in de provincie Noord-Brabant,
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sprak over: „Streekplanwerk en Landschapsschoon". Mr F. J. VAN LANSCHOT, Burgemeester van 's-Hertogenbosch behandelde het vraagstuk
van „De Weg in het Landschap".
Waterstaatswerken en Natuurbescherming. Voordrachten
gehouden op den tienden Monumentendag 28 Sept. 1935
te Enschede. Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Amsterdam 1935.
In dit geschrift zijn een tweetal voordrachten opgenomen, welke op den
lOden Monumentendag te Enschede in 1935 gehouden zijn. Dr Ir L. R.
WENTHOLT, Hoofdingenieur en Directeur der Wegenverbetering van den
Rijkswaterstaat sprak over: „Waterstaatswerken en Natuurschoon" en
Dr JAC. P. THIJSSE, Secretaris der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, hieldeeninleidingover:„Deverarmingvanonslandschap".
Het belang van deze onderwerpen voor het geheele Nederlandsche volk
kan misschien het beste aangeduid worden met den volgenden zin uit de
rede van Dr JAC. P. THIJSSE: „Wij mogen wel bedenken, dat nog vele
honderden,jaduizendenjarenhier menschenmoetenwonen,hier kinderen
moeten opgroeien, en met den dag wordt het besef sterker, dat voor het
leiden van een goed leven, enz. enz. omgang met de natuur een eerste
vereischteheetenmag."Allen,dieopeenigerleiwijzetemakenhebben met
de hier besproken onderwerpen, wordt de lectuur dezer beide voordrachten ernstig aangeraden.
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AANTEEKENINGEN U I T DE
DENDROLOGISCHE LITERATUUR
DOOR

H. J. VENEMA
Alsmotto voor deze rubriek zouikeen alineauit het voorwoord van het
pas verschenen boek van C H . J. CHAMBERLAIN: „Gymnosperms" willen
citeeren: „Read, and read vividly, that you may know what has already
been accomplished; and read critically. But no one can read critically
whoseknowledge comes entirely or even principally, from reading. You
must haveafirst hand knowledge ofthe material,muststudyitin the field
and in the laboratory."
Hetzelfde heeft eenZwitserschAmerikaan,L. AGASSIZ,reedsindevorige
eeuwgezegd, maar heelwatbeknopter: „Study nature, not books."Alben
ik mij volkomen bewust van de juiste waarde dezer uitspraken, niet te
ontkennen valt echter ook de groote beteekenis eener goede referatenrubriek,vooralvoor de praktijk, dieten slottetochderesultatenvan denwetenschappelijken arbeidmoetassimileeren.Nietiederzalzichvoorallehieronder gerefereerde artikelen even sterk interesseeren. Maar toch zal deze
rubriek voor de meeste onzer leden wel iets bevatten, wat hun belangstelling heeft. Wil men uitvoeriger ingelicht worden, dan hoop ikdatmenmij
zijn wenschen zal kenbaar maken. Deze rubriek is dit jaar uitvoeriger dan
andere jaren.Vooral aan de literatuur uit China ismeer aandacht geschonken. Schreef de fransche hoogleeraar J. BEAÜVERIE nog in 1927dat China
zelve nog niets gedaan had aan het floristisch onderzoek van het land en
dat onze kennis daarvan voor alles te danken is aan de reizen en studies
van vreemdelingen (Franschen, Engelschen,Duitschers, etc), thans is dat
anders en beschikt China over eigen wetenschappelijke instituten en
werkkrachten, die in eigen periodieken de resultaten van hun studies
publiceeren,wierniveauzekernietlager is,dandatvanWest- Europeesche
instellingen. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle dendrologische literatuur zoo volledig mogelijk te refereeren. Dit jaar zijn voornamelijk publicaties uit de jaren 1934en 1935besproken; voorts enkele oudere, wanneer
het zeer belangrijke werken betreft, waaraan in ons Jaarboek nog geen
aandacht geschonken was. De volgorde is alphabetisch naar de auteursnamen. Een indeeling in systematische, morphologische, geographische
e.a. groepen, leverde practische moeilijkheden op. Moge de verscheidenheid der besproken artikelen, de aantrekkelijkheid van ons Jaarboek verhoogen.
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E. ANDERSON and A. REHDER: New hybrids from the
Arnold Arboretum. Journ. Arn. Arb., Vol. XVI, biz. 358363, 1935.
In 1932heeft K. SAXin het Arboretumeen kruisinguitgevoerd tusschen
Akebiaquinata DCNE en A. trifoliata (THBG) KOIDZ.. Hoewel de bastaardzaailingen nog niet gebloeid hebben, valt toch reeds hun intermediaire
karakter op te merken. Zij komen in hooge mate overeen met de beschrijving van MAKTNO van x A. pentaphylla, een spontane hybride, welke in
Japan algemeen verspreid is.Een anderebastaard,welkevolgensdeauteurs
grootewaardevoordentuinbouwbezit,isx PrunusJuddiiE.ANDERSON.Dit
iseenkruisingvanPrunusSargentii REHD. (Ç)[ = Prunusserrulata LINDL.
var.sachalinensis (F.SCHMIDT) MAK.] enPrunusyedoensis MATS. (<?).Deze
bastaard isin 1914inhet Arnold Arboretum ontstaan.Beide ouderboomen
staan naast elkaar en bloeien vrijwel gelijktijdig. Van E. L. HILLEER, West
HillNurseries,Winchester, Engeland wasbericht ontvangen, dat hij soortgelijke planten heeft opgekweekt van zaad, uit het Arnold Arboretum ontvangen. Daar het Arnold Arboretum reeds vele jaren langtallooze zaden
van Prunus Sargentiien Prunusyedoensis over de geheele wereld heeft gedistribueerd, is het heel goed mogelijk dat deze bastaard ook op andere
plaatsen opgetreden is. XPrunus Juddii heeft reeds een paar zeer strenge
winters glansrijk doorstaan en is geplant op den hoek van een der koudste
plaatsen in het Arnold Arboretum. Hij behoudt debloemen langer dan P.
Sargentii.VanP. Sargentiil&za.debastaard gemakkelijk onderscheiden wordendoor het bezit van in dejeugd groener bladen, verspreide haren aande
basesvan de stijlen en bloemsteel, en de met klieren bezette tandenvande
gezaagdekelkbladen.Van P. yedoensiskanP. Judii onderscheiden worden,
doordat laatstgenoemde bastaard bloemen van een levendiger kleur bezit,
endoor de kalekelk- enloofbladen. Men kentPrunusyedoensis niet in het
wild; WILSON (Cherries of Japan) beschouwde hem als een bastaard tusschen P. Lannesianaen P. subhirtella. RUSSELL in „Oriental Flowering
Cherries"vermeldt, dat P.yedoensisecht uit zaadterugkomt; erzijn echter
ook constant uit zaad terugkeerende Prunus-bastaarden bekend.
NaarW.H. JUDD,de„propagator"vanhetArnoldArboretum,isookgenoemddebastaard ViburnumCarlesiiHEMSL.(Ç) x V.bitchinense MAK.(<J).
In 1929bloeidedezex V.Juddiivoorheteerst.Deplantisinvelerleiopzichten intermediair tusschen de beide ouders, behalve in de afmetingen der
bloeiwijze endelengteder kroon,welkegrooter zijn dandievandeouders.
De bloeiwijze islosser van bouw en sprekend rosevan kleur. Ongetwijfeld
voor den tuinbouw van meer beteekenis dan de ouderplanten.
XSyringa diversifolia REHD. = Syringa pinnatifida HEMSL. (Ç) x S.
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oblata LiNDL.var. Giraldii (Lemoine) REHD. (<J).Deze kruising werd door
D r SAX in 1929 uitgevoerd. D e nakomelingschap heeft nog niet gebloeid;
wel een spontane bastaard, welke precies op den langs kunstmatigen weg
verkregen bastaard gelijkt. Ook deze bastaard isin hooge mate intermediair
tusschen de ouderplanten. Omtrent zijn waarde voor den tuinbouw wordt
niets vermeld.
E. ANDERSON and K. SAX: Chromosome numbers in the
Hamamelidaceae and their phylogenetic significance. Journ.
Arnold Arboretum, Vol. XVI, biz. 210-215,1935.
Van 9 soorten en 6 geslachten der Hamamelidaceae worden de chromosomenaantallen opgegeven. In verband daarmee wordt de mogelijke plaats
der Hamamelidaceae in het systeem besproken. De onderzoekers zijn geneigd om Fothergilla monticola te beschouwen als een variëteitvan F . major,
gezien de groote overeenkomst, welke tusschen beide bestaat.
H. BANCROFT: Notes on the status and nomenclature of
the British Elms. The Gardener's Chronicle, Vol. XCVI,
biz. 122-123, 139-140, 208-209, 244, 298-299, 334-335,
372-373, 1934.
Deze belangrijke artikelenreeks laat zich niet goed beknopt samenvatten.
Nomenclatorisch bevat zij vele gegevens, welke critisch beschouwd worden. Schrijfster is zich er volkomen van bewust, dat de moeilijkheden nog
bij lange na niet opgelost zijn. Het aantal soorten is gering, maarhet aantal
variëteiten en bastaarden is „indefinite and incalculable". Hieraan en aan
„the eagerness of nurserymen to advertise their forms and varieties by the
bestowing of a new name", zijn de vele nomenclatorische moeilijkheden
toe te schrijven. De artikelen zijn geïllustreerd met goede teekeningen van
U. minor M I L L . , U. montana STOKES, U. nitens MOENCH, U. striata L I N D L . ,
U. vegeta (LOUD.) SCHNEIDER, U. hollandica ( M I L L . ) Moss en U. campestris
L.. Deze teekeningen hebben betrekking op tak, blad en vrucht.
H . BANCROFT: The Elm problem. The Quaterly Journal
of Forestry, blz. 1-5, 1935.
In Engeland bestaat groote belangstelling voor de Iepen. Niet alleen
neemt het gebruik van het hout voor verschillende doeleinden toe,maar ook
worden er verschillende wetenschappelijke onderzoekingen over verricht.
Volgens de meeste engelsche flora's behooren 2 soorten tot dit land:
Ulmus campestris L . ( = U . procera SALISB. = U . anglica DRÜCE) en Ulmus
montana STOKES ( = U. glabra HUDS.). Zoo b.v. in J. D . HOOKER: The
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student's Flora of the British Isle, 1930. Daarnaast noemen G. BENTHAM
en J. D . HOOKER in hun Handbook of the British Flora (1924) ook nog
U. nitens MOENCH, U. stricta LINDL. en U. sativa M I L L . , welke laatste
volgens BANCROFT moet heeten U.minor MILLER. De practijk leerde al
spoedig, dat een indeeling der Britsche Iepen in twee soorten, onvoldoende
was. Dit was aanleiding tot een hernieuwd onderzoek naar de Ulmi van
Engeland. Dr BANCROFT is bij haar studie tot de conclusie gekomen, dat de
oude opvatting van GOODYER, neergelegd in The Herball or General Historie of Plantes (1636) meer redenen van bestaan heeft. De 4 typen, door
hem onderscheiden, zijn ongetwijfeld soorten. Mej. BANCROFT beschouwt
deze synoniem met U. minor M I L L . , U. montana STOKES, U. nitens MOENCH
en U. campestris L. (p.p.).
A. HENRY heeft vroeger aangetoond (On Elm seedlings showing Mendelian results.Journ. Linn. S o c , Vol.37, biz.290,1910) dat bastaardeering
tusschen U. montana en U. nitens heel goed mogelijk is. Daaruit is
onstaan x U.vegeta (LOUD.) SCHNEID.; voorts x U. hollandica ( M I L L . )
Moss en een aantal andere intermediaire vormen, welke in Engeland voorkomen, hoewel hun exacte verwantschap tot de ouders moeilijk aan te toonen is. De waarnemingen van HENRY toonden ook aan dat uit de kruising van U. minor en U. nitens, x U. stricta L I N D L . is ontstaan. Tot
dezelfde ouders behooren waarschijnlijk ook U. nitens var. Wheatleyi
HENRY ( = U. stricta var. sarniensis Moss) en x U. élegantissima H O R WOOD. Soortgelijke bastaarden meent BANCROFT ook op het schiereiland
Cotentin (Frankrijk) gevonden te hebben. Terwijl de engelsche bastaarden
dezer soorten over 't algemeen sterk naar nitens overhellen, lijken de
fransche meer op de minor. Daarover schrijft Dr BANCROFT het volgende:
It isnot unlikely that in different regions, different products of hybridisation have been selected by special edaphic, climatic or meteorological conditions, and have persisted or even become dominant in the tree-flora,
while other hybrids have disappeared.
Moeilijk is ook de kwestie der English Elm ( = U. campestris L. p. p.).
dat dit „an isolated insular variety of a continental
species" of „a persistent isolated product of hybridisation" is.
In de parken der Universiteit van Oxford komen vormen voor, welke
tusschen die van U. campestris en U. nitens in staan. Hoewel U. campestris
in Engeland, evenmin als ten onzent, rijpe vruchten voortbrengt (zie ref.
LELIVELD) acht BANCROFT kruising der beide soorten allerminst uitgesloten.
Wel zou U. campestris in de koninklijke tuinen van Spanje groote hoeveelheden rijp zaad voortbrengen.
Wil het C/Zmus-vraagstuk behoorlijk opgelost worden, dan dient dit
BANCROFT vermoedt,
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vraagstuk van alle mogelijke kanten aangevat te worden: uitgebreide veldwaarnemingen, morfologische en anatomische onderzoekingen van levend
en uitgestorven materiaal, cytologisch onderzoek en genetisch onderzoek.
Eerst wanneer deze kanten alle onderzocht zijn, zal men op bevredigende
wijze het soortprobleem van dit geslacht kunnen bestudeeren.
W. F. BARKER, T . N. SALTER en R. M. COMPTON: Plantae
Novae Africanae. The Journal of South African Botany,
V o l I, p . 32-39, 75-86, 111-151, 1935.
Onder het motto: „Ex Africa semper aliquid novi" van Plinius wordt
in dit nieuwe Zuid-Afrikaansche tijdschrift een aantal nieuwe Zuid-Afrikaansche plantensoorten beschreven en afgebeeld. Van de houtige gewassen
noem ik Erica heleogena SALTER, £ . capensis SALTER, E. Galpinii SALTER,
E. eburnea SALTER, E. Krigeae COMPTON, E. manifesta COMPTON, E. coronanthera COMPTON, E. humansdorpensis COMPTON, E. trichostigma SALTER en
E, fontensis SALTER.
L. V. BARTON: Storage of some Coniferous seeds. Contr.
from Boyce Thompson Institute, Vol. VII, biz. 379-403,
1935.
Nagegaan werd de invloedwelke uitdrogen, afsluiten vandelucht, temperatuur en andere factoren op de kwaliteit der zaden van Pinus taeda L.,
P . caribaea MORELET, P. echinata M I L L . , P. resinosa A I T . , P . palustris
M I L L . , P. ponderosa DOUGL., Picea excelsa L I N K en P . canadensis L I N K
uitoefenen. Hierover zijn vele gegevens vermeld. Als algemeene conclusie
kan men zeggen, dat bij het bewaren bij lage temperatuur in van de lucht
afgesloten ruimten, de vitaliteit van de zaden het langst gehandhaafd blijft.
L. V. BARTON: Dormancy in Tilia seeds. Contr. from
Boyce Thompson Institute, Vol. 6, 69-89, 1934.
Onderzocht werden de factoren, welke het „slapen" van zaden van
Tilia americana L., T. tomentosa MOENCH, T. platyphyllos S C O P . en T.
cordata M I L L , veroorzaken. Er wordt aangegeven op welke wijze het slapen
der zaden van deze planten opgeheven, of verkort kan worden.
E.L.BRAUN:Affinities ofthefloraoftheIllinoianTill plains
of southwestern Ohio. Rhodora,Vol. 37, biz.349-361, 1935.
Verschillende plantengeografische bijzonderheden worden vermeld,
waardoor dit gebied gekarakteriseerd is. Verspreidingskaartjes worden gegeven van Fagus grandifolia, Quercus alba, Quercus palustris, Acer rubrum,
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Ulmusamericana,Carya ovata, Liquidambar styraciflua,Nyssa sylvatica,
Vitis labrusca.Spiraea tomentosa,Spiraea alba, Ilex verticülata, Pyrus
melanocarpa, Rubus hispidus, Salix discolor, Viburnum Lentago.
Voortsvan Liquidambar styracifluain de OhioVallei eno.m.vanVacciniumstamineum,Smilax glaucaen Spiraea tomentosa in Ohio en Indiana.
De wijze waarop het areaal van een groot aantal soorten op de kaart aangegeven wordt, geschiedt door arceering en wel volgens de richting der
8 opeenvolgende spaken van een zestienspakig wiel. Het is ongetwijfeld
een goedkoope wijze maar zij mist alle duidelijkheid.
C. E. B. BREMEKAMP: Wie soll die Bezeichnung Baum
verwendet werden? Ber. d. D. Bot. Ges., Bd LUI, blz.
643-650, 1935.
Zooals vele andere technische uitdrukkingen in de biologie, wordt het
woord „boom" op drie wijzen gebruikt: zuiver beschrijvend, als morphologisch begrip en in oecologischen zin. Deze drie begrippen dekken elkander allerminst. Achtereenvolgens worden verschillende definities besproken. Prof. BREMEKAMP geeft een critische bespreking van deze drie verschillende opvattingen. Hij komt tot de volgende definitie: „Ein Baum
ist eine Samenpflanze mit aus bifazialem Kambium hervorgehendem,
mehrere Jahren hindurch fortgesetztem Dickenwachstum, deren Stengelteil aus einer wenigstens im basalen Teil unverzweigten, zentralen Achse,
den„Stamm"und einerdavongetragenen,ausmehrerenÄstenzusammengesetzten „Krone" besteht."
A. BECHERER: Der wissenschaftliche Namen der Fichte
und der Weisstanne. Schweiz. Zeitschr. für Forstwesen,
Jrg. 85, blz. 5-8, 1934.
Reeds in 1931 is door Miss GREEN aangetoond, dat de naam Picea
excelsa (LAM.) LINK vervallen moet en vervangen moet worden door
Picea Abies(L.) KARSTEN (zieEmpire Forestry Journal,Vol.X, blz.71-72,
1931). In 1933komen SPRAGUEen BECHERERtot dezelfde conclusie. In dit
artikel motiveert BECHERER deze conclusie en toont voorts aan, dat de den
moet heeten Abies alba MILLER. Deze nomenclatuur is door REHDER ook
reedsgebruikt inzijn Manualof cultivatedtreesandshrubs(1927).
W. BEYERINCK:Kraaiheide (Empetrum nigrum) indwergvorm.GedenkboekDr JAC.P. THIJSSE,blz.91-92,1935.
In de botanische literatuur komen verspreid enkele gegevens voor betreffende denouderdomvandedwergheestersonzerheidevelden.Inonsland
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zijn daarover noggeen gegevensverzameld. In het hier gerefereerde artikel
vermeldt BEYEEINCKalsleeftijd van een doorhemgevondenoudEmpetrum
nigrum struikje 32 jaar, terwijl de maximale stamdiameter 22 mm bedroeg.De gemiddelde jaarlijksche aangroei is dus 0,34 mm.Dat is buitengewoon veel vergeleken met exemplaren uit den arctis en uit het hooggebergte. KIHLMANNvermeldt bijv. een 80-jarig stammetje van het schiereiland Kola met een jaarlijkschen aangroei van gemiddeld0,08mmeneen
73-jarig stammetje met0,05mmjaarlijkschen groei.Destammetjes hadden
eendoorsneevanresp.12,8en7,3mm. SCHRÖTERvermeldtvandenBernina
(2450m) eenEmpetrumstammetje met een diameter van 8mm en50 jaarringen, dusookgemiddeld0,08mmaanwasperjaar.Dergelijke oudeexemplaren kunnen we eerder een dwergboompje, dan een struikje noemen,
daar eenstam en eenkroon teonderscheiden zijn.
W. BEYERINCK:Theopeningoftheflower-budsofCalluna
vulgaris (L.) SALISB.. Kon. Akad. v. Wetensch. Proc, Vol.
XXXVIII, blz. 1095-1098, 1935. (Ook als Commun,no 8
of the Biol. Stat, at Wijster (Dr.), Holland).
In 1935viel de hoofdbloeiperiode van de struikheide in ons land samen
met een opvallende droogteperiode. Eind Augustus van dat jaar waren de
planten bedekt met bloemknoppen, vrijwel alle van gelijke grootte, die
echter voor het grootste gedeelte gesloten bleven. Terwijl bekend is, dat
verlaging van temperatuur het openen van bloemknoppen van sommige
gewassen bevordert, bleek uit proeven, dat dit niet geldt voor de bloemknoppen van de struikheide. Wanneer afgesneden takjes in water geplaatst
werden, openden de bloemen zich echter snel. BEYERINCK onderzocht nu
het opengaan der knoppen onder de volgende omstandigheden: de eerste
reeks bij lage temperatuur (15,6°-17,0° C.) resp. in a vochtige lucht en
water, bin gewone lucht en water, c in droge lucht en water, d alleen in
vochtigeluchteneentweedereeksbijhoogeretemperaturen (18,4°-24,9°C)
onder dezelfde 4 omstandigheden als die van de eerste reeks. Alle proeven werden inhet donkergenomen.Deresultatenwaren devolgende:geen
enkele knop ging open in de gevallen, waarin een surplus aan water ontbrak,dusindrogeengewonelucht.Eenbeperktaantalknoppen gingopen,
welke in een vochtige lucht stonden, zonder een direct surplus aan water.
Het openen dezer knoppen geschiedde tevens later. In de gevallen waarin
een surplus aan water beschikbaar was bij de hooge temperatuur, gingen
in eenvochtige atmosfeer demeesteknoppen open. In het algemeen waren
minder knoppen geopendvan degroepbijlagetemperatuurvergelekenmet
die der hooge temperatuur. Een uitzondering op dezen regelwaren dege103

vallen, waarbij deknoppen ineenvochtige atmosfeer stonden zondereen
direct watersurplus. Indatgeval waren bijde lage temperatuur meer knoppen geopend.
Het opengaan derknoppen, indien ditverschijnsel vertraagd mocht zijn,
Zonder eendirect surplus aanwater enineenvochtige atmosfeer, wijsto p
de mogelijkheid vanwateropname uit deatmosfeer, welke voldoende kan
zijn voor hetopenen der knoppen.
W. H . C A M P : Studies intheEricales, I.TheGenus Gaylussacia in North America north of Mexico. Bull, of the
Torrey Bot.Club, Vol. 62,bis. 129-132,1935.
Het geslacht Gaylussacia H.B.K., dattotdeEricaceae behoort, omvat
een 50-tal soorten inN .enZ.Amerika. Hetisgenoemd naar een bekend
fransch chemicus, J. L . GAY-LUSSAC, die in 1850 overleden is. REHDER

onderscheidt inzijn Manual de volgende soorten envariëteiten: G. brachycera GRAY, G.dumosa TORR, et GRAY, G.d.var.Bigeloviana FERN., G.
ursina TORR, et GRAY, G. frondosa TORR, et GRAY, G, baccata K . KOCH,

G. b.var.glaucocarpa ROBINS enG.b.var.leucocarpa FERN..
SMALL (1933) meende te mogen onderscheiden Lasiococcus mosieri
SMALL, L. orocola SMALL enL. dumosa (TORR, et GRAY) SMALL. Daarmee
kan CAMP zich niet vereenigen enhandhaaft ookhier voordezesoorten het
geslacht Gaylussacia. Door CAMPworden onderscheiden: G.mosieri (SMALL)
CAMP, G. dumosa (ANDR.) TORR, et GRAY, G. d. var. Bigeloviana FERN.,

G. baccata (WANG.) K . K O C H , G.b.f.glaucocarpa (ROBINSON) MACKENZIE, G.b.f. leucocarpa (PORTER) FERNALD, G.tomentosa (PURSH) CHAPM.,
G. ursina (CURTIS) TORR, et GRAY, G.frondosa (L.) TORR, et GRAY, G.ƒ.
var. polycodioides CAMP, G.ƒ. f. glaucophylla CAMP, G.nana (A. GRAY)
SMALL.

Van deze soorten en variëteiten iseendeterminatietabel opgenomen.
Beschreven zijn voorts denieuwe vormen G.frondosa var.polycodioidesen
G. ƒ.forma glaucophylla.
W. C.CHENG: Thestudies ofChinese Conifers I. Contr.
Biol. Lab.ofTheScience Society ofChina. Bot. Ser., Vol.
IX, blz. 18-23,1933.
In diteerste deel wordt hetgeslacht Tsuga behandeld enwelde soorten
T. chinensis (FRANCH.) PRITZEL, T, yunnanensis (FRANCH.) MASTERS en
T. longibracteata CHENG. Vanelke soort wordt eenuitvoerige beschrijving
gegeven met vermelding vanvindplaatsen en uitvoerige standplaatsbeschrijvingen.
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W. C. CHENG: An enumeration of vascular plants from
Chekiang, II. Contr. Biol. Lab. of The Science Society of
China. Bot. Ser., Vol. DC,58-91, 1933.
In dezetweedelijst worden devolgendefamiliesbehandeld:Pinaceae (1),
Salicaceae (6),Myricaceae(1), Juglandaceae (6),Betulaceae(11)enFagaceae
(29). De tusschen haakjes vermelde getallen hebben betrekking op het
aantal beschreven soorten. Nieuw zijn Salix Chienii CHENG, S. chekiangensis CHENG en Carpinus Huana CHENG, welke ook afgebeeld zijn.
W. C. CHENG: Notes on ligneous plants of China. Contr.
Biol. Lab. of The Science Society of China. Bot. Ser., Vol.
IX, 189-205,1934.
Behalve nieuwe vindplaatsen van reeds bekende soorten, worden ook
enkele nieuwe soorten en variëteiten beschreven. Berberis CavalerieiLÉOL.
var.pruinosa BIJHOUWER blijkt een nieuwe soort te zijn: Berberis Chingii
CHENG. Nieuw zijn ook Lindera Chienii CHENG, Litsea Chtmii CHENG,
Rhamnus chekiangensis CHENG, Stewartiapteropetiolata CHENG var. macrosepala CHENG, Wikstroemia glabra CHENG var. purpurea CHENG en Pentapanax Henryi HARMS var. wangshamensis CHENG. Afgebeeld zijnBerberis
Chingii, Lindera Chienii, Litsea Chunii en Rhamnus chekiangensis.
W. C. CHENG: New ligneous plants from China. Contr.
Biol. Lab. of The Science Society of China. Bot. Ser., Vol.
X, biz. 68-82,1935.
Bevat diagnosen met vermelding van vindplaatsen der volgende nieuwe
soorten, alle door CHENG beschreven. Salix Tsoongii, Fagus Chienii,
Deutzia glauca, Evonymus Chenmoui, Berchemia axilliflora, VitisHui, Tilia
Chingiana, Diospyros oleifera. Afgebeeld worden: Salix Tsoongii, Deutzia
glauca, Evonymus Chenmoui, Berchemia axillifloraen Vitis Hui.
S.S. CHIENandW.C. CHENG:Anenumerationofvascular
plantsfrom Chekiang, III. Contr. Biol.Lab.of The Science
Society of China. Bot. Ser., Vol. IX, biz. 240-304, 1934.
De derde lijst geeft een opsomming van devolgende families, gevonden
in de provincie Chekiang. Taxaceae (1), Ulmaceae (15), Moraceae (19),
Urticaceae (22), Olacaceae (1), Lardizabalaceae (3), Sargentodoxaceae (1),
Berberidaceae (7),Menispermaceae (8),Magnoliaceae (12),Calycanthaceae(1)
en Lauraceae (28). Nieuw zijn Taxus ChieniiCHENG, Céltis chekiangensis
CHENG, Ficus pandurata HANCE var. angustifolia CHENG enMagnolia
amoena CHENG, welke ook afgebeeld worden.
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P. COLLAER: Le rôle de lalumière dansl'établissement de
la limite supérieure des forêts; observations faites dans le
canton des Grisons (1929-1931). Ber. d. Schw. Bot. Ges.,
Bd 43,blz. 90-125,1934.
De onderzoekingen van COLLAER hebben betrekking op Picea excelsa,
Pinus montana,Pinas sylvestris, Larix deciduaen Pinus Cembra. In de
eerste plaats werd een kwantitatief onderzoek ingesteld naar het gedrag
van het chlorophyl, zetmeel en de coniferine. Piceaexcelsa vertoonde afname van de hoeveelheid chlorophyl van 1600 m af op sterk belichte
plaatsen.Van deze hoogte af evenzeer vermindering van de hoeveelheid of
van de activiteit der diastase en der coniferine. Larix decidüa: de hoeveelheid chlorophyl vermindert van 1950 maf; dewerkzaamheid der diastase
vertoont geen afname. De hoeveelheid coniferine vermindert van 2150 m
af. PinusCembra: geenafname vanhet chlorophyl ende coniferine engeen
vermindering in hoeveelheid of werkzaamheid van de diastase.
Dezefeiten komennietvoor rekeningvan dewerkingvan den wind. Zij
kunnen ook niet verklaard worden door de werking der lage temperatuur.
De oorzaak moet echter in de werking van het licht gezocht worden. Het
bleek, dat de verandering in hoeveelheden der genoemde stoffen parallel
verloopt met veranderingen in de samenstelling van het licht. Bovendien
zijn deze feiten in overeenstemming met soortgelijke, welke men in het
laboratorium heeft bestudeerd.
Voorts blijkt voor Piceaexcelsa dat van 1650 m af de gemiddelde jaarlijksche intensiteit van de lichtstralen uit het oranje-roode gebied het optimum overschrijdt en de vorming van chlorophyl geleidelijk afneemt;
dekoolzuurassimilatie neemt niet af, maar neemt zelfs toe. Maar de werkzaamheid der diastase wordt niet verhoogd onder invloed van de toenemende violette en ultraviolette stralen. Een der belangrijkste oorzaken,
welke de bovenste boomgrens van Piceaexcelsa bepalen, is de intensiteit
van de violette en ultra-violette stralen. Een andere oorzaak komt deze
grens mede bepalen, door haar werking op andere factoren, ni. de temperatuur.
VoorLarix decidua blijkt, dat van 2100maf dezelfde werkzaamheid der
roode stralen zich doet gevoelen. Maar de werkzaamheid der diastase is
aandebovenste boomgrens in dit gevalnietverminderd. De vermindering
vanhet coniferinegehalte iswaarschijnlijk gebonden aan deafname van het
chlorophyl. Op Pinus Cembra heeft de toename van het licht tot aan zijn
bovensteverspreidingsgrens geenongunstigen invloed.
De conclusieswaartoedit onderzoekleidt,verklaren, waarommen in het
onderzochte gebied (Vallée de Davos of Vallée de la Landwasser) zeer
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zelden exemplaren vanPicea excelsavindt, welke door dewerking van den
wind misvormd zijn. De bovenste boomgrens ligt hier lager dan de hoogte
waaropgewoonlijk dekoudewinden alsboomvernielers optreden;Het verklaart ook waarom Larix en Pinus Cembra tot aan de bovenste boomgrens
hun normalen habitus behouden. Ondanks de afname van het chlorophyl
verloopt de assimilatie intensief; het transport van de assimilatiestoffen
verloopt normaal,daar dediastase resistent isvoorviolette stralen.De vorming van hout verloopt langzamer, maar de takken krijgen hun normale
ontwikkeling.BijPicea excelsa daarentegen wordt dewerkzaamheid van de
diastase sterk belemmerd; de vorming van hout neemt snel af. De takken
wordenveelkleiner enzoowerkt dezefactor mede aan het ontstaan van de
Zgn. mastboomen.
P. CEETZOIU: Miscellanea Systematica et Phytogeografica
IV.Repert. Eur. et Medit., Bd IV, blz.400,1934.
Nieuwe vindplaatsen van Piruselaeagrifolia PALL. var. caliacrae CRETZ.
et NEUW., SorbusAucuparia L. var. lanuginosa (AIT.) BECK., Fraxinus
holotricha KOEHNEenvoortsvan CornusmasL.yar.sphaerocarpa CRETZOIU
worden vermeld. De laatste variëteit van Cornus mas is bovendien nieuw.
Dezeonderscheidtzichvandetypischesoortdoorhetbezitvanvrijwelkogelrondevruchten. Opeenhellingwerduitsluitend dezevariëteit gevonden.
P. CRETZOIU und J. NEUWIRTH: Zur Kenntnis der Flora
des Bezirkes Caliacra in Süd-Dobrogea. Repert. Europ. et
Mediterr., Bd IV,blz.327-339,1934.
Hetindentekst genoemde gebiedligtinZ.O.Roemenië.Deonderzoekers
vonden hier zoowelFagus orientalis LIPSKY alsF. silvatica L., en evenzeer
enkeletusschenvormen,zooalsF.s.var.moesiaca DOMS.enF.s.var.GeorgescuiCRETZOIÜTVanFicusCaficawerden opbeschutte plaatsen enzuidhellingen opstanden gevonden, waarin deze boom sterk domineert; hier en
daarwaren dezeopstanden vermengd met Fraxinus Ornus,Celtisaustralis,
Rhus Coriaria,Populus alba en Periploca graeca, Smilax excelsa,Tamus
communis en Vitis silvestrisals lianen. Of Ficus Carica op deze plaats
spontaan groeit is niet zeker. Het is niet onmogelijk, dat we hier met een
tertiair relict te doen hebben. Ref. zag een overeenkomstige standplaats
in Z. -Frankrijk. E. WERTH publiceerde in de Ber. d. D. Bot. Ges. (Bd L,
blz. 539-557, 1932) een artikel over de wilde vijgen in het oostelijk Middellandsche Zeegebied enden oorsprong dervijgencultuur. Dezeen enkele
andere vindplaatsen in Roemenië, liggen buiten het verbreidingsgebied,
door WERTH vermeld. Volgens WERTH is de vijg het eerst in Zuidelijker
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deelen van Azië in cultuur genomen; vandaar straalde de cultuur o.m. uit
naar Klein Azië. In Griekenland zou devijg niet vóór 1000v. Chr. in cultuur geweest zijn. Het is niet onmogelijk dat devijg via Oost-Bulgarije in
Z.O.Roemenië gekomenisen dehier bovengenoemde planten resten eener
oude cultuur zijn. De vruchten rijpen althans niet geregeld; jonge zaailingen ziet men zelden. Ook lijden de planten erg van de vorst. Een foto
van de Z.O. Roemeensche standplaats van Ficus Caricais opgenomen.
Plantengeografisch is de vondst van Pirus elaeagrifolia PALL., wier voorkomen in Europa nog onlangs ontkend werd (Diapulis 1933/34) zeer interessant. Zij komt echter in geheel Oost-Bulgarije en in Dobrogea voor.
In 't algemeen kan men zeggen, dat devermoedelijke grensvan deze soort
in Zuid-Europa overeenkomt met de geografische noordgrens van het
Balkanschiereiland, dus met de Donaudelta. Van deze soort beschrijven
de auteurs ook nog een nieuwe variëteit: P. e. var. caliacrae CRETZOIU et
NEUWIRTH. Van Fraxinus holotricha KOEHNE werden 2 nieuwe variëteiten
gevonden:var.obtusa CRETZOIUetNEUWIRTH (syn.F. Pallisae WILLMOTT;
zie ook Jaarboek 1934,blz. 82) en var. acuta CRETZOIU et NEUWIRTH.
F. DELAUNAY: Idesiapolycarpa MAXIM.. Revue Horticole,
Nouv. Sér. T. XXIV, blz.464, 1934-'35.
Idesiapolycarpa MAXIM, behoort tot de familie der Flacourtiaceae. Haar
vaderland is Japan; zij werd voor 't eerst ingevoerd in 1866 en droeg de
eerste maal in de cultuur vruchten in den tuin van LEROY in Angers. Het
geslacht is genoemd naar een Hollandsen reiziger in China, EBERHARD
YSBRANT IDESgeheeten.Volgensdenauteur zouzijinFrankrijk eentemperatuur van -21° C. verdragen hebben. Aan het artikel is een gekleurde
plaat toegevoegd, waarop duidelijk de bijzondere sierwaarde van de
vruchten uitkomt.
DOBRONZ: Beiträge zur Zytologie der Gattung Aesculus
und deren systematische Auswertung. Inaug. Diss. Phil.
Fak. Fr. W. Univ.Berlin.Jena 1935.
De onderzoekingen hebben betrekking op AesculusPavia, A. discolor X
octandra,A. octandra,A. glabravar.arguta,A.HippocastanumxPavia (=A.
rubicunda, = A. earned),A. octandrax Pavia(= A. discolor,= A. hybrida),
A. Hippocastanum, A. parviflora.Een samenvatting der cytologische resultaten blijft hier achterwege. De auteur heeft ook nagegaan in hoeverre de
resultaten van dit cytologisch onderzoek een eventueele revisie der Sapindales rechtvaardigen. Tot deze reeks meent hij alleen te moeten rekenen
de Anacardiaceae, Staphyleaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapinda-
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ceae, Sabiaceae en Melianthaceae. Ten nauwste daarmee verwant zijn de
Celastraceae, Stackhousiaceae en Coriariaceae.De Buxaceae, Aquifoliaceae
en Empetraceae eenerzijds en de Balsaminaceae en Limnanthaceae anderzijds moeten bijandere reeksen ondergebracht worden.Voor de Salvadoraceae weet de schrijver voorloopig geen plaats.
L. A. DODE:Sur leshybridisations dans lesarboretums et
collections.Bull, de la Soc.dendrologique de France, no91,
blz.34-35,1934.
DODE wijst hier op een overigens genoegzaam bekend feit, dat horti en
arboreta centra zijn, waar in hooge mate kruisingen optreden. Wil men
van bepaalde soorten echt zaad leveren, dan zal men moeten overgaan tot
verschillende maatregelen, waardoor ongewenschte bestuiving onmogelijk
wordt,ofmenlevertvegetatievedeelen af.
L. A. DODE: Observation sur la reviviscence des feuilles
de Ligustrum ovalifolium HASSK.. Bull, de la Soc Dendrol.
de France, no 93,blz.25-27,1935.
DebladerenvanLigastrumovalifoliumverdragenheelgoedlagetemperaturen. Zij rollen dan hun bladeren op. Tijdens de vorst is de kleur der
bladeren tevens donker; dit verdwijnt weer na de vorst. In MiddenFrankrijk vertoonen de bladeren van dezen Liguster tijdens aanhoudende
warmte enlangdurige droogte nog een ander verschijnsel. Zij worden geel
en rollen zich op.Hun uiterlijk isdandusdanig,datmenelkoogenblikverwachten zou, dat ze afvallen. Toch kunnen ze zoo maanden lang aan den
struik blijven. Zoodra het weer vochtiger wordt ziet men de bladeren zich
•weer ontrollen en merkwaardigerwijze tevens hun groene kleur terugkrijgen. Ongetwijfeld zou het interessant zijn dit verschijnsel zoowel anatomisch als physiologisch nader te onderzoeken.
W. DOMKE: Untersuchungen über diesystematische und
geographische Gliederung der Thymelaeaceen nebst einer
Neubeschreibung ihrer Gattungen. Bibliotheca Botanica,
Heft 111,1934.
De studie is in drie deelen verdeeld: A. Die Umgrenzung der Thymelaeaceenund ihre Stellung im System; B. Besprechung der allgemeinen
Familienmerkmale;C.Gliederung,GeographieundPhylogeniederFamilie.
Van de verschillende subfamilies, tribi, subtribi, etc. worden indeeling,
verwantschap en geografische verspreiding uitvoerig besproken. De dendroloog zal zich vooral interesseeren voor de uiteenzettingen betreffende
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de geografische verbreiding van het geslacht Daphne. Aan het slot zijn
nieuwe beschrijvingen van alle tot deze familie behoorende geslachten
opgenomen;voortsduidelijke bloemdétails,eneen 11-talareaalkaarten van
verschillende geslachten.
G. DURIVAULT: Notes sur l'étiquetage dans les Jardins
publics et résultat d'une enquête auprès de plusieurs jardins
botaniques de France et de l'étranger. Revue Horticole,
Nouv.Sér. T. XXIV, blz. 113-116,1934-1935.
In dit rapport zijn de gegevens verwerkt omtrent het etiketteeren van
planten in openbare botanische tuinen van Nantes, Marseille, Parijs,
Rouen, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Tours, Rennes,
Grenoble, Dijon, Montpellier, Kew, Cambridge, Bristol, Glasgow, Edinburgh, Dublin, London (Chelsea Gardens) en New York (Brooklyn
Botanic Garden). Het ligt voor dehand, dat men in de diverse tuinen verschillende methoden volgt. Een enquête op kleinere schaal lijkt mij
van meer beteekenis. Gezien de vele nieuwe etiketten, welke in onsland
de laatste jaren aangeboden werden, is het zeker niet zonder belang,
wanneer we ook in ons land de ervaringen van diverse kweekers, opgedaan met deze nieuwe industrieproducten eens met elkaar konden vergelijken, vooral wat betreft haar levensduur, welke afhankelijk is van het
materiaal, waaruit het etiket bestaat en uit de inkt of verf, waarmede
ondergrond en naam behandeld zijn, benevens het alof niet aanwezig zijn
van een beschermende deklaag en de geaardheid daarvan.
V. A. EVEEINOFF: Actinidia arguta PLANCH.. Revue Horticole,Nouv.Sér. T. XXIV,blz.69-70,1934-'35.
De laatste jaren zijn in Rusland vele houtige gewassen ingevoerd met
eetbarevruchten.Daaronder schijnt vooraldeaandachttetrekkenActinidia
arguta PLANCH.. Het geslacht Actinidia,dat tot de familie der Dilleniaceae
behoort, omvat 23soorten, welke voor het grootste gedeelte thuis hooren
in de subtropische gebieden van China, Japan, Mandsjoerije en aangrenzend Siberië. De vruchten worden zeer geprezen: „La chair est verdâtre,
fine, fondante, à eau des plus abondante, vineuse, très sucrée et fort délicatement parfumée." Aan den bodem worden weinig eischen gesteld. De
schrijver bespreekt dan de cultuur van dit gewas. Het is goed winterhard.
Van de gekweekte Actinidia's zijn nog maar weinig vormen bekend. De
cultuur van dit gewasschijnt voor deMidivan eenige beteekenis te zijn.
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V.A.EVREINOFF:Maluspumila MILL.f. apetala MÜNCHH.
Revue Horticole, Nouv. Sér. T. XXIV, biz. 369-371,
1934-'35.
Deze appelvorm komt onder verschillende namen in de dendrologische
literatuur voor: Pirus apetala MÜNCHH., P. dioicaMÖNCH, Malmdioica
Lois., e.a. Het zou een vorm zijn van Malus dasyphylla BORKH., welke op
haar beurt weer een variëteit van Malus pumila MILL, heet te zijn. Oorspronkelijk zou zij afkomstig zijn uit Oost- en Zuid-Oost-Rusland, met
name uit het gebied van de Wolga. Er schijnen nog enkele verschillende
vormen meer te bestaan; één daarvan isafkomstig uit den boomgaard van
RECHETNIKOFF te Samara.
Debloemwijkt afdoor het gemisvankroonbladen enmeeldraden. Soms
komen enkele rudimentaire meeldraden voor. Het aantal stijlen is altijd
opvallend groot; dit aantal varieert van 8-12. In den appel ontbreken pitten; soms vindt men enkele rudimentaire pitten. Zij is zeer algemeen bekend in de dendrologische literatuur en in andere werken. Het oudste
gegeven dateert van 1628.Merkwaardig ishet, dat men zoolangindeveronderstelling verkeerd heeft, dat bloemen geheel ontbreken. Pas in 1846
heeft de botanicus A. LEROY een eind gemaakt aan dit misverstand. De
boomiszeerwinterhard;hijverdraagt in zijn vaderland (hetgebiedvande
Wolga) temperaturen van -40° C.
W.P. FANG:AnewspeciesofAcerfrom Szechuan. Contr.
Biol. Lab. of The Science Society of China. Bot. Ser., Vol.
IX, 235-236, 1934.
Deze nieuwe soort, Acer Yui FANG geheeten, behoort tot de sectie
Spicata enwerdverzameld door T. T. Yu.Aan desoortbeschrijving iseen
afbeelding, een tak met vruchten, toegevoegd.
W. P. FANG: A preliminary study of the chinese species
of Enkianthus LOUREIRO. Contr. Biol.Lab. of The Science
Societyof China.Bot.Ser.,Vol.X, 13-28,1935.
De literatuur over het geslacht Enkianthus is zeer verspreid; het typemateriaal is over de verschillende herbaria in de wereld te vinden. Tot
heden onderscheidde men 21 soorten en 3 variëteiten. Dit aantal wordt
door WEN-PEI FANG teruggebrachttot6soortenen 1variëteit.Eenenander
wordt door den schrijver voorloopig gepubliceerd, daar b.v. sommige determinaties van gedroogd materiaal niet mogelijk waren.
HetgeslachtEnkianthusisopgestelddoor LOUREIROindeFloraCochinch.
I, 277in 1790en gebaseerd op materiaal van Zuid-China. Het komt alleen
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in Aziëvoor enwelvan denHimalaya totBurma, Annam; China en Japan.
Het hoogst gaat E.pauciflorus W I L S . nl.van 3300-4300 m. Het iseen kleine
struik, 2 à 3 m hoog, welke groeit op beschaduwde of open plaatsen in
coniferenwouden. Enkianthtis ontbreekt in de noordelijke provincies van
China, 1misschien 2soorten komen inAnnam voor en2of5 (volgens sommige auteurs zelfs 9)soorten komen inJapan voor. Totdeze laatste behoort
o.a. Enkianthus campanulatus NICHOLS.. In deze publicatie worden van de
volgende soorten en variëteiten beschrijvingen gegeven: E. quinqueflorus
LOUREIRO, E. serrulatus ScHN.,2j.Z)unmïLÉvEiLLE, E. deflexus (GRIFFITH)
SCHN., E. d. var. variegatus FORREST, E. chinensis FRANCHET, E. pauciflorus
W I L S . . Vindplaatsen en literatuuropgaven worden zeer gedetailleerd opgesomd.
H . G. FEDD and W. B. TURRILL: Fraxinus Pallisae and

its relationships. Bull, of Miscell. Information, 1935, biz.
132-141.
Fraxinus Pallisae isin 1916 beschreven door A.J. WILLMOTT in Journ.
of the Linn. Soc. Bot.43,283, 1916; de soort wordt echter niet genoemd
in de monografie vanA. LINGELSHEIM in „Das Pflanzenreich" 1920.Behalve in de Donaudelta komt deze Esch ooknogvoor in het oosten van
Bulgarije, ten N . en Z. van de Stara Planina. In dit artikel worden zeer
uitvoerig de standplaatsen beschreven, waar F . Pallisae groeit. Ook wordt
F. oxycarpa met F. Pallisae vergeleken; uit dit onderzoek blijkt, dat er
wèl verschillen bestaan tusschen beide, maar dat deze niet zóó belangrijk
zijn, omdaarin eenaanleiding te vinden F. Pallisae alssoort te erkennen.
M. L. FERNALD: Critical plants of the Upper great Lakes
Region ofOntaria and Michigan. Rhodora,Vol. 37,197-222,
238-262, 272-301, 324-341, 1935.
Dit belangrijke artikelbevat velegegevens, welke ookvoor de dendrologie vanbeteekenis zijn. Enkele zalik hier beknopt resumeeren. Zoobevat
deze publicatie verspreidingskaarten o.m. van Ceanothus sanguineus,
Vaccinium membranaceum DOUGL. var. rigidum (HOOK.) FERNALD (de
smalbladige variëteit V, globulare RYDB.), Rubus parviflorus N u r r . met
inbegrip van alle variëteiten, en voorts van de volgende var. R.p. var.
genuinus FERNALD, R. p. var. velutinus (HOOK, et ARN.) GREENE, var.
hypomalacus FERNALD, var. heteradenius FERNALD, var. bifarius FERNALD,
var. grandiflorus FARWELL, var. scopulorum (GREENE) FERNALD, var.
parvifolius (GRAY) FERNALD.

Voorts afbeeldingen met détails naar fotografische opnamen, o.m. van
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Ribes Cynosbati L. en R. C. var. atrox FERNALD, Rubus parviflorusvar.
genuinus,var. velutinus, var. hypomalacw,var. heteradenius, var. grandiflorus,var. scopuloram, var.parvifolius, PotentillafruticosaL.f. villosissima
FERNALD.

Hoewel ik de wetenschappelijke beteekenis van foto's niet onderschat,
en verschillende vergrootingen van details in dit artikel goed geslaagd
zijn, zullen toch ongetwijfeld vele andere tegenvallen; goede teekeningen zijn dan zeer zeker van veel meer waarde. Enkele opmerkingen
van dendrologischen aard, ontleend aan dezepublicatie, mogen thans nog
volgen. Ribes CynosbatiL. heeft kale, of zeer spaarzaam met doornen
bezette, fructificeerende takken. Beschreven wordt een nieuwe variëteit
vandezesoort,wiertakkenzeer dicht bezetzijn met doornen.Zijwerdvar.
atroxFERNALD genoemd. Zeer uitvoerig wordt Rubusparviflorus met zijn
variëteiten beschreven.Boven,bij deopsomming der verspreidingskaarten,
zijn zij reeds opgenoemd. De tallooze vormen van Potentilla fruticosa L.
moeten met een zeer karakteristieken vorm vermeerderd worden, gekenmerkt door een dichte, witte beharing en genaamd P. ƒ.forma villosissima
FERNALD.

M. L. FERNALD and LUDLOW GRIMSON: Three days of
botanizing in South-eastern Virginia. Rhodora, Vol. 37,
biz. 129-157, 1935.
De eerste uitgebreide plantencollecties uit Virginie zijn van CLAYTON.
Daarop heeft GRONOVIUS zijn Flora Virginica gebaseerd. GRONOVIUS en
LINNAEUS geven daarin uitvoerige beschrijvingen van de door CLAYTON
verzamelde planten, echter zonder binairenamen. In 1753heeft LINNAEUS
bij desamenstelling van zijn Species Plantarum gebruik gemaakt van deze
gegevens. Z.O. Virginie is daarom het type-gebied van een groot aantal
door LINNAEUS beschreven soorten. Nadien is in dit gebied maar weinig
gebotaniseerd. FERNALDen GRIMSON hebben dan ookeen belangrijke daad
verricht door dit gebied opnieuw te bewerken. In dit artikel brengen zij
een eerste verslag uit over het door hen verzamelde materiaal. Ook voor
de dendrologie kunnen weinteressante resultaten van hun exploraties verwachten. We geven hier alleen énkele opmerkingen betreffende Juniperus
virginiana.
Verschillende reizigerswashetopgevallen, dat / . virginiana inhet Noordeneengeheelanderenhabitusvertoont,daninhetZuiden.De noordelijke
exemplaren zijn over het algemeen gekenmerkt door een stijven, smalpyramidalen of kegelvormigen omtrek; de zuidelijke daarentegen hebben
een kroon, die meer eivormig is, de lagere takken staan af en ze kunnen
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zelfs hangend zijn. Deze verschillen in habitus gaan gepaard met kleinere
morphologische verschillen. De zuidelijke vormen (van Z.O. Virginie tot
Missouri en zuidelijker) groeien voornamelijk op kleiachtige of kalkhoudende gronden;de bladeren van volwassen twijgen zijn stevig aangedrukt,
breed deltoidenstompof„subacute".Debasesvandezadenbezitten diepe
en duidelijke groeven. De noordelijke vormen groeien op zure gronden;
de bladeren van volwassen twijgen zijn smaller en met toeloopende en
spitse toppen (attenuate to sharp), ze zijn niet zoo aangedrukt. De bases
van de zaden bezitten slechts smalle groeven. Een groep tusschenvormen
komt voor van de kustvlakte van New Jersey tot Z.O. Massachusetts;
de karakteristieke noordelijke vorm gaat zuidwaarts, voornamelijk in de
bergen, tot N. Carolina en plaatselijk tot Missouri.
Wat zijn nu de juiste namen voor deze drie duidelijk geographische
variëteiten? LINNAEUS heeft zijn beschrijving van / . virginiana in Species
Plantarum, 1039 (1753) ontleend aan Hortus Cliffortianus, met verwijzingennaarGRONOVIUS,ROYEN,RAYenSLOANE.Delaatstekanuitgeschakeld
worden, daar deze betrekking heeft op een West-Indischen boom. De
beschrijvingen in Hortus Cliffortianus en bij GRONOVIUS zijn te beknopt,
om te beslissen, met welke variëteit we te doen hebben. Een der auteurs
heeft echter in Londen studie kunnen maken van het oorspronkelijke herbariummateriaal. Het exemplaar (no 464) uit Hortus Cliffortianus is de
topvan een jong lot, dat niet de karakteristieke aangedrukte bladeren vertoont. Het exemplaar van CLAYTON (no 884), dat de basis was voor de
eerste beschrijving van GRONOVIUS, is duidelijk de zuidelijke vorm. In het
herbarium van LINNAEUS bevindt zich ook een specimen van J.virginiana
en dat is waarschijnlijk de noordelijke vorm; de bladeren zijn echter nog
niet geheelvolwassen, zoodat dezeniet geheeltypisch zijn. LINNAEUS geeft
in zijn Species Plantarum echter geen nieuwe diagnose; we moeten dan
ook als de typische soort beschouwen het eerste exemplaar, dat goed te
herkennen is. Dat is het exemplaar van CLAYTON, beschreven door GRONOVIUS. De typische J. virginiana bezit dus breede, stompe bladeren.
De auteurs wijzen dan nogopdeverschillende variëteitsnamen, subspecies- en soortnamen, welke binnen deze groep voorgesteld zijn; maar zij
geven alle gemakkelijk aanleiding tot verwarring of zijn zelfs onjuist. Nu
de zuidelijke vorm de typische soort is, kan de noordelijke vorm als een
variëteitonderscheidenworden.Deschrijvers noemendeze/ . virginiana L.
var. crebra var. nov.
Hoewel de bladen van oude twijgen duidelijk typische verschillen vertoonen, komen toch overgangsvormen voor. Het belangrijkste verschil
zien de schrijvers in het gegroefd zijn van de zaden.Alsbijkomstigheid zij
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vermeld, dat het vruchtvleesch van de typische soort een sterken peksmaakheeft; rijpevruchten vandevar.crebra hebben gewoonlijk zoetsmakend vleesch. Een 17-tal afbeeldingen, naar fotografische opnamen, illustreert het artikel.
M. L. FERNALD: Midsummer Vascular Plants of Southeastern Virginia. Rhodora, Vol. 37, biz. 378-413, 423-454,
1935.
Aan dit artikel worde het volgende ontleend: Van de soort Carpinus
caroliniana WALT. moet ook nog onderscheiden worden de var. virginiana
(MAFSH.) FERNALD. Zoowelvan de soort alsvan devariëteit worden goede
detail-afbeeldingen gegeven. Van Celtis occidentalis L. komt van Z.O.
Virginietot Georgië voor devar. submembranacea FERNALD. Devariëteitsnaam heeft betrekking op het karakter van de loofbladen. Voorts worden
uitvoerigdevariëteitenvanNyssasylvatica MARSH,besprokenen afgebeeld.
Het betreft N. s. var. typica FERNALD, N. S. var. biflora (WALT.) SARG.,
N. s.var.dilatataFERNALD enN. s.var. caroliniana (POIR.) FERNALD. Ook
worden verspreidingskaartjes van deze 4 variëteiten gegeven.
ED. FISCHER: Beobachtungen über die im Botanischen
Garten in Bern kultivierten Schlangenfichten und dessen
Nachkommen. Schweiz. Zeitschr. für Forstwesen, Jrg. 85,
blz. 1-5, 1934.
In twee vroeger versehenen artikelen in hetzelfde tijdschrift (Jrg. 70,
blz. 10-13, 1919; Jrg. 75, blz. 301-304, 1924) versehenen van FISCHER
enkele mededeelingen betreffende de nakomelingschap van een in den
Botanischen tuin te Bern gekweekten slangenspar (Picea excelsa LK var.
virgata CASP.).Dezenakomelingschapvertoondeallemogelijke overgangen
van de typische soort tot de typische variëteit, ja zelfs traden exemplaren
op, die nog veel minder vertakt waren dan de moederplant. Het meest
extreme exemplaar werd geïsoleerd. Daarover zijn in 1918 en 1924 door
FISCHER enkele mededeelingen gepubliceerd, evenals door J. VALCKENIER
SURINGAR in ons Jaarboek 1930 (blz, 162-167). Een beschrijving van den
boom in 1933 is thans gepubliceerd. In aansluiting met de mededeeling
van SURINGAR volgt hier beknopt de beschrijving van hetzelfde exemplaar
in 1933. De totale hoogte bedraagt ongeveer 7m. De hoofdstam, welke
aanvankelijk takken van slangenspar-karakter vormde, heeft sedert 1914,
behalve enkele armoedige spruiten, slechts 1 zijtak gevormd enwelaan het
jaarlot, dat zichin 1922ontwikkeld heeft. Deze zijtak gaat onder een rechten hoek van den stam af, is thans ongeveer 2m langen geheel onvertakt.
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Soortgelijk alsdehoofdstam gedroeg zich een aan een der bovenste zijtakkenvan denhoofdstam ontspringende zijtak. Dezegroeideparallel met den
hoofdstam omhoog en bleef na vorming van een zijtak ongeveer 12 jaar
lang onvertakt. Aldus ontstond een boom met een zeer merkwaardigen
habitus.Aan eender onderste takken van dezen slangenspar isongeveer in
1919een terugslag ontstaan in den vorm van een vrijwel normaal ontwikkelde Picea excelsa; deze terugslag geleek eenigszins op een heksenbezem.
Sinds zijn ontstaan is deze geregeld in grootte en omvang toegenomen.
Daar te vreezen was, dat de sterke ontwikkeling van dezen terugslag
tenslotte den hoofdstam in zijn ontwikkeling nadeelig zou beïnvloeden,
heeft men hem verwijderd.
Tot heden heeft dit exemplaar nog geen kegels voortgebracht. Wel een
ander exemplaar uit hetzelfde zaaisel, dat overigens niet zoo typisch het
karakter van slangenspar bezat. Het uitzaaien geschiedde 20 Januari 1927,
het zaad kiemde flink. In 1933 werd deze nakomelingschap onderzocht.
Het bleek dat onder de ongeveer 350 exemplaren slechts 6-8 exemplaren
min of meer het karakter van een slangenspar vertoonden. De overige
waren min of meer typische excelsa-vormen, al kwamen verschillen voor
inkleur der naalden,lengte der naalden, stamhoogte,lengtevan het laatste
jaarlot endematevanvertakking.Het aantaltypischeslangensparren in de
nakomelingschap is opvallend geringer dan andere opgaven vermelden.
FISCHER meent dit te moeten toeschrijven aan het feit, dat in dit geval
de bestuiving van de moederplant uitsluitend geschied is door stuifmeel
van normale sparren. In het zaaisel komen voorts een aantal exemplaren
voor,waarvan de takkenzichonder eenzeerscherpen hoek oprichten, zoodat men van een fastigiate variëteit zou kunnen spreken. Afgewacht dient
te worden of deze vorm zich in den loop der jaren zal kunnen handhaven.
Enkele goede afbeeldingen naar fotografische opnamen illustreeren dit
artikel (Zie ook ref. E. Hess, blz. 124.)
FL. FLEMION: Physiological and chemical changes preceding and during the after-ripening of Symphoricarpos racemosusseeds.Contr.from BoyceThompson Institute,Vol.6,
blz. 91-102, 1934.
Zaden van Symphoricarpos facemosus MICHX zijn moeilijk tot kiemen te
brengen. Onderzocht werd de oorzaak van dezevertraging;voorts worden
methodes aangegeven op welke wijze de rustperiode verkort kan worden.
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FL. FLEMION: Dwarf seedlings from non-after-ripened
embryos of Peach,Apple and Hawthorn. Conttvfrom Boyce
Thompson Institute, Vol. 6, biz.205-209, 1934.
Zaailingen kunnen verkregen worden van versch geoogste zaden van
Prunuspersica (L.) STOKES, Pyrus Malus L. var. ? en Crataegus punctata
JACQ., welken ormaal een narijpingsperiode vragen van vele maanden bij
lagetemperatuur. Door den buitensten hardenwand endebinnenstezaadhuid teverwijderen kanmenhetembryo ondernormaleomstandighedentot
kiemen brengen. Dergelijke zaailingen vertoonen een opvallenden dwerggroei. Na enkele maanden begint de normale groei.

E. GÄUHANN: Der Stoffhaushält der Buche (Fagus silvatica L.) im Laufe eines Jahres. Ber. d. Schweiz. Bot. Ges.,
Bd 44, blz. 157-334, 1935.
— — : Über den Stoffhaushalt der Buche (Fagus silvatica L.). Ber. d. D. Bot. Ges., Bd LUI, blz.366-377, 1935.
Een grootsch opgezet onderzoek, waaraanvelewetenschappelijke krachten hun medewerking verleend hebben. Het isondoenlijk omook maar bij
benadering hier deresultaten van dit onderzoek beknopt terefereeren. Om
een indruk te geven van den opzet van dit onderzoek, mogen de volgende
opmerkingen dienen.
Men heeft den beuk voor dit onderzoek uitgekozen, omdat hier het bijzondere geval gerealiseerd is, dat in den loop van één jaar de vegetatieve
stofwisseling gescheiden onderzocht kan worden van de fructificeerende
stofwisseling; want als regel fructificeert de beuk alle 5-7 jaren. Daarom
is het mogelijk een onderzoek in te stellen naar de volgende vragen:
Welkeninvloedhebben debladontwikkeling,dediktegroeienhetvallen der
bladerenopdestofwisseling vandenboom?Welkeninvloedhebben anderzijds het bloeien en devruchtvorming op de stofwisseling? In samenhang
met een onderzoek betreffende den invloedvan het tijdstip van kappen op
de duurzaamheid van beukenhout, werden in den loop van het jaar 1933,
telkensbij hetaanbreken van den dag,in eenboschopeenbodemvanzooveel mogelijk overal gelijke samenstelling 33 zorgvuldig uitgezochte, zoo
mogelijk gelijke en even oude, gladstammige, ongeveer 110 jaren oude
boomen van ongeveer 2\ m3 en ongeveer 35m tophoogte gekapt en geanalyseerd. Na het verwerken der zeer vele analyse-cijfers, heeft men een
aantal conclusies kunnen formuleeren, waaruit duidelijk blijkt hoe dit in
gemeenschappelijk overleg gepleegd onderzoek, onze kennis betreffende
de stofwisseling van een boom, ten zeersteverdiept heeft.
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J. GIERSBACH: After-ripening and germination of Cotoneaster seeds. Contr. from Boyce Thompson Institute,
Vol. 6, biz. 323-338, 1934.
Het kiemen der zaden van het geslacht Cotoneaster gaat met moeilijkheden gepaard. GIERSBACH onderzocht de omstandigheden waaronder het
kiemingsproces versneld kan worden. Het blijkt dat zaden x) van C. Dielsiana PRITZ. en C. Zabeli SCHNEID., voor bijna 100% kiemen na een verblijf van 4 maanden in vochtig veenmos bij 10° C. Zaden van C. acutifolia
TURCZ., C. apiculata REHD. & W I L S . , C. horizontal DECNE en C. lucida
SCHLECHT, kiemen zelfs na 10maanden onder soortgelijke omstandigheden
nog zeer slecht. De weerstand welke de zaadhuid biedt aan het kiemen, kan
aanmerkelijk verminderd worden, door de zaden 3 à 4 maanden in den
grond te laten bij een temperatuur van 15°-25°C. Hetzelfde effect kan ook
verkregen worden o.m. door de zaden van C. divaricata REHD. & W I L S .
2\ uur en dievan C. horizontalis DECNE l£ uur te behandelen met geconcentreerd zwavelzuur. Nadat de weerstand der zaadhuid verminderd of zelfs
opgeheven is, kan men de periode van het narijpen der slapende embryos
verkorten tot 3 à 4 maanden, door ze te brengen bij een temperatuur van
1°-10° C. Wanneer deze onderzoekingen nog gedetailleerder verricht
worden, zullen ongetwijfeld resultaten bereikt worden, welke van veel
beteekenis zullen blijken te zijn voor de practijk.
C.A. GOUWENTAKund G. HELLINGA:Beobachtungen über
Wurzelbildung. Med. v. d. Landbouwhoogeschool, Dl 39,
bis. 3-12, 1935.
Diastase blijkt geen wortelvorming te kunnen oproepen bij stekken van
Salix alba L. var. vitéllina STOKES en Ligustrum ovalifolium HASSK.. Daarnaast werden enkele belangrijke theoretische resultaten verkregen, o.m.
dat heteroauxin behalve de celstrekking, ook de celdeeling bewerkt.
R. GÖRZ: Salicaceae Asiaticae. Rep. Spec. Nov. Regni
Veget., Bd XXXIV, blz. 20-38, 1934.
Als nieuwe soort wordt in deze publicatie beschreven Salix Blakii
GÖRZ; een nieuwe bastaard is S. serotina x S. Wilhemsiana. Voorts worden
enkele nieuwe variëteiten en vormen beschreven.

x
)Waar de auteur hier steeds vanzadenspreekt, bedoelt hij de steenvruchten uit
deschijnvrucht, zooals die bij alle Crataegoideae voorkomen.
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R. GÖEZ: Die Gattung Salix in Kaukasien. Rep. Spec.
Nov. Regni Veget. Bd XXXVI, bis. 225-239, 1934; ook in
Rep. Eur. et Medit. Bd IV, 290-303, 1934.
Hoewel GÖRZreeds in 1930in deFloravan den Kaukasus II, de Salices
bewerkt heeft, waren er allerlei redenen om tot een revisie over te gaan.
Niet alleenisdezeFloravanden Kaukasusin deRussische taal geschreven,
maar bovendien was GÖEZnahetverschijnen vandezeFlorain degelegenheid nieuw en belangrijk herbariummateriaal te revideeren. In tegenstellingmet deFloraomvat het in dezepublicatiebewerktegebiedslechts den
KaukasusvoorzooverdezeinEuropagelegenis.Intotaalworden22soorten
beschreven, voorts een aantal bastaarden en zeer vele vormen.
R. GÖRZ: Additamenta ad Salicologiam Sinicam. Bull, of
the Fan Mem. Institute of Biology, Vol.VI, p. 1-26, 1935.
Aan deze bijdrage liggen ten grondslag verschillende verzamelingen,
bijeengebracht in de jaren 1931-'32 in de provincie Szechuan en Yunnan.
Hoewel dit gebied reeds vaker onderzocht is, werden niet alleen nieuwe
vindplaatsen van bekende soorten vastgesteld, maar tevens bleken nog
7 nieuwe soorten en 4 nieuwe variëteiten in dit gebied voor te komen.
H. GROSZ:Die Eibe in Ostpreussen.Beih.zumBot. Centralbl. Bd L, 2.Abt., blz. 552-575,1933.
In Oost-Pruisen bereiken een groot aantal houtige gewassen de N.O.
grens hunner verspreiding: Fagussïlvatica, Acerpsetidoplatanus, Quercus
sessiliflora, Sarothamnusscoparius, Genistatinctoria, G.germanica, G.pilosa,
Vinca minor, Lonicera Periclymenum, Pirus torminalis, Viscam album,
enkele i?uèassoorten, Taxus baccata.
Daar Taxusbaccataeenuitstervende soortisenzijn voorkomen in OostPruisen tot heden onvolkomen bekend was, heeft de schrijver een goed
werk gedaan met het vastleggen van alle vindplaatsen van T. baccata. De
resultaten van zijn onderzoek zijn in deze publicatie neergelegd. Een kaart
van de verspreiding van Taxus baccata in Oost-Pruisen geeft een overzichtelijk beeld van dezeresultaten. Het iszeer tebetreuren, dat de nieuwe
natuurbeschermingswet in Duitschland dezen boom, die tot 1929 wel
onder de bescherming viel, thans niet in bescherming neemt. Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat algemeene soorten, zooals Daphne
Mezereum,LedumPalustre,welbeschermdzijn,maareensoort,diegeleidelijk uitsterft, door de bevolking naar hartelust vernield mag worden, en
inderdaad ook grondig vernield wordt.
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K. S. HAO: Three new species in China. Repert Spec.
Nov. Regni Veget., Bd XXXVI, biz. 196-197, 1934.
Ons interesseert hier alleen AcerpedunculatumHAO, tot de sectie Trifoliata behoorend, entennauwsteverwantmetAcergriseum PAX.Zeerinteressant is Ephedra minima HAO, een struikje dat niet hooger wordt dan
3 cm. De auteur vond het zeer algemeen op de Amne Matchin op een
hoogte boven de 4000m. Daar groeide de plant samen met Gentianasoorten op de vrijwel kale gronden.
A. HAGERUP: Zur Abstammung einiger Angiospermen
durch Gnetales und Coniferae. Det. Kgl. Danske Videnshabernes Selskab, Biolog. Medd., XI, 4, 1934.
Deze verhandeling is een vervolg op de in 1933verschenen publicatie:
Zur Organogenie und Phylogenie der Koniferen-Zapfen. In de hierboven
genoemde publicatie zijn deresultaten der onderzoekingen van den schrijverbetreffende denbouwvandebloemvandeGnetalesneergelegd.Enkele
conclusies, waartoe de schrijver komt, mogen hier volgen. Het einddoel
was,aantetoonen,datdestam(phylum),diemetde Coniferen (Juniperus)
begint, over de Gnetales naar de Angiospermen verloopt. Daartoe werd
het gynoeciumvan dezeplantengroepen onderzocht. Het blijkt nu, dat het
gynoecium van Juniperw, de Gnetales,dePiperaceae en deJuglandales in
hoofdtrekken denzelfden bouw bezitten. Het integument van deze onderzochteplanten isniethomoloogmet hetindusiumvan devarens,maar met
het sporophyl van de Lycopodiales. Aan de vroeger reeds opgesomde bewijzen voor deze opvatting voegt schrijver thans nog andere toe, ontleend
aan den bouw van monstreuse bloemen van Myrica en aan den bouw van
de manlijke bloem van Welwitschia, In deze gevallen ontwikkelt zich het
integument alsééngeheelzelfstandig blad,datnietopeenander blad,maar
zelfstandig op den bloemas ingeplant is. Karakteristiek is voor de Angiospermen het bezitvan een stigma (=stempel);wetreffen dezen echter ook
aan bij Ephedra en Gnetum. Vergelijkend onderzoek van den bouw van
het gynoecium leert nu, dat de Gnetales eenerzijds zich aansluiten aan de
éénzadige Juniperussoorten,anderzijds ook duidelijk verwant zijn met de
Piperaceae en Juglandales; De Gnetales staan, aldus beschouwd, duidelijk tusschen de Gymnospermae en Angiospermae in. Valsche tusschenschotten treden reeds op bij Juniperus, evenzoo bij de Juglandales. Zij
worden aan de as aangelegd en zijn dus niet de naar binnen omgebogen
randenvandevruchtbladen.Nadebevruchtingwordtde vrucht van Juniperusangiosperm.VóórdenbloeizijnMyrica,deEricalese.a.angiospermen
„gymnosperm", daar het vruchtbeginsel open is, zoodat de stuifmeelbuis
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niet door levend weefsel behoeft te boren, maar uitsluitend in de atmosferische lucht leeft. Enkele zeer belangrijke kenmerken van het gynoecium
vansommigeAngiospermen treffen wedanookbij deGnetalesendeConiferae (Janiperus)aan.Men moet dus wel aannemen dat deze planten tot
eenzelfde phylum (stam) behooren. Het vruchtblad van dezeAngiospermen kan men dus niet homologiseeren met het vruchtblad van Cycas,
zooalste doen gebruikelijk is.Het belangrijkste resultaat waartoe HAGERUP
komt isongetwijfeld deveronderstelling, dat dePiperaceae en Juglandales
(en misschien ook nog andere Angiospermae) relatief hoog ontwikkelde
typen zijn, welke de Lycopodiales (en niet de Cycadales) afsluiten.
J. HELLER: Ueber Verholzungen in der Blütenregion
windblütiger Gewächse. Beih. zum Bot. Centralbl., Bd LI,
blz. 517-523, 1933.
Onderzocht zijn de manlijke katjes van Juglans regia,Pterocarya caucascia, Alnus cordata, Betuiapendula, Corylus americana, Carpinus Betulus
en Ostryacarpinifolia. Zij vertoonen alleverhoute celwanden. Deze treden
op in dekschubben der katjes en wel slechts in die deelen, die door hun
wederzijdsche positie niet gedekt worden. De celwanden van de gedekte
deelen vertoonen steeds de cellulose-reactie. Indien de dekschubben haren
dragen, dan zijn in de meeste gevallen ook deze min of meer verhout.
De meeldraden van de katjes van Corylus,Carpinus en Ostryadragen aan
hun top een bosje haren, welke ook verhout zijn. Vier afbeeldingen illustreeren dit artikel.
J. HELLER: Über die männlichen Kätzchen windblütiger
Holzgewächse. Beih. z. Bot. Centralbl., Bd LUI, Abt. A,
blz.51-80, 1935.
De manlijke katjes van Juglans, Pterocarya,Alnus, Betuia, Carpinus,
Corylus, Ostrya,Fagus, Quercus en Populusworden in het voorjaar of in
den zomervanhet aanden bloeitijd voorafgaande jaar aangelegd.Bij enkele
soorten zijn de manlijke katjes gedurende de rustperiode in den winter
met eenlaagje hars bedekt;andere, zooals Juglansen Corylus, hebben een
dicht haarkleed en weer andere bezitten, voorzoover ze niet bedekt zijn,
verhoute dekschubben en verhoute haren. De katjes, die den geheelen
winter binnen de knopschubben liggen, zijn niet verhout (Fagus, Quercus,
Populus).De hoofdas van de manlijke katjes heeft in niet gestrekten toestand schors- en mergparenchymcellen, wier wanden min of meer verdikt
zijn, echternietverhout.Behalvedezedikwandigecellen,ontbreken mechanischeelementen in despil.Zetmeelkomtindeverschillende cellenvan de
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spilvan het niet gestrektekatje invrijgrootehoeveelheden voor. Oxaalzure
kalk komt meestal voor in de schors- en mergparenchymcellen. Het mergparenchym van Popttlus bezit vele groote, intercellulaire ruimten; in alle
andere weefsels van alle andere kajjes zijn deze ruimten zeer nauw. Gedurende de vóór het bloeien begonnen snelle strekking van de hoofdas
krijgen de oorspronkelijk rechte banen van schors- en mergparenchym een
golvend verloop. Gelijktijdig neemt de dikte hunner celwanden af. Het
golvende verloop der cellen is een gevolg van de weefselspanning, het geringe aantal intercellulaire ruimten en de steeds met breede, dwars geplaatste celwanden eindigende cellen. De zetmeelkorrels, welke vóór het
strekken zeer talrijk aanwezigwaren, zijn nu verdwenen. Verder valt waar
te nemen een lengte- en breedtetoename van de spil opbouwende cellen.
Gedurende de strekking der assen van de katjes, vergrooten zich ook de
assen van de tweede orde en de dekschubben, voorzoover deze niet verhout zijn, b.v.Betvla, Carpinus, Alnus en Ostrya.Bij Juglans, Pterocarya,
Corylus en Poptdusnemen de assen van de tweede orde slechts weinig in
grootte toe, de dekschubben in het geheel niet.
In geheelgestrekten toestand isdeturgor van de cellen der hoofdas aanmerkelijk lager, dan aan het begin van de strekking. Het merg wordt bij
Populustot op een restje aan het einde der spil, opgelost. Wat den anatomischen bouw betreft, gelijken de assen der manlijke katjes op in jeugdtoestand gebleven „Laubsprossachsen". De vaatbundels van de assen der
tweede orde splitsen overal onder een scherpen hoek af van den hoofdvaatbundel.Opgrondvandenmorphologisch-anatomischen bouw,kunnen
we onderscheiden een Juglans-, Betuia-, Fagus- en een Populustype. De
gemakkelijke bewegelijkheid der totaal gestrekte as van de manlijke katjes
iseen gevolgvan dena de strekking intredende turgorvermindering en het
gemis aan mechanische elementen (het lijkt mij waarschijnlijker, dat deze
turgorvermindering niet na, maar reeds tijdens het verlengingsproces intreedt). De hoofdas van de$ katjes van Alnus glutinosa, Betuiapendulaen
Populustremula is in dejeugd op dezelfde wijze gebouwd als de assen der
ó*katjes. Eerst nadat de asstrekking heeft plaats gehad, vormen zich bij
Alnus glutinosa en Betuiapendulabastbundels; merg en mergstralen verhouten. De assen der ? katjes van Populustremula bezitten geen bastbundels; ze bezitten niet-verhout merg en niet-verhoute mergstralen. Ook na
het afvallen blijven zeimmers meer of min slap.De assenvan jonge spruiten missen aanvankelijk ook mechanische elementen, evenals de as der
c?katjes; maar schors- en mergparenchym bevatten grootere intercellulair
en.ReedsinJunitreden echterverschillen op.In deassenderjongespruiten treden nl. bastbundels op en/of steencellen;voorts een verhouting van
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het merg in de mergstralen. Als reductieverschijnsel in de as van de <$
katjes mogen we dan beschouwen: het ontbreken van mechanische elementen (zooals bastvezels, steencellen, etc), het steeds onverhoute merg
en het geringe aantal watervoerende elementen.
J. HELLER: Ueber die Staubblüten einiger windblütiger
Holzgewächse. Beih. z. Bot. Centralbl., Bd LUI, Abt. A,
blz. 82-94, 1935.
Onderzocht werden de meeldraden van Jugionsregia, Pterocarya caucasica, Alnus glutinosa, Betalapendula, Carpinus Betulus, CorylusAvellana,
Ostryacarpinifolia, Fagussilvatica,Quercüs pedunculata, Populus tremula
en Populus canadensis. De meeldraden van al deze bloemen bezitten in
rijpen toestand een wand uit 2 cellagen bestaande; alleen bij Quercus
pedunculataontwikkelt tegen het helmbindsel een derde cellaag. De verdikkingslijsten van de tweede cellaag zijn óf U-vormig of spiraalvormig.
Zezijn alof niet vertakt. Somsvormen zij sterfiguren. De helmhokjes van
alle onderzochte soorten springen met een lengtespleet open. De aan de
helmknoppen van Ostrya, Carpinus en Corylus voorkomende bosjes haren
verhouten. Vóór het openen dezer organen vindt men in het weefsel der
helmdraden vrij veel zetmeel, hetwelk echter kort voor het openspringen
der helmhokjes verdwijnt.
D. HELYE:Etudesur lesSpirées.Bull,delaSoc.Dendrol.
de France, no 93,biz. 17-24, 1935.
Eenbesprekingvan diversesoortenvan het geslacht Spiraea,klaarblijkelijk meer voor de practijk bedoeld.
F. J. HERMANN: A mutation in Rubus parviflorus. Rhodora, Vol. 37, biz. 59-63, 1935.
Zooals bekend is, bezit RubusparviflorusNXJTT. normaal enkelvoudige,
5-lobbige of 5-hoekige bladeren. HERMANN vond in den Staat Michigan
—temidden van eengrootekolonievantypischeplanten —eenexemplaar
met handvormig samengestelde bladeren en de blaadjes diep gelobd en
ingesneden. De overige vegetatieve kenmerken geleken precies op die van
de typische soort. Dit exemplaar droeg geen bloemen of vruchten. Dezen
mutant noemt HERMANN R. p. formapedatifidus forma nova. Twee afbeeldingen (de normale plant en de mutant) zijn aan deze bijdrage toegevoegd.
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E. HESS:Beobachtungen über Schlangenfichten. Schweiz.
Zeitschr. für Forstwesen, Jrg. 86, blz. 405-417, 1935.
In dit artikel worden een 5-tal slangensparren van verschillende standplaatsen in Zwitserland beschreven. Ook het gedrag der nakomelingschap,
voor zoover deze bekend is,wordt besproken. HESSkomt tot de conclusie,
dat er 3 typen slangensparren zijn: a. De kenmerken blijven constant,
zoodat de slangenspar steeds zijn typisch karakter behoudt. Door den
langzamen groei vormen zich slecht ontwikkelde exemplaren, die in gevolge de concurrentie met andere boomen, te gronde gaan. b. Alleen in
de eerste levensjaren behoudt de slangenspar zijn karakter, om daarna
geleidelijk het normale karakter te verkrijgen. Er schijnt dus een zekere
ontwikkelingsrem te bestaan, welke o.m. opgeheven kan worden door
verplanten, c.Er ontstaan plotseling normale loten, welke de „slangentakken" verdringen en tot afsterven brengen. Er is dan dus geen sprake
vaneenteruggangviaverschillendetusschenstadia,docherontstaan dadelijk
normale takken, terwijl de andere hun slangenkarakter behouden. (Zie
ook réf. Ed. Fischer, biz. 115.)
R. HICKEL:LeQuercusheterophylla F.A. MICHAUX.Bull,
de laSoc.Dendrologique deFrance no 91, blz.36-39, 1934.
In 1808 heeft MICHAUX fils voor het eerst beschreven en afgebeeld een
eik, welken hij Quercus heterophylla noemde; hij kende slechts één exemplaar op een plaats, 4 mijl van Philadelphia gelegen bij de boerderij van
Bartram.Dezenboomheeft NUTTALLnogin 1837gezien ennaderhandniemandmeer.Frankrijk bezit,ofjuister bezat,2zeer oudeexemplaren onder
dezennaam,welkeinuiterlijk zeersterk afwijken. De een staatin Verrières
en de andere stond in Les Barres. Beide exemplaren zijn door de familie
VILMORIN geplant en zijn waarschijnlijk tijdgenooten. Het exemplaar uit
Verrièresheeft bladeren,welketot20cmlangzijn engemiddeld6cmbreed.
Zij hebben een gele herfstkleur. De boom uit Les Barres bezat echterveel
kleinerebladeren;dezewarenvoortsonregelmatiggetand engelekeneenigszins op die van Q.phellos.Volgens VILMORIN zouden beide boomen afkomstig zijn van eikels,geoogst van den boomvan Bartram.Vrij algemeen
beschouwt men Q. heterophylla als een bastaard. Q. phellos zou een der
ouders zijn en de andere Q. rubra,Q. coccinea, Q. tinctoria of Q. palustris.
Uit waarnemingen elders en zaaiproeven, door hem zelf gedaan, meent
HICKELtemogen besluiten,datdebeideoudeexemplaren,onder den naam
Q.heterophylla bekend, inderdaad afkomstig zijn van een zelfde zaaisel,en
dat de ouders van Q. heterophylla waarschijnlijk zijn Q. phellos en Q.
rubra.
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H. H. Hu: Notulae Systematicae ad floram Sinensium,
VI. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology,
Vol.VI, biz. 167-181, 1935.
In dit artikel wordt melding gemaakt van een nieuwen, interessanten
Conifeer, Pinustaikangshanensis Hu et YAO geheeten. Het is een spontane
bastaard tusschen Pinustabulaeformis enPinasBungeana. De kroon isvlak
en bestaat uit verschillende étages.Deze soort lijkt meer op Pinus tabulaeformis dan op Pinus Bungeana. Haar vindplaats is tot nu toe alleen de
Mount Taikang,waarzijvoorkomttusschenPinusBüngeana (9000voet) en
Pinus tabulaeformis (op 7-8000 voet). Het percentage kiemkrachtig zaad
bleek zeer gering te zijn. De zaailingen lijken op Pinus tabulaeformis, de
groei is sneller dan die van PinusBungeana,doch langzamer dan die van
Pinustabulaeformis. Exemplaren van meer dan 250jaar oudzijn gevonden.
Het schijnt een boom tezijn van groote ornamentieke waarde.
B. HUBER: Die physiologische Bedeutung der Ring- und
Zerstreutporigkeit. Ber. d. D. bot. Ges., Bd LUI, biz.
711-719, 1935.
Een determinatiekenmerk, dat men inverschillende tabellen kan vinden,
ter onderscheiding van loofhoutgewassen, is dat der Ringporigkeit en Zerstreutporigkeit. Goede nederlandsche woorden kan ikdaarvoor niet geven.
Een loofboom is „zerstreutporig, wenn die Gefäsze auf der Querschnittsfläche ohne auffällige Gröszenunterschiede annäherend gleichmäszig über
die ganze Jahrringbreiteverteiltsind,alsringporig,wennsichimFrühholz
zahlreiche auffallend grosze, dem freien Auge einzeln als Locher erkennbare Gefäsze häufen, während im Spätholz die Gefäsze viel kleiner und
spärlich in eine Grundmasse von Holzfasern und Parenchym eingebettet
sind." Als type van „zerstreutporig" hout kan genoemd worden Fagus
silvatica,als voorbeeld van „ringporig" hout Quercuspeduncülata.
Deze uitdrukkingen zijn dus aan de beschrijvende botanie ontleend.
Hebben dezeverschillen ook een physiologische beteekenis? HÜBER is tot
het zeer verrassende resultaat gekomen, dat de transpiratiestroom van alle
kringporige boomen geheel anders is, dan van die met verspreide vaten.
Van dékringporigen zijn onderzocht Quercuspedunculata, Robinia Pseudoacacia, Quercus rubra,Fraxinus excelsior, Castanea vesca, Ailanthus glanduiosa,Caryaalba,Rhus glabra, Ulmus effusa, Cytisus Laburnum.Van de
boomen met verspreide vaten: Populus balsamifera, Jugions regia,Tilia
tomentosa, Salix viridis,Liriodendron Tulipifera,Acerpseudoplatanm,Magnolia acuminata, Alnusglutinosa, Betuia verrucosa, Carpinus Betulus,Pirus
communis, Fagus silvatica, AesculusHippocastanum. Dit zeer maoie onder 125

zoek heeft geleid tot de verrassende conclusie, dat het watertransport in
kringporig hout bijna uitsluitend in de buitenste jaarringen plaats vindt,
maar hier dan ook gemiddeld 10 maal-zoo snel verloopt als bij de zerstreutporige typen. De juiste snelheid is bij Quercus pedunculata43,6m
peruur!BijAesculusHippocastanumisdelaagstewaardegevonden:0,80 m
per uur. Plantengeografisch is dit ook een belangrijke factor. Beide typen
zijn namelijk allerminst gelijkwaardig. Op extreme standplaatsen komen
vóórallesvoorboomenmetkringporighout.Zoovindtmenop geëxponeerde
plaatsen in Zuid-Tirol voornamelijk: Quercus,Castanea, Fraxinus Ornus,
Celtisaustralis,Ulmusmontanaen aangeplant: Robinia,Ailanthüs, Rhus.
Een voordeel is,dat de snelle oppervlaktestroom behoorlijk voor afkoeling
van den stam kan zorgen; een nadeel, dat het tot den buitensten jaarring
beperkte watertransport veel gemakkelijker uit te schakelen is. Zoo is het
b.v.geen toeval,dat dekatastrophe van de Iepenziekte juist een boom met
kringporig hout getroffen heeft.1)
E. ISSLER: Sur la présence de Quercus Cerris L. et de
Fagus orientalis LIPSKY dans les Vosges. Bull, de la Soc.
dendr. de France, no 93,blz. 5-6, 1935.
In tegenstelling met Quercuspubescens, welke spontaan voorkomt in
den Elzas, is Q. Cerrisingevoerd. De eenige plaats, waar Q. Cerrisin
Frankrijk spontaan voorkomt, isin hetdépartement Doubs,waar nog meer
zeldzame planten voorkomen, waardoor dit gebied het karakter heeft van
een relictengebied. Zaad van Fagusorientalis werd in 1904door de Deutsche Dendrologische Gesellschaft voor de eerste maal gedistribueerd en
ten gevolge daarvan werd deze boom weldra ingevoerd in den boschbouw.
Hij groeit sneller dan de gewone beuk. De duitsche boschbouwers waardeerenvoorloopigdezesoortzeervoordenondergroei,omslechte gronden
teverbeteren. De culturen zijn nog te jong om dit te kunnen beoordeelen.
ISSLERheeft ookin den Elzaseen gekweekten opstand van dezen boom gevonden op een hoogtevan ongeveer 450mmidden in een Fageto-abietum.
E. ISSLER: Les Boisd'Aune et de Chaune en Alsace.Bull,
de la Soc.Dendrol. de France, no 92,blz. 50-60, 1934.
ISSLER geeft in deze publicatie phytosociologische beschouwingen over
het Alnetum glutinosae, Alnetum incanae, Alneto-Carpinetumrhenanum en
het Carpinetum Betuliia den Elzas.
*) Hierbij heeft m.i.vooral ook een rol gespeeld, dat onze iep vegetatief wordt
voortgeplant en er dus geensoortsvariabiliteit in den weerstand tegen deze ziekteis.
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G. JACKSON: The morphology of the flowers of Rosa and
certain dosely related genera. Am. Journ. of Bot., Vol. 21,
biz. 452-466, 1934.
Schrijver heeft eenvergelijkend onderzoekingesteldnaarhetvaatbundelverloopder bloemenvanRosa enenkeleverwantegeneramet bovenstandig
vruchtbeginselom,zoomogelijk, eenbeterbegriptekrijgenvande„bloembuis" dezer bloemen. De volgende conclusies worden uit dit onderzoek
getrokken. De „bloembuis" van deze bloemen, uitgezonderd van Rosa,is
geen deel van de as, maar een aanhangsel daarvan, of, zooals de schrijver
het uitdrukt, „appendicular in nature". Zij wordt gevormd uit de vergroeidebasesder bloemdeelen, behalve devruchtbladen, en bestaat dus uit
de vereenigde basale deelen van kelkbladen, kroonbladen en meeldraden
(soms ook nog van de schutbladen). Dit vergroeüngsproduct heeft zich
tijdens de phylogenetische ontwikkeling tot een buis van verschillende
lengte ontwikkeld. De schijnbaar vrije kelkbladen, kroonbladen en meeldraden (ensomsookschutbladen),dieopdenrandvan dezebuisingeplant
staan, zijn dus niet anders dan devrije gedeelten dezer organen. De stand
dervruchtbladen opdebloeias,invelegevallenlagerdan deanderebloemorganen ingeplant, hangt samen met de vorming van deze „bloembuis".
Met deze uitwendige vereeniging van de bases der diverse bloemdeelen
gaat in sommige gevallen gepaard een inwendige vereeniging van de vaatbundels. Het basale deelvan de„bloembuis" der bloemen uit het geslacht
Rosaiseengedeeltevan deas,hetapicalex) deelechter eenaanhangselvan
de as. Tijdens de phylogenetische ontwikkeling van de i?osa-bloem is een
instulping van het topgedeelte der bloeias opgetreden. Dit instulpingsproces heeft gemaakt, dat de eigenlijke morphologische topvan de bloem
op den bodem van de instulpingsholte daarvan terecht gekomen is.En dit
laatsteisweerdeoorzaakvanhetnaar binnen buigen dervaatbundels. Het
bovenste deelvan debloembuisiseveneens een aanhangsel („appendicular
in nature") en is homoloog met de bloembuis van de overige Rosaceenbloemen, voor zoover onderzocht. Evenals in deze bloemen, bestaat het
uitdevereenigdebasaledeelenderkelkbladen,kroonbladen enmeeldraden.
De apicale gedeelten van deze organen staan vrij.
De lagere plaatsing van de vruchtbladen van de Äosa-bloem, nl. op een
niveau beneden dat der overige bloemdeelen, is slechts schijnbaar en is
tot stand gekomen door instulping van het vruchtblad-dragend deel van
debloemas endoor devormingvan hetbovenste deelder bloembuisuit de
vereeniging van de basale deelen der kelk-, kroonbladen en stampers.
*) Apicaal = naar den top gericht,topwaarts.
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De grens, die het tot de as behoorende deel scheidt van de rest, kan
slechts bij benadering bepaald worden. Zij ligt iets boven het hoogste punt
van ontspringen der vaatbundels. Deze plaats verschilt bij de verschillende
rozensoorten. De termen kelkbuis, receptaculum, hypanthium, welke gebruikt worden om de buis der Rosaceaeaan te duiden, zijn onjuist en misleidend; zij dienen dus te vervallen in morphologisch opzicht, doch kunnen
bij de beschrijving gehandhaafd blijven.
JOH. JANSEN: Over eenige in ons land aangetroffen vormen
van Calluna vulgaris. Ned. Kruidkundig Archief, Dl 45,
blz. 126-128, 1935.
Reeds eerder had JANSEN een aantal nieuwe vormen van onze gewone
Calluna vulgaris, door hem in het wild gevonden, in het tijdschrift D e
Levende Natuur beschreven; maar daar deze wetenschappelijk niet geldig
waren, wordt thans een beschrijving van deze nieuwe vormen gepubliceerd,
welke aan de regels der nomenclatuur voldoet.
Het betreft de volgende vormen: 1. Calluna vulgaris HULL forma multibracteata JOH. JANSEN, subforma torta JOH. JANSEN, subforma pentamera
JOH. JANSEN, subforma deflorata JOH. JANSEN. 2. C v. H U L L f. terminalis
JOH. JANSEN. 3. C. v. H U L L f. diplocalyx JOH. JANSEN, en de subforma
polystyla JOH. JANSEN. 4. C. v. HULL f. clistanthes JOH. JANSEN. 5. C. v.
H U L L f. brachysepala JOH. JANSEN. 6. C. v. H U L L f. polysepala J O H . JANSEN,
en de subforma subplena JOH. JANSEN. 7. C. v. H U L L f. apetala JOH. JANSEN,
8. C. v. H U L L f. chlorostachys JOH. JANSEN.
Al de hierboven opgesomde nieuwe formae en subformae behooren tot
de var. genuina REGEL.

G. JAROSCHENKO: Die Eichenarten Armeniens. Bot. Arch.
Bd 37, blz. 481-191, 1935.
Zeer algemeen verbreid zijn in Armenië Quercus iberica STEV. ( = Q.
sessiliflora S M . f. ibericaLED.) en Q. macranthera F . et M.. In de tuinen van
vele dorpen vindt men voorts Q. Robur L.. Ook zouden nog voorkomen
Q. arascina (TRAUT.) GROSZH. en Q. manifera L I N D L . ( = Q. hypochrysa
STEV.).Bij nader onderzoek bleek echter, dat deze beide laatste Eiken niet
scherp genoeg van Q. iberica STEV. te scheiden zijn. Q. iberica komt voor
in een zone van 600-1300 m boven zee, en Q. macranthera van 1400± 2100 m. In de zone van 1300-1400 m komen beide Eikensoorten in eenzelfden opstand voor. Q. macranthera is een endemische soort voor den
Kaukasus, scherp gescheiden van alle andere Eikensoorten. Q. iberica
wordt gewoonlijk als een endemische vorm van Q. sessiliflora beschouwd.
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Het boschbouwproefstation te Kirowakas in Armenië heeft nu van een
groot aantal plaatsen materiaal van alle Eiken verzameld, zoowel water- en
kortloten als schaduw- en lichtloten, om een zoo goed mogelijk beeld van
devariabiliteit te krijgen. Dit zeer rijke materiaal steldeden onderzoeker in
staat de volgende conclusies op te stellen: Q. macranthera en Q. iberica
varieeren op vrijwel dezelfde wijze, waarbij de variabiliteit dezer soorten
de wet der homologe reeksen van VAVILOVvolgt. Op grond van den bladvormheeft men gemeend Q.aracina en Q.manifera tekunnen afzonderen.
Zij vallen echter geheel binnen de variabiliteit van Q. iberica, niet alleen
opgrond van den bladvorm, maar ook op dievan andere kenmerken. Daar
bovendien niemand deze analogevormen van Q.macranthera heeft onderscheiden, meent JAROSCHENKO dat Q. aracinaen Q. maniferaals soorten
moetenvervallen.De onderzochte eikenvertoonen geencorrelatie tusschen
de afzonderlijke veranderlijke kenmerken; daardoor is het onmogelijk,
rassen gekarakteriseerd door bepaalde correlatieve kenmerken te onderscheiden. Het is mogelijk, dat tengevolge van bastaardeering deze kwestie
zeer gecompliceerd is, hetgeen pas door jaren lang voortgezette selectie
tot oplossing te brengen zou zijn. Het is ook mogelijk, dat door de groote
verscheidenheid van standplaatsen in Armenië het onmogelijk is, dat
rassen met bepaalde correlatieve eigenschappen kunnen optreden.
F. KINGDON WARD: ASketchofthegeographyandbotany
of Tibet, being materials for a flora of that country. The
Journ. of the Linn. Soc. of London, Vol. L, biz. 239-265,
1935.
KINGDON WARD, die reeds 13 expedities naar Tibet gemaakt heeft,
tracht in deze publicatie een phytogeografische schets te gevenvan Tibet.
Dit land, dat 10 maal zoo groot is als Groot-Brittannië, is ondanks het
vele, dat KINGDON WARD bijgedragen heeft tot vermeerdering onzer kennis, nogvrij slecht bekend. De laatste publicatie, welkeeen overzicht heeft
gegeven van de flora van Tibet is van W. B. HEMSLEY en H. H. W.
PEARSON (Journal of the Linn. Soc Botany, Vol. XXXV, 1902). Kort
en bondig zegt KINDGON WARD van deze publicatie, dat zij waardeloosis.
Hoewel men algemeen aanneemt, dat de flora van Tibet behoort tot
de Centraal-Aziatische regionen zijn er bij nader onderzoek toch nog twee
andereregionen,welkehun invloed doen gelden opdezeflora,ni.de IndoMaleische regio langs de zuidgrens en de Oost-Aziatische regio langs de
oostgrens. Alle 3flora's ontmoeten elkaar in de bergen van het Z.O. deel
van ditland.Een vermenging heeft plaatsgehad onder invloedvanhet op129

schuivende enterugtrekkende ijs.Dezeflora van debergen stelt KINGDON
WARD tegenover de flora van het plateau van Tibet; zij bestaat uit vele
endemische soorten en een aantal geslachten, welke verwant zijn met die
der omringende3flora's. KINGDON WARD geeft daaraan een afzonderlijken
naam: de Sino-Himalaya flora.
De flora van Tibet isongetwijfeld afkomstig uit de Himalaya. Daarmee
is aangetoond, dat er één homogene flora bestaat van Sikkim naar WestChina.
Ook de oorsprong dezer flora wordt uitvoerig besproken. Het plateau
van Tibet behoort volgens KINGDON WARD niet tot de Centraal Aziatische
regio. De Centraal Aziatische flora isrijk aan halophyten, zooals Chenopodiaceae, Astragalus (vooral struikvormige species), Oxytropis, Polygonum
en Rheum. Voorts komen er veel bolgewassen voor, dan Plumbaginaceae,
Umbelliferae, enz.,enz..Deflora van hetplateau van Tibet bestaatin totaal
voor zoover thans bekend is,uit 541soorten. Daarvan zijn er 63of 11,6%
typisch centraal-aziatisch, dus een gering aantal.
Daarentegenishetplateaurijkaan soortenvan de geslachtenRanunculus,
Draba, Corydalis, Potentate, Saxifraga, Sedum, Artemisia, Saussarea,
Allium, Gentiana, Pedicularis en Salix, Geen dezer geslachten is typisch
voor de Centraal-Aziatische regio, maar komen veel voor in W. China.
Ook zijn er geologisch en klimatologisch groote verschillen tusschen beide
gebieden. Zeer belangrijk is ook de conclusie, dat de oostgrens van het
Himalayagebergte niet gevormd wordt door de rivier lang Po (zijrivier
van de Brahma poetra), zooals nu tot toe veelal werd aangenomen, maar
aanmerkelijk verder oostwaarts gelegen is.
R. KOBENDZA: Bukowy las w Rozewiu (Beukenwoud in
Rozewie), Publications de l'Institut de Botanique Systématique et de Phytogéographie de l'Université de Jozef
Pilsudski a Varsovie nr 61,1935.
Daar waarin Pommeren enPolendezeeduinen ontbreken komenaande
Oostzeekust op verschillende plaatsen Beukenbosschen voor. Van een
dergelijk boschwordteenbeschrijving gegeven.Erkomenexemplarenvoor
van 150jaar. De boomen bereiken een hoogtevan 30m. Behalve een penwortel bezitten zij een krachtig vertakt stelsel zijwortels, welke met elkaar
vergroeienendenzeeoever beschermen tegen erosie. De navolgende struiken komen in dit bosch voor: HederaHelix, DaphneMezereum, Prunus
avium, SorbusAucuparia, Crataegus Oxyacantha, Cr. monogyna, Corylus
Avellana, Viburnum Opulüs, Evonymuseuropaea, Ribesalpinum,Populus
tremula.Verder komt een rijke ondergroei voor.
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G. KRUSEMAN: Taxus eenwilde plant voor Nederland?
De Levende Natuur, Jrg. XL, blz. 51-53, 1935.
Het oplossen van de vraag naar het al of niet „in het wild" voorkomen
van verschillende houtige gewassen in een land alshet onze,dat zoo intensief gecultiveerd is, is geen eenvoudige taak; nog minder het vaststellen
van een eventueele verbreidingsgrens. In dit artikel heeft de schrijver getracht aannemelijk te maken, dat Taxas baccata op verschillende plaatsen
in onsland in hetwild wordt aangetroffen, o.m.bijWinterswijk, Boekeloo,
Delden, Drieven (tusschen Hengelo en Enschede),in het Echterbosch (bij
Hoogeveen),bijAmersfoort eninLimburg.Hetwaregewenscht,datdergelijke onderzoekingen ookvoor andere houtigegewassenverricht werden, al
liggen op dit terrein ook zeer vele moeilijkheden.
K. LANFER: Beitrag zur Klärung und zum richtigen Verständnis der organogenetischen Untersuchungen der Coniferen-Zapfen vonO.Hagerup.Bot.Jahrbücherfür Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. Bd 64,
blz. 471-486, 1934.
In overeenstemming met de onderzoekingen van HAGERUP beschouwt
ook LANFER den kegel van de Coniferen als een bloeiwijze, enniet als een
bloem. Hij meent zelfs dit, zij het ookonder eenigvoorbehoud, te kunnen
toepassen op de Taxaceae en Juniperoideae. Voorts is éenvergelijking van
de afzonderlijke bloemen met vegetatieve kortloten niet goed door te voeren ennietvoldoendeovertuigend, omdat: Ieaantalenpositieder bladeren
varieert; 2e de integumenten meestal als een secundaire aanleg optreden
endusniet alssporophyllen opgevatkunnen worden;3evergroeiingen van
den kegel een andere verklaring toelaten; deze kunnen dus niet dienen als
bewijs voor het sporophylkarakter der integumenten. De integumenten
zijn volgens LANFER homoloog met het indusium, daar zij als een uitgroeiing van de sporophyllen ontstaan. De macrosporophyllen van de
Coniferen zijn homoloogmet dieder Lycopodiales.Dit zijn weldebelangrijkste conclusies waartoe LANFER geraakt.
J. A. LELIVELD: Cytological studies in the genus Ulmus.
IL The embryosac und seed development in the common
Dutch Elm. Recueil des Trav. Bot. Néerl., Vol.XXXII, p.
543-573, 1935.
De eerste publicatie van dit onderzoek werd besproken in het vorige
Jaarboek (blz.96-97).Daardereductiedeeling der pollenmoedercellen van
Ulmuskollandica var. belgica geen onregelmatigheden vertoonen, is hierin
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trum vulgare snellerkiemenwanneer dezedespijsverteringsorganen van de
lijster passeeren. Evenzoo was het kiemen der zaden van VacciniumMyrtillüsuit excrementen van slakken versneld. GASSNER heeft gevonden, dat
sommigestikstofverbindingen het kiemenversnellen. LEHMANN en OTTENWÄLDER hebben aangetoond, dat door eiwitoplossende fermenten, zooals
trypsine,zaden die ander slechts in het licht kiemen, ook in het donker
tot kieming te brengen zijn. De invloed van chemische en physische factoren zalbij het passeeren weldegelijk van invloed zijn. In welke richting
dit gezocht moet worden, blijkt uit de proeven van KINZEL, GASSNER en
OTTENWÄLDER. Misschien oefent ook de verhoogde temperatuur, waaraan
zij in den darm van mensch en zoogdier blootgesteld zijn, eenigen invloed
uit. Een lang verblijf in den darm kan voorts mechanisch de vruchten of
zaden beïnvloeden, waardoor eenerzijds een kiemversnelüng mogelijk is,
anderzijds eenbeschadiging kan optreden, welkezelfs zoo ernstig kan zijn,
dat kiemen onmogelijk is.
Aan het artikel is een afbeelding naar een fotografische opname toegevoegd van SorbusAucuparia in vrucht; de vruchten zijn door een dichte
sneeuwlaag bedekt. Het onderschrift luidt: SorbusAucuparia im Winter.
Volgens MÜLLERbehoortdezeboomin Zwitserland tot de „Wintersteher".
Dat zijn gewassen, welke eind October nogflink vrucht dragen, soms zelfs
den geheelenwinter over.Datvertoont SorbusAucupariatenonzent nooit.
Tot detypischeWintersteher in Zwitserland rekent MÜLLERvoorts nog de
volgendehoutgewassen:Juniperuscommunis, Berberis vulgaris, Cotoneaster
integerrima, C. tomentosa, CrataegusOxyacantha, C.monogyna, Rosa spec,
Prunusspinosa,IlexAquifolium,Rhamnuscathartica,Hippophaerhamnoides,
Cornussanguinea,Arctostaphylos uva-ursi,A. alpina, Vaccinium Vitis-idaea,
V. tdiginosum, Ligustrum vulgare,SolanumDulcamara,Viburnum Opulus,
Symphoricarpus racemosus. Tegenover de „Wintersteher" of Bradysporen
staan de „Frühversamer" of Tachysporen. Tot deze laatste behooren in
Zwitserland o.m. Taxusbaccata, Ribes nigrum, R. Grossülaria, R. alpinum,
Amelanchierovalis, Rubus Idaeus, R. caesüis, Prunus avium, P. Padus,
Daphne Mezereum, D. Laureola, Cornus mas, Vaccinium Myrtillus (in de
vlakte althans), Viburnum Lantana, Lonicera alpigena, L. coerulea, L.
Xylosteum, L. nigra,L. Peryclimenum,Sambucusracemosa. De vruchten
van deze planten, uitgezonderd van Prunus Padusen Viburnum Lantana,
zijn gewoonlijk zeer saprijk en smaken meestal goed. De vruchten van de
„Wintersteher" bezitten gewoonlijk melig vruchtvleesch, zijn sponzig of
leerachtig. Slechts enkele zijn saprijk (Rhamnus cathartica, Hippophae
rhamnoides, SolanumDulcamara, S. nigrumen ViburnumOpulus).Devorst
kan den smaak verbeteren, b.v. bij SolanumDulcamara.
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NELSON, A.: Rocky Mountain Herbarium Studies I I I .
The Elaeagnaceae a monogeneric family. Am. Journ. of Bot.,
Vol. 22, 681-683, 1935.
Tot nu toe was men algemeen de opinie toegedaan, dat de familie der
Elaeagnaceae uit een drietal geslachten bestond: Elaeagnus, Hippophae en
Shepherdia. AVEN NELSON heeft de familie nog eens aan een revisie onderworpen; hij is van meening, dat men bij de classificatie geen acht geslagen
heeft op de vrucht. Doet men dit wèl, dan kan men duidelijk een tweetal
secties onderscheiden: I. Hippophaeae (met Hippophae en Shepherdia) en
I I . Eu-Elaeagneae (met Elaeagnus). Aanvaardt men zijn beschouwingen,
dan zouden de volgende veranderingen optreden: 1. Hippophae rhamnoides
L. wordt E. rhamnoides (L.) AVEN NELSON. 2. Hippophae salicifolia D . D O N
wordt E. salicifolia (D. D O N ) AVEN NELSON. 3. Hippophae canadensis L.
( = Shepherdia canadensis Nurr.) wordt E. canadensis (L.) AVEN NELSON.
4. Sherpherdia argentea N u r r . ( = Hippophae argentea PURSH) wordt Eleaagnus utilis AVEN NELSON. De publicatie van NUTTAL'S naam is niet
wettig, daar zij opgenomen is in een lijst zonder beschrijving in een catalogus van FRASER; de speciesnaam argentea van PURSH mag in dit geval
ook niet gehandhaafd blijven, daar PURSH deze reeds eerder gebruikt heeft
voor zijn E. argentea PURSH in PI. Amer. Sept. 114, 1814. Vandaar dat
AVEN NELSON in dit geval de nieuwe soortnaam utilisinvoert. 5. Shepherdia
rotundifolia PARRY wordt Elaeagnus rotundifolia (PARRY) AVEN NELSON.
PARRY'S soortnaam is geldig, hoewel GAGNAIRE deze eerder gepubliceerd
heeft, doch deze publicatie is niet geldig.

Hiermede zijn dan de drie gesalchten tot één, het geslacht Elaeagnus
gebracht; daardoor bestaat de familie der Elaeagnaceae volgens den schrijver slechts -uit één geslacht: Elaeagnus.
G. A. OVERDIJKINK: De weg in het landschap. „Wegen",
Tijdschrift gewijd aan den weg en het verkeer, Extra nummer, 45 blz., 82 afb., 1935.
Deze brochure, met meer dan 80afbeeldingen geïllustreerd naar fotografische opnamen van wegontsieringen, slechte wegbeplanting, verkeerd
aangelegde wegen, maar ook van moderne wegen, die getuigen van goed
inzicht en begrip voor landschappelijk schoon, begroeten we ten zeerste.
Wanneer men alvast niet meer vervalt in de in dit artikel aangeduide fouten, dan zijn we al een flink eind gevorderd. Het is een zeer verheugende
verschijning, dat zoovelen zich voor dit vraagstuk, dat van primair belang
is èn voor het verkeer èn voor het landschappelijk schoon, interesseeren.
D r JAC. P. THIJSSE schreef het voorwoord. Ir OVERDIJKINK heeft een nuttig
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dedichtheidvanhetstuifmeel geleidelijk af. Opeenafstand van8misdeze,
2 mboven den grond, ongeveer dehelft van dieter hoogtevan den kroonrand. Daarbij is de afname van de groepen van 2 en de grootere groepen
sterker dan die van de afzonderlijke korrels.Een op 11m afstand van den
stuivenden boom geplaatste proefreeks, toonde aan, dat op verschillende
hoogte—tot 2 m—in de verschillende tijdsperioden de dichtheid van de
stuifmeelwolk wel iswaar verschillend is, maar dat bij een samenvattende
beschouwing deze verschillen vereffend worden.
Dit alles wijst er op, dat de bestuiving van Quercus pedtincvlata ruim
voldoende is.
Zulkswas ookzonder dit vérgaand onderzoek reeds bekend.
F. POHL: Untersuchungen über die Bestäubungsverhaltnisse der Traubeneiche. Beih. zum Bot. Centralbl., Bd LI,
1.Abt., blz. 693-696,1933.
Van een exemplaar van Quercussessiliflora werd het aantal stuifmeelkorrels geteld, dat door de stempels opgevangen wordt. Gewoonlijk bezitten de bloemen van dezen eik 3 tongvormige stempels, welke min of
meer gespleten kunnen zijn. Onder overigens gelijke omstandigheden isde
positie der stempelvlakken in de ruimte beslissend voor de mate van bestuiving.Hetabsoluteaantalderbestovenstempellobbenisbijbloemen met
slechts 3 stempellobben in 't algemeen geringer dan bij zulke met meerdere stempellobben. Daar van de 6 aangelegde ovulae slechts 1 enkele tot
volledige ontwikkeling komt, zou bij aanwezigheid van 1 of meer onbestoven stempellobben devruchtzetting dan kunnen uitblijven, wanneer de
op de stempellobben vallende stuifmeelkorrels hun buizen steeds in het
bijbehoorende vruchtbeginselhokje zouden voeren. Deze conclusie lijkt
mij niet juist. Alle 6 ovulae kunnen uitgroeien tot een zaad; alleen die
brengt het tot zaad, die het eerst bestoven is. Het is dus niet noodig, dat
alle stempellobben bestoven moeten zijn, om verzekerd te kunnen zijn
van zaadvorming. Verreweg het meerendeel was als afzonderlijke korrel
(84,7)% op de stempels gekomen.
W. T. SAXTON:NotesonConifers,VIII. The morphology
ofAustrotaxusspicata COMPTON.Ann.ofBot.,Vol. XLVIII,
blz. 411^27,1934.
Van het nog betrekkelijk korten tijd bekende geslacht Austrotaxus is
door SAXTON de bouw der vrouwelijke bloem en mannelijke bloeiwijzen
nader bestudeerd. Het blijkt dat de geslachten Taxus, Cephalotaxus,
Torreya, Amentotaxus en Austrotaxus met elkaar een goed gekarakteri140

seerdefamilie, de Taxaceae,vormen. NEGER heeft in 1907voorgesteld om
de geslachten Cephalotaxus en Amentotaxusuit de familie der Taxaceae
telichten en tot een apartefamilie tebrengen; PILGER heeft dezeopvatting
nog in 1926 overgenomen, doch ook de studies van de manl. envrl. bloemen van Austrotaxus pleiten voor de eenheid der familie der Taxaceae in
ruimen zin.
E. J. SCHREINERandA.B. STOUT: Descriptionsoftennew
hybrid poplars.Bull,of the Torrey Botanical Club,Vol. 61,
449-460, 1934.
Deze tien bastaarden zijn de meest belovende uit 13000zaailingen, verkregen door bastaardeering van 34 verschillende typen populieren; over
dezekruisingen zijn reedseerder publicatiesuitgegeven. Hierin worden de
10bastaardenbeschrevenmetdenkrachtigstengroei,debestewortelvorming
derstekken,diewinterhardzijneninhoogemateweerstandtegenziektenbezitten.De beschrijvingen hebben betrekking op jonge exemplaren; zoowel
zomer- als winterkenmerken worden beschreven. Aan deze 10 clonen
hebben de auteurs fancynamen gegeven. Zeer terecht! Het betreft de
volgendeindividuen:
Moederplant:
Vaderplant:
GenevaPoplar . . . . PopulusMaximowiczii
X P. berolinensis
Oxford P o p l a r . . . . .
„ Maximowiczii
X P. berolinensis
Androscogin Poplar
„ Maximowiczii
X P. trichocarpa
Rochester Poplar . .
„
Maximowiczii
X P. nigra plantierensis
StrathglossPoplar .
„ nigra
X P. laurifolia
rryc ***•*«***•**
„ nigra
X P. laurifolia
Rumford Poplar . .
„ nigra
X P. laurifolia
Roxbury Poplar . .
„
nigra
x P. trichocarpa
Andover Poplar....
„ nigrabetulifolia X P. trichocarpa
MainePoplar
„ tacamahaca can- X P. berolinensis
dicans cloneBalmof
Gilead
Het ligt voor de hand, dat onder andere klimatologische en bodemkundige omstandigheden andere clonen geselecteerd zouden zijn.
E.M. SCHROEDER:Dormancy inseedsof Benzoinaestivale
L.. Contr. from Boyce Thompson Institute, Vol. VII, blz.
411-419, 1935.
De optimaletemperatuur, waarbijzadenvanBenzoinaestivakL.kiemen
bedraagt dagelijks 10°-30° C (88%kiemt) of 10°-20°C (70%kiemt).Een
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zeer hoog percentage kiemplanten wordt ook verkregen door de zaden
een maand lang te onderwerpen aan een temperatuur van 25° C, gevolgd
door 3 maanden temperatuur van l°-5° C of 10° C; 2of 3maanden behandeling bij 25°C had geen beter resultaat. Onderwierp men de zaden
echter eerst 2 maanden aan een lage temperatuur, dan waren er minstens
4 maanden van 25°C noodig voor een behoorlijke kieming. Ook andere
combinaties,welkeeen hoogpercentage waarborgen,worden vermeld.
C. SCHRÖTER: Uebersicht über die Modifikationen der
Fichte. Schweiz. Ztschr. für Forstwesen, Heft 2, biz. 1-14,
1934.
Het aantal vormen, dat men van Picea excelsa LINK zoowel in den tuinbouwalsindenboschbouwonderscheidt iszeergroot.
Daaronder zijn er, welke genotypisch van aard, dus erfelijk zijn, en
andere, welke phaenotypisch bepaald worden, dus veroorzaakt worden
door uitwendige factoren, met name de omstandigheden, welke op een
bepaalde standplaats heerschen. Deze laatste noemt men ook wel modificaties; het zijn dus vormen welke ontstaan door den invloed van het
klimaat, den bodem, de dierenwereld, etc. Zij verdwijnen, wanneer men
eendergelijkindividu onder andere omstandigheden brengt; evenzoo vertoont ook de nakomelingschap uit zaad van deze planten, onder normale
omstandigheden gekweekt, deze eigenschap of eigenschappen niet weer.
In bovengenoemd artikel geeft SCHRÖTER de beschrijving van een 25-tal
van dergelijke door uitwendige omstandigheden opgeroepen vormen, met
voor elk dezer vormen eenverklaring van hun ontstaan. Een aantal afbeeldingen geveneengoedevoorstellingvan dezediversevormen.
C. SCHRÖTER: Uebersicht über dieMutationen der Fichte
nach Wuchs und Rinde. Schweiz. Ztschr. für Forstwesen,
Heft 2,bis. 14-25,1934.
SCHRÖTER maakt een onderscheid tusschen een Abart of variëteit en
Spielartofmutatie,ookwellususgeheeten. In dit artikelgeeft de schrijver
een overzicht van alle heden bekende mutaties van Piceaexcelsa LINK;
onder mutatiewordthierverstaan „Die Gesamtheit derjenigen Individuen,
welchedurcherblicheMerkmalevondenübrigenderselbenArt abweichen,
nurinkleiner Individuenzahlvereinzeltundanweitgetrennter Orten unter
den„normalen" auftreten und meist nicht durch Übergänge mit derselben
verbunden sind." Het belangrijkste verschil tusschen Abart en Spielart
ligt in het gering aantal individuen van laatstgenoemde.
In devrije natuur ontstaat een Spielart bij het uitzaaien óf als een knop
142

óf als een bastaardsplitsing. Vormen welke gebaseerd zijn op afwijkenden kegel- ennaaldbouw zijn nietvermeld in dezepublicatie. HORNIBROOK
noemtin zijn Dwarf and slowgrowing Conifers (London, 1923)35dwergvormenvanPiceaexcelsa LINK. Ookvandezevormenmaakt SCHRÖTER geen
melding.
Beschreven worden ongeveer 30 verschillende vormen; alle zijn tevens
afgebeeld. Voor bijzonderheden verwijzen we naar de oorspronkelijke publicatie.
O. SCHWARZ: Additamentum ad florulum Lydiae. Rep.
Europ.et Mediterr., Bd IV,blz.210-262,1934.
Beschrijving van deflora van Lydië.Nieuwzijn Juniperus excelsa M.B.
var.depressa O. SCHW., welkeopkalkgronden voorkomt op eenhoogtevan
1500-1900 m. Voorts Sorbus torminalis L. ssp. brachyloba O. SCHW.;
deze Sorbus moet, wat het blad betreft, sterk gelijken op bepaalde Crataegus-sooitea. De beharing blijft goedbehouden, hetgeen niethet gevalis
bij den Middeneuropeeschen vorm,welkegekultiveerd wordt.De beharing
is zelfs zóó rijk, dat men aan bastaardvormen van de 5. Aria groep zou
denken.
Nieuwisook Fraxinus cilicicaLINGELSH. var. platyphylla O. SCHW..
Hiertoe behoort ook het materiaal, dat door BOISSIER gebracht werd tot
F. OrnusL.. SCHWARZ is geneigd om F. rotundifolia TEN. en F. cilicica
LINGELSH. als ondersoorten van F, Ornusop te vatten; beide verschillen
slechts gradueel van deze soort.
O. SCHWARZ: Einige neue Eichen des Mediterrangebietes
undVorderasiens.Notizblatt desbot.Gartensund Museums
zuBerlin-Dahlem, BdXII, blz.461-469,1934-'35.
SCHWARZ publiceert hier enkele nieuwe Quercitó-soorten. De eerste is
Quercusestremadurensis SCHW., uit Portugal afkomstig; de auteur beschouwthemalseenprimitievenvoorloopervan Q.Robur. Met dezenkomt
hij somssamen voor; ook vele bastaarden tusschen beide soorten zijn in
Portugal bekend. In het overigens zeer groote verspreidingsgebied van
Q. Robur komen deze „overgangen" noch de soort estremadurensis voor.
We mogen hem dus zeker als soort beschouwen. Quercus Bornmüllefiana
SCHW. is afkomstig uit Klein-Azië. BORBASheeft dezen eik vroeger Q. macranthera f. latifronsgenoemd. Doch SCHWARZ toont aan, dat deze vorm
duidelijk afwijkt van Q. macranthera F. et M.. Hij schijnt nog mooier te
zijn dan Q.macranthera, waarmeehij welverwant is. Q.esculiformis SCHW.
komt in Oost-Thracië voor. QuercusKotschyana SCHW. iseen endemische
soort uit den Libanon. KOTSCHY heeft van deze soort vroeger herbarium143

materiaal uitgegeven, onder den naam Q. tozaß syriaca.Q. Sintenesiana
SCHW. is in Noord Perztë gevonden, terwijl Quercus cerridolepis in N.W.
Afrika endemisch is. Als endemische soort in Algiers kenden we reeds
Q. Afares POMEL. Q. cerridolepis is een nieuwe endemische soort uit dit
interessante gebied, waar b.v. ook Cedrus atlantica en Abiesnumidica
endemisch voorkomen.
In de inleiding tot dit stuk geeft de schrijver enkele belangwekkende
opmerkingen. Hij wijst op den geweldigen vormenrijkdom van de meeste
eiken uit de Oude Wereld, zoodat een scherpe omgrenzing van het soortbegrip van het geslacht Quercusmet de grootste moeilijkheden gepaard
gaat.Vele onderzoekers, die zich met het geslachtQuercusbeziggehouden
hebben,gavenaanhetsoortbegripdanookvaakhunpersoonlijke opvatting.
Er is een streven geweest om alle eiken „soorten" door scherpe definities
te karakteriseeren. Op de variabiliteit van een kenmerk werd daarbij niet
gelet. Zeer kleine kenmerken werden als soortkenmerk opgevat. Zoo moet
men het verklaren, dat het VUKOTINOVIC mogelijk geweest is zijn „Pubescentes"reeks (welkezooongeveer samenvalt met Q.pubescens W.) te verdeden in meer dan 50binair benoemde „soorten". Allezijn bovendien uit
een klein gebied in Kroatië verzameld. Het behoeft wel niet betoogd te
worden,dat op dezewijze eenongehoordewarboel moet ontstaan.
Niet alleen voor de dendrologie en boschbouw is het van zeer veel belang,dochookvoor dewetenschap zelve,dathetgeslacht Quercus opnieuw
met moderne methoden herzienwordt.Wemogen dan ookde Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft wel zeer dankbaar zijn, dat zij een
revisie van de Eiken der Oude Wereld (althans het Westelijk gedeelte)
heeft mogelijk gemaakt. Wanneer bij dit onderzoek rekening gehouden
zal worden met de variabiliteit der verschillende kenmerken en met bastaardeeringsmogelijkheden, dan zal ongetwijfeld een groote vordering bereikt worden. Met belangtelling zal men de resultaten van dit onderzoek
tegemoet mogen zien.
R. SEELIGER: Zur Morphologie der Rebe (Vitis L.). Ber.
d. D. bot. Ges., Bd LUI, blz. 687-710, 1935.
Hierin wordt o.m. de oude vraag of derankendragende stengeldeelen
van Vitissympodiaalofmonopodiaalvanbouwzijn,weereensopgeworpen.
Voor bijzonderheden lezemen het oorspronkelijke artikel na.
Le Frère SENNEN, E.C.. Phillyrea. Deuxième Note. Bull,
de la Société Dendrologique de France, No 95,blz. 45-63,
1935.
De eerstepublicatievan SENNEN overhet geslachtPhillyrea verscheen in
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het Bull. Soc.Dendr., 1929,blz.47.
In deze publicatie zet SENNEN zijn onderzoek naar de diverse vormen
van het geslacht Phillyreavoort. Van Ph. angustifolia (L.p.p.) SENNEN
worden beschreven enafgebeeld 1 bastaard, 6subspecies en 12 variëteiten;
van Ph. subangustifolia (= angustifolia L.p.p.) SENNEN 1bastaard, 4 subspecies en 2variëteiten; van PA.medianifolia ( = media L.p.p.) SENNEN 15
subspeciesen1variëteit;vanPh.longifoliavelgrandifolia( = latifoliaL.p.p.)
SENNEN 17 subspecies; van Ph. cordifolia( = media et latifolia L.p.p.)
SENNEN 4 bastaarden en 13subspecies.Voorts worden nog enkele aanvullingen op de eerste publicatie gegeven. In totaal zijn thans door SENNEN
ongeveer 150 verschillende vormen beschreven, vrijwel alle in de naaste
omgeving van Barcelona verzameld. „C'est assurément quelque chose.
Mais peut on conclure que tout s'y trouve? Loin de là." We kunnen ons
dus voorbereiden op nog meerdere vormen. De schrijver is er van overtuigd, dat elkevorm een zelfstandigheid is, welke niet te verwarren is met
eenandere.Naar demeeningvanref.zaldebeteekenisvan aldezevormen
pas blijken wanneer zij cytologisch en genetisch onderzocht zijn. Intusschenzijn belangrijke voorstudies verricht.
A. C. SEWARD and V. CONWAY: A phytogeographical
Problem:FossilPlantsfrom the Kerguelen.Ann.of Botany,
Vol. XLVIII, blz. 715-742, 1934.
Aan dit zeer interessante artikel kunnen we alleen een enkele opmerking
ontleenen, betreffende deverspreidingvan het geslacht Araucaria.Van dit
geslacht zijn op de Kerguelen (een eilandengroep uit de Zuidelijke Ijszee)
fossiele resten gevonden, en wel spruiten en kegelschubben. Vergelijking
van derecenteverspreidingvan ditgeslacht (waarvan men thanseen 15-tal
soorten kent), met de vindplaatsen der fossiele representanten van dit
geslacht geeft den schrijvers aanleiding tot een aantal overwegingen; zij
meenen op grond van deze en andere fossielen te moeten veronderstellen,
dat deKerguelen eens deeluitgemaakt hebben van een continent.-Aan het
artikelzijnafbeeldingen vanfossiele.Araucan'a-restentoegevoegd envoorts
een tweetal kaarten, waarop de verspreiding der recente en fossiele Araucaria'sweergegevenis.
K. SHAPARENKO:Ginkgoadiantoides (UNGER) HEER; contemporary and fossil forms. The Philippine Journal of
Science, Vol.57,blz. 1-28, 1935.
Na een uitvoerig onderzoek van allefossiel gevonden Ginkgo-en Salùburia-soorten komt SHAPARENKO tot de conclusie, dat deze alletot één en
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dezelfde soort gebracht kunnen worden nl. Ginkgo adiantoides UNGER sp.
em. SHAPARENKO.Het iseenvormenrijke soort.Daarvan isthans algemeen
in cultuur Ginkgo biloba L., in het begin der achttiende eeuwingevoerd in
de amerikaansche en europeesche tuinen. Of deze soort nog in het wild
voorkomt,isnogsteedsnietmetzekerheidtezeggen.Deschrijver geeft een
volledig overzicht van devindplaatsen der verschillende vormen. Wanneer
men dezeaanbrengt op een hedendaagsche wereldkaart, danvalt er van de
verspreiding van Ginkgo heel weinig te zeggen. Deze vaak toegepaste
methode isechter onjuist. Men dient rekening te houden met den geologischen ouderdom dervondsten.Brengt men echter inkaartdevindplaatsen,
diealletoteenzelfden ouderdombehooren,dankanmendaaruitechterverschillende belangrijke conclusies trekken. Een en ander wordt door den
schrijver aandehandvaneen6-talkaartenuitvoerigenboeiend behandeld.
Dezebeschouwingen laten zich echter niet in enkeleregels samenvatten.
H. SLEUMER: Revision der Gattung Pernettya GAUD..
Notizbl. des Bot. Gart, und Mus. zu Berlin-Dahlem, Bd
XII,blz.626-655,1934-'35.
DelaatstebewerkingvanhetgeslachtPernettyadateertvanhetjaar 1851,
toen KLOTZSCH in het tijdschrift Linnaea een overzicht van dit geslacht
gaf. Hij beperkte zich voornamelijk tot een herhaling van de soorten, die
D E CANDOLLE reeds genoemd had in zijn Prodromus (1839), met enkele
nieuwe soorten. Het is dus waarlijk niet voor den tijd, dit geslacht eens
opnieuwtebewerken.Eengrootemoeilijkheid bijdebeschrijvingvannieuwe soorten en voor de synonymie van reeds bekende soorten, is steeds de
factor geweest, dat men alleen op grond van rijpe vruchten beslissen kan
of een soort tot het geslacht Pernettya of tot Gaultheriabehoort. Deze
vruchten ontbraken bijtalrijke herbariumexemplaren. Nu is,vooraldelaatstejaren,het botanischmuseumteBerlijn zeerverrijkt metgoed herbarium
materiaal van dit geslacht. Ook materiaal uit Tasmanië waskortelings bewerkt en voorts is er in Zuid-Amerika goed verzameld. Er was dus alle
aanleiding dit geslacht opnieuw te bewerken.
Deze monographie bevat een determinatietabel en uitvoerige beschrijvingen van de navolgende soorten en variëteiten: Pernettya pumila (L.f.)
HOOK., P. leucocarpa D C , P. tasmanica HOOK, f., P. nana COLENSO, P.
macrostigma COLENSO, P. lanceolata (HOOK, f.) BURTT et HILL, P. coriacea
KL., P. ciliata (CHAM, et SCHL.) SMALL, P. prostrata (CAVAN.) SLEUMER,
P . p . var.eu-prostrata (CAV.) SLEUMER, P.p. wax.purpurea (DON) SLEUMER,
P.p. var.elliptica (DC.) SLEUMER,P.p. var.myrsinoides(H.B.K.) SLEUMER,
P. p. var. Pentlandii (DC.) SLEUMER, P. Howellii SLEUMER, P. rigida
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(BART.) D C , P. mucronata(L.f.) GAUDICHAUD, P. m. var. microphylla
(PHIL.) REICHE,P.m.var.angustifolia (LINDLEY) REICHE,P.m.var.rupicola
(PHIL.) REICHE, P. m. var. cordobensis SLEUMER,P.futiens(HOOK,et ARN.)
KL..
SLEUMER merkt op, dat onder de namen P. floribunda hort., P. speciosa
hort.enP.phillyreaefolia (PERS.) DC.indebotanischetuinen verschillende

vormen van P. mucronata in cultuur zijn, die zelden overeenstemmen met
de typische soort,meestal min ofmeerovereenkomen met devar. rupicola.
Het zijn waarschijnlijk meerendeels bastaarden. Hiertoe kan gerekend
worden het door KOEHNE (Herb, dendr., nr 307) uitgegeven materiaal.
De naam „phillyreaefolia" ligt ten grondslag aan Arbutus phillyreaefolia
PERS.Ench.I (1805),483.Dedaarbij behoorende oorspronkelijke plantisin
Chili verzameld en is een Gavdtheria. De naam phillyreaefolia moet dus
verdwijnen uit de tuinen, wanneer daarmee een Pernettyabedoeld wordt.
Enkele plantengeografische bijzonderheden mogen nogvolgen.De meeste
Pernettya-soorten bewonen het hooggebergte en zijn meerendeels aan de
subnivalezonegebonden.Een uitzonderingvormtP.mucronata, (welketot
aan de kuststreken van Midden-Chili en Patagonië voorkomt), P. pumila,
P. furiens en de soorten van Tasmanië en N. Zeeland. De ondersoort
cordobensis van P. mucronata neemt een van het hoofdverspreidingsgebied
der typischeP. mucronata (metP. angustifolia enP. rupicola) zeer gescheiden afzonderlijk areaal in. SLEUMER meent deze ondersoort voorloopig als
neo-endemen vorm van de Sierra de Cordoba te moeten beschouwen. Het
is belangwekkend, dat de sinds kort bekende P.Howellii, een endeem van
de Galapagos-eilanden, verwant is met de chileensche P. mucronataen
niet met desoorten van het dichterbij gelegen vasteland van Equador.
SKOTTSBERG heeft voor Patagonië en de Falklandseilanden, BÜRTT en
HILL hebbenvoorNieuwZeelandvastgesteld,daterbastaardenvoorkomen

tusschen de geslachten Pernettya en Gaultheria. Biologisch is hetinteressant,dat dezadenvanP.pumilaenP. mucronatain debessen kunnen ontkiemen en kleine kiemplanten kunnen vormen, terwijl de bessen nog aan
den struik zitten. Onder glas overwinterende bessen van P.mucronata
hebben dit verschijnsel ookin den botanischen tuin te Berlijn vertoond.
L. TSCHERMAK: Die natürliche Verbreitung der Lärchen
in den Ostalpen. Ein Beitrag zur Ableitung der Standortsansprächeder Lärche,Mitt.v.d.Forstlichen Versuchswesen
Österreichs, 43. Heft. Mit 60 Textabb. und 1 Karte im
Anhang, Weenen, J. Springer, 1935;
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gebied aangeplant. Tot heden ontbrak echter een onderzoek naar de groeifactoren in het natuurlijke verspreidingsgebied van deze boomen. Als gevolg daarvan ligt het voor de hand, dat men herhaaldelijk de lork heeft
aangeplant in gebieden, die daarvoor ten eenenmaleongeschikt of in hooge
mate ongunstig zijn. Dit verklaart in vele gevallen de ongelijke resultaten
met decultuur van dezen boom verkregen. De resultaten van een dergelijk
onderzoek latenzichuitden aardderzaakniet beknoptrefereeren. Daarom
moetvolstaanworden met eenvermelding van den inhoudvan het boek.
In het eerste deel bespreekt TSCHEEMAK de natuurlijke verbreiding van
de Larix in de afzonderlijke landen, waarbij speciaal aandacht geschonken
wordt aan de horizontale en de verticale verspreiding, klimaat en bodemgesteldheid, de boschtypen, waarin de Larix voorkomt, de ondergroei, te
bereikenlevensduur, restenvanhetoorspronkelijk bosch,enz.;inhettweede deel wordt de beteekenis van verschillende factoren (hoogte boven zee,
temperatuur, neerslag,gesteente,bodem,helling,enz.)voordengroeiende
ontwikkeling van den Larix nagegaan. Ongetwijfeld heeft dit onderzoek
een zeer belangrijke basis gelegd, waarmee de boschbouw haar voordeden
kan doen.Daarnaast bevat het talloozeinteressante gegevensuit de archieven envergelijkingen met andere boomen, welkevoor den boschbouw van
beteekenis zijn. Ookworden nog deverschillende vormen van den Alpenlarix genoemd en wordt dit ras vergeleken met den Sudetenlarix; met een
overzicht van de ziekten en plagen van dezen boom en enkele ervaringen
betreffende de duurzaamheid en gebruikswaarde van het hout wordt dit
werk besloten.
R. TÜXEN: Natürliche Vegetation und Landschaftgestaltung in Nordwest Deutschland. Gartenkunst, Jrg. 48, blz.
70-80, 1935.
Hoewel een referaat van dit artikel niet in ons Jaarboek thuis hoort, wil
ik er toch even den titel van vermelden, aangezien men mij van verschillendekanten daarnaar gevraagd heeft. Mogen alonzeleden-tuinarchitecten
van dit zeer belangrijke artikel kennis nemen!
R.TÜXEN:PflanzensoziologieimHinblickaufdenStraszenbau in Deutschland. „Die Strasse", Heft 15, blz. 680-686,
1935.
Wanneer de straat een dement in het landschap zal vormen, dan dient
zij organisch en harmonisch in dat landschap te passen. Langs een straat
mogen geen boomen geplant worden, welke daar van nature niet thuis
hooren.Hoe vaak heeft men ten onzent geen beuken langs wegen geplant,
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waar berken hooren testaan.Wat TÜXENin dit artikel met nadruk betoogt,
heeft mijn volledige instemming: „Nicht Willkür und zufällige Einzelkenntnisse oder sogar Handelskonjuktur einer Baumschule oder Samenhandlung dürfen für Bepflanzung und Aussaat in diesem Falle entscheidend sein, sondern das Studium der gesammte Landschaft soweit ihre
Charakter durch wissenschaftliche oder künstliche Betrachtung zu erfassen
ist, bestimmt, was verwendet wird, nämlich das Bodenständige, das
zugleich schön ist, sich nicht nur um sich selbst erhält, sondern zugleich
auch den gröszten Nutzen liefert." Dezen zin mogen de beplanters der
Nederlandsche wegen wel eens goed in zich opnemen! Dr TÜXEN, de
grondlegger van het plantensociologisch onderzoek in Duitschland, moet
thans in opdracht van de Duitsche regeering de gebieden, waardoor de
groote autowegen gaan, karteeren en de beplantingen voor deze wegen
vaststellen. In dit artikel zet hij zijn inzichten omtrent dezevoor het landschappelijke schoon zoobelangrijke kwestie uiteen.
J. VLIEGER: Het voorkomen en de groeiplaats van den
wintereik (Quercussessiliflora SALISB.) in Nederland. Med.
L.H.S., Vol.39,3-9, 1935.
In deoudefloristische literatuurvanonslandisdeWintereik geenonbekende. Het is merkwaardig dat men in latereflora's steeds meer gaat twijfelen aanhetvoorkomenvan denWintereikinonsland;jaindelaatste uitgave van de Schoolflora voor Nederland (1934) beschouwt men haar zelfs
alleen als aangeplant in onsland. Ongetwijfeld overtreft Quercus Roburin.
de bosschen Quercus sessiliflorain talrijkheid. VLIEGER vond nu, dat
Quercus sessiliflora allerminst zeldzaam is in zeer oude hakhoutperceelen.
Op grond van sociologische onderzoekingen komt schrijver tot de conclusie, dat Quercus sessiliflora in ons land eninhetaangrenzende Duitschland
thuishoort in het Querceto Betuletum. Dedominantie van Quercus Robur
moet toegeschreven worden aan den invloed van den mensch.Quercus
Roburhoortvan nature thuis inhet Querceto Carpinetum-Alnetosum.
O. WATZL: Ueber die Bäume und Sträucher des von der
Baramba entwässerten Gebietes der Chodechalgruppe und
deren Blattkrankheiten. Beih. z. Bot. Centralbl., Bd LI,
2.Abt., blz. 584-598,1934.
In dit eerstegedeelteworden van ongeveer 75soorten houtige gewassen,
bijzonderheden vermeldomtrenthunvoorkomen.Daarweover't algemeen
nogvrij slecht bekend zijn met de houtigeflora van den Kaukasus,is deze
mededeeling zeerwelkom.
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S. WENCK: Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen
überdieAssimilationsorganevonSemele,Ruscus,Danaeund
Myriophyllum. Bot. Centralbl., Bd LUI, Abt. A, 1-25,
1935.
De resultaten van dit onderzoek worden aldus samengevat: De ontwikkelingsgeschiedenis bevestigt, dat de assimilatieorganen van genoemde
planten spruiten met eenbeperkten groei,dusechtephyllocladien zijn. Het
is niet onmogelijk, dat langs dezen weg door vergelijking van de verschillendesoortenvandegroep der Asparageae belangrijke systematische resultaten te verkrijgen zijn. Het artikel is met een 22-tal, vaak mooie afbeeldingen geïllustreerd.
A. DE WEVER: Mespilus germanica. Natuurhistorisch
Maandblad. Orgaan van het Nat. Hist. Gen. in Limburg,
Jrg. 24, blz. 127, 128; 1935.
Een beknopt artikel metveleinteressante gegevenso.m.betreffende het
voorkomen van Mespilusgermanica L. in 't krijtdistrict, of subcarboon,
lössoïeddistrict, fluviaal-district, subcentreuropisch district, Midden-Limburg, N. Limburg en aangrenzende gebieden van Duitschland en België,
alsverwilderde struik en in heggen. Het isniet mogelijk develebijzonderheden hier beknopt te refereeren. De belangstellende lezer moge verwezen
worden naar het oorspronkelijke artikel.
H. H. WIEGAND: A taxonomist's experience with hybrids
in the wild. Science, Vol. 81,blz. 161-166, 1935.
WIEGAND heeft zich vele jaren bezig gehouden met de studie van het
geslacht Amelanchier. De vormenrijkdom van dit geslacht is in sommige
streken van Amerika zoogroot, dat het zelfs voor een ervaren systematicus
onmogelijk schijnt hier „soorten" in den gebruikelijken zin te onderscheiden. Uitvoerigeveldstudies hebben WIEGAND er toe gebracht tenslotte een
zestal soorten op te stellen en de rest als bastaarden op te vatten. Deze
onderzoekingen hebben hem aanleiding gegeven tot een aantal zeerlezenswaardige beschouwingen van algemeenen aard, o.m. betreffende het voorkomen van bastaardeering in de vrije natuur, bastaardeering als oorzaak
van het ontstaan van nieuwe soorten, de houding, welke de systematicus
dient aan te nemen tegenover bastaardeeringsproducten, enz.. Bastaardeeringkomtin het wildin bepaalde groepenvakervoor daninandere.Vooralbij verschillende geslachten van defamilie derRosaceaetreedt veelvuldig
ditverschijnsel op (Rubus, Rosa,Crataegus, Amelanchier, etc).Het schijnt,
dat deze bastaardeeringen vooral algemeen optreden op bepaalde plaatsen.
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Sommige plaatsen waar bepaalde soorten voorkomen, bevatten nl. talrijke
bastaarden; op andere plaatsen, waar dezelfde soorten voorkomen, komt
bastaardeering niet of uiterst zelden voor. De oorzaak daarvan is onbekend. Maar wel heeft men reeds verschillende malen geconstateerd,
dat op plaatsen, waar de oorspronkelijke vegetatie op eenigerlei wijze
krachtig gestoord is (door brand b.v.-),.na eenigen tijd zeer vele bastaarden
optreden, welkedaarvoor nimmer bekend waren. Devraagisnatuurlijk, of
zulke bastaarden zich daar op den duur zullen handhaven. SARGENT gaf
indertijd voor den staat New York op, dat daar 218soorten vanCrataegus
voorkwamen, EGGLESTON, die hetzelfde gebied onderzocht heeft, kwam
tot slechts 38 soorten. SARGENT geloofde niet, dat bastaardeering mogelijk
wastusschen deverschillende soorten van ditgeslacht; EGGLESTON daarentegen dacht dat bastaardeering binnen dit geslacht een gewoon verschijnsel
is. In New York State zijn de Crataegi voornamelijk onkruiden van de
weilanden. Zij leven daar in een gestoord gebied. WIEGAND iserzekervan,
datdesystematicus,dieditgebiedonderzochtzouhebbenvoordekolonisatie,niet dienvormenrijkdom zougevondenhebben,welkeerthansoptreedt.
E. WULFF: Die kaukasische Buche, ihre Verbreitung, systematische Stellung und Entwicklungsgeschichte. Beih. Bot.
Centralbl.,Bd LIV,Abt.B,blz. 108-139,1935.
Tot 1838 heerschte er over den kaukasischen beuk, welke tot Fagus
silvaticagerekend werd, geen verschil van meening. In dat jaar maakt
HOHENACKER melding van een grootbladigen Fagus silvaticaop verschillende plaatsen in den Kaukasus gevonden. Ook LEDEBOÜR (1847) erkent
dezen Fagus silvatica var. macrophylla. D E CANDOLLE (1864) rekent al het
materiaal uit den Kaukasus tot zijn (var.)ß macrophylla. Hij schijnt ook
te meenen, dat de typische F. silvaticain den Kaukasus voorkomt; naast
een f. asiaticaonderscheidt hij F. Sieboldii ENDL.. In 1886 beschrijft
MAXIHOWICZ een voor Japan nieuwe soort: F. japonica MAXIM.. In 1893
geeft KOEHNE zijn Dendrologie uit. Daarin rekent hij de vormen asiatica
en macrophylla tot F. Sieboldii. Voorts twijfelt hij aan het voorkomen van
F. silvatica in den Kaukasus. Een keerpunt brengt de studie van LIPSKY
(1897). Hij wijst op grond van nieuwe kenmerken op de zelfstandigheid
van den kaukasischen beuk en zijn verwantschap met den japanschen F.
Sieboldii. Dezen kaukasischen beuk noemt hij F. orientalis LIPSKY. Nadien
gaan verschillende auteurs weer de zaak verwarren (WINKLER, PALIBIN,
MEDWEDEW, e.a.).
In eengevalalsdit,ishet eeneerstevereischteeenvoorstellingte hebben
omtrent de variabiliteit der diverse kenmerken. Voor dit doel werd door
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WULFF een groot aantal tellingen en

metingen verricht aan verschillende
organen en deze gegevens werden statistisch verwerkt. Onderzocht werd
verder of er ook een betrekking bestond tusschen de variabiliteit en de
hoogteligging en in 't algemeen tusschen devariabiliteit en de standplaats.
Dit onderzoek leidde tot o.m. de volgende resultaten: 1. alle kenmerken
van den beuk, vooral die der vegetatieve deelen, zijn zeer variabel. 2. Het
karakter der variabiliteit van de kenmerken van den breuk geldt voor alle
verspreidingsgebieden van dezen boom in den Kaukasus; het is dan ook
onmogelijk op grond van deze kenmerken geografische rassen te onderscheiden. 3. Een belangrijk orgaan voor de systematiek blijkt het <? perigoon te zijn. Verder zijn van eenige beteekenis het aantal zijnerven, de
lengte van den steel der cupula; ongeschikt zijn bladvorm en bladrand.
In verband met de vermeende zelfstandigheid der door HOHENACKER afgescheiden en door LEDEBOURen D E CANDOLLEgekarakteriseerde F. süvatica
var. macrophylla,later door PALIBIN tot zelfstandige soort (F. Hohenackerana PALIB.) verheven, komt WULFF tot de conclusie,dat dezeniet bestaat. Ook is de Klein-Aziatische soort in al haar kenmerken identiek met
den Kaukasischen beuk, moet dus ook tot F. orientalis gerekend worden.
WULFF erkent F. süvaticaen F. orientalis wel alstwee zelfstandige soorten
met een eigen areaal. Waar deze arealen aan elkaar grenzen, komen overgangsvormen voor. Deze tusschenvormen meent CZECZOTT (zievorig Jaarboek)tekunnen onderscheiden opgrondvandeafmetingen derbladeren. 1 )
Hetzouzeergewenschtzijnookdenbouwvandegeneratieveorganendezer
overgangsvormen te bestudeeren, om de juistheid van deze vermeende
tusschenvormen te kunnen aantoonen. De maten,, welke CZECZOTT geeft
voor deze tusschenvormen, door haar F. moesiaca genaamd, vallen nl.
binnen devariabiliteit der bladeren van F. orientalis, door WULFF gemeten.
KOEHNE meende, wegens de groote overeenstemming, den kaukasischen
beuk onder te moeten brengen bijF. Sieboldii. WULFF beschikte over weinigmateriaal enkomttot deconclusie,dat hij eenpositieinneemt tusschen
F. SieboldiienF.japonica. Aan het slot geeft deschrijver nog een gedetailleerd overzicht over het verbreidingsgebied van Fagus orientalis en van de
fossiele standplaatsen in den Kaukasus. Een hypothetisch, maar daarom
niet minder interessant karakter draagt het overzicht betreffende de ontwikkelingsgeschiedenis van dezen beuk.
De opvatting van CZECZOTT, dat de tusschenvorm (uit de Krim, Bulgarije en Macedonië), door haar F. moesiaca genoemd, naast de beide andere
soorten als een gelijkwaardige differentieering uit de oorspronkelijke uit*) EentweedepublicatievanCzeczottverscheenvoorjaar 1936;dezepublicatiezal
inhetvolgendeJaarboekbesprokenworden.
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gangsgroep te beschouwen is, deelt WULFF dus niet. Hij heeft aangetoond, dat de variabiliteit der vegetative kenmerken overal groot en vrijwel van gelijke orde is. Er is dus geen sprake van een differentiatie van
constante vormen; een var. macrophylla kan hij dan ook niet erkennen.
Voorts meent hij,dat F. silvatica zich eerst na den ijstijd door versmelting
der schubben van de cupula uit de tertiaire soort F. orientalis gevormd
heeft. De tusschenvormen, bewaard gebleven op den Balkan, zijn overgebleven tusschenstadia in dezen ontwikkelingsgang. Verder meent WULFF
te kunnen aantoonen op grond van fossielen, gevonden in het tusschengelegen gebied (waar de beuk thans niet meer voorkomt) dat F. orientalis
nauw verwant is met Oost-Aziatischesoorten. MATTFELD geeft, in een zoo
juist verschenen artikel, echter een andere verklaring voor de tusschenvormen. Hij meent te kunnen aantoonen, dat deze tusschenvormen bastaarden zijn van F. silvaticaen F. orientalis, welke beide naast de bastaarden in hetzelfde gebergte voorkomen. De beide ouders zouden oorspronkelijk geografisch gescheiden geweest zijn.
Onder invloed van den ijstijd zouden beide met elkaar in aanraking gekomen zijn. Deze factor zou voor velevertegenwoordigers der Balkanflora
van belang geweest zijn. Op het oorspronkelijke artikel, dat ik nogniet gezien heb (het bovenstaande is aan een referaat van MATTFELD zelve ontleend) hoop ikin het volgende Jaarboek terug te komen.
Uit dit geval ziet men weer eens overtuigend hoebelangrijk de studie is
van materiaal dat in denatuur verzameld is,omdezeen soortgelijke vraagstukken te kunnen oplossen.
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