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hedcn tredcn, en ~ullen aan elk van detclve
een bijw1Hler hoofdstuk locwijden.
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, \VU laten om.e be~chouwingen voorafgaan
van de navolgentle a1gemeeue aanmerkinr,en.
Onder de benaminr. van Wildbosschen
verstaan wij de zood;wige die door slingerende, bree<le huoCJlanen eu smallere zijpaden, in ongelijk vormige en ongelijk grvote
vakk.en zijn afgedeeld, waarin tich hoogten
en Jaagten en opene plaatsen bevindcn, met
breederc of smallt•re lana len en vijvers dooranedcn, beplant uiet aileen met inlaudsche
boom en, hal hout eu heesters, bij het eerste
deel n111 ons hanclboek verme1d, maar ook
met f.(lodanige uit\and,;che boomen en hcej;sters, tlie, door fraaiheid van bloemen, schoon
loof of anderzins, min of meer uitmunten~
bet zijn r.oodanir,e bosschen waarin r.ich het
nullij~e met be\ nangename vereenigt, en
die fraaije, beloromerc:le en aangename wan-;_
delingcn oanLieden.
, A. Tot den annleg \'an ecn frani wilc:lbosch
u eene r,ronte plaals llfiO(Iig, wannecr hetr.eJVe
aan bet oogmerk zal voldoen: ecne uity,ehrciu hei•l van tien of \waalf Lunden is niel te
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ruim, om danrop de sr.boonste in- en uitlandsche boom en en heesters le vereenigen, en eenc
goedc wandel iliff nan te bieden; op een pick
grond!J van twi'ntig tot dcrlir, hondcrs. knn
men wezcnlijk icts annsclwuwenswanrd1g en
schoons dnarstellen: eene meerdere u1tgehreidhcid r,ceft nog '·oldocnder uit~omslen.
~len moet nict wnn!'n dnt de grcmd voor
zoorlnnit~ Losch gehecl geene renlen zoude
r,even; integcndcel geeft de opbrengst van
bet, von tijd tot tijd gckapt wordende ha kbout, tamelijke renten, vooral in een land
als beL tm1.e, waar bel lwut over het nlgemeen zoo hoog in prijs is.
D. De wegen en }•aden door hct bosch
moe ten allen slangvonuig loopcn, r,clijk ook
de 'kanalen en ,.jj,·crs, die hcllehe tloorsnijden: de boofdwegen moclen nooil smaller
zijn dan vijf ellen en de zijpaden ten minste
eene breedte '·an drie ellen hebben: de "
breedte van de hoo£d- en zUpaden is niet
overal dezelfde, maar ueemt up•eenige plaalsen toe, en eindir,t dikwijls op een open pick
of grasperk, of op eenen mel bloemen beplan ten beemd. De gronden worden op eenige
J•lanlsen verlanr,d, en op andere ,.erhoogd;
tot due "Verl10oging dient de uit de kana len
en vijvers gegt·aHn specie; hier en daar een
ver-gezigt over grazige weiden of. koornakkcrs brengtniel weinig tot de ve•·fraaijing toe.

70

WILDDOSSCliE~.

- C. De b~planting wordt geregeld naar den
aard en gelegenheid der gronden: gewassen
die eenen droogen grond beminnen worden
op hoogten, en dezulke die meer water vorderen op !age gronden geplnnt: boog en bard
geboo mte word top bet noord west en, noord en
en noordoosten, en de meer warrote beminnende en teederder boom en en heesters op bet
zuidoosten, zuidwesten en zuiden geplant,
zoodat z!j, meer of min, door de in de tegenovergestelde rigtiugen geplantsleplantsoenen,
tegen de s()herpe winden 1 gedekt staan.
D. 'Vanneer de omstandigheden en plaatselijke gelegenheden zulks veroorloven, is
hct wenschelijk dat de bosschen liggen ten
noord west en, noorden en noordoosten van
het woonhuis en de verdere tuinen, dewijl zij
daardoor aan dezelve, iu den winter, eene
heilzame bedckking gevcn.
E. De hooge boomen moeten in bet boscll
niet te nabij elkander worden geplant, of
als men tulb bij den aanleg doet, moet alle11
zood:mig worden ingerigt dat, bij het opgroeijen, de te overtollige worden geroeid om
aan de anderen Iucht te geven.
llij l1et maken der grondteekeningen van
het wildbosch moet met de meesle zaakkennis gehandeld worden, want bet gcbeurt zeer
dikwijls dat eene goede, en zelfs smaakvolle
tcekening, op het terrein ten uitvoer gebrngt,
c
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weinig o£ niet voldoet; men moet zich vooral
voor bekrompenheid wachten.
'Vat wij zoo even gezegd hebben van den
geheel nieuwen aanleg van fen bosch, is
ook, in verscheideue opzigten, toepasselijk
op de verandering, vet·grooting em. van cen
reeds bestaand bosch: b\j zoodanige verandering moet men zich wrgvuldig wachten voor
de onoordeelkundige uitroeijing van reeds bestaand, en goed groe\jend hoog geboomte,
want een iu denelfs plaats te brengen jong
plantsoen het>-ft jaren noodig om bet uitgeroeide goed te verva ngen.
Wij tijn nu gevorderd tot de beschrijving van
de vreemde boom- en beestergewasscu, die
bij de bedoelde bosschen vooral in aanmcrking
komen. Alvorens hiertoe over te gaan moeten wij echter het navolgende aanmerken.
l. Dat het aantal der door ons te beschrijven houtgewassen, voor de bedoe!de beplanting, verre is Yau ~'ollcclig te zijn, en dat de,
heschr\jdng derzelve zoo kort mogelijk is
medegedeeld; wanneer wij het een en ander
uitvoerig hadden will en hehandelcn, zoude
flit een afzonderlijk boekdecl gevorderd hebbett: eene meer ,·olledige opgave ,·an zoodanige heesters en boomen is begrepen in
de 1tist der plantgewassen, ,·oor den open'
groud, die wij bier na zullcn mcdedec]en.
2. Wij hebben ons, (met zeer ·weinige uit-
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sonderingcn), allccn bepaald tot zoodanige
hou!gewassen, die onder onze luchtstreek
de felste winterkoude, onbedekt, kunnen
doorstaan; teu minste wanneer zg eenigen
ouderdom hebbcn Lereikt.
3. Onze opgal'e bepaalt r.ich hij hoomcn
en hootrgroeuende heesters, zeer vele Jaag- ,
blijvcndc heeslers, struiken en bloemgewassen maken, tusschen en op zgde het hooggeboomte, eene goede 'vertooning, maar men
moet daarvoor uitkiezen, die in de schaduw
groeijen: ecne vollcdir,e opgave en beschrijving van dezelve mede te deelen 2.oude tot
eene te groote uitvoerigheid leiden; wij gedragcn ons wijrlers aan de nader te geven lijst
Yan gewasscn voor den open grontl, en zullen
alhier slechts eenige weinige vermelden,

-

ALPIIABETISCUE LJJST
VAll F.El'IIGt

LAGE BEESTERTJES, VASTE PLA,TH Elt
EE~JARIGE GEWASSE,,
GESCIIIKT TOT l'LAATSJ!(G IN DE WILDCOSSCHE!'l.

A lfl1aea officillalis; ge\YOne 11 e em st.
Amathystea coerulea; blaauw AIUathptkruid.
·
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Amsonia angusttfo/ia;smaluladerigeA m sonia •
.A11dromeda; zeer ·vele soorten.
Anemone nemerosa, sylrestris, pulsatilla, lrepatica enz.; Bosch- wildc- en gemecne Anemoon en edcl Leverlruid.
Anlhemis nobilis el tinctoria; ecl ele en lleurende Ka m i 11 e.
Anthericutn. lilia.go cl planifolium; ongetakte
en ,.Jakbladerige A ntherieu m.
Aquilegia t;u/garis; r;ewone A k e I e i, mel veelvuldige verscheideuheclen.
Arbutus unedo; Europeaanscbe Aardbetieboom.
·
Arum italicu1n et ntlgare; ltaliaanscbe en gewonc Ka lfsvoet.
A.,ter; Sterrebloem; zcer vele schaduw
beminnende soorten.
A zafea pontica; Oostersche A z a I i e../lellis pere11nis; 0\'erblijvende ~I ad eli e £.
/Jetonica hirsuta et grandiflora; behaarde en
· grootbloemige Betonie.
Calendula officillfrlis; Gcwone Go u d s b I oe m.
Campa11ula; K 1o k j e s b I o em; Onderscheidenc soorlen.
Colchicum autrmmale; herfsl Co) chi eu m.
Conralaria tmryalis ct polygo11atum; L c lie 1' an
dalcn en Salomonszegcl.
Crocus t:emus; voorjaars K ro k us.
Cyclamen europaeum; Europeaansch Ya r kenshrood.
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Daphne laun!ola, me.zerum, alpin a, el tnrtonraira; zwart, groen, alpisch en wit Peperboompje.
Epigaea repen1; kruipend A a r db e z i eboompje.
Erica vulgan·,, arborea, telrali.r, multiflora; etc.;
gewone, boomachtige, dop en veelbloemige
Heide.
Fragaria t:e1ca; bosch A a rbezie; de nuchten zijn dik wijls gcuriger dan die der gewone.
Fumaria nobili•, fungosa, •pectabili1 et sP.tnpertJirena; edele, kanadasche, schoone en altoos
groene Duivekcrvel.
Galr111tlms niralis; S nee u w b 1o em.
Genfinna t:erna, acar~lis, purpuren et lutea;
Voorjnnrs, ongesteelde, purperk leut·ige en
r,rle Gen tiaan.
llelleborus niqer et /,yemalis; twart en vroeg ...
hloeijend Nieskrui rl.
Jlieracium aurantiacum; oranjekleuri~ linvi k sk ruid.
llippophae canaden&e; k~nndasche Duiobe'l. i en.
llyocitltlm• ot·ientalia; eenige gewone verscheidenhedcn van den ooslerschen II y acint en botryoi'de1; D ruifjesh ya ci nt.
JI ydrongea hot'IP.nBis; Hortensia.
·
Ledum pal!Hire cl thymifolium; moerns en fijnbladerige Led u m.
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Let~cojum

!'emum, aestit;um ct autumnale 1
voorjaars, zomer en najaars Tijdeloos.
jJJelilotus officina/is et coerulea; gewone en
blaauwe llonigklaver.
Narcissus pseudo ttarcissus el pocticlls; gele en
witteN a rcis.
Ononis rotund1[olia, spinosa et fruticoaa; rondhladerig, gedoornd en hcesterachtig Stalkruid.
• Orcl1is; Stand e I k ru id; onder~cheidenesoor
ten en verscheidenheden.
Paeonia officina/is; gewone Peon i eroo!l
Primula !'eris et auricula ; S I c u t e I b I o e m en
Beerenoor.
Rammculua bulbosis el aconitifolius; bol en
aconictbladerige Ran on k e I.
Rhanmus olatermts; gewonc 'Vee g door n.
Rl10dodc11dron po11licum; de Ooslersche Rozel a a r, en de witbloemige verscheideuheid
van de R. Alo.rimum.
Ruscus aculeatus, gewone 1\ln is d o or n.
Sa.rifraga; Steenbreek; zecr vele ~oor·ten.
Trifolium; Klaver; vele snorten.
.
Tulipa Sylresfris; wil(le Tulpen; eeni.,.e "Cwo~e vuscheidenheden van de Tulipa
nenalla.
'
P'accinium; Boschbessen; onderscheiden
soorlen
Faleriana; V a 1e ria an ) on<lcrscheiden soarten.

;es-
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Vinca major el minor; groote en kleine
lllaagdepalm.
Viola tricolor et odorata; driekleurig en wclriekend Viooltje.
·
Wij r.ullen nu eene korte opgave en bellchrijving mededeelen van eenige voor de
''Vildbosschen bjjzondcr geschikte uitlandacllC boomen en hooggroeijende heesters.

ACER.

AJIOR~BOD:\1

oak ESCUDOORN."

Polygamia. Monoecia.
reelwijrig. Eenhuizig.'

Van dil fraaije boomr.ewas bestaan vele
soorten en ,·erscheitlcnheden, over het algemeen zeer jjl'acht, om de fraaiheid eo
hardheid van het bout; vcr~cheidene soorten
geven ecn sal' waaruit men suiker kan Lereiden; wij 'tu\len aHeen een1ge dier soorten
vermelden die bij ons, onbescbermd, tie
groolste winterknude doorstaau.
AcER PsEuuo PUNTA.Nus: gewone Ahorn
of Iscbdoorn; deze groeit tot eene aanr.ienlijke hoogte, doch kan ook als bakhout
gekweekl WOI'deo, de bladeren zijn vijflobbig, onregelmalig geland; hij bloeil trosvormig, geelachlig, vroerr in bet voorjaar; bij
wil eenen voedzamen grond, en wordl door
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uitloopers en r.adeu v~rmeerderd; er Lestaan
verscheidenbeden met geel- en witbonte Lladeren, deze groeijcn echter telden hooger
dan teven ellen.
ACJ~R RUBRU'I: roode Ahorn, uit NoordAmerika; hti groeit bij ons tot de hoogte
van on.,.eveer acht ellen; de bladeren slaan
op lange roode steeltje11, zijn vijflobbig en
wcini1: getand; de bloemeri, die in April
verschijnen, zijn fraai rood; bij wil eenen
lossen voch\igen grond, en wordt als de ecrsle vermeerderd.
AcER sAccn.tRJNU:u: suik.er A horn, almede.
uit l'foord-Amel'ika, eene middelbare hoogte
bereikende; blat.leren handvormig, vijflobbig, punli!~ geland; bloeit geelachti;: g•·oen 1
in April; dezc wil een losse vochtige aarde,
en wordt als de voorgaande ~oorten vermeerderd; bet sap, door insnUding-en uit den
slam en de tak.k.en vcrk.regen, geeft eene
goede suiker.
·
•
Acta l'LATA!IOIDU (lactescen,): Ahorn mel
plntanus bladeren; hoewel hti tamelijk
hoog groeil, is hij echter gocd tot hakhout
geschikt; de blade reo zijn vijflobbig, scherp
gctand, van hoven helder, vanonderdonkergroen; hij htoei.t ia hct Yoorjaar, geelachtig
a an tro,sen; de afgcbroken Lladstclcn geven
e~n melkachtig sap, en hij wordt nl~ de vorJge sourten voortgeteeld..
.
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Nog worden de volgende in cle wildbosschen geplaatst.
·
Acr.a TARTU\lcmt, met hartvormige, onvcr..
deelfle hladeren, en witte bloemt•n.
ACEll PENSYLVA!UC:Ht, met drie lobbige bladeren, en gele blocmen.
Ac•:a rcEGU:mo, met drie- en vijfvoudi:{e
bladeren, en brui nroode bloemen.
ALNUS.

Alunoecia. Telrandria.
f;&lilwi::sig. l"t"emaan11ig.
ALNn comn:NJS: g e won e A lu us, ct'll
tot ongevecr lwin\ig ellen hooggroeijcnde
boom, van eenen so ellen groci en pyramidale
gedaante; de hladcren 1.\jn rondaclltig en
kleverig; llij bloeit in katjes, in J ulij, bemint ee·nen l'ochtigen grond, en wonlt ,·er.,meerderd door zaad, stek en aflegrrers.

-

ARlSTOLOCUIA. PIJPBLOFJl.
Gy11at1dria. 1/exandria.
Mantoijvig. ZesmCl.nllig.
Als hecslers met omslingerende ran "ken,
kunnen, aan de beschaduwde maar warma
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zuidoost-, zuid- en zuidwestz[idc der 'Vildbosschen, worden geplaatsl.
AuJsTotocmA sJpno: buisvormige Pijpbloem, uit Noord-Amerika, de huot~le van
ncht tot twaalf ellen bereikende; de bladercn groot, breed en hartvormi:;; de donkerpurpere bloemen verschijnen in Dlei en
Junij; zij wil eene goede, vclle aarde en wot·dt
door iuleggers, zaden en stekken, in het
vnorjaar, vermeerderd.
AnJsTotocuJA TO:liENTou: w o IIi g e P ij phloem, insgelijks uit Noord-Amerika, met
hartvormige bladeren, van onder vil!ig; wordende als de vorige ~handeld, en llloeijende
in Junti gee!, met de boot·d in drieen 'H•rriE~Pid.

Ook dcin 1andschegemeenePijpbloem,
cu::~~ATITis, mnakt, hier en daar in de
'Vildbosschen vcrsjlfeid; geene onaardir,e vertooning; zij groeit in allc gronden en ,·ermeerdert zich van zclve,

A.

. AYLANTlltS.
Polygamia: Monoecia.
reel1~ijrig. Ee11!1ui::.ig .
. A:runnus GLUDULOSA: g e k lie r de A y Ianth us ongetwijfeld een der fraaiste boom en ,
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uil Japan oorspronkel\jk, zeer welig groeijende; bel bout is wit:-~ehtig geel en als gesatineerd; hij bcreikt dikwijls de boogte van
meerdan twintigellen, en maakt eene schoone
kroon; de bladereu zijn oneven gevind; de
vinblaadjes ovaal, punlig, van onder met
een geklierd tandje; hij bloeit tuilvormig in
Julij of Augustus, grocnachtig; bij wil eenen
zandigen maar p,oeden rrrond, en bemint eene
beacbutte slandplaats; vermeerdering door
zaa~ en uitloopers.

BETCLA.

~ERK.

Jlonoecia. Polyandria.
Eenhuizig. Yeelmanniy.
Van de uitl:mdsche Berken kunnen in
om.e Wildbosschen voornamclijk gekweekt
worden.
.
llETUU NIGRA: Zwarte Berk, uit Noord.Amerika, groeijende zeer spoedig tot eene aanzienlijke hoogt~; de schors i~ z~arta~htig, ~et
blad langwerp1g ovaal, eemgzms rmtvormig,
puntig, klein getand; hij groeil in a lie losse
zandige gronden, wordt door uitloopers, afJeggers en zaad vermeerderd.
llETUU LENTA: kanadasche Rerk, almede
uit Noord-.Amerika 1 groeit spoedig tot lwinliff
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ellen en hooger; de takken zijn taai en buigzt~aru; lle blalleren bartvorruig, puntig en
gezaagtand; deze wil ecncn vasten grond,
en wordt als de eerste soort verrueerderd.
'
.

niGXOXL\.. TRmiPETDLOBI.
1Jiclyllamia. dtJgiospermia.
Tweekraclitig.

Scl~~til.zadig.

BJGI'IOI'IIA CATALPA: flor'idasche Trompet. uloem of Cntalpaboom, ccn zcer fra11ije
unom, uit Karolina en Florida~ tot aeht of
tien ellen hougte grne~jende, met ecne mooije
kroon; de bladcren drievoudig, zeer groo~
hllrh·ormi:r' puntig' eff·~nranrlig; hij uloe\t
lr•1svormirr in Julj en Augusliis: de bloemen
zijn wit, ~et geel en puqu:-r {pn·lakt; h\j wil
eene zuidoostelijke of zuidwestclijke plaalsing,
eenigzins tegcn 1le zon gedcU, en door andere hooge planlsoencn tegen harde en scherpe
win den bcschermd; hij moet jong z\jnde met
stroo omwonden worden, tegen de felle vorst ·
h\j wil eene zandige maar voedzame aarde:
en wordt door zaden en stek ken, in het voorjaar in een koud bakje, wrmeerder<l.

II.

-

G
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BUXUS. PALM.

Monoecia. Tetrandr·ia.
E~nh11i:.ig. Yiermannig.
Bvxvs SEllll'EnvtnE!Is: gew one P a 1 mboom
is een alttid groene boom, oorspronkeltik nil
ltalie en Spanje; hjj bereikt dikwijls de boogte
van lien ellen; de bladeren zijn klein, ova a!,
lederach tiff, doukergroen en glanzig; de
bloemen beteekencn weinig, maar de boom
. maakt, vooral in den winter, onder ander
plantsoen, eene goede vertooning; hij groeit
in aile gronden, bemint lommer, wordt door .
7.and, stekken en uitloopcrs venneerderd;
groeit lang'taam.-

CARPINUS.

JUKBOO~.

Monoeci_a. Polyandria.
i::enhuizig. l'eclmannig• .
De Curnms BETULA: Jukboom q( baagb e u k is inlands, en groeit tot de hoogte
'an bijna vijftien ellen; de bladeren zijn
gesteeld, ovaal, onbeltaard, eenigtins geJllooid 1 spits getand; de junge takken meestal
-vlokkig; de bloemen, die in Mei 'VCrschijnen,
J.ijn van weinig beteekenis; de mannelijke
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bloemkatjes ~ijn uitgerekt' rolrond en de
vrouwcltike zijn wijde kegels,·met twee-bloemige schnbben; de vrucht is een eh·ormig
nontje; dete boom groeit in alie gronde!',
en wordt vo(lrtgeteeld door zaden en Ult)ooper&; eene fraaije verscheiclenheid heeft
boule blade1·en. ·. 1 ·.

-

CELASTRUS. STAFROUT•.
Pcntaudria •. 1/otwgynia.
Yijfmannig. Eenwijt:ig. ,
De cEusTat's.scunENs: ldimruend Staf•
bout maakt, tegen de stammen van audere
boom en geplaatst, geeue ouaanlige afwis~e
liug in de 'Yil<lbosschen; dete boomachtige
l1eester is oorspron'kelijk. uit Noord-Amerika
hij slingerl zich tcer ,·ast om de voorwerptm,
weiLe hij kanbercil.:en; d., ta\.ken of ranken
groeij~n tot e-:!tc leu;~te va? \'ier of v\jf ellen; ,
d~ bladcren ZUI\ langweqllg ,_yvederzijtls spits
nttloopende en gcl.arteld; hlJ blocit aarvorinig, aan de einden der takken, groenachtig
wit; de nuchten zijn rood; hij ~roeil in
aile gronden; wordt door zaaJ en afleggers
vermeerderd; eene mooije verscheidenheiJ
i~ bontbladerig.' ·. ,
., · · : .
.
6"'·

,
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CELTIS. LOTUSDOO::II.
: Polygamia. Jllonoecia.
· rce!trijrig. Eenlmiz:g.
CELTis occmEl'iULIS: Virgin i sc It e Lo l usboom is oorspronkel[jk uit Nuord-dmerika,
en groeit tot de hoo1~te nn vijftien ellen
en meer; de jonge takjes tijn eenigtins wollig; de blatlcren meer of min scht,cC, ovaal,
gezaar,taod en gehaard; hti blueit in Mei,
groenachtig; de Huchtcn, ter grootte van
eene kers, zijn dvnker purperkleurig; hij wil
eenen goccleu, ,-ochtizen grond, en jong tijnde
eene gedckle standplaats; vermeerdering door
afleggers en tadeu.

--

CER.CIS. JUD.\.SBOOJI.
Decwulria. l1Ionogynia.
Ticnmannig. Eenwijrig.

In de Wildbosscijen maa'kt £1e Cercis, too
om zijn fraai loof als schoonc Linemen 1 eene
aangename vertouning; de beicle volgendc
soorten worden vnorn:unelijk o:mgekweekt,
en door tarlcn
aGeg~f'rs VCJ'lliCCrdcrd: '•
CERcis SELHlU.lSTRU~I: EriroJ•cnansche Ju~
dasboom, nit de 'l.uit:leltikc gedeclten van·
Europa: in uoe~1e, lossc eroitdcn crocit ltij

or
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welig en bereikt eene huogte van acht tot
tien ellen: de bladeren zfin gesleeld, groot,
ledernch\ig, bijna rond en teegroen; hij
bloeit trosvormig, met vlindervormige blocmen, ro()(lkleurig, teer fraai, in Mci; er
hestaat eene verscheidenheid met wilte blocmen; hij moct tegen scherpe winden bcdekl
stnnn, en al!l hij nog jong is met stroo
omwonden worden.
·
CERCJs CANAill:NsJs: Kanadasche Judasb o u m, uit Noord-Amerika, groeit tot ongeveer. vier of ,·ijf ellen; bladeren hartvormig '·
punhg, van hoven glanzend, van onder
bleck groen; hlo~it in Junij en Julij, rood
Jmrper; wil eene zandige aarde en tegen
scherpe wind en gedeUe standplaats; jong
ztinde wordt l1ti met slroo omwonden.
Bet hout van beide voormelde boomen is
vast en teer fraai, wordende veel door kabinetwerkers gebruikt, tot hel oplem;en van
men belen.

-

CIII0:8ANTllUS. FRAXJE- OF S~EEUW
YLOKDOD:.'\1.
Diandria. Monogynta,
Tu;eemannig. Ebuvij~ig.
De ~HIONANT&~s VIRGI!IIC!: Virgin is c be
FranJeboom 1s oorspronkelijk uit Noord-
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bjj groeit tot de hoorrte van ongeveer vier ellen; de bladeren, die fegen
over. elkander stann, ztin groot, Jangwerpig
en puntig; hij bloeit in Julij, pluimvormig,
t~an het einde cler. takken, witkleurig; hij
grneit in aile goede gruuden, .wil eene bedekte plaatsiug, en wordt door zaad en af]eggers vermecrdcrd; de jonge planlen l'orderen <Je.s winters eenige bcclekldng.

-

CLDL\TIS. VUURKRUID.
Pulyana'ria. Polygynia.

1'eelmannig· Yeelwijv;g:
· lloewel de Clematis vournamelijk wordt
gebruikt tot dekkinrr van Jlrieeltjes en weesjes, is dit. klimmend houtgewas teer ge-:
schiLt tot plnabing in de "'ildbosschen,
tegen OJlgnande boom en; de "Volgende Boorten konaen dnai'loe in nanmerking.
CLEMATIS VITALRA: W it V U U r k r U i d 1 inlands; de ranken klimmt'n tot eene tameltjke hoogte; de bladeren tijn gevind, de
vinblaadjes hartvormig, ingesneden, effeuranclig; hij bloeit pluimvormig, in Julij, wit;
de vermeerdering ge~cbiedt donr taden, uitloopers en slekken; groeil in a lie soorten van
gronden.
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CLEMA.Tls ;ITICELLA.: blaa u w Vuurk ruid 1
oorspronkelUk uit Yirginie ide rank en groeijen zeer hoog; de bladeren tijn zamengesteld; de bloemen, die in Julij en- Augustus
verschijnen, zijn groot, blaauw- of paarschachtig; eene verscheidenheid heeft roode
bloemen; dete plant wil eenen goeden grond;
en wordt vermeerderd door zaad, afleggers
en wortelverdeeling.
·
·
CLE31ATJs FUMMUL&: s c h roe ij end V u u rhuid, uit Zwitserlnnd; blnderen beneden- .
waarts zamengesteld; naar hoven enkelvoudig, bloeit trosvormig, in Julij en Augustus·,
wit en welriekend, en wordt als de vorige
behandeld.
.
. · • · ··
· ·· •
Nog worden in de Wildbosschen geplant:
CLEMATis VIRGINIAC&: Virginiesch Vuur"'k r u i d ; groeit d rie ellen hoog, met d rievoudige bladeren; bloeit tuilvormig, wit·,
in Julij en Augustus.
.
CLEMATIS CBISP4 : k r u I b I o em i rr V u u rk r u i d' bladeren enkel or drievoudi"'.
bloc01
men in Julij, Iicht rood.
CLE:IUTisctaauou: omslingerend Vuurkruid, bladeren meest enkelvoudig, bloe_men, op lange steeltjes, witac~lig groen~

-
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COLUTE.\. LO)IDAARDSCIIE 1L~ZEN.

JJiaclelpl,ia. lJccandria.
Tu:eebroederig. Tienmam1ig.
Sommige aoortcn van Culutea vcrdienen,
:wo om hun loof nls hlnemen, eene plants
aan den rand der 'VilJhosschcn; wij verme I den aileen de volgende:
CoLtiTU ABBOIIESCENs: boomachtige Lombaardsche linzen, oorspronkelijk uit
Dttitschland en Z witscrland; groeit gewoonltik tot de hoogte van ongeveer vier ellen;
de bladercn :ttin gevind; hti bloeit ann trosjes, vlindervormig, mooi geel, van lung
tot Seplembe~;; op de blnemen volgen blaasachtige haauwen; hij grooit in alle g-ronden,
en wordt door zaad en uitloopcrs zeer gemnkkelijk vermeerderd.
'
CoLuTEA. ORIE!ITA.Lis: 0 o s t e r 11 c he L o mbaardsche linz.en; deze geltikt vee)
naar de overgaande soort, bebbende almede
gevinde bladeren, en bloeuende ann trosjes,
met vlinderLioemen, in Junij en Julij, klein,
rood, de vlag met. gele vlnkjes; de:te W!Jrdt
even als de voorgaande behandeld, doch is
teederder en wil ecne bcdekle slandplaats•.
-·~
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CO.NYZA. TONUERKRUID.
Syngeneaia. Polygamill superftua.
Zamentelende. P'eelrcijcerij (or:ertol/ige).

De conu KALIMIFOLU: boo mac b t i g Tond er'k ru id, is een altoos r,r•lcne heesler,
uit Noonl-Amerilta, lot de hoogle nn ,·ier
ellen groeijende; de Lladeren z\)n omg.e'keerd
f'irund' gel•tbd, getand en met wit aeshppcld j
hij Llucit tuilvormig, in October; rlc Llocmcn zun l..lt>i n en wit' met purpcr k)curirre
achubjt•s; hij wil eene und iae, -voedzamc
aarde en heschuttc atantlplaats; vermccrdering door inlcggers en stckkcn.

-

CORNrS. KORNOELJEUOOJI.
Tetrandria. Alon(igy•lia.
P'iermamu'g. Ehun•'jvig.
De Kornneljea maken een siet·and in de
1Vildbosschen; van de vele soorlen deelen
wu eene kortc Leschrtil"iug tier navolgende
mede:
Cotums BAIIGlll!IEA.: roode Kornoeljeboom, groeuende struikachtig tot de hoogte
van vier~ ellen; de takjcs zijn roodachtig; de
hladeren ovaal, puntig uitloopendc; hij bloeit
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~ni1vormig en wit, in Junij en somtijds nog
eens in September; de bezien zijn hlaauwzwart en niel eethaar, doch geven eene tame1\jk goede olie ;· hij groeit in aile gronden en
wordt door uitloopers voortgeteeld; er beataat eene verscheidenhcid mel bontc bladeren.
CoBNUS FJ,ORJD.L' tloridasche KoronelLoom, nit Noord-AmeriluJ; groeijende tot de
hoogte van -vier ellen; de Lladeren zijn omgekeerd hartvormig; hij bloeit schermvormig,
wit, met een groot onwindsel, gelljkende
gezamenlljk eene bloem, zeer fraai, de bloeittid komt in April, ,·Mr bel uitspruiten der
bladeren; hij wil eeoen droogen grond en
wordt door afleggers en stekken voortgeteeld.
Nog worden in de Wildbosschen geplant:
Cones uu: w i tl e Ko r no e lj e, bloeit
wit, in Jun!j, en geeft witacht.ige betien.
CoRN Us suucE.t: b I a R u w e K or n o e I j e
met wilte bloemen en hemelsblaauwe bezien.
COR!'IUS ALTERNIFOLIA: p e 0 8 y ( V a 0 j 8 C h C
Kornoelje, met witte lJlocmen in Augustus
en violetkleurige bctien.
·
Con Nus Aln:atcur.+.: Am erik a a nsc he Kor~
no e Jj e, Lloeit mel groote witte bloemen,
en draagt lange rootle hezien.
.

-
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CRATAEG"GS. HAAGA'Pl'ELllOOM.
lcosandria. Di'gynia.
Twintigmannig. Tweetvijvig.·
. Onder de fraaije voor Wildbosschen ge•
sehikte boomen wordt met regt de Crataegus
gerangschikt, zoo om de schoonheid der
bloemen, als aordigheid der vruchten; wij
vermelden aileen de volgende.
.. ·
Ca.tT.U:Gus oxYACAI'ITBA: g e won e II a a g~
duo r n, inlands, groeit dik.wils tot lien:
ellen en booger; bet bout is zeer hard; de
lakken zijn gedoornd; de bladeren drielob•
lJig, de bovensle lob is tweespletig; hij
bloeit schermvormig, mel wilte welriekende
hloemcn in Mei en JunU; de vrucht is eene
ronde bezie; deze groeit in nlle soorten van
anrde, doch liefst in eeneuldeiachlifren grond
en wordt meestal door zaden voort~t>k weck.t;
er bestaan van denzelven zeer frnaije ver•
scheidenheden, met ruode ,mctdubbele en gevulde bloemeu, met wit- en gcelbonte Lladercn_; zij worden op de hoofdsoort afgezogen.
CaATA.EGus Tortmuuus: wild e Sorb enb o u m, uit DuitscMand en Frankrijk; hij
groeit. tot de hoogle 'Van vijflien ellen; bet
hout JS r.eer hard; de Lladeren zijn ovoal,
met ~even insnijdi~gen, getaml en van o?der ·
wolh8'; deze bloe1t trosvormig, in Mel en
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Junu, heldcr wit; de vruchtcn zijn langwerJlig ovaal, hruinrood en glanzig, mel wilte
stippen; hti wil vecl schnduw en eenen lossen,
c-oeden grund; vermecrdcring door 'l.aad.
CnATAEGUS AIIU: It ali a a n s c he 11 a a gn ll}l e I b u om, uit }Juit$chland en Zweden 1
llU f:lfOeit• piramidaal, tot de biJOffle van vij£tien ellen; bet lwut is zeer bard, de bladeren
zijn p,ro11t, lanffwerpig ovaal, gezaagtand,
nn buvcn glanzig, van onder wit en woJiig;
hij. Llucit &chermvormig, epierwit en well'iekend, in ~lei en Junti, en groeit in aile
goede gronden; l·ermeerdering door zaad,
en en ling op de eersh·ermelde sonrl; de
nuchten zijn ectLaar.
Cau.uGus t.A':'JFOLIA: b reed b Ia d e rig e
Jlaagap}lelboom, uit Noord-Amerika;
groeit tien ellen hoog; de bloemen zijn wit;
de bezien eirond en ornnjerood; hij wil eene
bedekte &landplaats en gocden grund; vermeerdering als de vorige.
CaATAEGus cocci !'IE&:
U an e 11 poor, uit
Noord-Amerika • acht ellen ·hoog groeijende,
met Yerwarde tak ken; hij is gewapend met
achterwaarts gebogen doorns; de bladeren
zijn ovaal- hartvormig, lwekig ingesneden:
blueit trosvormig, wit; de vruchten, ter
groolle van eene kers, zijn hoogrood; hij grotlit
in aJlc goede gronden, wordt door r.aad, en
nfzuigen op de cerste aoort, vermeerderd.

W IL/lBOSSCIIEN.

93

Cnuuct:s AZ\DOLVS: Azaroolboom, uit
ltalie, groeit ongeveer zes ellen h?.o"'; d.e
hladeren zijn eironrl en getaml; hH bl~e1t
:.daermvo•·mi>ru en wit·, de vt'uchten f.IJil buna
••
·toll grnot als mi~pclen en eelhaar, een wetmg
rinsch · l.tij wit veel zon; rrroeit in nile granden e~ word\ als de vorige voor\ge\eeld.
Ook worden in de Wildbosselten gep]aatst:
CnATAr.cus VNtFLonA, mel lange bladeren,
kleine bloemen en rrr.. engcle Lezien.
CnATAEGus ALl'l:otA, me\ willa \rosb]ucmen,
en donkerhruine bczicn,
CnATAEGus cnu:.cALLI, met lange doornen,
wittc bloemen en scbarlaken roode bezien •.

-

CUPnl:SStS. ClPHES.
Motwecia. MD~tadelpftia.
Eb1lzuizig. Le11broedcr:g.
Van dit schoon uoomgewas worden de hvcc
s.oorten in de wildbt~sschen gcplant;
beulen Willen eenen VOCUh~Cll grond en
worden door zaclert \"crmcnigvu!Jigd; zU
- }Hue len door andere i•p:;aande ho ..men, tczen
de seherpe winden, gedekt \vordcn. _· ·· · ·'·
Clit'III'SSIJS 'l'li\OillES: p ells y tv a 11 isc 1H1 ci.:
r res of witt c Ce tl er; uit Noord-Amerika,
en allows !:·rocn, groetio'lHlo tot dcrtirr ellen
vu~gende
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hoog; de bladeren zijn scbubachtig ge1)laatst,
ovaal, zeegr11en; hij hlocit kegelvormig en
maakl eene zccr franije vertooning.
,
, CuPntssvs DISTICH.+.: Virginische Cipres,
a]mede nit Nourd-Amerika; hij verliest des
winters zijn ,J.,of, dat des zomers zeer mc1•i
groen is; ·de lltam i11 re~t en rund, en hti bcreikt eeue miJdclbare hourrte •
. ·C\TISCS. KETTlXG I.lOOJI.
DiadeljJ!Iia. /Jecawlria.

Tweehroederig. Tienmannig. ,
CITJ~us utunNu:w: s m a 1b 1 n de rig e I{ e tt in g boom llf rr o u d e n r e g en, oorspron-

le1\jk uit Zwilae~land, en tot de hoogte van
meer dan Tier ellen op:;meUemle; 11e t:~Hen
zijn slap; de Lladeren, ilrieloudirr op een
lang &leeltje, zijn ovaal, l'lln hoven belJcr
groen,·van onder Llcel,er; bij bloeit in Mei,
· in lange hangcnde trosscn, vlindervormig,
goudgcel; de vruch~ is ecn lange, I•latte r•eul,
waarin de zaden, de gedaante ''an klcine
boontjes hebbende 1 besloten zijn; hij grocil
in aile grondcn en op. alle standplaatsen,
wordt door uitloopcrs en zaden verme~rderd.
. Cnisus .Ul'I!Ivs: alp i sc be Ketti n g IJooJ.u,
cleze gelijkt vee] naar den voorgaa~den, doch
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groeit niet zoo hoorr, noch ioo spoedig; de
bladeren 1ijn lichtcr groen en smaller; de
bloemtrossen zeer lanrr; hij is teeder en moet
jong zijnde t£>gen slerke vorst beschermd
worden; voorttelinrr dcwr znad en uilloopers.

-

nc

EL!EAGNUS. OUJFWlLG.
TMrandria. 1Uonogy~lia.
· FierttHmnig. Eenwij,ig.
ELAE.lGNUS ANG\'STIFOLIA 1 ~In 1\1 b 1ad C-

l"ige Olijfwilg, is een zecr fraai l10ompje
in de 'Viltlbnsscbcn; de ourspmng is uit
Syrie; hti grocit tot onrreveer IlCht ellen huog;
het bout is hard, en de boom mnakt eene
fraaije krnon; de llladcrcn zijn lang, smal
en zilvcrUeurirr, h\j blneit uit de okselen,
llcin, gee! en {l'<'urig; :le vrucht gelij'kt op
t·en klein olijfje; hij wil t'Mie goede zandige
llllrde ·en beschutte stnudplnats; de jonge
looompjes moeten tegen strenge vorst beschermd worden.
f

EVONniUs. PAPENIIOUT.
Penlandria. lllonogynia.
f'ij[mannig.

temvijrig.

Evonlllus VllLGA.Ris: g e w o on Pap en bout

ook Pa pen m u ts en Kard i naalsm u ls
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gen11amrl, een inlandsche, struikachtig groeiboom, die dikwijls de hoogte van acht
ellen Lercikt; het bout is bard; de bladeren
?.ijn mooi groen, zti slaan IPffCntn-er elkaudcr,
o~nal, ~pitq, fijn gckarteld; hij Lloeit trosvormig, witachti;r gruen; wil eenen gueden
grontl en wtmlt gemakkellik door uitloopers
v ermeerderd.
Evo:cnms VEnnucosrs: g e p o k t. Pap enlt o u t, een boomachtige hcester, uit Duitscllland~ iels k Ieiner dan do errsle s11ort; het
lwut is met bruinroodc wrattcn Lezet; de
bladcren. zijn otaal en puntirr; de lJlnemen
llruinaclltig ru11d vgn kiPur, verschtinen )Jlj
tro~jes, in Junij; vot~r·Itelina als bjj de eerj~ntle

stc s••ort.

-

FAGUS. lltl;K..
11/Jno:cia. Polyandn'a,

tenltui.zig. Yeelmatmig.

De FAGUs

sYLVA.TICA 1

gewoone Deuk heb-

J>en wij in het eerste dee I, bladzijde 66, beschreven; wij zullen nu ecnige uitlandscbe
bomnen, lot Jat geslacht Lehoorende, lortcl!jk vermclJcn.
: F.tGus LATrPotu: }Jreedblaclerige Deuk,
een h11nrr~rueijcnd e Loom, nil N uord-A meri'a;
de Lladcren, die bn~ a:mLitiven i r.ijn onwl,
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spits met scherpo tandjes, van Loven glanzig
groen, van onder bruinachtig; het bout is
zeer hard; bij groeit in alle gronden en kan
door zaad vcrmecrderd worden.
FA Gus c.t.sTANt:A .t.MlliiiCAI'IA: Am erik a an-.
s c he K as tan j e b e u k, een tamelijk hooge
boom uit Noord-Amorika; bet bout is nogal
hard; de bladeren r.ijn langwerpig lancetvormig, getand; hij wordL vcrmeerderd door r.aad,
en enting op den gcwonen beuk.
·

-

FONTANESIA.
Diandria. lllonogynia.
Tweemam•ig. Eenwijf7ig.
foNTAI'IESIA ruiLLTZ.t:OiDES: S y r is c he F o n 7
lanes i a, een boomachtige heestcr, uil het
Oosten, tot de hoogte van drie of \'ier ellen groeijende; de bladereo zgn langwerpig
ovaal, punlig uilloopende; hij blocit in :Mei
trosvormig; de bloemeu, die eerst wit zijn'
worden naderhand rooskleurig; hij bemint
ecnen droogen,: steenachtigen grond en be..
s6hutte standplaats, en wordl door zaad
uilloopers en stekken voortge!eelJ.
'

-

II.

7
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FRAXINUS. ESC((,
Polygamia. Dioecia.

'FeelwijrJig. Tweel1uizig.
De gewone i~tandsche Esschenboom hebben wij reeds bij he\ ~er11te deet beschreven:
wij 7.utlen lhnns de navolgende uitlandsch•
soorten korteluk gedenkt>n.
FaAxiNUs o.sxus: laga Esch; een uit dt
zuideluke deelen van Europa oorspronkelijkt
boom, tot de hoogte van ougeveer ncbl elle1
opschietende; de bladeren zijn on even gevind, de vinblandjes glad, klein getand,
donker groen; hij btoeit in ~lei, in regtstandige trossen; de bloemen zijn wit en welriekend; bij wordt op den gewonen esch geent
or afgezogen) en bemint eenen voedtamen
grond_
FaAXINus liOTllllntPOLU: Mann a. Esc h uit
[talie, blijft Jager dan de voorgaande soort,
en wil eene tegen de scherpe winden goedgedeklc standplaats; de bladeren t:ijn on even
gevind, de vinblaadjes rondachtig, eenigzins
puntig, zeer fijn dubbel getand; hij bloeit
purperkleurig, voor bet uitloopeu der bladeren, en geert de bekeude Mann a; de
voortteling geschiedt door zaad, en enling
'op den gewonen Esch.
'
Nog worden, ala zeer geschikl voor de

•
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Wildbossclten, in dezelve geplant, de navolgende soorten, die aile uit N oord-.A,nsrika afkomstig zijn t
FR4XINus AMERIC4Nus 41.114, met fijne, nederwanrla hangende, vinblnadjes, 'Van onder
witachtig.
Fu.x.niUs CAl\OLl'IIIA!t~, met. eironde, sp\lse,
van hoven licht groene, eo 'YRD onder witachlige en gehaarde vinblaadjes.
}'RA:S.IIIUS JIIOV4 AIIGLIAE, mel puntige, ongelande · vinblaadjes.
Fau.INus PANJcuuT4; dezebloeit zeer scbooo,
in trossen; de vinblaadjes zijn naar bet steeltje
verdund.
'

-

GENISTA. BREM.
Diadelphia. Decandria.
Tweebroederig. Tienmannig.

Deze struikacbtig groeijende heesters rnaken, in. den hloeit~d, eene fraaUe vertooning, hier en daar 1n de 'Vildbosschen verspreid stannde.
·
GENIST-' TUICTORI.t.: A k kerb rem, een inlandscbe heester, groeit hoogstens drie ellen;
de bladeren zijn smal en puntig, glanzig en
ongetand; hti bloeit vlindervormig, in Julti
en Augustus, mooi geel; groeit in aile gronden1 -vooral ateenachtige 1 en wordt door

. 7"
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~.aden en·. uitloopers vermenigvuldigd,

de
bloemen worden in de verwcr!jen gebruik.t.
GENIST& scoPAnu: gewone Brem, almede
inlands; de bladeren slaan somtijds drie-,
somtijds enkelvoudig, en zijn laugwerpig;
de vlindervormige, gele bloemen verschijnen
in Mei en Junij; hij groeit in aile drooge
en zandige gronden, en wordt als de vorige
vermeerderd. ·

-

GLEDITSCUIA. DOO:'tENBOO:U.
Polygamia. ·Dioecia.
Yeefwijvig. Tweelmizig.
GLEDlTSCHI& TRACANTIIOS: dried 0 0 r 0 i g e
Boonenboom, ook driedoornige Acacia genaamd; een franije boom nit NoordAmerika_, die dikwijls tot de hoogte van
.vijftien ellen opschiet; hij heert lange door~
nen; de bladeren zijn geviud en de vinblaadjes klein, lan:pverpig ovaal; hij bloeit in
· .Mei en Junij, in langachtige, geelgroene
.katjes; wil een' voedznmen grond, en wordt
door zaden vermeerderd; joog zijnde moet
hij tegen aterke vorst gcdekt worden.

-
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GUILANDINA. KELLERllOOM.
Decandria. Monogynia • .

.

Tienmannig. EenwijfJig• .

.

more&: Kanadasche Kellerboom, een zeer schoone, uit Noord-Amerilr.t~
afkomstige boom, die bij ons tot de hoogte
van ongeveer tien ellen groeit; de stam is
regt en de kroon regelmatig; de bladeren,
die dikwijls van zes palmen tot eene el groot,
zijn, zijn dubbel gel·ind, de vinb]aadjes
ovaal, puntig uitloopende en 1acht; hij bloeit
in Junij, trosvormig; de bloemen zijn pijpachtig en wit; hij wil eenen goeden grond, en
wordt door zaad en uitloopers vcrmeerderd.
GvtLANDIIU.

-

IL\LLESIA.
Decandria. Monogynia.
Tie1amannr"g. Eenwtj"~:~ig.

De HA.LLESIA TETRA.PTEBA.: v i e r w i e J. i g e
H a II e s i a, is een fraaije boomachtige Leester, uit Karolint~, tot de hoogte van ongeveer
vijf ellen groeijende; d~ Lladeren staan aan
gekli.erde .steeltjes, en zijn langwerpig ro~d,
·punhg mlloopende; hij bloeit tros,•ormJg,
in Mei; de bloemen zijn klohormig en spier-.
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wit; de vrnchten zijn viervleugelig en eetbaar; hij wil eene zandige aarde en bel om-·
merde }llaatsing, wordende door zaden en
aflegger& vermeerderd: bij de BALLES!& DIP'l'EU, die v~el naar de vorige gelijkt, staan
op de vrnchten, tusschen de twee groote
v)eug-els twee Jdeine.

-

HIBISCJJS. ALTllEA BOOMPJE.
Monadefphia. Polyandria.

Eenbrocdcrig. Yeelmannig.
HIBISCUS SYIIIACUs: s y ri esc h A )the ahoompje, oorspronkelijk uit bet Oosten,
hij groeit dikwijls tot de hoogte van drie
ellen; de bladeren zijn wigvormig eirond;
wederzijtls met insnijdingeu , en groot getand;' hij bloeit nan bet eiude der takken,
uit de okselen der bladeren, zeer fraai; de
bloeruen versehijnen bij opvolging, van Augustus tot October, tamel[jk groot; de kleur
is, naar male der verschehlenheden, wit,
licht blaauw, roosldeurig, purper, violet;
die met bleekroode bloemen en purperen
nagels worden voor de fraaiste gehouden;
hij wil eene tegen scherpe winden gedek.te
plaats en eene goede, vetle aarde; de vermeerdering geschiedt door zaad en stekjes 1
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een ba'kje; de jonge pla?.tje~ worden .in
de kweekerij gebouden tot llj v~£ of .~es Jaren oud zijn, en gedurende d10n tud dea
winters tegen felle vorst beschermd.

HlPPOPllAE. DUINBEllE.
Dioecia. TetrondritJ.
Tweehuisig. Yiermannig.

De BIPPOPHAE CAIUDf.!ISIS: k Q D Q d a I C he Duinbet:ie is een fraaije hecster, tot de
hoogte van ongeveer drie ellen opscbietende;
hij is oorsprpnkelijk uit Noord-Amerika; deze
soort is ongedoornd; de jonge loten zijn
bruinacbtig gee); de bladeren gesteeld, ovaal,
van onder wollig en zilveJ·kleurig; hij bloeil
in April en 1\lci, wil eene zandige aarde en
wordt door aflcggers en stekken vermeerderd.

HYPERICUM. ST. JANSKRUID.
'Polyadelpl1ia. Polyandria.
Feelbroederig. Feelmannig.

Onder de schaduw van hoo""e stamboomen;
echter niet geheel buiten d':, zon, worden
voor de aangenaambeid geplaatst eenige soor:-
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ten van Hypericum, wnaronder ·de navol..;
gende bijzondere aanmerking verdi en en:
llYPEBICUlll C.lLYCll'iUlll: g ro 0 t b} 0 em iff S t,
Janskrnid, uit de Levant, met slappe
liggende slengen; de bl:~deren, die tegenover elkander staan, tijn lcderachtig, eirond,
van hoven donker, van onder zeegroen en
frnni geadcrd; de bloemen, die in Junij en
J ulij vcrschunen, zijn groot en scbitterend
geel; de vermeerdering geschiedt zecr gemakkeltik door uitloopcrs; deze Jllanlachtige
hcester wil eene goede aardc.
}l YPE1\IC1Jll IULMIAl'IUM: 8 t. J 8 0 8 k r U i d V 8 D
K aIm, deze, die veal naar de voorgaande
gelijkt, heert de bladeren lijn-Jancetvormig
en stomp eindigende; hij bloeit scboon gee},
in Augustus en September, en wordt al11 de
eerste bebandeld.
HnERtcuM PROLIFERUM: doorgroeijend St.
Janskruid, uit AmeriAa,deze groeitstruikachtig, tot de boogte van ruim eene el; hij
bloeit in trossen van vier of vijf bijcen staande
bloemeo, en wil eenen vochtigen gronJ.

-

"ILEX. RCLST.
Tetrandria. T~tragynia•
.P iermanniy. Yierwij'cig •

. ..

Onder de altoos groene boom en, die in de
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bosschen cl'ne goede vertooning maken, beboor\ vooral de llulst; wij maken hier :IIee.n
melding ''an de ''olgl'nde soorten.
ILEX AQUJFOLIU"M: gewone Hulst, inlands,
deze groeit tot de hoogte van ongeveer acht
ellen; bet bout is hard; de bladeren zijn ledcrachtig, ova al grgolfd en arm de rand en
sterk gedoornd; hij bloeit in Mei, en drangt
roo~e be~icn; de vl'.rmeerdering gesclliedt
door zaden en iulerrgers; het zaad heeft el'n
jaar noodig el'r het opkomt; hij wil eenen
:~.andigcn grond en eene bedelle slaudplaats;
er bestaau ''erscbeidenheden mel honte bladeren.
I LEX. ECHJN.~TA: E g e 1 h u l11 t, een boom uit
Kanacla, tot de hoogte van bijna vijftien ellen
opgroeijende, en zeer ~eel naar de vorige
· gelijkende; wnarvan hij, door sommigen, als
eene verscheidenheid wordt aangemerkt; ook
'Van deze bestaan bontbladl'rige.
. I LEX CA.SS I NE : A m e r i k a a n II c h e n u I s t ; ui t
Karolina, met de beide vermelde vee) overe~nkomende; hij groeit vijftien ellen boo.,..
de bladeren zijn grout, lancetvormig en Iicht~
groe!1, .de randen bo,·enwaarsl geland, ieder
tandJe m eenen scherpen doorn uilloopende.'

-

106

WILDDOSSCUE!f•

JCGLANS. W ALNOOT.
•

Monoecia. Polyandria.
Eenlmizig. reelmannig.

Onder de hooml'roeijende Amerikaanscbe
boomen, die bij ons in de bosschen geplant
worden, behooren de navolgende soorlen van
\Valnoten, die vooral om hun hout in achting zijn :
. .
.
.
JuGLns tnau: zwar\e 'Valnoot, de
hoogte van meer dan twintig ellen bereikende; de bladeren zun zamengesteld, )aug
en smal, spits uilloopend en getand; de
vrucht is ronder dan gewone Okkernoot en
~wart; bet bout is donkerbruin, en laat r.ich
!raai polUsten: de voortteling geschiedt door
bet unijen der noten, in bet voorjaar; er
beslaat ook eene verscheideoheid, met lang~
werpige, peervormige vruchten.
J UGLA.NS ALBA: W i l l e } a n g e \V a } n 0 0 l 1
hij groeit ruim tien ellen hoog; de scbors is
wilachlig; de blnderen zijn zamengesteld,
langwerpig en getand; de vrucbt is slekelig;
h~j wordt als de vorige soort vermenigvuldJgd; he!llaande f'r ook eene spitsbladerige,
met kleinere, en eene met Littere vrnchten, Lei de zeer hoog opgroeijende en hard
vnn bout.
.
JvGUIII GLAJIRA.:

g 1 add e

0

r k le ine Wal-
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no o t; deze bereilt de hoogte van vijftien
ellen; de blndE>rcn zijn "Vijfvoudi~, naar de
steel versmullend~, en aan bel topemde rond;
de vruchten r.ijn klein en glad Van de
meeste soorten van W alooten 'f.ijn de uuch"'
ten eetbao.r.

-

JUNIPERUS.
Dioecia. Monadelphia,
Twee'huizig. Ehtbroederig.

W t'inige boo men mnken, hetzij in de bos-'
schen, behij op zich zelven staande, eene
prachttger verlooning dan de Juuiperus, hekend bg de ncderlandschfl benamiogen van
Jeneverboom, 'levcnboom en Ceder; wti vermeldeo de navolgende:
Jmnrt:Rlls co!IIMllNts: gewone J en ever·
boom, ui\ bet noorden van Europa_,· en
hij ons ook inlands; deze heesterachtige,
altijd groene boom, die in eenen goeden
grond tot" de hoogte van tien ellen groeit,
met kransg~wijze staande takken 1 heeft de
bladeren twee· of drievoudig geplaatst, zij
tijn smal, spib, en stekende, van hoven
donker-, van onder zeegroen; bet bout is
zeer hard en Ia at zich goed polijsten; de'£6
boom wil eenen vetten grond en wordt door
zaden vermeerderd , en ook. door stek.leu)
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hij bloeit in Mei; en· de bezien zijn zwartblaanw., .
.
·
JUNIPERUS .OXYCllDRUS: Spa an 8 Che J ~ n everboom is nit bet zniden van Europa~
groeit tot de lwogte ,·an vijftien ellen, en
is altoos groen; de bladeren zijn naaldvormig
en stekelig en de bezien bruinachtig rood;
hij wil eene goed heschntte standplaats, en
wordt a]s ~e vorige vermenigvnldigd.
JUNIPERUS SABIN&: Z eVe 11 b 0 0 m, nit bet
zuiden van Europa, altoos groen, hij bereikt
de hoogte van ongeveer acht eBen; de b]aderen zijn mooi groen, a]s schubachtig over
elkander Jiggende en pnntig nit]oopende; ·
hij hloeil in l\Iei en Junij, wil eenen goedcn
grond en bcschaduwde standplaats; hij wordt
als de voorgaande sootten behande]d; er bestaat van dcze eene verscheidenbeid met
bonte bladeren, en minder hoog groeijende.
JuNIPERus VIIIGI!IIANA: roode Virginisohe
C e d e r, een a ltoos groene boom nit N oord.Amerika, groeijende pyramidaal, somtijds
tot de hoogte van twintig ellen, en eene
schilderacbtige vertooning makende; de takken slaan bijna regthoekig aan den slam; de
bladeren zijn naaldvormig, drievoudig geplaatst; zij worden in den winter rood, doch
hernemen in de lente hun groene kteur;
de hezien zijn blaauw; deze soort wil eenen
goeden 1 maar zandigen en eenigzins steen-
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achtigen grond, -en . wordt als de vorige
soorteu aangekweekt.
JuNIPF.nvs ur.nMVDIA!IA: Berm u d ia an s c he
Ceder; hij bcreikt de boogte- vau ungeveer
v\jrtien ellen; de onderste bladeren staan
dl'io- en de bovenste vijfvoudig aan de takken, 'l.ij 1.ijn ~lsvormig en lichtgroen; de
hezien zijn purperrood; deze soort is eenigzins teeder, en vordert eene bedek\e standplaats; hij vriest bij zware winters wei eens
cloud; cen booge, d roogc (m 1andige grond
is. voor de1.e volsh·ekt nood7.akelijk.

-

·uGUSTRUl\1. ,MONDllOUT.
Diandria. illonogynia.
Tweemannig. Eentcijvig.
lloewel ·de LIGUSTil.UM VULGARE: g e woo n
Mondhout, mees\. tot hangjes wordt ge...
plant, maakt dit inlandsch. heestergewas
ecbter geene onaardige vertooning tusschen
en onder andere boomen; dcte heester groeit
tot de hoogte van ze~ ellen en is zeer takrijk; de bl:uleren zijn ovaal-lancetvormig,
gaafr·audig; hij bloeit trosvormig, wit, in
Junij 'en Julij;. grocit ·in aile soorten van
-gronden en wordt gemakkeltik: door uitloo•
pcrs en stckken ·voort"'eleelu · ouk het a 1t ii d
u

'

-

'

il
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groene Mond'hont, LIGusTIIVM b.tucvM~
dat tot ,de hooGte -van zeveo ellen groeit,
maakt eene goede vertooning, in de Wildbosscben; het Ioof is in den winter hru,inrood.

-

LIQUIDAMBAR. Al\IBERDOOM.
lllonoecia. Polyandria.
Eenl,uizig. eelmatmig.
LIQtliDAMliAR sTYRACIFLUA: S tor a~ of G u 1denboom, uit Noord-Amerika; hij g1'oeit
tot de hoogte van vijftien ellen, en ruaakt
eene mooije kroon; de bladeren hebben vijf
insnijdingen, eo zijn fijn getaud; zij worden
in den herfst rood; gewreven wordende ge. 'Ven zij eenen aangenamen reuk; hij bloeit
trosvormig, in April en l\lei; deze boom wil
eenen droogeo en goeden grond en eene
gedekte standplaats; jong zijnde vgrdert hij
eene bedekk.ing; bij wordt verme~rderd door
.uad 1 stekken en iogesoeden ~fleggers.

r

-

LUUODENDRON.

TULPENDOO~

Pqlyandria. PoTygynia.
Yeelman~ig. Yeelwij'oig.
De LtRIODE!IDl\Ol'l TllLIPIFEl\.4: Tulpenboom
ill een der schoonste bosch boom en, oorspronkelijk. uit Noo~d-.dmeri.l;a; hij groeit, op eene
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gunstige · standplaats, tot de hoogte van vij£tien ellen en meer; hti schiet zeer welig op J
wil eenen zandigen, maar goeden en_ vetten
grond en eene tegen de scherpe winden gedekte plaalsing; de bladeren zijn mooi groen,
lang gesteeld, drielobbig, de zijlobben rond
en- de middelste afgeknot; hti bloeit in Junij
en Julij, aan het einde der takken, met tulpvormige, groenachtig gele, met oranje geschakeerde bloemen, zeer fraai, doch hg
moet ecnige jarcn oud en bijna volwasscn
zijn eer hij bloemen voortbrengt; hij wordt
door zaden voortgeteeld; eene verschcidenheid draagt schittererid gele bloemen, die
geurig ziju; jong zijnde vordert de tulpenboom eene luchtige dekking tegen vorst.

-

LONICERA. KAMPERFOELIE of GEITENBLAD.
Pentandria. Monogynia.
Yijfmannig. P.~n,ijvig.

Dit klimmend heestergewas, hoewel meest
gebruikt wordende tot dekking van prieeltjes enz., maakt ecne schoone vertooning in
de hosschen, \egen de slam men van hoog
opgaand geboomte geplant; daartoe zijn bijzonder geschikt.
·
LoNicEu PEiii~LYMENUM: g e woo n G e it enb I ad 1 inlands 1 met ruim drie ellen hong-
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groeijende ran ken; de bladeren :r.ijn langwerI'ig ovaal; hij l,Jloeit van Junij tot October,
geel; wil eenen vochtigen grond en wordt
door uitloopers vermeerderd; er bestaat eene
rerscheidenheid met roodachtige bloemen,
. LoNICERA. ~Al'RIFouum : door boo r d G e it en b Ia d, uit. bet zuiden van Europa; de
bovenste bladeren zijn zamengegroeid; hij
bloeit in Junij en J ulij, geelmct rood geschakeerd, en wor<lt ~oor uitloopers en stekken
yermeerderd.
".Lol'UCERA TABTABICA: tartaarsch Geitenb 1a d, uit Aztii, grueijende slruikachtig, tot
de, boogto van drie ellen; de bladeren ziju
harlvormig zeegroen; de bloemen vleeschkleul;'ig, verscbijnen in J unij; hij wordt door
uitloopers en zaden vermenigvuldigd.
LoNICERA ALl'IGENA: a I pis c h G e it e qb Ia d, uit Zwitserland, groeijende struikerig,
drie ellen hoog; de bladeren zijn ]angwerpig
ovaal; hij bloeit Iicht rood, in 1\Iei; de bezien zijn scharlaken rood; de vermeerdering
heefl plaats door zaden en stekken. ·
·

-

LYCIUM. BOXDOORN.
Pentandria. )llonogynia.
Yijmannig Eenwijvig.
De L~CIUMBU\BATUM; vreemd'eDoxdoorn

'
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is inlands, groeijende rankig, tot de hoogte
vau vijf ellen en makende, tegen de boomstammen geplaatst, eene goede vertooning,
de takken zijn gcdoornd en de bladeren
langwerpig, spits uitloopende; de bloemen,
die in Junij en Julij vcrschijnen, zijn nn
Mnnen purperrood, van buiten ruet zwartach-.
tige strccpjes; hij worat r.eer gemnkkelijk.
door uitloopers vermcerderd.

-

PAVIA.

lleptandria. Monogyt1ia.

· Zerenmanntg.' Eenwijr,~·g.
'

.''

'

.

.(

llet geslacht Poria verdient onder de boomen en hecstcrs der Wildbossc.hen, eene
vourname plnats, zoo om hct fraaije loof als
wegens de bloemen; de navolgende soorten
Worden, onder nnJeren, daartoe bestemd.
PAvu 11unnA: roodbloemigc Pavia,
uit Noord-.Amerika afkomstig, groeit bij ons
tot de boogte van ongeveer acht ellen , met
eene fraaije kroon; de bladeren zijn gevingerd;
de vingerblaadjes ovar~l, langwerpig, scherp
getand; hij hloeit trosvormig, in l\lei , mooi
rood_; de vrucht is eene kleine kns\anje; hij
hennnt eene goede, zandige aarde en heschulte stand plants 1 en jong zijnde des win-

H.

8

1l4
ters eenigc dekking; hij word\ vermee!·der(l
door afler,gers eu door zaad, in een malig
warm bakje.
P.t.Vu J.VTEA: g e 1 e Pavia, almcde uil
Noord Ameril·a, uroe!jcn<le tot de hoogte van
vijftien ellen; de hi:Hh•ren vijfvoudig, lnngwerpig, l'llnlig uilloop!'mle en gctan<l; hjj
bloeil lrosvormig, in ~lei, met Llcek gclc
bloentcn; hij r,roeit in a lie soorten van gronden ; het zaad slaagt zeer gocd in den open
grond.
PAvH lUCI\Os'l'ACnu: kleine Pavia, een
laagr.roeijcnde hec.~lrr, uit 1.Voord-A merika;
de Lladcren vijfvoudirr, puntig en cetand;
van hoven donkcrgroen, vnn onder wollig;
hij l1loeit in 1ul!j
Aur,ustus, met witte
welriekende hloemen; de vrucbten zijn klein
en ectlwar; ile vermccrdering geschiedt door
uitloopt•rs en 1aad; hij vordert jonff zijnde
eene luchtige wintcrhcdeUing.

or

PERlPLOCA.

,.OGILS~IP.

Pentandria. Diyynia ..
Pijf~t~allnig.

TU"mJ:Jijrig.

Als omslingercnde plant, Lti de slam men
derhoomen, is de l'ERJPLOCA Gn.u:u, Vogelan e porTo u who om, aanbevelcnswaardig;
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de rnnken hereiken de boogte van meer dan
acht ellen; de hladcren zijn lang, spits uilloovrnde, van hoven glanzig groen, van onder
bleeker; l1\j blocit in Jul\j en Augustus,
zwartachtig vurper, met groen gczoomd,
troeit in nile gronden en wordt door zadeo,
uitlonrers en stekken vermecrdcrd.

'
I' lll L\.ll ELP ll t: S.
lcoaall(lria. ,l/onogynia.
Twinliymannr'g. f::en1cijrig.

l1uii.ADELPI!t:S CORO!'I.\1\US: lJ 0 ere J a II 01 ij n
is een fraaije boomachtige hccster, die cene
plaats in de "'ildbosschcn nrdient; hij is
uit Zwitsl'rlmad en grorit tot de hoo::;le van
ongevcer drie ellen; de Ll;uleren zijn 0\'11:11 1
puntig uitloopcnrlc, ''an hoven getantl en
gehaanl; l1ij Llocit in llei en J unij, wit; de
hloemcn geveu een' aangenamen geur; de
vermeertlering geschicdt door uitloopers· de
dubbelblocmiffc '·crschcidcnheid groeil ~in
der hoog; de bonlbladcrige is zeer fraai; de
111ononus groeit huorrcr, maar de Lloemru zijn
reukeloos.

-
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PIIILLYREA. STEENUNDE.
Diandria. illonoyynia.
Tweemamlig. i::emoijDig.
PBil.L YREA UTIWI.U : lJ reed h I a de r i r.

e

S\ e C n} iII U e 1 CCO a\tijl\ gruene U\IOIU<lChtige hecsler, uil' bet zuidcn van Eut'Opa,
groeijende tot de hoogte van ongm·eer ''tif
ellen, zcer takr!jk; de hladercn z!jn ova a I,
h:utvormig, gezaagtand; h\j bloeit in Mei,
groenachtig wit, de bezien zijn zwart; hij
wil eenen gocden, luchtigcn groncl en eene
beschutte slandplaats; de vermecrde1·ing geschicdt door zaad, afleg·gei'S en stckken; hij
iuoct jong ttinde tegpn fclle vorsl besclJcrmd
worden; er bcslaat cenc bontbladerige verschcidenhcid, die zcer mooi is.
.
PmJ.LYREA. A.NGUSTIFOLIA.: s m a I b I ad e rig e
S t c c n I in de; deze r;rocit minder hong dan
de Yoorgaandc; de hladeren z\jn lancelvormig en dik, bij g·el!jkl voorls naar de voorgaande, en wordt gel!jksoortig bchandcld.

-

. PIXUS. PIJ:\'BOQ:\1.
.'Yonoecia. lllonaclelp!.ia.

· EP.nlmizig. tenbroeclerig.
Ilel geslacbt Pinus Ievert cen armtal soor-
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ten van schoone. en nuttige boomen; twee
inlandsche soortcn hcbben wij reeds bij l1et
eerste decl vermcld; wij bepalen ons thans
bij eenige uitlaudsclw. . .
P1Null 1\llnM :· Sc h otsc he Pij n boom,
bet is een hooge, al\oos groene boom 1 uit
Schotla11d; do bladeren twt!evoudig, l\antdvormig, kort, dik en geslreept, :zeegrocn van
kleur; de t.adcn 1\jn ge,·leugeld, ·en staan in
lichtbruine kegels; hij groeit 1ecr welig in
alle soorten van groudeu, behalve in tware
klei; hij wordt door zaaijen, iu het vooren najaar, vuortgetecld.:
..
PINus IIIGIDA: Virrrinische Pijnboom,
altoos groen, hij groeit regtslandig 1 de Lladeren drievoudig, komen naahhormig uit
eene scheede vuol't, met eeu zwart :zijwaarls
gcbogen • strecpje, hij bemint eenen zan<ligen grond; de kegels zijn geelbruin en
glanzig; de voorttchng geschi.edl door r.aad.
PINUS ct:MilU: Siberisebe Pijnboom;
een altoos groen~ Lonm, u1\ Siberie, en ouk
in Zwitser/and voorkomcnde, de bladeren
komcn vier- of vijfvuudig uit ~ene scheede,
r.ij 1-ijn nnaldvormig, driezijdig, bijna · ccne
~~ndhreedte lang, staande ann de lopeinden
Jn ronde hundels ;. de r.aden, in bruiu roode
l.egeb, zijn eetbaar; hij wil eene open slandplaab, eeneo zamligen maar goedcn grond,
en wordt door r.aden vermecrd erd.
·,
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PINus STROBus: \V e y m out h s- p ij n ; een
r.eer hooge, altoos groene boom, uit NoordAmerika; de bladeren staan vijfvoudig in
bundels, zij zijn naaldvormig en driezijdig;
hij bloeit zwavelgeel en de kegels zijn zeer
lang; de vermeerdering gescbiedt dnor zaad.
PJNUs un1x: gewone Larix-pijnhoom,
uit lJuit.rcMand en Z witserland; hij groeit zeer
snel opwaarts; de vladeren z\jn naaldvormig'
met menigte in bundeJs vereeuirrd, lichtgroen
en 'l.eer JIUntig; l1\j Lloeit geel of blcckroud
en' draagt bruingeJe kegels; bij groeit in a lie
grouden en wordt door zaad voortgekweeU
PINVS LARICJu: zwarte Larix-den, uit
Kanada; hij groeit midJclmatig hoog, met
hangende takken; bet bJad is donkerder dan
vij de voorgaande soort; de zaadkegels zijn
klein en bruin gee}; hij wil eencn lossen grond
en wordt door zaad vermenirrvuldigd.
PJ."nJs cEnnus: Ceder van Liha11on, een
zeer schoone, beroemde, a HUd grocne boom,
nit .A#ie oorspronkellik; hij groeit in eene
pyramidale gedaante; de bladcreu zijn naaldvormig en stom?, en komen bij menigte
uit eene scbeede; de mannelijke hloemen ztin
gcel en de vrouweltike purperrood; de 'l.aadkegels zijn ovaaJ eu regtstandig; h!j groeit vrij
welig tot eene aanzienlijke hoogte, beminl
eene tandigc, steenachtige aarde en beschutte
standplaab; de vermeerdering geschiedt door
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taden, eo ook door afzuigen op -den Pinua
larix..
PINUs u.usA.MH: b a 1s em Pij nb o om ofB n 1semslLar; dit is ecn allous groene 'Loom,
uit Noord-Amtrilia, vrij hoog opgroeijende;
de bladeren
uanld vormig' smal' kort en
kamsgewijze op rijen geplaatst, gewreven
wordende geven zij ecnen balsemachtigen
geur; do zaadl.:egels ziju ei vol'lnig; do vermeerdering gescbiedt door taad; hti groeit
in alle gronden.
Nog worden, onder vele andet·en 1 in de
bosschen geplaut:
PINUS PlCH, et>.n a !tons groene }Joom, met
'ier:r.ijdi;;e 1 naald vormige bLuleren, roodacht\ge bloemen in Junij 1 t>n roo•le 1 underhand
bruin wordende krrrels.
PINus AMERICAI'U 1 altoos groen 1 met bladeren
als de Juniperus Co111muais, lUll hoven donker grocn 1 van onder zilverk leu rig, met
wilte, gele 1 roode of zwarltnaadkegels, naar
de verscheidenheden.
·
PINUs !!ARIANA, ruede altoos groen, niet
lwog grneijende, met han1;ende 1 bruine 7.aadkegels en korle 1 naa hhormige, vienijdige
h.laderen; de bloemen iu )lei, in violetkleurlgc ka!j~>s, en purperL.leurige 1 kleine kegelt.

zun

-
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PLATANUS. 'VATERBEUK.
Monoecia. Polyandn:a.

Eenlmizig. reelmannig.
De PLAT !NUS OCCIDENT.\LISj 'V e !It iII II j S C he
Plat a a n of 'Vat c r be u k, is ecn ft·aaijc
hoog opschietcndc boom, oorspronkelijk uil
N oord-A merika; hij verliest jaarluks groote
stukken van de schors; de bladeren staan op
roode slclen en 1.jjn vingervormig ingcsneden, van hoven hlijr,-roen, van onder wollig;
hij bloeit in J unij, geelachtig; het 7.aarl rijpt
niet voor het volgcnde voorjaar; hij wil
eencn moeras&igen of voch tigen grou1l, en
wordt door 1.aden en stekken vermeerderd.

-

PRINOS. WlXTERBEZlE.
Ile:randria. Jllot10gynia.

Zesmannig. Eem.cijrJig.
' De PRINOS VERTIC:ILLATUS 1 'Vinterbezie,
ook groote breed b l n de rig e A I can a, en
U u 1s t m e t a £v a II e n d e b l a d e r e n genaamd, is een mooi boompje, uit NoordAJ,;erika , dat bij ons tot de hoogte van ougevecr dric ellen opschict; de bladercn zij•t
groot 1 ovaal, puntig uitloopende 1 getand,
van hoven donker groen, ''an onder Iichter
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eu wit geaderd; de bloemen klein en wit,
in Jul!j, enkelvoudig of met twee ~.r drie
bijcen ; de bezien zijn purperroorl: hg moet
een voehtigen, ligten grond hebben; wordt.
door zaden en afleggers vermeerderd.

PRUNL'S.
lcoaandria. ]1/onogynin.
Twintigmannig. Eentcijrig

llet geslacht Prunus wordt door eenige
plant.kundigen onclerdeeltl in 1le t'igcnl!jke
Prunn, PRUNUS en Kers, cr.Ruus; hel hevnt,
behalve de eetba•·e vruchten-dragende, onderscheidene soorten van boomcn en beesters
die door hun 1oof, lJ1oemcn en vruchten
eene schillerende vertoouing in de 'Vildbosschen maken; sornmige, gel!jk de Vo~
g e Ike r s, PIIUNllS VJRGIN1ANA., groegen tot
~ene aanzienlijke hoogte.

l'TELEA. LEDI:RBOOJL
Telrandria. JJ!onogynia.

Yierm01111ig. Eemcijrig .
. De PTELEA TRJFOI.IAT!: driebladerige
Lederboo m is een fr:taUe; struikachtigo

12~
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. hee~ter, onrreveer acht ellen boorr, uit NoordAuwrika; bladereu dl'ievoud1g aan een steeltje, veel nanr klaver gel\jkende, ovaal, wederzuds spits, gaafranclirr' en rrewreven wordende
eenen aanrrenamen· reuk ge,·encle; hij bloeit
schermvorruig en gee]; de bloemblaadjes z\jn
lederachlig; dete hecster wil eene goede,
zandige aarde 1 en wordt door nad voortgeteeld.

-

QUEl\C\:S. ElK.
Alonoecia. PolyanJria.

Eenfmizig. reelmanm'g.
Behalve den reeds in het eerste deel bescbre\·en inlandsclwn Eik, worden nog verscheideu uitlandsche soorlcn van dit scboon
en nullig houtgewas b\j ons gekweckt; onder
anderen:
Qur.RCVS JIIAC;OC.UiPA! di\i.vrucht\ge 'Ei\t,
uil Noord-Amerika, tot de hoogte nut t!et·tig
ellen groe\jcnde; de bladcren z\jn zeer grout,
Jangwerpig, met 'diepe insn\jdingeu, donkergroen, \'1111 onder wollig; de eikels z\jn
de grootste van aile soul'ten; hij wil eenen
gnt•den, zandigen grond en wurdt door bet
zaaijen dcr eikcls ,·er·mccrderd.
QuERCUS cEnRts: bourgontliscl1e Eik, uit
l'ranlmjk' urocit tut eene aanzienlijke hoogle;
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de bladeren 1ijn langwerpu;, de slippen
stompvuntir,, van hoven lichtlp·oen, van on•
der wollig; de uuchtcn zijn klein, en dienen
tot vermecrderinrr; hij wil ceucn goeden,
2.audigeu groud.
Quu.cus Runu: roo de vi rginische
E i k, 1.ait Noord-Amerila, grocit Lijna dertig

ellen hoog, zeer weli:r in eenen sleenachligen,
gnen<"n grond; de bladeren zijn groot, diep
inr,esnt>dcn, met 1.cvcn of nc;~cn Iubben, 1.ij
worden in den herfst rood. hel hout iszacht,
de eikcls r.Un gruot, kegehurmig, bruin en
ongeslccM; l1U wor<lt door ht"l Z<la~en derr.elve vermeerderd.
Qvr.IICVS ALB!: w i lIe E i k, u it Iroord-Ar~~e
rika; dezc groeit z«.>er lanuwam; doch bereikt
el•ne aanzicnlijke hooglc; de Lladereu r.ijn
langwcrpig o\·aal, met !iClJUinsche diepe insnijding«.>n en stompe Iubben, wc1lenijds Iicht
groen; ·de eikel~t zijn langwcrvig en lichtbruiu; h!j wil ecnentroeden, zandigengrond
en wordt door zaa!jeu vernwerderd.
Qut:IICtts NIGII~: Zwarle Eik, uit NuordAmeri~·a; bij groeit zecr svoed i1~ en bercilt
de hoogte van meer dan tlerti"' ellen; de
bladercn zijn gi'IJUl en teer diep 'ingcsneden,
\·an. hoven zwal't grot>n; de eikels zijn klein,
brumgeel, en gegroefd; h\j wordldoor dcz.elve
vermeerderd en wil eenen goeden t~rond •.
QUERCUS

PRINl'S:

kastanjcb}aUCI'lff6
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Ei k, uit Noord-Amerika; de hladeren ziju
lang en smal, naar die der kastanjeboomen
gelijkende, van hoven glad, van onder ruw,
de eikels zijn groot en Janrrwerpiff, bruin met
gele streepjes hjj w\l ecnen zandigcn grond,
eo wordt als de vorige voorlgeteeld.
Qu1:nct1s Pur.LLOS! Eik met wilgenhlad,
almedfl uit Noord-Anumka~ groeijeode twintig ellen hong; de Lladeren, die dikwijls in
bossen bij elkander sliHIO, gelijken wei naar
die der 'Vilgenhoomen; de eike\s '£ijn ktein,
bruin met gee! gcstreept; hti wil eenen zandigen grond; vermeerdering a}s du vorige.

RIH.:S. SUJL\CII.
Pentnndria. Triyynia.
Yij{manni9. Driewijtig.

De Rhus is, hoewel nict hoog opgroeijen<le,
echtcr, zoo om z\jn loo£ als fraai hout, zeer
aanbevelenswaardir,; de volgendc kunnen
onder Ml<leren in de 'Vildhosscheo gekweekl
worden.
R1ms GJ.ABRtJM: g lacl blacl erige Sumach,
uit Noord-Amerika, hoorr dric ellen; de
schors is violctklcuriif• hct bout donker geel
en violctkleurig, ge,·lam<l; de bladertJn 1.ijn
oneven gevind; de vinblaadjes talr\jk, lang,
spits en scherp get and; zij worden in den
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herfst rood; hij bloeit in J ulij en Augustus,
aan op~;crigte trossen, bleekgeel; bet 7.nad is
-vuurkleurig rood: de~e heester wil eene
7.andige maar voed7.ame aarde en wordt door
uitloopers vermeerderd.
Ruus TYrHJNml: Virginische Sumach,
almede uit Noord-Amerika, groeijcnde acht
ellen hoog; de schors is wollig en het hout
goudgeel gevlamd; de bladeren 1ijn oneven
gevind, naar de steelzijde rond, puntig uilloopende en getand; tij worden in hct n;1jaar
rood; hij blocit in Junij, aan geelgroene trosjes, wil eenf'n luchligen grond, wordl door
uitloopers en 7.nad vermeerderd.
RHus COTINUS: PI u i m- of P r u i k e b o om,
uit hct Oostcn, somtijJs zes ellen hoog; de
schors is bmiu rood; de Lladeren zijn lcderderachtig, ovaal, van hoven donker, van
onder zcegroen; l1ij hlocit pluimvormig; als
de bloemen 1ijn afgeval!en Iaten zij talrijke,
dunne, haarachtige steeltjcs, die eeue vedcrachtige pluim vertooneu, ecrst rood, underhand witaclltig; hij wil een goede zandige anrde en wordt door uitlooper; aangekweekt •
. · I\uus coPA~tiVM .. Go m cop a I boom, uit
!fo~~d-Ameraka ruun twee ellen hoog grociJCnile; de jo~ge ta'kjes zijn purperrood; de
hladerc~ gev111d, de vinblaadjes langwerpig
en JHHlhff, \'an onder mel purperroode ade•
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ren; ~ij worden in den herfst donkerrood;
hij bloc-it trosvormig, geclachtig, in bet najaar; het taad is ruod ·gespikkeld; deze
heester bemint veel vocht en wordt door
taden en uilloopcrs vermcerclerd.
Ruus IUDICANS: k lim mend e Ve r g i rboo m, ook uil Noord-Amerika; de ldimmende takken bereiken eene len:~te van
mcer dan ticn ellen; de bladeren zijn ovaal,
jngesneden, glad, jong z\jn1le roodrandig en
klein get and; hij grneit in aile goedc nn1lir,o
gron<len en wordt voortrrezet door ta;ul en
uitloopers.
ROni~L\.

-

ll.\ST:\ARD ACACI.\.

Diadelp/,ia. Decandria.
Tweebroederig. Tie11mannig.

Dcze is een ller schnonstc boom en; ltel
bout van de mceste soorlen is hard en fraai,
en b\j de kabinetwerkers zeer gewild.
RoBINIA rsn:DACACIA: g e won e bast a a rd
A c a e in , ook Z o e t h out boom genaamd,
uit Noord-Amerika; bij bereikt dikwijls da
lwogte van dcrtig ellen, en is stcrk gcdoornd;
de bladeren zijn on even gevind, de vinblaadjes ovaal hartvormir,-, van hoven hltigroen, van onder witachlig; hij b]oeit aan
hnngende trosseu, in i\lei 1 wit en welriekcnd;
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de btoem is vliHder\Ormig; hg groeit in nlle
gronden, doch bcmint eene gocde, zandige 1
wel bevochligde narde; de voorlteling heeft
plaats door uitlooperll en zarlen. Eene fraaije
verscheidenheid heeft geel bonte bladeren
en eene andere verscheidcnlJcill gi'Oolere
hladeren en bloemen, waanan do kiel
geel is.
ItoorNu. HISPIDA: roodbloemigo Basta a r d- a c a cia, imgelijks uitNoora-A'merika_,
groeijende tot de hoogte van ongeveer achl
ellen; de takken tijn ongedoornd, maln·met
roode stekeltjes bezel; de blacleren zijn ge-.ind, de vinblaadjes lantrwerpir, ro111l, met
een puntje, glanzend rrroen van hoven, van
oncler bleek groen; hij bloeit in Junij, lrosvormig; de vlinderbloem~n zijn fraai roosk lcurij;: somtijds blot~it h\j nog ecn11 in het
najaar; hg wordt als de vorige gckwcekt.
ROBINU VISCOU: k ) C V C rig e D aS t a a r-d
a c a cia, een boomachtige hl"eslet• nit Krrrolina, bg ons zelden hooger dan acht ellen
groe!jcnde; de ta~ken' zijn bruin en lijmerig-,
d~ bladeren gennd, aan roode steeltjes; de
vmblaadjes ovaal hartvormig; bloeit in ~lei,
at~n trossen, vlindcrvormig, rooskleurig; k weo·
• kmg nls de vorigen.

-
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ROSA. ROOS
lcosandria. Pcntagynia.
Twintigmannig. Pijfwijrig.
Verschcidene soorlen van boog~ en boschachtig groeijcnrle rozen maken in de Wildbosschen, hct 7.ij 011 zich teh•e, bet zti tegen
de stammen van opgaande boomcn geplant,
eene fraaije schal..ering; onder dezelve verdienen, tut dat einde, de navolgende den
voorrang.
Ros.t. BI'INOstsstM.t.: D u in- of V e I d roo*,
groeuende drie ellen hoog.
, Rou VILLOS.t.: lloltchoos, hooger dan
vit•J' ellen opschil'lende.
Uos.t. ror:cumssJ:wA : Saxis<~ he Roo s, ,-Ufl
e1Jen htwg.
Rou rt\OVINcuus: Jlrovincie Roos vier
ellen hoogte bereikeJHlc. .
.
1\os.t. nu.GtCA: Kame lotroos, drie ellen
hoog groeijende.
Ros.t. nuucu.t.: D a 'ln ask u s Roo s, vier
ellen boog.
. .
.
_ Rou cu1:u: llondsroos·, inlandsch en
,·ijf ellen hoog.
En verscheidene andere soortcn.
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SORBUS. SORBEXBOQ¥ •.
lcoaandt•ia. Digynia.

Twintigmannig. 'fweewifcig.
SonBus AUCUPABU: Lijsterb esse n'hoom:
inlands, tot de hoogte van tien ellen groeijende; de bladeren zijn gevind; de vin·
hlaadjes ovaal el\ getand; bij bloeit trosvormig, wit, in Mei; de bezien, mooi rood,
11trekken tot aas om lij!>lers te vangen; h\j
groeit in aile gronden, en wordl door uuul
voortgeteeld. ..
.
SollBUS A:'IIERrCAlU: Am erika an s ch e Sorb en boom, gel\jkt zeer veel naar den voorgaanden, en wordt door sommige voor eeue
verscheidenheid daarvan gchouden; de vrnchtf'n z!jn grooleJ: en vermiljoen rood; hij wordt
als rlo vorige soort gekweekt. . · .
. Sonnus D011ESTICA: tamme Sorbenboom,
uit l1et, zui.den nn Europa; hij groeit btinl\
twinti:; ellen hoog, hct bout is zeer fraai; de
'·inblaarijl's zUu breeder dan bij de vorige soortcn; hij bloeit tr~svormig, in ~lei en Junij;
de bezi.en zijn groenachtig gee I, met eenen
rooden tint, eenigzins peervormi.,.; bij wil
eeneo. .goeden, oz.andi~eu groud, on° wordt als
de vor1gen bchandeld; van dczen bestaal ecne
verscheidenheid met rrcclbontc Lladei'Cll.

II.

--
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81'11\AEA. DRUlFJESWILG.
lcosat1dria. Pentagynia.
Twinti!JIIiannig. Pij[wijr:ig.
SPIMEA .unA: wil\e Druifjeswilg, uit
Noord-Amerika; hij groeit tot eene hoogte
"Van bijoa vier ellen; de blarlcren zijo lang,
nuar de punt verbreedende; hij bloeit in
Julij en Augustus, wit, a an ijle trossen, groeit
in aile grondcn en wordt door uitloopers
"Voortgekweekt. '
SPIRAEA SALICIFOLIA: r 0 0 d b } 0 C 1D j ff e
d ruifj eswilg, uit Siberie, blijft Jager dan
de vorige; de bladeren zijn lang\verpi(f 1 van
hoven helJer, van onder blaauwgrocn, 'leer
naar die der wilgen gclijkende; hij bloeit
"Van Julij tot September, rood, in dikke trosjes; kweeking als de voorgaande soort.
SPIRAEA. Ol'lJLIFOLU.: Spiraea met bladereo als de Geldersche roos, uit NoordAmerika; groeit vijf ellen hoog; de bladeren
z\jn van hoven donkcr-, van onder lichtgroen;
de bloemen, die witachtig zijn, komen aao
kroontjes, in Mei en Junij; kweeking ali
-voren,
SPIRAEA. BYPEIIICIFOLIA: Z i l v e r k e t tin gboompje, uit Naord-Ameri~a; groeit tot
de hoogte van drie ellen; de bladeren IUD
omgckeerd eirond; hij bloeit in ~lei, wit
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met gele mceldraadjes, zeer fraai;
als de vorigen gekweekt.

bti wordt

-

SYRINGA. SERING.
Diandria. lJionogynia.
Twecmannig. Eenwijvig.

De 1\'BIIIG.L VVLG.t.RIS: g e w one S e ring ,
die dikwijls zes ellen hoog groeit, zoo wel
de hlaauw- als witbloemigc, staal zeer fraai
in de Wildbosschen; deze hoomacbtige heestcr bloeit in Mei, a:m fraaije staaude trossen;
, de vermcerdering gescbiedt r.eer gemakkelijk.
door de veelvuldige uitloopers; hij groeit
in alle gronden.

TAXCS. TAXISBOOJI.
, Dioecia. JIJonadelphia.

Tweehuizig. Eenbroederi!J.

Tuus BACCATA: gewone Taxisboom, altoos groen, dikwijls tot de boogte van tien
ellen, meer o£ min pyramidaal, opgroeijende;
de bladeren t.ijn naaldvormig en naar die der
D~nnen. g~lijkende, kam~gewijze geplaat~.t;

hlJ blotnt In 1\laart en April; de beuen Z!)ll
zacht, 10<'1 en schitterend rood; hij groeil in

9"
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alle gronden en wordt door stekken en zaden
vermeerderd; er bestnat eene verscheidenheid met bonte bladeren.

THUY A.·. B00:.\1 DES LEV:E~S.
MoJ~oecia.

Jlonadefphia.

Eh1lmizig. Eenbroederig.
Onder de plnnlsuenen in de Wildbosschen
eene aangename verloonhlff makende, komt
vooral in annmerking de ,
• TuuYA. occtJ>llNTUJs~ gewone Boom de&
1 even ll; hel is een altoos gruene, nit' KanadtJ
Qorspronkelijke boom; en groeil tot de hoorrte
van ongeveer lw'intig- ellen; hij gelijkt vecl
uaar den Cypressen boom; bel bout. is zcer
bard, de takken breiden 'Lich ver uil en
hangcn dikwtih tot op den grond; de bladercn liggcn schubachtig over elkander, en
gercn ccnen harslachtirren reuk, als zij gewreven worden; 'hij }J!oeit in 1\lci; het. zaad
is bevat in Jangwerpige, dunnc en slompe
kegels; hij bemint ernen goeden, ltivigen
groncl, doch grocit ook zeer goed iu ecne
:z.andigc, vruchtbarc n:ude; de vermecrderincr' llCeft plaats 'door' zadcn' ,· aflcggcrs en
stckken; """. dezen lmitenr,emcen Craaucn
boom bcstaat ecne veJ·schci!lenheid met honle
Llaucrcn.

-

WILDBOSSCBII'Io

YinURXUnl. VIORNE.
Pentandria.. Trigynia.
· rijfmannig. Drietoijril·g.
VmunNl!» oruLvs: Geldersche Roos,
ook 1V ate r v J i e r gena:und, inlands, groeit
dikwijls tot do hoogte van r.es ellen; de tnkkl'n slaan 1·erspreid en _de hladeren zijn tameluk grout, diep driedeclig ingesneden,
getand en mooi groen; deze heester bloeit
in Mei en Junij, aan schermvormige kroontjes, nls de Ylier, wit; de vrucht is ecne roodJdcurige bezie; hij groeit in aile grondcn, bemint vcel vocllt en wordt door uitloopers aangekweekt. Eene verscbeidenheid, Sn e e u wb a I rrcnaamd, hloeit bolvormig en wit; er
bcstaat ook eene verscheidel)heid mel bunte
bladeren.
. .
. . . . . .. . .
VInunNVll Lf.liT.lGO: Ka n ndasohe Viorne,
uit Noord-..-lmerika, groeit vijf ellen hoog en
en is zecr takrijk; de bladeren tlin ovaal,
wederzijds stomp, dik en Llijgrocn; hij bloeit
aan kroonljes, wit, in Julij; groeit in aile
gronden; wordt door uilloopers, inleggers en
zaden yoortgctceld.

-

AI.PHJ.BETISCIIE tiJST
Dill'

NEDERLANDSCUE DENAMINGEN,
VAK Jill RIUVOIE!t BESCIIR&VI.lt

BOOMEN EN HEESTERL

A.

-

bled•.

c.

blacl&,

Acacia (bastaard).126. Catnlpaboom. • • 81.
,, (driedoorCeder (bcrmndischc)••••.• 109.
nige). • •••• too.
Ahorn ••••• ~ • 70. Ceder van Libanon••••.•• 118.
Alnus. • ••••• 78.
,,
(VirginiAlthenboompje•• 102.
Ambcrboom . . . .110. sche).•••••• 108.
»
(wilte) .•• 9.'t
Aylnnlhns .•••• 79.
Azaroolboom ••• Q3. C1pres •••• , • , 93.
Copalboom. • •• 125.

D.

D.
Balsemspnr. • ••119.
Derk •••••••• 80. Druifjeswilg. • .130.
Deuk•••••••• 06. Dninbezie••••• 103.
,, (water). • .120. ·
. E.
Boonenboom. • .100.
Eik
•••••••••
122.
noxdooro .••••112.
Brem. • ••••• 99. E~ch .••••••• 98.
Eschdoorn.. • •• 76.

j
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F.
'Fontanesia ••
Franjcboom.

3j

bladr.·

blada.

94.'
97. Kettingboom.
85. Kornoelje •• , • f'9.

t.

G.

111. Larix .•••••• 118.
133. Lederboom. • • 121.
t/4. Le,•cnsboom .•• 132.
110. Lijslcrbezieboom .•••• 129.
ll.
Lomhanrdsche
Uangappelboom. 91.
linicn. . • •
P.8.
llaagbeuk. • • • 82. Lotusboom. • • 8~.
,Uangdoorn. • • • 91.
31.
llallesia. • ••• 10 l.
llanespoor. • • • 92. 1\l:mna-csch.
08.
Uulst. • • • .• 104. ~loudhoul. • • • 1<19.
Geitenblad. • ·•
Gelclersche roos.
Goudenregen. •
Guldenboom .••

0.

J. .
Jasmun (boere). 115.
Ienevcrboom. ; 107.
Judasboom.. • •

Olijfwilrr. • • • • O:J.
Osterlucie. . • • 78.

84.

P.

Jukboom. • • • • 82.

Palm.

K.
Knmpet·foelie.'. 111.

Kardinaalsmuts.
Knstanjebeuk. •
Kellerboom. . •
Kers. ~ •••••

1>5.
!J7.
l 01.

12l.

Papcnhout.
Papeumuts. • •
Pavia. • • •••
P\jnboom. • ••
P\jpbloem. • •
Plataan. • •••

82.
9:>.
95.
113.
ltn.
78.
120.

130

AT.l'I!ADETlSCIIE LIJST,

blad1.

bhtd7.

Pluimhoom ••• 125. Tondcrkruid •• · 89.
Pruikeboom ••. 125. Touwboum •••• 114.
Pruim. • •••• 121. 'frompctbloem.. 81.
Tulpenboo!n.. • 110.

R.

Roos .... , ••• 128.

Y.

Vergifboom .••
Yiornc .•••••
~cring.
• • 131. Vog-elkers•.••
Sintjansk ruid. • 103. Vo:~elsneb .•••
Sneeuwbnl •••• 133. Yuurkruid.. • •
Sneeuwv lok-

s.

120.·
133.

121.
114.
86.

w.

85.Sorbcnboom ... 129. Walnoot •.••• lOG.
» (wilde). 91. Waterbeuk ••• 12t).
)JOom. • • • •

110. Wa!crv lier. • •
1"3. W inte':bezie •••
116.
110.
Sumach••••• 124. Zevenboom •••
Zilverkettin:;T. boompje••• ,'
Ta~.is . • . • . • • 131, Zoethoutboom••

Spar. • •••••
~ta fhout. • • • •
Steenlin.le.•••
Storax. ·• •• • ·.

133.
120.

z.

108.
130.
1213.

