DAVID DOUGLAS.
1799—12 Juli 1934.
(Voordracht gehouden op de Algemeene Vergadering te Apeldoorn)
door
J. JESWIET.

Het is nu ongeveer 100 jaren geleden, dat D, D o u g 1 a s
op een tocht in de binnenlanden van H,awai door een noodlottig ongeval den dood vond. Hoewel toen pas 35 jaar oud
was hij een der meest succesvolle plantenzoekers van zijn tijd.
Vele planten werden door hem verzameld en enkele daarvan
tevens beschreven, welke nieuw voor de wetenschap waren ;
vele, die onnauwkeurig bekend waren door onvolledig materiaal, werden door hem her-ontdekt en volledig verzameld,
waardoor het mogelijk was de beschrijving te completeerén.
Uit dankbaarheid werden door beroemde botanici-systemaci:
Carrière,
Hooker,
Lindley,
B.o.n.g.a.r.d e.a.
verschillende plantensoorten naar hem genoemd ; zelfs werd
aan een kruidachtig geslacht der Primulaceae door L i n d l e y
in 1827 zijn naam gegeven, n.I. het geslacht Douglasia Lindl.;
dit geslacht komt voor in de Alpen en Pyreneeën eenerzijds
met de soort Douglasia Vitaliana en verder in W.N.-Amerika. Soms zien wij ook zijn naam tusschen haakjes achter
planten-namen geplaatst, hetgeen wil zeggen dat hij wèl de
namen gaf bij het ingezonden herbarium-materiaal en dit
van aanteekeningen voorzag, doch dit niet deed vergezeld
gaan van eene beschrijving. Dergelijke namen zijn „nomina
nuda" en kunnen als zoodanig niet met den naam van den
vinder alléén worden voorzien, doch tevens met dien van
den beschrijver. De vinders-naam wordt dan bij zoo'n nieuwen vondst tusschen haakjes geplaatst.

240
Waarom werd nu deze nog zoo jonge man reeds tijdens
zijn leven en ook kort daarna door vooraanstaande botanici
zóó geëerd ?
Een korte levensbeschrijving moge hierop een antwoord
geven. Het hier onder volgende berust hoofdzakelijk op eene
levensbeschrijving van D o u g 1 a s door V a l c k e n i e r
S u r i n g a r in het Jaarboek der Ned. Dendrologische Vereeniging 1926 en op de oorspronkelijke publicatie zijner brieven in 1836 in : „The Companion to the Botanical Magazine",
waar o.a. een lijst van ± 208 soorten, nieuw door hem ontdekt, werd gegeven. .
D a v i d werd geboren in Scone, Perthshire in 1799. Hij
ging niet graag naar school en las gaarne reis-verhalen. Vrij
vroeg kwam hij in het tuinvak en door zich intusschen op
eigen gelegenheid verder "te bekwamen verkreeg hij vrij uitgebreide kennis van planten en plantkunde. Door die verworven kennis viel hij op en werd door M u r r a y , Curator of the botanical Garden in Glasgow aanbevolen aan
Mr. S a b i n e, toendertijd Secretaris van de Horticultural
society; door deze connecties maakte hij voor die Vereeniging verschillende reizen als verzamelaar.
In 1824 werd hij door de Horticultural Society uitgezonden naar het Westen van Amerika. Het Oosten van de
Ver. Staten was toen reeds vrij goed bekend en veel .was
vandaar reeds ingevoerd in onze botanische tuinen. Men
verwachtte veel van een systematisch afzoeken van het
toen nog vrijwel onbekende Westen. Doordat D o u g l a s
brieven schreef aan Mr. S a b i n e en Dr. H o ok e r e.a.,
weten wij vrij veel van deze reis af. De tocht er heen duurde
om Kaap Hoorn ± 6 maanden. Hij deed het eiland Juan
Fernandez, de woonplaats van R o b i n s o n C r u s o e , aan,
bezocht de Galapagos-eilanden, later beroemd door D a r w i n, die ze in 1835 bezocht. Door D o u g l a s werd daar
veel materiaal verzameld, dat echter door de lange zeereis
te gronde ging. In Amerika aangekomen, gaat hij naar Vancouver fort, nu: Vancouver Californië, aan de Columbia
river en daar begint zijn eerste reis.
Nog bijna geen blanken zijn daar aanwezig ; vrijwel alleen
eenige jagers en handelaars, verder veel Indianen, die hem
vaak allerlei last bezorgen naast het voordeel van gids, drager en jager voor hem te zijn en soms gastheer. Vaak ontweek hij hunne gebieden wanneer zij hem niet goed gezind
waren. Om zijn verzamelingen heette hij de „grassman".
Van Vancouver als basis strekten zijn onderzoekingen zich
Oostwaarts uit tot de Hudson-baai. Naar het Zuiden strekten zij zich uit tot San Francisco, destijds nog met een bevolking van enkele honderden ,nu een wereldstad met een millioenen-bevolking. In de streek van zijn onderzoekingen ligt
nu het plaatsje Douglas. Hoe gansch anders heeft dit land
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zich ontwikkeld. Overal zijn steden met blanke bevolking,
en men reist in gemakkelijke treinen en berijdt goede wegen.
De oorspronkelijke bevolking is ten deele uitgemoord en de
resten daarvan zijn in de reservaten. .
Eéns in het jaar kwam er toendertijd een schip, soms ééns
in de twee j a a r ! D o u g l a s genoot zéér van de brieven,
die hij in zijn eenzaamheid ontving.
Het land was moeilijk toegankelijk en alles moest te voet,
te paard of met een canoe gedaan worden. Hij had zeer

weinig persoonlijke bagage ; wèl veel papier voor het drogen
van planten. (Bij één zijner inventaris-lijsten komt o.a. voor :
één zakdoek !) Hij leefde van meegebrachte rijst en verder
van wat jacht en vischvangst hem opleverden (zalm). Soms
was hij genoodzaakt ratten, (muskusratten) te eten ;; dit zijn
groote dieren, die eens in,zijn kamp drongen en de verzamelde zaden opvraten. Betaalmiddel was toenmaals net als
nu nog op N,-Guinea tabak. Dit pasgeld werd per voet verkocht.
Dus veel ontbering, hongerlijden, koude, vocht, overmatige
inspanning met als gevolg b.v. rheumatiek; verwondingen
genazen bij gebrek aan goede behandeling langzaam. Door
het klimaat, groote hitte, strenge koude was hij vaak koortsig
en tengevolge van het stuiven in de woestijngebieden kreeg
hij ontsteking aan een'zijner oogen, dat daardoor onbruikbaar
werd. Natuurlijk had hij ook moeilijkheden met de taal, waardoor onderhandelen vaak zeer lang kon duren.
Bij een der ontmoetingen met Indianen vond hij in een
hagel-zak eetbare pitten of zaden van een Pinus. Hij werd
naar de groeiplaats geleid en vond de boomen, die een diepen
indruk op hem maakten. Hij beschreef ze en noemde de
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soort ,,Pinus Lambertiana" en schrijft in zijn brief : „ W a t
„zou Dr. H o o k c r er voor geven om onder hunne schad u w te dineeren, En, wat Mr. L a m b e r t betreft, ben
„ik overtuigd, dat hij in het geheel niet zou kunnen eten als
„hij ze zag". Uit deze zinnen blijkt m.i. zeer de behoefte,
die D o u g l a s gevoelde aan een goede maaltijd ; immers
als hoogste genot en als hoogste opoffering wordt hier een
eetpartij gesteld.
. In 1826 kreeg hij de kegels, dus ruim een jaar na de ontdekking. Bij het naar beneden schieten der kegels kwamen
er weer Indianen" aanzetten, die hem onvriendelijk bejegenden. Door een list raakte hij hen kwijt en kon de vlucht
némen. De nacht hierop was door waakzaamheid slapeloos
en angstig. 1
M u i r zegt van Pin. Lambertiana in „ T h e Mountains of
California" : In de meeste bosschen van coniferen ziet men
weinig of in het geheel geen verschil tusschen de exemplaren
eener soort en zij doen daardoor eentonig aan...... Pinus
Lambertiana is even vrij van dezen conventioneelen vorm
als een eikenboom ; géén twee exemplaren gelijken op elkaar
en zij spreiden met hunne geweldige slingerende takarmen
eene rustige majesteit ten toon»
Bij het oversteken eener rivier verloor hij bijna zijn geheele verzameling, waardoor hij zeer ontmoedigd terugkeerde.
Onderweg had hij zich bovendien door een val in een groote
diepte ernstig geblesseerd. Hij had op dezen tocht in een
vrijwel nog onbezocht gebied betreden en vond o.a. CastanopSLS chrysophylla.

In dit Westen van Amerika zijn hoofdzakelijk coniferen,
men vindt er weinig loofhout. Daarvan vermeldt S u r i n g a r : A c e r macrophyllum, Cornus alba, Ribes sanguineum
en auteum, Berberis aquifoluim, Holodiscus discolor, Symphorfcarpvs racemosus, Gaultheria shalion. V e l e daarvan wer-

den door D o u g l a s ingevoerd in Europa.
V a n de ons bekende coniferae ontdekte hij op één tocht,
in Maart 1826 aanvangende, in de Columbia-vallei Abies
nobilis en A.

amabilis en in de buurt van Spokane

Pinus

ponderosa. Hij deed over dien tocht 6 maanden en legde
b.v, in 12 dagen per cano en te voet ± 1250 km a f ! In
September 1926 kwam hij terug in Vancouver met aan kleeren : een hemd, een Ieeren broek en een hoed ; schoenen
en jas waren verteerd.
Op zijn latere reizen in het gebied van de Saskatchewan
rievier ontmoet hij de botanici D r u m m o n d en R l c h a r d s o n.

(Acer

Drummondii,

Richardsonia,

iDryas

Drummon-

dii Rich.). Eindelijk, al verder trekkende en hooge bergruggen overstekende, bergtoppen beschrijvende naar hunne ligging en hun namen gevend, die nu nog gehonoreerd worden,
bereikte hij door wouden van Abies balsemea. Picea ntgra en
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alba en Pinus Banksiana

de York-factory aan de H u d s o n -

baai. Hij ontmoette in de York-factory J o h n F r a n k l i n ,
met wien hij de reis naar Engeland aanvaardde op den 15den
September 1927.
In 1830 maakt hij zijn tweede reis in het Columbia-riviergebied, trekt door bosschen van Abies nobilis en ontdekt
Abies gcandis: „een prachtboom, welke 65 m hoog wordt".
Nu trekt hij over zee naar Monterey-bay, landt daar en
onderzoekt de flora van California. Hij vindt naast Nemophila en Eschscholtzia

o.a. Pinus sabiniana, welks beschrij-

ving hij nu kan aanvullen en waarvan hij materiaal kan opzenden naar Londen. Verder trekt hij door bosschen van
Pinus taxifolia (nu Pseudotsuga

taxifolia)

en zendt de eerste

zaden naar Engeland. Op dezen tocht vindt hij de Sequoiah
sempervitens in zijn reusachtige afmetingen en noemt hem
Taxoduim. D o u g l a s schrijft: „maar het grootste wond e r van de Californische flora is een Taxoduim-soort, die
„den bergen een zeer eigenaardig, ik zou haast zeggen, angstkwekkend aanzien geeft; zij doet mij zoo duidelijk gevoelen
„niet in Europa te zijn
Ik mat herhaaldelijk exemplaren
„van 90—100 m hoog en 10 m omtrek op 1 m boven den
„grond." De boom was reeds in 1824 gevonden en onvolledig beschreven. N a veel omdooping door vergissingen werd
de naam eindelijk, zooals wij dien nu kennen. Deze boom is
in ons klimaat, zooals bekend moge zijn, niet winterhard.
In 1832 vindt hij Abies venusta en noemt haar Pinus
venusta.

Hij verloor in 1833 bij een stroom-versnelling al zijn verzamelingen .en instrumenten in de Fraser-river, Het resultaat
van ± 3 jaren, ook zijn aanteekeningen, verdwenen daar
in een ommezien. Door een misverstand was de betrekking
met Hort. Society verbroken en daardoor weten wij betrekkelijk weinig van deze reis.
Zijn eigen laatste reisbeschrijving is die van een bezoek
aan de Hawaiian-islands, waar hij de Mauna Loa besteeg.
Hier vond hij den dood, doordat hij het ongeluk had in een
diepen vangkuil voor verwilderde runderen te vallen, waar
hij door den reeds daarin terecht gekomen stier werd doodgetrapt.
Zoo werd een ontijdig einde gemaakt aan dit leven van
ontbering en opoffering voor de wetenschap. Zijn naam is,
zooals ik in den aanvang reeds vermeldde, door botanici aan
vele plantensoorten verbonden. Voor de Nederlandsche boschbouw zal, indien de teekenen ons niet bedriegen, zijn naam
in de toekomst van groot belang zijn door zijn daad, de eerste
zaden van den Douglasspar in te voeren in Engeland.
Het ware interessant eens na te gaan, waar deze eerste
Douglassparren in.Engeland zijn gebleven en of zij nog in
leven zijn.

