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BEZOEK
aan het Arboretum is voorloopig op alle werkdagen,
behalve Zaterdag, -toegestaan van 10 tot 12 en van
2 tot 4 uur. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten. Geleidevan den tuinchef kan gekregen worden
op Dinsdag en Vrijdag. OpZon-en Feestdagen isvoor
bezoek bijzondere toestemming noodig,welkete voren
schriftelijk aangevraagd moet worden bij de Directie.
In bijzondere gevallen kan eene doorloopende toegangskaan door de Directie uitgereikt worden ; deze
moet op verzoek getoond worden.
Het is ten strengste verboden etiketten opte nemen,
bloemen of takken te plukken en het plantsoen op
eenige wijze te beschadigen. Slechts voor het bezichtigen der planten is het betreden der grasvelden en
perken toegestaan.
De kweekerij is voor bezoekers gesloten.
Kinderwagens, fietsen e.d. worden niet toegelaten.

INLEIDING
Een A r b o r e t u m is eene verzameling houtgewassen, bijeengebracht uit een min of meer wetenschappelijk oogpunt.
Terwijl aanvankelijk de houtgewassen tusschen
allerlei andere planten in „kruijdttuinen" voorkwamen,
werden zij later in afzonderlijke terreinen geplaatst,
toen de geringe ruimte der Horti het steeds grooter
wordende aantal niet meer kon bevatten, terwijl in
de parken de levensvoorwaarden der kruidachtige
planten geen groot aantal houtgewassen toelieten.
Dit werd vooral merkbaar in de tweede helft der
19e eeuw, toen mannen als LOUDON en KOCH op het
nut van Arboreta wezen en in hunne geschriften een
duidelijk beeld gaven van den omvang,diendedendrologische verzamelingen en studiesgenomen hadden l).
Men begon in dien tijd de boomen volwassen tezien,
die gedurende de 18e eeuw uit N o o r d - A m e r i k a
in groote getale ingevoerd waren in de hoop ze te
kunnen acclimatiseeren, en die, dank zij het initiatief
van grootekweekersengrondbezitters, weldra over geheel N o o r d - e n M i d d e n - E u r o p a verspreid werden 2 ).
Deeerste vreemde houtgewassen, diedoor Kruisvaarders en kooplui uit Midden- en Z u i d E u r o p a en
uit het O o s t e n meegebracht werden, waren nog maar
weinige in aantal en kwamen langzaam na elkaar.
')2 Zie over dit onderwerp literatuuropgave nr. 3.
) Wie meer wil weten van de geographischeverspreiding der houtgewassen en hunnen invoer, van de geschiedenis der botanische nomenclatuur in verband met
de benaming der houtgewassen, enz., wordt verwezen
naar de literatuuropgave nr. 1,2.
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Gouden Regen, Kornoelje, Sneeuwbalsoorten, dePaardenkastanje, het Peperboompje, Sering en Alpenrosen
behooren hiertoe enkomen inhet wild nogin E u r o p a
voor.
Na de Europeesche en Vóór-Aziatische planten gaf
het aan E u r o p a grenzend s t e p p e n - en w o u d g e b i e d v a n A z i ë zijn aandeel (Caragana's, Spiraea's,
enz.), daarna N o o r d - A m e r i k a , dat ook reeds in de
17e eeuw uit de kolonies van E n g e l a n d en F r a n k rijk ( V i r g i n i e en C a n a d a ) eenige houtsoorten geleverd had; terwijl op het einde der 18e en het begin
der 19e eeuw de eerste collectie van beteekenis uit
J a p a n kwam, met veel moeitedoorden Zweed THUNBERG op eene Hollandsche expeditie bijeengebracht
(Aucuba japonica, „Pirus" japonica, Astilbe japonica,
enz.). Later was VON SIEBOLD een der belangrijke
invoerders van Japansche planten.
Uit C h i n a zijn ook reeds vroegplanten in Europa
gekomen, meegebracht door missionarissen, krijgslieden enz. (o.a. de Hemelboom, de Hortensia, de
Blauwe Regen). Maar goed en met vrucht doorzocht
werd het pas in de laatste halve eeuw; uit dien tijd
stamt o.a. de invoer der seifhechtende Wilde Wingerd,
van Cotoneaster horisontalis, enz.; en ondanks de
intensieve kuituur blijkt het Hemelsche Rijk eene zoo
rijke flora te bezitten, dat zijn soortenaantal dat van
alleanderegematigde streken deraarde verre overtreft.
Gedurende de 19eeeuw ontstonden zoodoende mooie
boomcollecties op de groote landgoederen, die in landschapsstijl aangelegd werden en waar nu,in tegenstelling met de renaissance tuinen, vrijgroeiende boomen
weer plaats vonden. Herrenhausen in H a n n o v e r ,
Wilhelmshöhe bij C a ssel, Muskau in S i l e z i ë , de
Kew-Gardens bij L o n d e n (nu botanische tuinen en

Arboretum, doch aanvankelijk particulier park) zijn
even zooveel getuigen uit vroegere dagen van de
belangstelling, die voor de ingevoerde houtgewassen
gevoeld werd.
Nu zijn wij met de meeste vreemdelingen reedszoo
vertrouwd geraakt, dat niemand er meer aan denkt,
wanneer in een tuin Ribes sanguineum, Rhododendrum ponticum, Pirus japonica en Sering bij elkaar
staan, hoe hiermede A m e r i k a , Vóór-Azie, J a p a n
en E u r o p a vertegenwoordigd worden.
De verzamelingen worden steedsgrooter,de bronnen
voor vergelijkende studie van materiaal uit de verschillende werelddeelen steeds rijker; en naast de
botanische tuinen en particuliere collectie's heeft het
Arboretum zich in de.beschaafde landen van E u r o p a
een vaste plaats veroverd, niet alleen ten dienste der
botanische wetenschap, doch evengoed uit een oogpunt
van praktisch nut voor den tuin- en boschbouw.
De oprichting van dendrologische vereenigingen,
't eerst in D u i t s c h l a n d , daarna in F r a n k r i j k en
O o s t e n r i j k , de uitgebreide zuiver dendrologische
literatuur, die in de laatste tien jaren sterk toeneemt,
dit alles samen geeft een beeld van de zelfstandige
positie, die deze richting langzamerhand heeft verkregen.
In N e d e r l a n d ishet Wagentngsche Arboretum der
Landbouwhoogeschool, waarvoor in 1896een gedeelte
van het terrein der toen opgerichte Rijks Tuinbouwschool werd afgestaan, feitelijk eene schoolverzameling, doch ééne, die bijeengebracht is voor wetenschappelijk onderwijs in dendrologie.Volgens plannen
van den tuinarchitect LEONARD A. SPRINGER in landschapsstijl ontworpen, werd het toenmaals ± 1 H.A.
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groote terrein door D R .J. VALCKENIER SURINGAR, thans
hoogleeraar in Systematiek en plantengeografie, beplant. Later is er + 1 H.A. bijgekomen en aangelegd
door Mej. L. H. BAAS BECKING. Het hoofddoel was en
is om eene zoo uitgebreid mogelijke collectie van in
Nederland winterharde houtgewassen te kweeken en
deze goed op naam te brengen.
Bij de beplanting werd het Engelsche systeem van
BENTHAM en HOOKER, eenigszins volgens latere gegevens gewijzigd, gevolgd. En dank zij deze rangschikking, staan de verwante families, tot grootere
groepen vereenigd, bij elkaar, wat veel overzichtelijker bij de studie is l).
De naam van iedere groep en van de voornaamste
families is op houten perkpalen aangegeven, terwijl
de daaronder behoorende planten voorzien zijn van
een porceleinen etiket op djatihouten paaltje, waarop
bovenaan de familienaam, dan de geslachtsnaam, hieronder de soortnaam met den verkorten auteursnaam -)
en met eventueele synoniemen, en onderaan hetzij
't land van herkomst óf de variëteitsnaam aangegeven
zijn. Voor een oningewijde is dit eene reeks vreemde
namen; voor wie in de plantenwereld thuis is, geeft
het eene volledige kennismaking; immers, behalve
de systematische verwantschap met soorten, geslachten
en families, die er in het arboretum naast staan, leert
men er de plantengeografische verspreiding der verschillende houtgewassen over de wereld door kennen ;
en de vergelijking der synoniemen, die in volgorde
staan zooals deze namen in den loop der tijden gegeJ
) Wie een inzicht in dit systeem wil verkrijgen, wordt
verwezen
naar de literatuuropgave nr. 4.
2
) Dat is de naam van den botanicus, die het eerst den
naam aan de plant gaf.
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ven werden, verklaart menigeneerst onbekenden naam.
Meer eenheid in debenaming zou zeker heel wat vergissingen in de praktijk besparen! Ten slotte krijgt
men er een overzicht door, van wat in de kuituur
voorkomt of althans in ons klimaat kàn voorkomen.

WANDELING
DOOR HET ARBORETUM
Wanneer men den ingang bij de tuinmanswoning
binnentreedt en voorbij de treurwilg rechtsaf slaat,
ziet men spoedig aan de linkerhand een perk met
Tamaricdceae (Tamarixen). De voornaamste soorten
zijn: Tamarix tetrandra (vroegbloeiend) en T.gallica
(later bloeiend); van deeerste isereene mooie variëteit
met donkerroode bloemen (var. atropurpurea). Het
zijn meerendeels planten van periodiek zonnige en
tevens droge streken, wier tot schubben gereduceerde
bladen en diepgaande wortels op aanpassing wijzen
aan eene langdurige droge periode. In hetzelfde perk
staan ook de laat- en fraaibloeiende Hibiscussoorten.
Het volgende vak bevat Lindeboomen, die vertegenwoordigd zijn door:
Tilia platyphyllos, de grootbladige Europeesche linde,
meto.a.devar. „laciniata" dieingesneden bladen heeft;
T. cordata, (kleinbladige Europeesche linde) ;
T. argentea (Oostenrijksche silverlinde) ;
T.petiolaris l) (Oostenrijksche silverlinde met hangende bladen);
T. rubra (Krimlinde) ;
T.americana L. (Amerikaansche linde) ;
T.mandschurica (Mantsjoerijsche silverlinde), een
') Tilia petiolaris heet in kweekerijen entuinen meestal
T.alba, T.alba pendula of T. americanapendula, tengevolge van eene vergissing. (De Directeur van het Arboretum in Kew, op het einde der 18eeeuw,meendedat
hij daar een boom had staan, die de door MILLER beschreven T.alba uit A m e r i k a was. Onder dien naam
is ze in kuituur gekomen en verspreid.
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volwassen exemplaar van deze zeldzame soort, dat
hier bloeit en vrucht draagt.
In het perk der Linden en in eenafzonderlijk vakje
er naast staan de St. Janskeestersoorten van het geslacht Hypericum, die omstreeks St. Jan bloeien.
Nu zijn wij op een kruispunt en slaan rechtsaf, het
buitenpad houdende evenwijdig aan den straatweg;
zoo komen wij langs de üï^wcollectie en langs alle
overige windbloeiers: Tamme Kastanje, Beuk, Haselaar, Els, Hagebeuk, totdat aan 'teind Berken, Wilgen,
Populieren, Iepen en voorbij het steenen gebouwtje,
Noten degrootegroepderMonochlamydeae l)besluiten,
eene groep wier bloemen gekenmerkt zijn door gemis
aan een bloemdek ofdooreenbloemdek, dat enkelvoudig isen diebijna uitsluitend uit houtgewassen bestaat.
Quercus pseudoturneri valt allereerst, vooral bij
een winterbezoek, opdoor zijne blijvendgroene bladen;
(slechts hier en daar isin onsland ookdealtijd groene
Q. Ilex of Steeneik winterhard). Bijzondere soorten
zijn verder:
Q. macranthérd (groot blad,langekatjes) ; K a u k a s u s .
Q-Cerris (sierlijk blad, fijn beschubde knop); Z.-Eur.
Q. Phellos (smal gaafrandig blad); N o o r d-Amerika
Q.conferta (=pannonica) (mooi gerand blad); Z.-Eur.
Ook vindt men er devolgende Amerikaansche soorten, die veelal onderling verward worden:
Q.rubra, Q. coccinea, Q.palustris, Q. velutina (= tinctoria) en Q.palustris; laatstgenoemde heeft kleine,
sterker ingesnedene bladen dan de andere, bovendien
opvallende okselbaarden (haarpruikjes inde nerfoksels
aan de bladonderkant) en isbijzonder fraai herfstrood.
l
) De klemtoon is aangegeven bij de namen, die gewoonlijk onjuist worden uitgesproken. Voor deuitspraak
en schrijfwijze, zie literatuuropgave nr. 5.
;
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Van degewoneEik (Quereus pedunculated= Robur) ')
zijn eenige variëteiten aanwezig, o.a. var. laurifolia
(met gaafrandige bladen), atropurpurea, aurea.
De Beuk is door twee soorten vertegenwoordigd:
Fagus grandifolia (= americana), uit O.N o o r dA m e r i k a , en Fagus silvatica uit E u r o p a en K l e i n A z i ë ; laatstgenoemde bovendien door een aantal
variëteiten:
F.silvatica var. grandidentata (grofgetand);
„
„ castaneifolia (bladvorm als van de
tamme kastanje);
„
„ asplenifolia en heterophylla (ingesneden bladen);
„
„ macrophylla (grootbladig);
„
„ atropurpurea (donkerrood);
„
„
„
macrophylla (grootbladig en donkerrood);
„
„ heterophylla atropurpurea ;
„
„ aurea Zlatia (goudkleurig blad);
„
„ fastigiata (= pyramidalis, zuilvormig);
„
„ pendula en pendula aurea (de gewone en de goudbladige treurvorm, laatstgenoemde
in eene Nederlandsche kweekerij gewonnen en nog
zeer zeldzaam). 3)
Variëteiten zijn gewoonlijk indekuituur verkregen,
maar eenige komen in het wild voor. Zoo heeft men
Hagebeuken (Carpinus Betulus) gevonden, waarvan
enkele takken eikenbladachtige bladen dragen, terwijl
de overige normaal zijn. Door enting of afzuiging
') Zie.noot 2 op blz.17.
) Naast de woning van den tuinchef staat een bruine
treurbeuk, die tot een opgaande boom doorgegroeid is.
2
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wordt zoo'n variatie, in ons geval „Carpinus Betulus
var. quercifolia" dan vermenigvuldigd. Van deze
variëteit is nog een ondervariëteit aanwezig,bij welke
de eikenbladvormige bladen goudbont zijn geteekend:
C. Bet. quercifolia foliis cmreo variegatis.. Interessant
is ook een Carpinus Betulus var. fastigiata.
NaastdengewonenHaselaar (Corylus Avellana), zien
we hier ook Corylus maxima (= pontica), die lange
smalle vruchten geeft, en den Boomhaselaar (Corylus
Colurna, o.a. in Z u i d - E u r o p a voorkomend), die aan
de kurklijsten op zijne takken te herkennen is; hij
draagt bij ons geen vrucht maar bloeit even vroeg
als de andere hazelaars.
Zijn de Haselaars uitgestoven, dan beginnen Els
(Alnus) en Iep (Ulmus), Wilg (Salix) en Populier
(Populus) tebloeien; desneeuwklokjes eronder worden
opgevolgd door druifjeshyacinthen en narcissen, een
echte voorjaarshoek vormend vol bloemen.
Bijzondere Eisen, Berken en Wilgen zijn:
Alnus glutinosa (gewone Els) var. oxyacanthifolia
(met bladvorm als van de meidoorn);
Alnus glutinosa var. aurea;
Betuia nana, een dwergstruik uit de tundra's der
Noordelijke wereld;
Salix alba var. vitellina pendula, een treurwilg met
goudgele twijgen; (waarschijnlijk een bastaard met
Salix babylonica, die in ons land niet winterhard is);
Salix alba var. britsensis, met roode twijgen, die
veel voor bindteenen gebruikt worden;
Salixpurpurea^
hoogstamgeënt;roodbruinetakken).1)
De lepenfamilie is vertegenwoordigd door:
Ulmus americana (uit N o o r d-Amerika) ;
x

)Zie noot 2 op blz.17.
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Ulmus campestris (de Veldiep, E u r o p a , Azië,
N.-Afrika); met vele variëteiten o.a. U.camp. var.
suberosa (met kurkachtige schors),var. umbraculifera
en var. Rupelli (beide kleinbladig en met bolvormige
kroon), var. tricolor en var.aïbo-punctata (zilverbont).
Ulmus scabra(=montana),de Bergiep van E u r o p a ,
met de variëteiten Dampten' en, Dampten' aurea
(groene resp.goudgelezuilvorm),var.körisontalis (met
± horizontaal groeiende takken),var.pendula (deveel
gebruikte „Treuriep").
Ulmus hollandica (eenbastaard der laatgenoemde twee
soorten, die veel als straatboom gebruikt wordt).
Ulmus parvifolia (kleinbladig, uit A m e r i k a ) .
Celtis occidentalis is een iepachtige boom; het geslacht brengt steenvruchtjes voort in plaats van gevleugelde nootvruchtjes zooals bij Ulmus.
Tusschen de Iepen staan ook twee exemplaren van
Eucommia ulmoïdes, een boomsoort, die nog slechts
kort geleden in C h i n a ontdekt en naar E u r o p a
overgebracht is. De bast wordtin C h i n a alsgeneesmiddel gebruikt; ze bevat, evenalsdebladen,een stof,
die met rubber overeenkomt. Wij kennen nog slechts
mannelijke exemplaren en de bloem is onvolkomen,
waardoor nog niet vast staat in welkefamilie deboom
thuis hoort (misschien in die der Hamamelidâceàe).
Onder de Populieren zijn velesoorten uit A m e r i k a ,
o.a. Popülus candicans (aromatisch) en de meer bekende Populus deltoïdes (= canadensis), tegenwoordig
veel geplant in plaats van de zwarte Populier.
E u r o p e e s c h zijn:
Populus nigra (swarte Populier);
Populus alba (Abeel);
Populus tremula (Esp., Trilpopulier).
Een variëteit van de swarte Populier is Populus

a
o
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nigra var. fastigiata f = pyramidalis), de algemeen
geplante z.g. „Italiaansche populier". ')
De Moräceae (moerbeiachtige)zijn vertegenwoordigd
door de weinig in tuinen voorkomende Morus alba
var. pendula (treurvorm van dewitte Moerbei)en door
Broussonetia papyri/era (Papierboom) een <? en een
$ volwassen exemplaar. Beide hebben den kouden
winter 1916—'17 zonder schade doorgemaakt; ze vormen veel uitloopers op vrij grooten afstand van de
stammen. De bastvezels dienen voor 't vervaardigen
van het zoogenaamde „Indiapaper",waarvanin Japan
het papieren geld wordt gemaakt. De bladen zijn
onregelmatig ingesneden. s)
*)De„Italiaanschepopulier", eenonzermooistezuilvormigeboomen,isnietuit I t a l i ë afkomstig.Merkwaardigis
datvandezentwee-huizigenboomalleenmannelijke exenv
plaren in de kuituur voorkwamen, die altijd van stek,
dus vegetatief voortgekweekt waren. Toen men,omdoor
kruising nieuwe gezonde planten te krijgen, naar vrouwelijke planten ging zoeken, bleek dat zij in I t a l i ë
nergens in 't wild te vindenwaren. Hetgelukteeenhoutvester in Boheme eenevrouwelijkepyramidaal-populier
optesporen, waarvanzaadgewonnenwerd.DeLuntersche
tuinbouwvereeniging, die kruismgsproeven neemt met
boomsporten en variëteiten welke reeds eeuwen lang
vegetatief Vermeerderd zijn, d.w.z.alleoorspronkelijk van
één exemplaar zijn voortgekweekt, en die al of niet tengevolgedaarvanachteruitgangvertoonen,dezevereeniging
nuheeft nieuwezaadplanten vandeItaliaanschepopulieren
gewonnen en twee er van aan het arboretum afgestaan
(een z.g. mannelijk en vrouwelijk exemplaar;.
*) De bast van vele boomsoorten is nuttig. De „schil"
van 't eikenhakhout ('t schelhout, dat overblijft is brandhout) geeft looistof voor de leerfabrieken. Die looistof
wordt ook uit de eikels verkregen, vooral van Quercus
Vallonea (Aegilops).
De bast van enkele wilgen (Salix purpurea) en berken
{Betuia alba in E u r o p a en Betuia lenta in Amerika)
dient tot het looien van fijn leer, zooals saffiaan enRussisch juchtieer,datzijngeurverkrijgt dooreenebewerking
met uit berkenhout gewonnen olie.
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Madura pomifera (= aurantiaca), die een boom
kan worden.
In een klein perk (waar ook Betuia nana staat)
vindt men nog enkele laagblijvende katjesdragers n.l.
de aromatische Gage/soorten:
Myrica Gale (de Gagel uit onze veenstreken);
Myrïca cerifera (Amerikaansche Wasboom). De waslaag, die op de vruchtjes voorkomt, wordt gebruikt
om er kaarsen van te maken;
Myrica (= Comptonia) asplenifolia, de Varenbladige
Gagel.
Voorbij het steenen gebouwtje, waartegen een deel
der klimop (Hederajsoorten, staan begint het vak der
Nooten, deJuglandâceae, die over de geheele Noordhelft der wereld hun verspreidingsgebied uitstrekken:
Juglans regia (deEuropeesche okkernoot) ; een mooie
variëteit is var. laciniata (met ingesneden blad), en
interessant de var. monophylla met enkelvoudige, in
plaats van gevinde bladen hiervan is het blad tot
op het eindblaadje gereduceerd; sommige bladen vertoonen nog vinnen.
Juglans Sieboldiana, uit Oost-Azië, met veelbloemige katjes en dientengevolge lange trossen vruchten,
die echter niet eetbaar zijn.
Pterojcdryafraxinifolia (deKaukasische Vleugelnoot).
Dit zijn deintuinen hetmeestvoorkomende soorten.
Zuiver Amerikaansch is alleen het geslacht Cdrya
(= Hicoria) met o.a. de soort C. glabra.
Ten slotte hebben we nog een paar mooie klimplanten te vermelden, die binnen de Monochlamydeae
de hoogste trap van ontwikkeling bereikt hebben:
Polygonum baldschuanicum en P.Aubertii (tot de
familie der boekweit behoorende),enDuitsche Pijp, d.i.

19
Aristolochta macrophylla (= Sipho) tegen de bruine
iep groeiend.
Wij zijn nu aan de Calyciflorae (kelkbloemigen)gekomen, de hoogste groep uit deonderklasse derChoripetalae (planten met kelk en losbladige kroon). Van
de familie der Corndceae vinden wij hier:
Cornus florida, C.Kousa en C. candidissima (deeerste
twee nauwelijks winterhard) ; zij hebben mooie witte
bloeiwijzen.
Cornus mas, de Kornoelje, met gele bloemen en
roode eetbare vruchten, bloeit op het eind van den
winter vóór dat het blad verschijnt; deze soort kan
een aardige, bloeiende heg vormen; een mooie bonte
variëteit is C. mas var. tricolor.
Cornus alba (Cornus sanguinea der kweekerijen;
de echte C. sanguinea wordt nauwelijks gekweekt),
met variëteiten o.a. var.Spaethii (goudgeel)en Cornus
tatarica met de var. sibirica hebben alle rood hout
(vooral in den winter) en zijn gewaardeerde sierheesters. In O o s t N.-Amerika danken de bosschen,
waarin Cornus wild als onderhout voorkomt,een deel
hunner herfstglorie aan de najaarstinten van Cornus
en Nyssa (een boomachtig Cornaceën geslacht).
Aucuba japonica ; deze plant,door THUNBERGin 1783
alseen dereersteJapanscheplanten naar N e d e r l a n d
meegebracht, was een vrouwelijk bontbladig exemplaar. De twee-huizigheid viel pas op, toen de struik
de volgende jaren geen vruchten meer vertoonde.Het
gelukte aan FORTUNE in 1861 om uit Y o k o h a m a
naar E n g e l a n d een mannelijke plant te sturen, die
daar in 't wild in den gewonen groenen vorm voorkwam. Drie jaar later werd de eerste met vruchten
beladen Aucuba in K e n s i n g t o n tentoongesteld.
De Aralidceae geven ons de nooit genoeg te waar-
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deeren altijd groene Klimop (Hedera Helix) met tal
van mooie variëteiten;o.a.vinden weinhet arboretum,
tusschen de iepen en tegen het steenen gebouwtje:
Hedera Helix var. arbórea (Boomklimop), var. conglomeraten, var. colchica (met groote, hartvormige
bladen), var. sagittifolia (met pijlvormige bladen).Verder zijn er een paar aardige heesters uit deze familie
van de geslachten:
Acänthopdnax, Panax en Dimorphanthns, de laatste
met zeer groote dubbel gevinde bladen. In dit perk
staat ook het eenige winterharde heestertje uit de
groote familie der Umbelliferae (Schermbloemigen):
Bupleurum fruticosum.
Nog vóórdat de hazelaars stuiven, bloeien een paar
Thymelaedceae, die in het volgende perk staan:
Daphne Meseréum (Peperboompje) en Daphne Laurole'a(groenblijvend), terwijl D. Cneorum later bloeit.
Shepherdea argentea (de echte „Buffalo Berry")
opent in denzelfden tijd harebloemetjes. In de kweekerijen wordt, onder dezen naam meestal Elaeagnus
argentea geleverd.Ditiseen steppenstruik uit NoordA m e r i k a die vooral door het blad mooi is. Zoowel
Shepherdea als Elaeagnus behooren tot de familie
der Elaeagndceae. Een andere soort dezer familie is
Elaeagnus longipes (= edulis), in de kweekerijen
ook wel als E. argentea gekweekt,metmooiblad, doch
vooral met fraaie eneetbarevruchten, dieeruitzien als
Japansch lak met goudpoeder erover. En verder ook
Hippóphaë salicifolia, uit de Himalaya, eenboomvormigezustersoort der duindoornstruïk. (H. rhamnoïdes).
Wij komen thans in hetzelfde perk aan de familie
der Leguminosae. Heel vroeg bloeit, nog even vóór
de bladontwikkeling, de zoogenaamde Judasboom d.i.
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Cercis Siliquastrum. Delilarose bloemen ontwikkelen
zich ten deele uit slapende knoppen, dieaan den stam
en oude takken voorkomen, een tropisch verschijnsel,
„cauliflorie" genaamd, dat in onze gematigde flora
niet voorkomt en deze Cercis als een vreemdeling
doet kennen; zij hoort thuis in het subtropisch Midd e l l a n d s c h e zeegebied).
In dezelfde onderfamilie (Caesalpinoïdeae) alsCercis
behooren ook:
Gymnocladus dioica (= canadensis, Doodsheenderenboom); een groot exemplaar staatvóór het ingangshek.
Gleditschia triacanthos, verkeerderlijk Christusdoorn
genoemd. De echte Christusdoorn is Paliurus SpinaChristi (Rhamnacede) die in Z.-Europa en VóórA z i ë thuis hoort).
Van Gleditschia en Gymnocladus bestaan chineesche
soorten, die beide zeep leveren in hunne peulen.
De onderfamilie Papilionoïdeae (Vlinderbloemigen)
vormt de grootste groep binnen de Leguminosae.
Daartoe behooren de geslachten Amorpha, Caragana,
Colutea enz., verder:
Robinia, waarvan deAmerikaansche R. Pseudacacia
onze z.g. „Acacia" is (tot de echte Acacia's behooren
de z.g. Mimosa's uit het Zuiden); ook Brem in verschillende geslachten, soorten en variëteiten, zooals
Cytisus nigricans, Cytisus praecox, Cjrtisus Scoparius
(•=. Sarothamnus vulgaris, de gewone Brem) met de
var. flore albo en de var. Andreanus (de bloemen
roodbruin gevlekt);
Laburnum anagyroïdes (= vulgare), de Gouden
Regen uit Zu id-Eu ropa en L. alpinum (later
bloeiend); een aardige variëteit is var. quercifolium
(met ingesneden blad);
Cytisus pupureus, een halfstruik, die dikwijls op
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stammetjes van den Gouden Regen geënt wordt.Op de
entplaats is eenmaal in een Fransche kweekerij een
bijzondere knop ontsprongen, waaruit een z.g.enthybriede is voortgekomen. „Adams Gouden Regen",
Laburnocytisus Adamii, die in bloem enblad tusschen
de vegetatieve ouders instaat maar onvruchtbaar is.
Bovendien geeft ze uit sommige knoppen weer de
ouders terug, zoodat men tusschen de vleeschkleurige
korte trossen der hybriede de lange gele trossen van
den gouden regen ziet hangen en op andereplaatsen
kleine schijnbare heksenbezems z.g. „nesten" van
Cytisus purpureus, met hare kleinere blaadjes en
paarsche bloemetjes, die twee aan twee bij elkaar
zitten. ')
In het randperk tegenover de Leguminosae vinden
we de Saxifragdceae, waartoe behooren:
Philadelphus coronarius (deBoerenjusmijn) en andere
soorten van dit geslacht (die niet verward moeten
worden met deechtejasmijnen,soortenvanhetgeslacht
Jasminum). Een niet riekende soort is Ph. inodorus.
De firma LEMOINE te N a n c y , die een speciale tak
van haar bedrijf aan hybridiseeren heeft gewijd, verkreeg een bastaard Philadelphus Lemoinei uit Philadelphus coronarius x microphyllus. Een aardige
variëteit hiervan is Ph. Lemoinei var. flore. atropurpureo maculato (met roodgevlekte bloembladen).
BehalvePhiladelphus zijn Deutsia, Ribes, Hydrangea
(en Hortensia) belangrijke geslachten indeze familie;
Deutsia crenata is in verschillende variëteiten te zien;
Deutsia Lemoinei is een bastaard, die weer aan den
genoemden kweeker herinnert.
l

) Over deze enthybrieden zie verder blz. 25bijCrataegomespiliis.
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Ribes sangui'neum is als bloemheester zeer in trek»
vooral de mooievariëteiten metvleeschkleurige, witte,
donkerroode engevuldedonkerroode bloemen.Desoort
is door DOUGLAS uit W e s t N.-Amerika gebracht.
Ribes aureum heeft fraai gele bloemen, maar een
slordigen habitus.
LEMOINE kruiste Ribes sanguineum X aureum en
verkreeg de oranje bloeiende,rechtopgroeiende Ribes
Gordonianum. Aardig, vooral in vrucht, is Ribes
alpinum var. foliis luteis; mooiegoudgeel gestippelde
bladen heeft Ribes nigrum var. aureum. '
Verder hebben wij de Hydrangea's waarvan ook
een klimmende (of kruipende) soort bestaat nl.
Hydrangea petiolaris (= scandens), in de kweekerij
ook wel Schisophragma scandens genoemd wordten
die, evenals de fraaibladige H. radiata {— nivea) met
sneeuwwitte onderkant der bladen, maar weinig in
tuinen wordt gevonden. Zelden treffen wij ook de
geslachten Jamesia en Escallonia aan, waarvan de
soortenJamesia americana enEscallonia rubra eenigszins op Berberis gelijkende bladen hebben. Geen van
beide zijn volkomen tegen harde winters bestand.
Naast de Saxifragdceae staan de Staphylaedceae en
deHamamelidâceae, diezichgrootendeelsdoor vroegen
bloei onderscheiden:
Hamamelis (Toovernoot) soorten hebben mooie gele
bloemetjes, die öf laat in den herfst öf in Februari,
Maart verschijnen.
Liquidambar styraciflua is deAmerikaansche Storaxof Copalboom; de bladen gelijken op die van een
Eschdoorn, maarstaanverspreidenzijnfraai herfstrood.
Parrotia bloeit in ons klimaat weinig,is meer bekend
omdeschitterende herfstkleur derbladenaandenboom.
De schors van den stam wordt al jong afgestooten
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op de wijze, zooals de verwante Platanen dit vertoonen. Van dit geslacht is de in E u r o p a vrijwel
algemeen voorkomende soort aanwezig:
Platanus acerifolia. De echte P.orientalis noch de
Amerikaansche P. occidentalis treffen wij in onsland
aan.
Tegenover de Plataan (waaronder een bank staat)en
naast het Leguminosenvak ligt het vak der Rosdceae.
De familienaam op deetiketten heeft eenetoevoeging:
Spir., Ros., Pom., of Amygd., afkortingen voor de
onderfamilies: Spiraeoïdeae, Rosoïdeae,Pontoïdeaeen
Amygdaloïdeüe, waarvan resp.Spiraea, Roos, Appel en
Pruim belangrijkevertegenwoordigendegeslachtenzijn.
De Spiraea's zijn alle struiken, met bloeitijden van
het vroege voorjaar tot in den zomer.
De kleinste is Spiraea bullata (= crispifolia),
een aardige rotsplant. Vroege en prachtige witte
bloeiers zijn b.v.Spiraea Thunbergii en de bastaarden:
Spiraea Vanhoutteï en Spiraea argula ; later bloeiend
zijn o.a. Spiraea canescens (wit), de bastaard Spiraea
Bumalda (rood), met hare beide ouders Spiraea dlbiflora (wit) en Spiraea japonica (rood) en met hare
prachtig donkerroodbloemige variëteit Spiraea Bumalda var. Anthony Waterer.
Nog latere bloeiers zijn o.a. Spiraea Douglasii en
S.salicifolia, het „theeboompje",een deroudst bekende
sierstruiken.
Spiraea ariaefolia (= Holodiscus discolor), die in
den zelfden tijd bloeit, wordt door den een tot de
Spiraeoïdeae, door den ander tot de Rosoïdeae gerekend.
Sorbaria stellipila en S.assurgens zijn mooie heesters.
Van de Roosachtigen zijn zooveel mogelijk echte
soorten gekweekt:
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Rosa lutea is verwant aan de z.g. „Perstan Yellow";
Rosa serfcea var, pteracantha, heeft roodgevleugelde
stengels;
Rosa rübiginosa, de „Sweet briar" oî Schotsche roos,
met een geur van zure appels aan 't blad;
Rosa villosa (= pomifera), de bottelroos ;
Rosa rugosa, de Japansche Bottelroos;
Rosa Watsoniana, met fijn gevind blad.
Van de Bramen zijn opmerkelijk de nieuwe Rubus
bambusarum, die in C h i n a in bamboesboschjes voorkomt, verder de struikvormige Rubus nutkanus en
Rubus odoratus, beide met mooie, groote bloemen.
Voor vrucht komt, behalve de gewone inheemsche en
eenige Amerikaansche bramen, nog in aanmerking:
Rubus phoenicolasius, de Japansche wijnbes.
Kerria japonica is een van THUNBERG'S eerste invoeringen uit J a p a n geweest. Meer algemeen zijn de
gevuldbloemige variëteit Kerria jap. var. flore pleno
en de bonté var. foliis variegatis.
Evenals de Rozen zijn ookeen deelder Cotoneasters
(Rosaceae-Pomoïdeae) op deoostzijde van de rotspartij
geplant; daar vinden wij o.a.:
Cotoneaster acuminata, met een struikvormige variëteit
„Symonsii" en een vlakgroeiendelagevar.„prostrata"':
meer bekend als C. horisontalis.
Laagblijvende soorten zijnerverder,ineenapart perk.
Cotoneaster buxifolia, C.microphylla, C.adpressa, e.a.
Van Sierappels zijn inhet Arboretum o.a.aanwezig:
Malus prunifolia, met groote, witte bloemtuilen,
M.Halleana (met mooie donkerroode bloemen enook
bruinrood blad), M. floribunda met de var. atrosanguinea, M.Scheideckeri (floribunda X prunifolia) en
de nog zeldzame M.Sargentii, (bloemen wit).
Onder de Meidoorns treffen wij aan:
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Crataegus oxyacantha var. spinosissima (Meidoornvariëteit met de dorens in bundels);
Crataegus uniflora(metafzonderlijk zittende bloemen);
Crataegus crusgalli (met mooi blad engrootedorens).
Crataego-mespilus Dardarii en Asnieresii zijn interessante enthybrieden tusschen Meidoorn en Mispel,
ontstaan uit knoppen op de entplaats van een mispel
op meidoorn als onderstam.
De onderzoekingen van WINKLER, BAUERe.a. hebben
geleerd, dat deze enthydrieden geen chimaeren zijn
(planten die over haar geheele lengte voor de eene
helft tot ééne soort, voor de andere tot een tweede
soort behooren),maar z.g.periklinaalchimaeren, in wier
stengels de twee soorten elkaar omvatten. De exemplaren op het Arboretum vertoonen beide splitsingen,
zoowel in Meidoorn als in Mispel.
De Amygdaloïdeae onder de Rosdceae zijn voornamelijk vertegenwoordigd door het geslacht Prunus,
waarvan sommige door hun bloei, andere door hun
blad (rood- of bont gekleurd, soms lederachtig en blijvend)uitmunten. Onzeeetbare pruime-en kerseboomen
behooren hier eveneens bij; daarvan vinden wij hier
alleen de Kroosjesboom (P. cerasifera = Myrobalana),
waarvan de bruinbladige variëteit (var. atropupurea
Pissardii) zeer veel in tuinen voorkomt, en de Allerheiligen kers (P. acida var.semperflorens), wier bloeiwijze lang doorgroeit en bloeien blijft.
WijstekennuovernaardeConiferae (Naaldboomen) ');
in het perk staan, vanaf dekant derRosdceae, achtereenvolgens: de Thuj'asoorten (Levensboomen), Sequoia
gigantéa (Reusenboom van Californie), Cryptomeria
japonica, Sciadopitys verticillata (Parasolspar), Abiesl
) Niet alle hebben echter naaldvormige bladen, b.v.
Ginkgo en Thuja.
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soorten (Dennen), Picea-soorten (Sparren), Tsuga-soorten,Pseudotsuga Douglasii, degeslachten Pinus (Pijnboomen), Cedrus (Ceders), Araucaria ; de Taxus-groep
en Ginkgo biloba. In het aansluitende randperk, vanaf
de Hamameliddceae, staan deChamaecy"paris-soorten,
verderop de geslachten Larix (Lorkenboomen), Taxodium (Moerascypressen) enJuniperus (Jeneverbessen);
J. nana en J. Säbina staan ookopderotsbij den vijver.
De Coniferen zijn ook in den winter een bezoek
waard. Tot hen behooren, naast Beuk en Eik, de
voornaamste boomen van de N o o r d e l i j k e E u r o peesche woudzone:
Pinus silvestris (gewone Pijnboom, de „grove den"
der boschbouwers, met twee naalden bij elkaar);
Larix decidua (= europaea, de Europeesche Lorkenboom, winterkaal, met korte naalden in bundels);
Picea excelsa (gewone Spar, „fijnspar" der boschbouwers; met afzonderlijk staande, korte naalden, die
vierkantig in doorsnede zijn);
Abies alba (= pectinata, Zilverden, met afzonderlijk
staande, korte naalden, die in doorsnede plat zijn);
Pinus montana, deBergpijn enJuniperus nana (dwerg
Jeneverbes), die hoog in de gebergten in destreek der
alpenrozen thuis hooren.
Juniperus communis (de Jeneverbes onzer heiden).
Uit Frankrijk komt P. Pinaster (de Zeepijn) en uit
I t a l i ë P. Laricio, waarvan vooral de sterkere var.
austriaca veel geplant wordt.
Vertegenwoordigers uit de K a u k a s u szijn PiceaOrientalis en Abies Nordmanniana (dieveelintuinen staat).
Uit J a p a n vindt men Cryptomeriajaponica (aldaar
de belangrijkste boschboom), Sciadopitys verticillata
(de Parasolspar, met kranswijs staande naalden, die
eigenlijk kortlooten zijn), Chamaecyparis obtusa (een
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belangrijke boschboom), Abtes Veitchii; van C h i n a
is herkomstig Ginkgo biloba, eigenaardig om zijn
waaiervormige,afvallende bladeneninteressant wegens
de ontdekking der spermatozoïden in de mannelijke
bloemen. Zelfs in C h i n a ishij vrijwel uitgestorven en
behoort meer in vroegere aardperioden thuis).
Van het Atlas-, L i b a n o n - en Hima l a y a-gebergte
zijn de drie Ofifer-soorten afkomstig, resp. Cedrus
atlantica, C.Libani enC.Deodara;denaaldeningroepen
gelijken op die van Larix, maar zijn vierkantig en
wintergroen. Op de H i m a l a y a groeit ook de mooie
Pinus excelsa met hangende naalden in bundels van
vijf, de „Tranenpijnboom".
Uitdewouden van N o o rd-Amerika vindt men ophet
arboretum o.a. Picea alba, Pinus strobus (Weymouthpijn) en P.rigida (die indertijd bij vergissing als het
z.g.Pitchpinehout in E u r o p a isingevoerd), Juntperus
virginiana (diehet potloodhout,ookcederhoutgenoemd,
levert), Thuja occidentalis (de Westersche Levensboom), de winterkale Taxodium distichum (Moerascypres), welke opvochtige plaatsen ademwortels vormt
eneigenaardigetakjes heeft,dieevenalsbladen afvallen.
P a c i f i s c h N o o r d - A m e r i k a is het Dorado der
Coniferen; van daar zijn in hetarboretumo.a.vertegenwoordigd: Pinus Lambertiana, Picea Engelmannii,
Abies nobilis en A. concolor, Pseudotsuga taxifolia
(= Douglasii, de Douglasspar), Chamaecyparis Lawsoniana, Sequoiagigantéa (deReuzenboomder S i e r r a
N e v a d a ) . Dat zijn alle belangrijke boschboomen,die
bij ons veel iri parken voorkomen.
Uit Z u i d - A m e r i k a komtdeinteressante^4ra«cana
araucana (= imbricata) met hare harde stekelige,
breede bladen; de vruchten zijn zoo groot als een
kinderhoofd en de zaden leveren een gezocht voedsel.
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Behalve de genoemde vindt men op het arboretum
nog b.v. de vrij zeldzame Cunninghamia chinensis
en Cupressus arisonica, vrijwel deeenigegoed winterharde echte Cypres. Een bijzondere variëteit is Picea
excelsa var. virgata (Slangenspar), wier takken met
weinig of geen vertakking doorgroeien en die ook in
de natuur voorkomt, zelfs boschvormend.
Interessant zijn ook de z.g. gefixeerde jeugdvormen,
voornamelijk van Chaemaecyparisen Thuja's. Sommige
soorten hebben n.l. in hun prille jeugd andere bladen,
dan op rijperen leeftijd; zelfs komen overgangsstadiën
met een tusschensoort van naalden voor. Die jeugdvormen verdwijnen in de natuur bijhetgroeien, maar
de kuituur heeft er enkele gefixeerd, waardoor dus
planten ontstaan, die ook, ouder wordende, dejeugdnaalden behouden. Zoo kan men hier o.a. zien: Chamaecyparis pist/era var. squarrosa, (eersten jeugdvorm), Ch.pisifera var. plumosa (overgangsvorm) en
Ch.pisifera, den volwassen vorm in de natuur. In de
kweekerijen worden die gefixeerde jeugdvormen nog
wel onder den geslachtsnaam Retinóspora vereenigd.
Wij vinden bij Taxodium en Larix den toegang
naar het nieuwe gedeelte van het Arboretum, aangelegd door Mejuffrouw L. H. BAAS BECKING, tuinarchitecte en conservatrice aan de afdeeling Systematiek
en Plantengeografie der Landbouwhoogeschool.
Vooraan vinden we perken met eene uitgebreide
Ericaceè'ngroep, waarbij dezeer zeldzame echte Asalea
chinensis naast Asalea mollis en Asalea mollis-chinensis '). Hier vindt men ook de verschillende Alpen.
x

) De geschiedenis en bijzonderheden van dezesoorten
en van hare bastaarden ka'n men vinden in een opstel
van DR. J. VALCKENIER SURINGAR in de „Gartenflora",
1908,Heft 19.
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rosen (Rhododendrum-soonen), Kalmia's met hunne
bloemknoppen als suikerbonbons, de Europeesche
Boschbes, de Roode Boschbes of Vossebesen de Veenbes (resp. Vaccinium Myrtillus, V. Vitis-idaea en
V. Oxycoccos), en de Groote bes „Cranberry" uit
A m e r i k a (thans o.a. ook op T e r s c h e l l i n g en in
S c h o t l a n d ) n.l.V. macrocarpum, waarvan de vruchten ook in den handel voorkomen.
Verder op dit nieuwe terrein is aan de Oost- en
Noordzijde eene grootere collectie van Coniferen begonnen,aansluitendaandebestaandeCo«//i?m/groepen;
men vindt er b.v. uit het geslacht Abies: A. Mariesii
numidica, sibirica, homdlepis, arisonica, Webbianaenz.
In het midden van het terrein ligt een kunstmatig
complex slooten en poeltjes, dat metden omliggenden
grond een aantal in N e d e r l a n d wild voorkomende
water-, moeras- en veenplanten bevat, terwijl op
den terrasmuur, die het terrein in een hoogeren lager
gedeelte scheidt, aardige rotsplanten voorkomen. De
trap in den terrasmuur is gebouwd van rolsteenen,
zoowel van Skandinavisch-, als Ardennengesteente
afkomstig, die bij het grondwerk ter plaatse voor den
dag zijn gekomen. De steenen van het randbed aan
het eind van den muur zijn van denzelfden oorsprong.
Op dit hoogste gedeelte is een pergola in aanleg
voor de fclimplanten der Vitâceae en eventueel voor
nog eene enkele andere familie.
Doch wij vervolgen onzen weg inhet oude gedeelte
en komenaan degroep derDisciflorae (schijfbloemige),
die ook tot de onderklasse der Choripetalae behooren.
Het vak aan het begin van de pergola, het grasveld
ter weerszijden ervan, en het vak aan het eind der
pergola naast de Taxodium's zijn met deze groep beplant, die op eenige uitzonderingen na (zooals de
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Kastanjes, een enkele Eschdoorn en de Ceanothussoorten)gekenmerkt isdoor weinigopvallendebloemen,
wat weer vergoed wordt door mooie vruchten ofdoor
mooie bladen en herfstkleuren bij de Rhus-soorten,
eenige Eschdooms en de Wingerden.
Het vak aan het begin der per-golabevat de Hulsten
(Ilex) en Palmboompjes (Buxus) ; bovendien is daar
o.a.hetgeslacht Evonymus (Kardinaalsmutsen, wegens
de roode zaden in de geopende vrucht), waarvan
E.latifolia de mooiste soort is.
Enkele Rhamnus- en Evonymussoorten hebben geneeskrachtige eigenschappen en vinden tegenwoordig
nogtoepassing; zooookde Wijnruit (Rutagraveolens),
eene kruidachtige plant, die in hare bladen olieklieren
heeft, evenals andere Rutâceae: Citrus trifoliata en
Orixa japonica, waarvan de gewreven bladen welriekend zijn.
Ailanthus glandulosa (deHemelboom uit China) van
de familie Simarubâceae, waarvan de planten zichdoor
eene bittere bast onderscheiden, staat ook indit perk,
zoomede de Worgplanten : Celastrus scandens en
Cel.orbiculata.
In het grasveld ter rechterzijde staan de Kastanjesoorten, o.a. de gewone Paardenkastanje (Aesculus
Hippocdstanum) die in de Balkan wild voorkomt, de
geelbloemige Aesculus octandra, en deroode bastaard
Aesculus cdrnea (•=• rubicunda). Een struikvormige,
aardige soort is A.parviflora (= macrostachya).
Van de Eschdooms (Acer), in het tegenoverliggende
grasperk zijn o.a. de volgende soorten aanwezig:
Acer saccharum MARSH, de echte Suikerahorn, waarvan in de streken van N o o r d - A m e r i k a , waar hij in
bosschen voorkomt, het sap gewonnen wordt om er
suiker uit te bereiden.
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Acer saccharînum L.l) (=A. dasycarpum Ehrh.), met
de variëteit Wieri-laciniatum, eenonzer mooiste parkboomen.
Acer californicum, in een <ƒen een $ exemplaar;gewoonlijk wordt onder dezen naam eene variëteit van
Acer Negundo met violetberijpte twijgen verstaan en
geleverd. De bladen zijn viltig behaard.
Bijzondere soorten zijn nog Acer carpinifolium (met
haagbeukachtig blad), Acer macrophyllum (met zeer
groot blad), Acer Monsspessulanum en Acer Ginnala
(met mooi gevormd blad,bovendien fraai herfstrood is).
Acer platanoïdes is in bloei (April) één reuzenbouquet;
mooie variëteiten zijn A. platanoïdes var.Sch-wedle'ri
en var.digitatum foliis aureo marginatis.
In de Eschdoom-groep vindt men ook de rankende
Vitdceae (Wijn-en Wingerd-sooriein),waaronder debekende zelfhechtende Wingerd (Pse'dera tricuspidata
= Ampélopsis Veitchii) en de mooie maar langzaam
groeiende Ampélopsis heterophylla var. elegans (met
bont gekleurde, ingesneden bladen)".
Door de pergola teruggaande naar het kruispunt,
ziet men in het park der Anacardidceae, naast de
Taxodium's, in den herfst in vrucht de soorten van
Rhus typhina (Fluweelboom, met roode fluweelen
vruchtstanden) en van Rhus Cotinus (Pruikeboom),
wier de pruiken worden gevormd doorde uitgegroeide
behaarde bloemsteelen; Rhus tóxicodendrum verdient
nog afzonderlijke vermelding; het is eene zéér giftige
klimplant, die om zijne gelijkenis met wilde wingerd
in A m e r i k a en ook hieren daarinonze kweekerijen,
Ampélopsis Hoggii genoemd wordt.
lil dit perk vindt men ook de weinig voorkomende
') Acer saccharinum WGH. is = A.saccharum MARSH.

geslachten Koelreuteria en Xanthdceras (Geelhoorn ;
in de bloem zijn vijf horenvormige gele klieren).
Nu komt de derde groote groep uit de onderklasse
der Choripetalaeaan debeurt, nl.dieder Thalamiflorae
(Bloembodemstandigen). Hiervan zijn de Tamarix-,
Hypericum- en Linden-groep reeds bij het begin van
de wandeling behandeld).
De Magnolia's zijn de voornaamste planten van het
thans bereikte vak der Magnolidceae etc.; zij kunnen
plantengeografisch intweegroepen gesplitst worden, de
Noord-Amerikaansche- en de Oost-Aziatische soorten.
De eerstgenoemde bloeien na het ontluiken der bladen,
de laatstgenoemde bijna alle er vóór. Tot de vroegbloeiende soorten behooren de bekende bastaarden
M. Soulangeana en M.Lennéï (M.precia X M.denudata); M.Lennéï heeft meer vanM.denudata(= purpurea = obovata) door hare donkergekleurde bloemen,
lateren bloei,en lageregroeiwijze, dan M. Soulangeana,
die hooger opgaat, vroeger bloeiten lichtrose bloemen
heeft, wat meer overeenkomt met de witbloemige
M.precia (= Yulan). De vroegste soort isM.stellata
(= Halleana, met witte stervormige bloemen).
Tot de Amerikaansche soorten behoort o.a.de soort
M.virginiana (= glaucaj, met sterk riekende roomkleurige bloemen en M.parviflora, witbloemig met
roode stamperdrager en meeldraden.
M.hypoleuca en M.acuminata zijn verder mooie
soorten (de laatste met eigenaardige groene bloemen).
Liriodendrum Tulipifera, de Tulpenboom, ook een
Magnolidceae, is een der eerste boomen, die uit
A m e r i k a in E u r o p a ingevoerd werd. ') Op het
l

) Bijzonderheden hierover staan in het opstel „deVerzameling Houtgewassen" van L. H. BAAS BECKING, I.e.,
zie literatuuropgave nr. 3.
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Arboretum is ook een goudbonte variëteit aanwezig:
L. Tulipifera van aureo marginatum.
Sassafras varüfolia (= S.officinale —Laurus Sassafras) is een Laurdceae, waarvan zoowel de bast als
het hout (van stam en wortel) voor medicinale doeleinden gebruikt worden. De bladen hebben een eigenaardigen, variabelen, onregelmatigen vorm.
Langs de pergola en in hetMagnoliaceën-vak staan
een aantal klimplanten:
Actinidia arguta en A. Kolomikta, Oost-Asiatische
planten, geven geregeld bloemen,dochzelden vrucht 1 ).
De vleezige vruchten zijn eetbaar en in C h i n a zeer
gezocht..
Akebia quinata en A.lobata, eveneens uit O.-Azië,
zijn snelgroeiende klimplanten met eigenaardige, wijnroodgekleurde, éénhuizige bloemen. De vruchten, in 't
bizonder van A. lobata, zijn zoo groot als pruimen en
eetbaar.
Menispermum canadense heeft hoofdzakelijk om 't
blad waarde en is een zeer krachtige groeier.
Het voornaamste klimplantengeslacht in dezegroep
is Clematis, waarvan hierin hoofdzaak dewilde soorten
geplant zijn:
Clematis montana (zeer vroeg bloeiend), C. montana
var. rubens, C. tangutica (geel), C.Vitalba (de wilde),
C.Viticella (rood), enz.
Vele andere grootbloemige bastaarden en variëteiten
komen algemeen in tuinen voor.
Aan de Zuidzijde van vijver en rots vinden we
verder een perk met het geslacht Berberis. Lang bekende soorten zijn o.a.de West Noord-Amerikaansche
Berberis (Mahonia) Aquifolium en X Berberis steno') Op „Gooiland" te 's-Graveland worden jaarlijks rijpe
Actinidia vruchten sfeoosrst.
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phylla (eerie bastaard van de Zuid-Amer ikaansche
B.Darwinii X B.empetrifolia, die beide eveneens
aanwezig zijn).Nieuwere soorten, uit C h i n a zijn o.a.
B. Wilsonü, B. Tischlert, B. concinna, die echter nog
toonen moeten of ze in ons klimaat voldoen. Onder
de bastaarden behoort nogXB. Neubertii (= ilicifolia)
eene kruising tusschen de Amerikaansche Mahonia
Aquifolium en deEuropeesch-Asiatische Berberis vulgaris. De botanici, die Mahonia als afzonderlijk geslacht beschouwen naast Berberis, spreken hier van
een^bastaardgeslacht Mahoberberis. C h i l i , P a t a g o n i e en V u u r l a n d , vanwaar wij overigens weinig
houtgewassen in cultuur hebben en in den laatsten
tijd ook C h i n a , zijn 't vaderland van verschillende
Berberis-soorten.
De hoogste groep in het plantenrijk vormt de klasse
der Sympe'talae (bloemen met kelk en vergroeidbladige
bloemkroon). Hiervan zagen wij de Ericaceae reeds
in het nieuwe gedeelte (zie blz. 29).Wij gaan nu naar 't kruispunt bij de Linden en
bezien eerst het vak der familie Oledceae, waarin
Seringen en Ligusters de meeste plaats innemen.
Van de Seringen zijn twee groepen te maken :Ae
de meest bekende soorten, die aan het oude hout
bloeien, uit bloemknoppen, die zij dus reeds in een
vorigen zomer gevormd hadden;2edeminder bekende
soorten,dieaanjongepasuitgegroeidescheutenbloeien,
eerst een bladscheut en daaraan pas de bloemtros
vormen; deze bloeien dus later dan de vorige.
Syringa vulgaris, de gewone sering, behoort tot de
eerste groep; bekende variëteiten zijn var. Marie
Legray (enkel wit),^var. Mme Lemoine (dubbel wit)
en de variëteit Charles X en Souvenir deLouis Späth
(resp. blauw paars en rood paars).
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Syringa perska is een tweede soort; en een bastaard
van beidegenoemde isS.rothomagensis (= chinensis) ;
dezeismeer als„Fransche sering" bekend. Tot de later
bloeiende groep behooren de paàrsbloeiende soorten
S.Josikaea en S.^Emodii endewitbloemige S.japonica,
die in bloemvorm een overgang naar het geslacht
Ligustrum vormt.
De Ligusters hebben vooreen deelwaarde alsbloemheesters b.v. L. Stauntonii en L. Ibota, andere, b.v.
L. vulgare, L. ovalifolium (deze is bijna altijd groen)
als bladheesters; zij worden veel als haag gebruikt;
L. sirongylophyllum en L. Henryi zijn nog zeldzaam.
Ligustrum lucidum heeft mooi, stevig blad; deze is
in haar vaderland (China) een zeer nuttige kuituurplant, want de bladen dienen ten eerste om de bijna
kleurlooze vernis, die uit de vruchten van Diospyros
Lotos gewonnen wordt, bruin te tinten en ten tweede
als voedsel voor 't wasinsect „Coccus pela".l)
Van Forsythia viridissima en F. suspensa (Chineesche Klokjes) komt in onzekuituur deeerste alleen
in den langstijligen, de tweede in kortstijligen vorm
voor. De sedert kort in het Balkangebied gevonden
Forsythia europaea heeft kleinere bloemen.
') Ligustrum lucidum is n.l. naast Fraxinus chinensis
de uitverkoren plant, waarop dezeCoccushaareitjeslegt.
Dit geschiedt 'swinters; eind April worden de eitjes,die
in een soort kegelvormige gallen voorkomen, verzameld
en in dunne papieren zakjes luchtig verpakt, zoo vlug
mogelijk vervoerd naar streken, die voor de verdere
ontwikkeling gunstiger blijken te zijn en waardeboeren
groote velden Ligustrum ofFraxinus aangeplant hebben.
Hierop worden de „gallen" gezet en spoedig kruipen de
larven uit en beginnen na veertien dagen reeds was af
te scheiden, wat tot eind Augustus duurt.Detakkenzien
er dan als berijpt uit. Men gebruikt dewasvoornamelijk
voor kaarsen.
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Osmanthus ilicifolia en Phillyrea Vümoriana zijn
mooie, altijd groene heesters; eerstgenoemde gelijkt
oppervlakkig gezien op hulst, maar onderscheidt zich
daarvan o.a. door de overstaande bladen.
Chionanthus virginiana zounaar devormder bloembladen de Papiersnipperboom kunnen heeten.
Het voornaamste boomgeslacht van de familie der
Oledceae is Fraxinus, (Esch), diehier slecht vertegenwoordigd is wegens plaatsgebrek.
Fraxinus Ornus, de pluimesch, is in een exemplaar
aanwezig, dat groot genoeg is om te bloeien en om
een flauw denkbeeld te geven,,hoe mooi hij als volwassen boom zijn kan.
In dit vak staat ook de kleine familie der Jasmindceae, de echte Jasmijnen met de struikvormige soort
Jasminum fruticans en een paar rankende soorten,
waarvan J. nudiflorum, een winterbloeier, het best
winterhard is.
Van de beide vakken aan de andere zijde van het
pad bevat dat der Caprifolidceae met Kamperfoelie,
Vlier en Sneeuwbes, de meeste bekenden. Maar hieronder zijn ook mindergewonesoorten: o.a.de aardige
Lonicéra nitida en L. Henryi, die eerst kort geleden
uit C h i n a zijn geïmporteerd.
Leycestera formosa, hoewel reeds lang gekweekt,
komt nog weinig in tuinen voor; de struik vriest bij
harde winters geheel af enloopt dan 'svoorjaars weer
opnieuw uit om dienzelfden zomer nog te bloeien;de
witte bloemen met roodpaarsche dekblaadjes, die ook
in vruchttoestand blijven, geven den heelen zomer
door een aardigen indruk.
Van de Weigela's (=. Dierville'a) is „Eva Rathke"
met donkerroode bloem een der beste variëteiten.
Lonicéra Morrowii is eigenaardig om de kleur der
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bloemen, die eerstwitis,daarnageelwordt;L. Albertii
is een bijzonder sierlijke bloeier.
L. sempervirens is eene mooie, roodbloeiende, rankende soort; onder den zelfden naam wordt ook wel
(ten onrechte) L. brachypoda (= Halleana = sinensis
= viridis) geleverd, waarvan de variëteit foliis aureo
reticulatis (met goudgeel netvormig geaderde bladen)
veel in bloembakken e.d. gebruikt wordt.
Het andere vak (naast dat der Linden) bevat verschillende families, ieder door slechts één of twee
geslachten en weinig soorten vertegenwoordigd.
Catalpa, Diospyros (Godenpeer), Paulownia ]), Clerodendrum zijn boomgeslachten; de Catalpa's zijn in
het najaar eigenaardig door de lange, hauwvormige
vruchten, die aan den boom hangen.
Diospyros virginiana is verwant aan de ebbenhoutboomen dertropen.Diospyros Lotos enD.Kaki worden
i n . C h i n a en J a p a n om de vruchten gekweekt:
D.Kaki is echter voor ons klimaat niet geschikt.
Halesia tetrdptera, de Sneeuwklokjesboom, is in
bloeitijd beladen metdewitteklokjesvormige bloemen.
Buddleia variabilis heeft prachtige,paarschebloemtrossen, dieeen sterke honinglucht verspreiden, waarop
o.a. de mooie Atalanta vlinders afkomen.
Periploca graeca (Touwboom) is een klimplant uit
de bloembiologisch interessante familie der Asclepiaddceae.
Aan den Zuid-vijverkant is nog een klein perk met
Composieten, dat aardige planten bevat,o.a.deeenige
Australische winterharde heester, die wij kweeken:
Olearia Haastii.
x
)Door VON SIEBOLD in 1835uitJ a p a n 'ingevoerd en
naar Koningin Anna Paulownia genoemd.
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In den vijver groeien Nymphaea's, met witte, gele
en roode bloemen.
Op de rotspartij staan hierendaar groepen heesters,
die als aanvulling dienen van perkgroepen. Verder
vindt men er mooieexemplaren van degrillig groeiende
Juniperus Sàbina, met de geheel over den grond
kruipende variëteit prostrata (kruipende Jeneverbes).
Onder de overige beplanting vallen in den zomer
vooral de Toortsen (Verbascum-soorten) op,met hunne
warmgele bloemtrossen.
Vanaf het hoogste punt der rotspartij, heeft men
een mooi gezicht over het arboretum alseindindruk,
alvorens het terrein te verlaten.
Wageningen, Febr. 1918.

