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Een Arboretum is eene verzameling van winterharde
boomen en heesters ; en een dergelijke verzameling is, als
onmisbaar hulpmiddel bij de beoefening der dendrologie
d. i. leer der Houtgewassen, ook aan de R. H. L. T. en
B. bouwschool aanwezig.
Verschillende oorzaken zijn er welke gemaakt hebben
en nog maken dat het gebied der dendrologie betrekkelijk
weinig bewerkt is en wordt ; in de eerste plaats de aard
der houtgewassen om eerst na verscheidene of vele jaren
tot bloei- en vruchtdraging te komen, terwijl zeer vele dit
zelfs buiten hun vaderland nooit doen ; vervolgens ook de
betrekkelijk groote ruimte die zij innemen, waardoor het
aantal exemplaren dat dicht bij elkaar gevonden wordt,
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meestal gering is en waardoor het vervoer, het bewaren,
het wetenschappelijk bewerken enz. allerhand bezwaren
medebrengt. Een andere oorzaak ishet betrekkelijk geringe
gebruik dat het groote publiek van boomen enheesters
maakt en de onverschilligheid die het heeft voor hunne
eigenschappen en juiste namen.
De onvoldoende beoefening der dendrologie, terwijl het
materiaal door aanvoer, door spontane bastaardeering en
door variatie sterk toenam, heeft eene groote verwarring
teweeggebracht, waarover reeds Loudon in 1840 en Koch
in 1870 in hunne dendrologién uitwijden en die, getuige
de jongste dendrologische werken, ook thans nog bestaat.
Die verwarring uit zich o.a. in het aantal synonymen d.z.
verschillende namen die aan dezelfde plant door verschillende botanici (of door denzelfden botanicus op verschillende tijden) gegeven zijn, terwijl vele van die namen
bovendien homonymen zijn d.z. namen waarmede door
verschillende botanici verschillende planten worden aangeduid. ') In de plantenlijsten der Kew Gardens b.v. is
dit goed waar te nemen ; terwijl op zes willekeurig gekozen bladzijden van de lijst der kruidachtige planten
81 soorten en variëteiten worden vermeld met slechts 32
synonyme namen, komen op zes overeenkomstige bladzijden
van de lijst voor houtgewassen slechts 58 soorten en
variëteiten met wel 73 synonyme namen voor.
Om verbetering in dien toestand te krijgen is in de
eerste plaats noodig een compleet overzicht van alle houtgrewassen die in verschillende deelen der wereld wild voorkomen; en vervolgens een dergelijk overzicht van'alle
gekweekte exemplaren in kweekerijen, tuinen, plantsoens,
enz. Die eerste eisch is in zijn geheel nog voor langen
tijd onuitvoerbaar en zelfs gedeeltelijk moeilijk te voldoen.
Twee belangrijke en onmisbare hulpmiddelen daarbij
zijn herbaria en arboreta; herbaria kunnen in betrekkelijk
1) Zoo zijn b.v. Tilia heterophylla van Ventenat, Tilia alba van Aiion
in de eerste uitgave van zijnen „Hortus Kewensis",en Tilia caroliniana van
Miller synonymen d. w. z. zij duiden dezelfde plant aan; terwijl b.v.
met denzelfden naam „Tilia alba" door Aiton in „Hortus Kewensis"
Ed. ' I is aangeduid T. heterophylla van Ventenat, door denzelfden in
Ed. II T. tomentosa van Moench, door Koehne e. a. daarentegen T.
petiolaris van Decandolle. Tilia alba is dus de homonyme naam van
drie verschillende planten.
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Weinig ruimte zeer vele houtgewassen bevatten ; arboreta
moeten uit zooveel mogelijk compleetc systematische groepen bestaan. Maar de bestaande herbaria en arboreta zijn
alle zeer incompleet, met vele onzekerheden en fouten ;
in een herbarium kan van iedere soort toch ook maareen
klein aantal exemplaren vertegenwoordigd zijn, en van
ieder exemplaar slechts een klein stuk, terwijl boomen
zelfs in het zelfde exemplaar dikwijls sterk varieeren. Voor
voldoende groote arboreta is nergens plaats ; het aantal
exemplaren van een soort is meestal gering; en vele
houtplanten vinden er niet de voor hen noodige factoren
van grond, vochtigheid, temperatuur enz. Het groot aantal onzekerheden en fouten in beschrijvende werken berust dan ook op dat onvolledige materiaal ; en deze
fouten werken op hunne beurt weer verwarrend.
Nu is een goede onderscheiding der planten voor de
botanie als wetenschap natuurlijk een noodzakelijke grondslag; maar ook voor de toegepaste plantkunde is ze van
veel belang. Grove vergissingen zijn gemaakt, b.v. toen
Pinus rigida in zeer groote hoeveelheid in Duitschland
werd aangeplant in de meening dat dit de boomsoortvan
het gewaardeerde Pitschpine hout (P. palustris = australis)
was; en een nog bestaande hinderlijke onzekerheid is b.v.
dat thans, nu de Doitglaspar in zoo grooten getale in
Europa is ingevoerd, men bij een bepaalde boom of
boomcomplex nog niet met zekerheid kan zeggen ofmen
met de viridis of de glauca vorm te doen heeft, terwijl
toch de waarde van het hout vanbeide zeer verschillendis.
Over het algemeen is onze kennis van de houtgewassen der verschillende landen nog zeer gebrekkig; ja
zelfs de kennis van het mogelijke gebruik der producten
van de verschillende houtsoorten die in ons eigen land
voorkomen, laat staan hét gebruik zelf, isnogzeer onvolledig
(cf. Tijdschrift der Nederl. Heide Mij. 19e Jaarg. 4 e afl.).
Ook voor liefhebbers, bezitters van tuinen enz. is de
dendrologie geen onnut ding.Erzijn gelukkignog personen
die van de boomen hunner bezittingen, naam en eigenschappen willen kennen en die zich niet metde gewoonste
soorten tevreden stellen; en ook in ons land is die liefhebberij er geweest toen b.v. een man als Cliffort den
botanicus Linnaeus bij zich haalde; terwijl in onzen tijd de
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heer Schober er een voorbeeld van was. Maar over het
geheel is het met die liefhebberij treurig gesteld; en in
de duizende tuinen van ons land wordt slechts weinig gevonden van hetgeen op het gebied der houtgewassen,
ook op bescheiden terrein, mogelijk is.
Voor de kweekers ten slotte is het van belang hunne
planten in de beste conditie af te leveren, dus zoo goed
mogelijk te kweeken, en ze goed op naam te hebben,
opdat de afnemers ontvangen wat zij wenschen. Wat het
eerste betreft is het b.v. verkeerd wanneer boomen uit
gemakzucht of voordeel door enten worden voortgeteeld,
terwijl goed zaad te verkrijgen is; of wanneer het zaad
niet goed gecontroleerd wordt en gebruik gemaakt wordt
van zaad dat niet van de goede standplaats verkregen is i).
Met de benaming van boomen en heesters is het in
de nederlandsche kweekerijen over 't algemeen niet best
gesteld; vele planten worden er gekweekt onder namen
die door de wetenschap reeds langer of korter tijd veranderd of verbeterd zijn ; en daarbij komen allerhand
verwisselingen.
Zoo zijn b.v. Acer calijorniaon en Shepherded argentea
planten die wel in naam, maar niet inderdaad gekweekt
worden (in onze kweekerijen komen alleen voor een var.
californicum van Acer Negundo en een Elaeagnusargentea);
Picea Alcockiana der kweekerijen is P. aja?iensis\ hunne
Picea acicularis is P. Alcockiana der wetenschap ;in plaats
van Calycanthus floridus wordt gewoonlijk C. fertilis geleverd, in plaats van Cornus sanguinea C. alba; enz.
De ondervinding leert dan ook dat het niet mogelijk
is bij vele namen van catalogi te weten welke plant er
mede bedoeld wordt, en dat het bestellen van planten
onder hunne wetenschappelijke namen tot teleurstellende
verrassingen aanleiding geeft; wie die ondervinding mist
kan er reeds door vergelijking van catalogi van verschillende
kweekers een vermoeden van krijgen.
Zoo wordt b.v. in een catalogus Prunus Pseudocerasus
i) Een voorbeeld hiervan levert weder Pseudotsuga Douglas» (Douglas
spar), die op vele plaatsen te lijden heeft van het ontijdig vormen eencr
tweede zomerscheut. De duitsche dendrologische vereeniging heeft voor
eenige jaren veel moeite en kosten gemaakt om zaad van voldoende
noordelijke streken te verzamelen; dit doel is bereikt, en het voorloopig
resultaat is gunstig.
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met Cerasus chinensis vereenzelvigd, terwijl de laatste een
synonym van Prunus japonica is; en wordt Prunus pendula
als variëteit van die Cerasus chinensis opgenomen. In een
anderen catalogus zijn Prunus japonica variëteiten onder
de soort chinensis gebracht, maar ook onder Amygdalus
pumila, terwijl als variëteit van laatstgenoemde soort bovendien in kweekerijen Prunus nana geldt. In een derden
catalogus is P. japonica onder Amygdalus chinensis te
vinden. Een catalogusnaam als Cerasus Padus serotina
pendula is gemakkelijk als Prunus serotina var. pendula
te herkennen ; minder gemakkelijk is het eenen naam als
Cerasusserotinapendula virginiana thuis te brengen ;serotina,
pendula en virginiana zijn alle drie soortsnamen, pendula
bovendien varieteitsnaam in het geslacht Cerasus (= Prufius).
Betuia pumila in één kweekerij is B. nana, B. rotundiJolia in een andere is B. pumila. Podocarpus Koraiana,
voorzoover die naam nog in kweekerijen voorkomt, is
Cephalotaxus drupacea var. jastigiata. Enz., enz.
De meeste van die namen hebben een min of meer
wetenschappelijken historischen oorsprong, maar stichten
desniettemin verwarring. Daardoor is ook verklaarbaar dat
een zelfde plant als twee verschillende soorten in de zelfde
kweekerij kan gekweekt worden, zooals ik eens bevond
met Spiraea cantoniensis, die driemaal onder verschillende
naam is ontdekt en ingevoerd.
Al deze en nog veel meer verkeerde en minder juiste
benamingen zijn den boomkweekers niet euvel te nemen.
Aan het hoofd van de veel grootere buitenlandsche kweekerijen staan personen die over belangrijk grooter kapitaal
te beschikken hebben en daardoor meer tijd en geld aan
de wetenschappelijke dendrologie kunnen geven ;ook heeft
men in Duitschland en Engeland belangrijke wetenschappelijke centra op dat gebied, en in Duitschland bovendien
een dendrologische vereeniging die de wetenschappelijke
lieden, de parkbezitters en de kweekers bijeenbrengt, tot
eikaars voordeel. Hoe in het buitenland practici ook vreemde
namen kunnen maken, kan blijken uit namen als Spiraea
microphylla superhyperici/olia acutifolia Z a b e l ; of Pntnus
Pseudocerasus siticnsisfloreroseopendula, onder welken naam
in Möllers deutsche Gartenzeitung voor eenigejaren Prunus
pendula werd beschreven.
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Er zijn ook vele gevallen dat de kweekers er absoluut
niets aan kunnen doen onduidelijk te zijn met hunne benamingen, omdat de wetenschap, zelf in die gevallen geen
vast standpunt heeft. Zoo vindt men b.v. in de drie actueele
dendrologische werken van K o e h n e , D i p p e l en J ä g e r
u. B e i s s n e r (alle van omstreeks 1890) resp. Chamaecistus, Loiseleuria en Azalea procumbens, d. i. dezelfde plant
onder drie geslachtsnamen. Een en dezelfde plant is ook
Boretla calabarica ( K o e h n e ) , Dabeocia calabarica (Dippel) en Menziesia polijolia ( J ä g e r u. B e i s s n e r ) ; Menziesia coerulea in J ä g e r u. B e i s s n e r is daarentegen
Bryanthus coeruletis in K o e h n e en D i p p e l . In een
kweekers catalogus komt de plant voor als Phyllodoce
coerulea, ook een historisch te verdedigen naam ; Menziesia
in K o e h n e is weer een ander geslacht. Adodendrum
Chamaecistus in K o e h n e is Rhodothammis Chamaecistus
in D i p p e l en Chamaecistus austriacus in J ä g e r u.
B e i s s n e r ; maar Chamaecistusprocumbens van K o e h n e
vindt men, zooals we gezien hebben, in J ä g e r u.
B e i s s n e r onder Azalea. Enz. enz.
De dendrologen kunnen in deze materie den kweekers
van dienst zijn, omdat zij meer bekend zijn of gemakkelijker
bekend kunnen worden met de geschiedenis der invoering
van eene plant, de verschillende benamingen waaronder ze
beschreven is, hare geographische verspreiding, enz. enz.
De handel in houtgewassen in ons land is belangrijk
genoeg om een in alle opzichten hoog peil der kweekerijen
te rechtvaardigen. Er zijn in Nederland 1417 boomkweekers over 114 gemeenten verdeeld, de helft in Z.-Holland.
Tezamen beslaan zij 2071 H.A. grond, waarvan Z.-Holland
en N.-Brabant de helft hebben ;de grootste kweekerijen zijn
± 50 H.A. groot. Zij gebruiken 4500 M3kassen -j- 55000 M.
platglas (vooral Z.-Holland en N.-Brabant). De uitvoer (vruchtboomen niet meegerekend) was in 1905 8V2. 1o6K.G. (meer
dan de helft naar Pruissen, V« naar Engeland, Ve naar Amerika), voor een waarde van 3 millioen gulden (daarnaast
fruit voor 2, warmoezerijgewassen voor 4, bloembollen voor
7, de geheele tuinbouw voor 17 à 19 millioen gulden). De
invoer bedroeg in 1905 1.1o«K.G. (waarvan %uit België. *)
1) Opgaven over 1905; over 1906 was de uitvoer 6 X 106 K.G.,waarvan naar Pruissen en Engeland ieder bijna '/3, naar Amerika ! / 4 .
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Het aantal gekweekte houtgewassen is thans zeer groot,
maar is klein begonnen. Allereerst heeft Noord-en Midden
Europa haar contingent geleverd ; betrekkelijk weinig plantensoorten uit die streek worden als sierplanten gekweekt
(o.a. de Hulst, Ilex Aquifolium, en het peperboompje, Daphne
Mczereum), maar welzijn langzamerhand van de Europeesche
soorten zooals beuken, eiken, iepen, ook de hulst, vele
variëteiten ontstaan of gevonden en in cultuur gebracht.
Z. Europa* het Middellanasche-zeegebied en de Orient
hebben na N. en M. Europa het eerst een bijdrage geleverd, o.a. de Paardekastanje, Aesculus Hippocastanum,
die reeds ± 1555 in kuituur kwam. Ook onze appel en
peereboomen, onze gewone Plataan (Platanus aceri/olia),
Tammekastanje (Castanea saliva), Sering (Syringa vulgaris),
Boerejasmijn {Philadelphus coronatius), diverse rozen, Rhododendrum ponticum, Ceder van den Libanon, enz. enz.
komen daar van daan. Vervolgens (in de 18e eeuw) heeft
A^. Amerika, in de eerste plaats de O. kant ons met veel
boomen en heesters verrijkt. !) Vooral liefhebbers in Engeland waren daarvan de bewerkers, en met den Engelschen
parkstijl beeft het vasteland ook die liefhebberij voor
vreemde boomen en heesters overgenomen ; daarvan getuigen de historische en ook thans nog beroemde parken
van Wilhemshöhe bij Kassel, Herrenhaus bij Hannover,
Glienike bij Potsdam, Muskau bij Breslau, enz. Van Amerika
hebben wij onze z.g. Amerikaansche eiken (Quercns rubra,
palustris, e.a.), de Tulpenboom (Lirioa'endrum Tulipiferd),
de z.g. Acacia (Robinia Pseuaacacia), Catalpabignonioïdes
(Trompetboom), Acer Negunao (Eschdoorn met gevinde
bladen), Acer dasycarpum (onechte Suikerahorn) en vele
andere Acers; Ribes sanguineum, Spiraea ariaefolia, Symphoricarpus racemosa, Berberis Aquijolium, Cornus alba,
Ampélopsis hederacea (Wilde wingerd); ook vele Coniferen,
Tsuga canadensis, Pseudotsuga Douglasii, Picea pungens,
1) Noord-Amerika bevat een 160 tal geslachten van houtgewassen met
j ; 450 soorten, dus + 3 maal de hoeveelheid van Europa; het atlantisch
gebied is rijker dan het pacifische, vooral in boomen, waarvan het atl.
gebied 2 maal zooveel geslachten en soorten telt ( + 65 ges!, en 160s.);
gemeenzaam hebben het O. en W. gebied slechts een kleinaantal soorten
(o.a. Juniperus virginiana); de pacifische kant is vooral rijk aan Coniferen
( i 2 2 geslachten met 46 soorten tegen resp. 13 en 26 aan de atlantische
kant; Europa bevat slechts een 7 tal geslachten metongeveer 16 soorten.)
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Abies nobilis, Pinus Strobus, Sequoia gigantea, Taxodium
distichum, Thuja occidentalism Chamaecyparis Lawsoniana enz.
Een derde bron van houtgewassen werd in de 19e eeuw
Oost-Azië, n.l.yapan en China:')van daar ontvingen we onze
thans zoo gewone Magnolia's, Ueigeliasoorten, Deutzia's,
Hydrangea's, Kerria japonica, Aucuba japonica, Azalea
mollis, Ampélopsis Veitchii, Wistaria chinensis (Blauwe
regen), diverse sierappels, de z.g. Pyrus japonica, Acer
palmatnm in vele variëteiten (japansche Echdoorns), Conifeeren als Ginkgo biloba, Larix leptolepis, Abies Veitchii,
de z.g., Retinospord's, enz. enz.
Het overige gematigde Azië heeft verscheidene soorten
van Caragana, Spiraea en andere geslachten opgeleverd.
Van het Zuidelijk halfrond zijn slechts enkele winterharde
houtgewassen tot ons gekomen, zooals Arauearia imbricata
en Berberis buxifolia uit Chili.
Ook al kent iemand de opgenoemde planten niet alle
bij naam, de planten zelf komen zooveel in tuinen, parken
en langs wegen voor dat men ze niet meer als vreemdelingen beschouwt maar als gewone boomen en heesters
die hier thuis behooren. Een massa van die ingevoerde
soorten hebben weder bastaarden en variëteiten gegeven;
maar verscheidene variëteiten zijn ook direct uit den
vreemde ingevoerd, vooral uit Japan (b.v. Prunus triloba
met gevulde bloemen, als getrokken heestertje in 't vroege
voorjaar wel bekend).
De voornaamste streken waaruit we onze winterharde
boomen en struiken hebben gekregen, zijn dus:Europa en
aangrenzend deel van Azië; het meest oostelijk deel van
Azië, {Japan, China); Noord Amerika. Men kan aannemen
dat die drie streken in vroegere periode uit één en de
zelfde bron voorzien zijn geworden van een algemeene
1)Japan is zeer rijk aan planten in 't algemeen en houtgewassen in het
bizonder. Wanneer we het geheel aantal bekende phanérogameplanten op
8500 geslachten stellen met 100000 soorten, heeft Japan ongeveer Vs v a n
die geslachten en Vs« van de soorten; de verhouding van geslachten tot
soorten is dus een geheel andere en toont veel overeenstemming metwat
we in de tropen vinden.
Ook China is rijk, maar nog onvoldoende onderzocht; daartoe heeft
het Arnold Arboretum in N.-Amerika thans voor een tiental jaren den
reiziger Wilson verbonden; deze had reeds zeer vele planten van daar
medegebracht voor de firma Veitch in Engeland.
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noordelijke boomflora i); daarna zijn ze gescheiden en
hebben zij zich zelfstandig ontwikkeld; geslachten zooals
Seqtwia dat nu alleen in 't W. van N. Amerika voorkomt,
waren vroeger over de geheele breedte der genoemde gebieden verbreid ; andere, zooals Taxodium, hebben in twee
der drie gebieden stand gehouden (O. Azië, Amerika), vele
ook in alle drie -, maar soorten hebben de drie gebieden
niet of nauwelijks meer gemeen.
Het Europeesch-W.-Aziatisch gebied is het armst geworden (misschien tengevolge van den ijstijd en de W . O .
verloopende groote gebergten in Europa en Azië, die het
wegtrekken van soorten of het terug komen na den ijstijd
onmogelijk maakte ; misschien ook door andere oorzaken).
Opmerking verdient nog dat de voor ons belangrijkste
gedeelten van de voornaamste afkomstcentra van winterharde houtgewassen (dus van Noord-Amerika en OostAzie) tusschen 35 0 en 50 0 noorderbreedte liggen, derhalve
belangrijk zuidelijker dan ons land ligt. In 't algemeen
zullen de ingevoerde planten bij ons dus minder intens
licht en minder zomerwarmte vinden ; de vochtigheid maakt
minder verschil.
Terwijl het eerst voornamelijk liefhebbers waren die
houtgewassen uit vreemde landen invoerden, deden het
later de kweekers door middel van speciale reizigers; en
ook wetenschappelijke inrichtingen deden en doen er aan
mede. De pioeniers hebben heel wat te doorstaan gehad. Zoo is GMELIN op een reis in Azië in de 2e helft
der 18 e eeuw door de Tartaren gevangen genomen en
omgekomen, zooals Pallas in 1774 aan Prof. Burman Jr.
bericht. Deze PALLAS schrijft in 1771 van zich zelf hoe
zijn gezondheidstoestand te lijden heeft in Siberië ; hij
hoopt spoedig terug te keer.en want. hij wil niet in Siberië
begraven worden. ~) Hij benijdt den reiziger die, naar hij
gehoord heeft, bestemd is om naar Japan te gaan. Die
reiziger is THUNBERG (later in Zweden de opvolger van
Linnaeus; laten we zien hoe hij het maakt. In 1775 schrijft
1) Zoo zijn b.v. Sequoia en Taxodium gevonden in de Krijt tot en met
tertiaire gesteenten van Spitsbergen tot in Z. Frankrijk en boven Italië,
verder in Groenland en Canada.
2) .,Nollem enim in Asia sepultus esse"; in v. Hall „Epistolae ineditae C. Linnaei', 1830.
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hij dat hij op het eilandje Décima zoo goed als gevangen
gehouden wordt en niets van Japan hoort of ziet. Een
paar tolken hebben hem wat levende planten bezorgd,
een kostbare schat -, zelfs die tolken werden bewaakt ! Zij
(Thunberg en lotgenooten) worden allerslechtst behandeld,
niet in woorden uit te drukken. ])
In de inleiding van zijne Flora japonica vertelt hij dat
de autoriteiten hem ten slotte toestonden excursies te maken
rondom Nagasaki, als belooning voor medische hulp; die
permissie was intusschen bijna weer opgeheven toen bemerkt werd dat hij een anderen rang had (n.l. officier van
Gezondheid I e kl.) dan een hollander die vroeger hetzelfde
verlof had verkregen maar die officier van Gezondheid 2 e
kl. geweest was. Want toegestaan kon alleen worden wat
alreeds vroeger geschied was. Gelukkig kon hij de autoriteiten ten slotte overtuigen dat een officier van Gezondheid i e kl. van zelf ook een idem 2e kl. was. Die excursies
waren echter niet voor niet; een groot aantal Japanners
moest mede en iedere excursie kostte hem per dag 16 à
18 rijksdaalders. Dat was niet lang vol te houden, en zoo
was hij in 1776 weder Japan uit. Hij heeft een 20-tal nieuwe
geslachten en ± 300 soorten verzameld en gedeeltelijk ook
in de kuituur doen komen, o.a. Weigelia (Diervillea) japonica, Pirns japonica, Acer japonicum, Rosa rugosa (japansche roos), Forsythia suspensa, Aucuba japonica en wel de
vrouwelijke plant.
Van andere reizigers wil ik nog noemen FORTUNE (1843—
56) die o.a. mannelijke exemplaren van Aucuba japonica
in Europa heeft gebracht; toen eerst (1864) kwamen de
mooie roode vruchtjes aan de reeds voorhanden vrouwelijke
planten te voorschijn, tot groote verrassing van de bezitters.
Ook heeft hij ons Prunus triloba fl. pi. bezorgd, dat ieder
als trekheestertje kent ;verder Forsythia viridissinta, Paeonia
Moutan (de Boompioen), Lonicera flexuosa jol. anr. re tic,
Akebia quinata, enz., enz.
REEVES vond in 1820 den Blauwen regen
(Wistaria
chinensis) en stuurde hem naar Europa ; LODDIGES heeft in
1823 Azalea sinensis ingevoerd; ook hebben we aan hem

1) v. Hall, Epistolae.
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Kerria japonica te danken. S i e bo 1 d (+ 1835) vermeerderde
onze collectie o.a. met de bekende Hortensia s (Hydrangea
opuloïdes variëteiten en andere soorten),
Spiraeaprunifolia
fi. pi., Retinospora squarrosa (d.i. Chamaecyparis pisifera
var. squarrosa), enz. M a x i m o w i c z is de invoerder van de
algemeen bekende Azalea mollis (1863) die veel met sinensis
verward werd en wordt -, ook heeft hij o.a. de aardige
Magnolia stellata naar ons toe gebracht. Nog onder de
levenden behoort W i l s o n , die massa's planten voor de
kweekerij van Veitch in China heeft verzameld, o.a. de
veel gebruikte Ampélopsis Veitchii (sterk hechtende Wingerd) ; thans . verzamelt hij er houtgewassen voor het
Arnold arboretum in Amerika.
De Japansche flora (ook speciaal de boomflora) wordt thans
door de Japanners zelf bestudeerd ; mooie beschrijvingen van
die flora hebben R e i n en M a y r {die Ualdungen Japans)
geleverd. China ligt nog voor een groot deel wetenschappelijk-botanisch braak; zeer vele personen, waaronder verscheidene geestelijken, militairen, consuls, gezantschapsattachés enz., hebben er in den loop der tijden, in oorlog en
vrede, verzameld, cf. B r e t t S c h n e i d e r History of botanical discoveries in China, 1898 ;interessante reisbeschrijvingen
zijn door Fortune uitgegeven (+ 1850) en in de laatste
jaren door Wilson in Gardener's Chronicle geschreven.
Om tot de pioeniers terug te komen :onder hen behoort
voor het Westen van N. Amerika, in 't midden der. 19 e
eeuw, D o u g l a s . Deze heeft de naar hem genoemde spar,
Pseudotsuga Douglasii, tot ons gebracht, voor tuin- en boschbouw van belang. Ook heeft hij Sequoia gigantea ontdekt
(den reuzeboom van de Sierra Nevada), verder Cornus alba,
Spiraea Ariaefolia, Berberis Aqiiijolium,
Symphoricarptis
racemosa en Ribes sanguincum naar Europa gezonden, allemaal heesters die thans in haast iederen tuin gevonden
worden.
Zijne reizen door Californie' en Britsch Columbië zijn
rampzalig geëindigd; want hij is, eenzaam wandelende, in
een val voor wilde stieren terecht gekomen, en door' het
dier, dat er in gevangen was, dood getrapt (of Comp. Bot.
Mag. II 1836, waarin de uitvoerige levensbeschrijving
van Douglas). In de laatste jaren heeft in het verre Westen
vooral de heer P ur p us verzameld.
IO
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Voor de invoering van houtgewassen uit atlantisch
Noord-Amerika hebben zich vooral A. M i c h a u x en
v. W a n g e n h e i m verdienstelijk gemaakt, in de 18e eeuw;
v. W a n g e n h e i m maakte van de gelegenheid gebruik toen
hij aan den Amerikaanschen vrijheidsoorlog deelnam. Tegenwoordig wordt de Amerikaansche boomflora wetenschappelijk
bestudeerd door S a r g e n t , den directeur van het Arnold arboretum bij Boston, en zijn staf. M a y r heeft een
mooi werk over de Amerikaansche bosschen geschreven
(,die Waldungen Nord-Atnerika's. thans uitverkocht maar
opgenomen in zijn Fremdländische Wald und Parkbäume
jür Europa, 1906).
Vele zijn de werken met beschrijvingen en afbeeldingen
van houtgewassen ; ook in hen leeren we weer tegelijkertijd de geschiedenis der dendrologie kennen. Reeds de
kruidboeken uit de i6 e eeuw hadden veelal door hunne
indeeling in boomen, struiken en kruiden een zuiver dendrologische afdeeling. Van Z. Europeesche houtgewassen
heeft b.v. F u c h s (1543) de Okkernoot,de Tamme kastanje '),
de Lamberts hazelnoot en een Tamarix\ uit Z.-W. Azië
de Moerbei en de Kwee.
Maar het eerste werkelijke dentrologisch werk is Jons t o n de Arboribus van 1662; daarin vinden wereeds onze
Sering, Boerenjasmijn (ook als een sering beschreven) en
Paardenkastanje (als Castanea equina) uit Z. Europa en
Z.-W. Azië; ook wordt er een Rhus virginiana genoemd,
dus uit Amerika ; en van de Boerenjasmijn een variëteit
met gevulde bloemen. 2)
1) FUCHS New Kreuterbuch 1543, cap. 141: „Von Kesten : Kesten
haben die alten Griechen Diosbalanos, die Lateinischen Jovis glandes,
Sardanias glandes, und Castaneas geneut." Dan wordt de gestalte, beste
standplaats, bloei- en vruchttijd, natuur en complexié besproken. („Die
kesten ziehen zusamen . . . seind warm und trucken im ersten grad"),eindelijk de zeer belangrijke „Krafft und Würckung"; o.a. stellen die kesten
den bauchflusz; seind gut denen s'o blut speien"; „kesten in der äsehen
oder in einem hafen trucken gebraten, und mit hönig nuchter ingenomen,
seind nützlich denen so den husten haben." Wiedoor een woedenden hond
gebeten wordt behoeft niet naar Pasteur's instituut te loopen; het is voldoende wanneer hij „gebraten Kesten zerstossen mit honig und saltz
überlegt". Enz.
2) Jonston geeft ook het eerste systeem van appels en peeren, dat zeer
uitvoerig en met vele afbeeldingen, maar zeer onsystematisch is. Bij den
drakeboom geeft hij een fraaie afbeelding van het draakje dat in de vrucht
te zien is.
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Recds heel wat meer houtgewassen uit den vreemde zijn
in kultuur wanneer in 1755 D u h a m e l Traite des arbres et
arbustes que [on cultive en pleine terre en France verschijnt;
wij vinden hier enkele Amerikaanschc soorten vermeld in
de geslachten Catalpa, Praxinus, Gleditsia, Platanus, Populus, Qi/ercns, Pseudacacia, Juniperus\ Pinus (Tsuga); Rhus,
Hamamelis, Cornus, Siliquastrum (Cercis), Vitis,- e.a. En uit
den zelfden tijd (1758) dateert het Hollandsche werk
K n o o p Dendrologia (zijn Fructologia is een meer bekend
klassiek werk). Ook hier zien we Amerikaansche planten
optreden : Robinia Pseudacacia, Acer Negundo, Platanus
occidentalis, Thuja occidentalis, Juniperus virginiana; maar
nog slechts een enkele plant uit O. Azië (een Praxinus en
een 1liuja worden genoemd); uit Perzië wordt Syringa
persica opgevoerd.
Verder vinden we hier eenige variëteiten, o.a. 4 van
Acer Negundo en Pseudoplatanus, 14 van de Hulst. Ook
de wilde pijnboom wordt genoemd [Pinus sylvestris):
„groeit veel in Hoogduitschland, Bohemen, Ongarien, . . . .
ook in Noorwegen, Z w e d e n . . . . Het beste gebruik dat
men er van zou kunnen maken is . . . . heidebeplanting . . . .
Ook de lorkenboom is nog zelden in ons land ').
De eerste beschrijving der Japansche flora verscheen in
1784 door T h u n b e r g ; hierin worden o.a. beschreven
Jl eigelia japonica, Atuuba japonica, Prunus japonica, Pirus
japonica. Rosa rugosa, Viburnum tomentosum, Acer palmatum variëteiten, Syringa (d.i. Forsythia) susf>cusa, Spiraea
callosa (= japonica), alle voor de eerste maal. In den
zelfden tijd schrijven M a r s h a l l en v. W a n g e n h e i m (in
1785 en 87) over de Amerikaansche boomflora.
Belangrijke werken voor onze winterharde houtgewassen op het eind der 18 e eeuw zijn DiT Roi Die Harbkesche
wilde Baumzucht, 1790; dit is een beschrijving van de
houtgewassen in het Veltheimsche park te Harbke bij
Helmstedt (Brunswijk); en v. B u r g s d o r f Anleitung zur
sicheren Erziehung der einheimischen und j'remden Holzarten . . . ., 1797. Interessant voor Nederland is een werkje
van 1790 dat de voor onze tuinen geschikte Boomen en
1) In 1781 schrijft D. DR GORTER in Flora VII provinciarum Belgii
Joederati indigna op blz. 259: „Pinus sylvestris, op vele plaatsen in Gelderland, . . . ". Picea en Abies worden hier nog niet genoemd.

132

Heesters en houtachtige kruidgewassen x) behandelt ; uit Japan
en China vinden we hier alleen Ginkgo biloba en Morns
(d. i. Bronssonetia) papyri fera; van vele geslachten, waarvan we thans ook Oost-Aziatische soorten bezitten, komen
nog slechts Amerikaansche soorten voor : Acer, Azalea,
Gleditsia, Hamamelis, Hyaraugea, yuglans, Magnolia, Tilia,
Viburnum. Ook Liquidambar Styraciflua, Liriodendron Tulipij era, Platanus occidentalis, Robinia Pseudacacia, Sambucus
canadensis, enz. (alle Amerikaansche planten) worden opgegeven. Van Rhododcndrum de soorten :maximum (Amerika),
ponticum (kl. Azië), hirsulum en/crruginenm (Alpen Europa).
En eenen inhoud van den zelfden aard levert K r a u ss
„Ajbeeldiugen der jraaiste boomen en heesters, die tot versiering van engelsche bosschen en tuinen op onzen grond
kunnen geplant en gekiveekt worden, benevens... 40, met
gekleurde platen, van 1802; behalve Amerikaansche en in
't geheel geen Oost-Aziatische soorten o.a. nog vele
Spiraeas, Lonicera's, Caragana's en Cylisus soorten.
Van groot belang is in het begin der 19e eeuw de
tweede uitgave van D u h a m e l Traite des arbres et arbustes...
van 1801—1819, in 7 folio deelen met gekleurde platen.
Naast betrekkelijk weinig houfgewassen uit Oost Azië en
,. Amerika komen hierin nog zeer vele uit Europa voor. Uit O.
Azië worden beschreven en meestal ook afgebeeld o.a.
'Aucuba japonica, Ginkgo biloba, Ailanthusglandulosa (Hemelboom), Gleditsia sinensis (Christusboom) ; verder Sophora
japonica; deze was reeds sedert 1747 in den botanischen
tuin van Parijs door zaad ingevoerd; zoolang zij niet
bloeide heette ze eenvoudig „arbor incognita sinarum" (boom
met onbekenden naam van China); eerst in 1779 kon zij
botanisch gedoopt worden. Magnolia discolor en M. precia
1) De volledige titel is: Korte verhandeling van de boomen, heesters
en houtachtige kruidgewassen, welke in de nederlandsche lugtstreek de
winterkoude können uitstaan en dienen tot beplanting van lusthoven,
laanen, haagen, wild- en wandelbosschen, enz. Opgesteld na de letterorder der latijnsche namen, aanwijzende wat klas en rang zij hebben
in het samenstel der planten van den Heer en Ridder Linnaeus; waarbij
overal de natuurlijke groeiplaats, aankweeking, de hoedanige grond, standplaats, de bekwame afstand waarop zij moeten geplant worden en htt
huishoudelijk gebruik derzelve, beknopt en klaarlijk is aangetoond.
Met een afbeelding van de kenteekens der klassen. Tot Mechelen, bij
Petrus-Josephus Hanicq, Boekdrukker. M.DCC.XC. Met goedkeuringe.
XII -f 237 blz. 8'J.
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zijn ook reeds in Parijs; de laatstgenoemde, in 1789 door
B a n k s ingevoerd, heeft (1803) nog niet gebloeid ;wat tegenwoordig algemeen in tuinen voorkomt is een bastaard
tusschen M. precta en discolor. JIJ.discolor js in 1784 door
T h u n b e r g ontdekt die haar eerst voor eene variëteit van
de toen reeds bekende Amerikaansche JIJ. glauca hield, maar
later in 1794 M. obovata noemde; door een anderen botanicus ( C u r t i s ) werd zij echter in 1797 M. purpurea genoemd, terwijl ze reeds te voren (in 1789) door L a m a r c k
den naam denudata had gekregen ; en eindelijk heeft zij
er nog door V e n t e n a t in 1803 den naam discolor bij
gekregen. Nu we toch zoovele namen noemen moge er
nog bij vermeld worde dat SPACH in 1839 de zelfde plant
Yulania japonica heeft omgedoopt. De oudste juiste naam
is M. denudata L a m . ; in de kweekerijen wordt ze meestal
M. purpurea C u r t , genoemd en in dendrologische werken
M. obovata T hun b.
Sommige geslachten zijn in Duhamel door een groot
aantal soorten vertegenwoordigd, zoo b.v. 'Rhamnus met
26. Salix met 46, Quercus met 83 soorten.
In het begin der 19 e eeuw schrijft F. A. M i c h a u x groote
werken over de Amerikaansche boomflora; terwijl in 1835
v. S i e b o l d en Z u c c a r i n i hun fraai groot 40 werk met
gekleurde platen over de japansche flora doen verschijnen
[Flora japonica). W e vinden hierin weder vele nieuwe soorten
en variëteiten beschreven en afgebeeld, o.a. vele IJydrangeds en Spiraeas, ook Deutzia crenata, Viburnum plicatum
(d.i. V. tomentosum var. sterile.), Paulownia imperialism
Rhodotypus kerrioïdts, enz. Het tweede deel, vooral over
de Coniferen, verscheen eerst van 1842—'44 en in 1870 en
bevat o.a. Sciadopilys vcrticillata (de Parasolspar), Abies
(Larix) kptolepis, Abies (Picea) polita, Thuja pendula (d.i.
Th. orientalis var. fi lijera)^ Thujopsis dolobrata, Cryptomeria japonica, enz. Hier zien we ook voor het eerst het
geslacht Retinospora ]) beschreven en afgebeeld, dat tot
zooveel verwarring in de Coniferen heeft aanleiding gegeven en dat uit de Hollandsche kweekerijen nog niet
geheel is uitgeroeid.
Beschrijvende werken uit deze 19 e eeuw zijn nog o.a.
1) Zie blz.
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K otsch y die EichenEuropa sunddes Orients, 1864. een fol.
prachtwerk; L a w s on Pinctuin Btittannicum, 1866—1871,
3 deelen folio met gekleurde platen ;Moui l i e f e r t Traité
des arbres et arbrisseaux forestières, indigenes ci<f ornement
etc., 1892—'98, 2 vol.gr. 8°met gekleurde en ongekleurde
platen ] ); terwijl de nieuwe eeuw isingewijd met S a r g e n t's
Silva of North America, een groot 40 werk van 14 deelen
met mooie afbeeldingen.
Nu keeren wij een driekwart eeuw terug om een andere
rubriek van dendrologische werken na te gaan, waarin het
materiaal uit al die grootere werken bijeen is gebracht en
tot één geheel is bewerkt, hetzij een systematisch of een
geographisch geheel, d.w.z. tot een overzicht van een bepaalde plantengroep of tot een van de houtgewassen die
in een bepaalde streek worden gekweekt. In 1838 verscheen L o u d o n Arboretum et Eruticctum brittanniaim in
8 8" deelen waarvan spoedig een verkorte uitgave volgde,
een standaardwerk dat vooral in Engeland, nog gebruikt
wordt. E n d l i c h e r en C a r r i è r e schreven resp. in 1847
en 1855 de eerste samenvattende werken over Coniferen
( C a r r i è r e , Traite générale des Conifères); en, al is het
werk niet speciaal dendrologisch, mag hier B o i s s i e r Flora
orientalis ook een plaats vinden (1867—1884).
Vooral bij ons en in Duitschland veel gebruikte dendrologische werken zijn die van K o c h in drie deelen
(1869—'73), van D i p p e l , ook in drie deelen (1889—1893)
en van K o e h n e (1889)in één deel. Di ppelbehandelt geen
Coniferen, K o e h n e geen variëteiten. De Conijerenzijn in
't bizonder bewerkt door B e i s s n e r in het jaar 1891 in
zijn Handbuch der Nadclholzkundc-, en hierdoor is op dit
gebied een groote eenheid in de benaming gebracht die
langzamerhand ook in ons landdoordringt. DeAmerikaansche
boomflora is beschreven o.a. in S a r g e n t Manual of the
trees of north America (1905)2); terwijl de boomflora in
Engeland op een eenig mooie wijze wordt neergelegd in
E1wes and H e n r y The trees 0/ great Brittain and
Ireland waarvan vier groot 40 volumes reeds zijn uitge1) Dit werk is niet door mij gezien.
2) Zeer onlangs is nog een dendrologie van de pacifische kust uitgekomen van de hand van Sud worth.
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komen, met prachtige afbeeldingen naar photografieën.
Van werken die een bepaald geslacht uitvoerig behandelen wil ik alleen noemen dat van Rehder over Lonicera,
van J ä n n i c k c over Platanus, van Laval leé over de
grootbloemige Clematis soorten, en van K o e h n e over
Forsythia en Philadelphias.
Voor het gebruik der houtgewassen kan met vrucht
geraadpleegd worden het onlangs verschenen werk van
den heer H a r t o g h H e y s v a n Z o u t e v e e n Boomen
en Heesters in parken en tuinen.
Waar de dendrologie zulk een geweldig materiaal
omvat '), waarvan nog zooveel onvoldoende bekend is,
daar is het geen wonder dat dendrologische vereenigingen
zijn opgericht. De voornaamste isde deutschedendrologische
Gesellschaft, in 1892 ontstaan, thans met een kleine 2000
leden, waaronder verscheidene vreemdelingen. De vereeniging stelt, behalve wetenschappelijke, ook praktische doeleinden op tuin- en boschbouwgebied. Leden zijn zeer vele
adelijke en niet-adelijke bezitters van parken, kweekers,
hoogleeraren, doctoren en liefhebbers ; telken jare wordt
eene ongeveer 6 daagsche vergadering gehouden met
excursies. Hare Mittheilungen worden iederjaar belangrijker.
In de laatste jaren is ook in Frankrijk en in Oostenrijk
eene dendrologische vereeniging opgericht.
En nu komen we ten slotte tot de A r b o r e t a . De oudste
zijn die van Berlijn en Kew, de eerste bevatte in 1796
reeds 500 soorten, in 1811 770 2 ); de voornaamste veranderingen hadden plaats in 1856 en vooral in 1904, toen
het tegenwoordige arboretum van + 12 H. A. werd ingericht in een botanischen tuin van ± 40 H. A.
De voor ons voornaamste jaartallen van de Kew Gardens zijn 1759, toen A i t o n er aan verbonden werd, den
schrijver van den eersten Horlus Kezucnsis; en 1865, het
jaar van J. H o o k e r ' s optreden die vooral het arboretum in
1) In den catalogus van den kweeker HESSE(Oost Friesland) van 1905/6
telde ik 3180 verschillende houtgewassen ;hiervan 600 Coniferen waaronder
470 variëteiten, en gezamelijk 600 variëteiten van Sering, Azalea, Rhododendrum, Ilex, Japansche Eschdoornen Clematis. In andere kweekerijen
komen nog vele anderen soorten en variëteiten voor.
2) in dat jaar is een beschrijvende catalogus verschenen: „die Wilde
Baumzucht" door Willdenow.
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zijnen tegenwoordigen toestand bracht; dit is thans 80
H. A. groot (de geheele tuin ± 120 H. A.) 1).
Beide arboreta (van Berlijn en Kew) zijn gedeelten van
botanische tuinen waarin ook buiten het eigenlijke arboretum zeer vele houtgewassen staan, vooral in het zeer
groote planten-geographische gedeelte van Berlijn's tuin;
hier heeft men op voor eenige jaren geraseerd terrein
duin-, steppe-, moeras- en woudstreken der geheele wereld
op geaccidenteerd en, waar noodig, rotsig terrein door
de karakteristieke planten voorgesteld. In Kew heeft men
te doen met een samenstel van oude parken, waarvan de
mooiste boomen en groepen gespaard zijn en waar dus
op het geheele terrein de landschapsstijl is behouden.
Het aantal soorten en variëteiten van houtgewassen in
Berlijn zal ± 3000 zijn, in Kew ± 4500. Het geheele
aantal in kuituur zijnde houtgewassen kan waarschijnlijk
wel op ± 6000 gesteld worden.
In Frankrijk heeft men het Arboretum national des
Barres, dicht bij de Zwitsersche grens, en waarvan de
heer P a r d é onlangs een mooi beschrijvend werk heeft
gemaakt met vele kaarten en afbeeldingen van planten.
Amerika heeft haar Arnold arboretum bij Boston, met
Sargent aan het hoofd; het is nog 10 H.A. grooter dan
dat der Kew Gardens, en op gelijksoortige wijze ingericht.
Natuurlijk hebben al de genoemde arboreta hunne eigen
kweekerij, evenals de groote boomkweekers, zooals Vilm o r i n en S p ä t h , hun speciaalarboretum hebben, ten dienste
van wetenschap en praktijk (de boomkweekerij van Späth
bij Berlijn is 325 H.A. groot.)
In ons land eindelijk hebben wij het arboretum der Rij ks
H o o g e r é L a n d - T u i n - e n B o s c h b o u w S c h o o l , i n 1909
aangelegd volgens het plan van den tuinarchitekt L e o n a r d
S p r i n g e r , behalve de rotspartij en vijver die, op de door
den heer Springer aangegeven ruimte, is ontworpen en
uitgevoerd door zijnen opvolger aan de toenmalige Rijks
Tuinbouwschool, den tuinarchitekt H a r t o g h H e y s v a n
Z o u t e v e e n , thans leeraar aan de R. H. L. T. en B. bouwschool. De beplanting van het terrein is door den schrij1) Onlangs (1908) is een prachtwerk over den tuin verschenen door
W. J. Bean.
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ver geschied. De grootte van het arboretum is ± i H.A.;
het zou in de Kew Gardens een aardig eiland in een der
vijvers of een boschje op een der graswegen kunnen
vormen. Natuurlijk is het te klein om de bij ons winterharde
houtgewassen in hunne volle ontwikkeling te laten zien ;de
meeste van hen moeten, wanneer zij na jarenlange verzorging hunne typische gedaante vertoonen, hunne bloemenpracht tentoonstellen en op die wijze aan de school en het
rijk de rente zouden geven van het in hen belegd kapitaal,
of onnatuurlijk worden ingesnoeid óf worden weggedaan
om door een jong plantje te worden vervangen, waarmede
dan weer van voren af aan begonnen wordt. Herhaaldelijk
wordt in de kringen der practici gesproken over het oprichten
van een Nederlandsch arboretum ; en dit zoude zeker van
belang zijn voor de kweekers ; zij zouden er alle soorten
en variëteiten in kunnen waarnemen, en er ook eenheid
in benaming aan kunnen ontleenen ; ook zou hun debiet
door een dergelijken publieken tuin zeker toenemen. En
het spreekt van zelf dat een degelijk en ruim aangelegd
arboretum ook voor het onderwijs aan hen die later,
de leidende personen worden in tuin-, park- en boschbouw,
van veel belang zoude zijn; het is niet opwekkend en ook
minder doeltreffend heesters en boomen te moeten demonstreeren resp. te leeren kennen aan onvolwassen of o'pgesnoeide exemplaren. Het arboretum der R. H. L. T. en
B.bouw School zou door betrekkelijk geringe kosten van
grondaankoop en onderhoud aan bovengenoemd doel kunnen
beantwoorden ; en dan kwamen alle kosten tot hun recht.
Dan zoude er natuurlijk ook plaats zijn voor een eigen
kweekerij voor vermeerdering, en konden proeven gedaan
worden b.v. met zaaien van bonte variëteiten, het fixeeren
van jeugdvormen bij Coniferen, met bastaarden en enthybriden, enz. enz.
• Maar ook in zijn tegenwoordigen peuterigen toestand kan
het arboretum reeds, behalve voor het onderwijs, ook voor
kweekers, liefhebbers en wetenschappelijke personen eenig
nut afwerpen '). Evenals de arboreta van Kew en Berlijn
i) Bij een arboretum, dat behoorlijk wetenschappelijk werken zal,isook
een goede bibliotheek en een goed herbarium noodig; beideartikelen zijn
duur en niet dan in langen tijd te verkrijgen. Want naast dure boeken
die dadelijk verkrijgbaar zijn (zooals het Amerikaansche dendrologische
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is ook het onze landschappelijk aangelegd en staan de
houtgewassen verder in systematische groepen ; dit laatste
is absoluut noodig voor een wetenschappelijk gebruik er
van ; in groote arboreta als van Kew en Berlijn is het
bovendien gebiedend noodig omdat het anders veel te
veel tijd zou kosten verwante planten te bestudeeren -, het
is er dikwijls al lastig genoeg, met behulp van een platten
grond, een geheete groep te vinden. In Berlijn is de
systematische groepeering het verst doorgedreven ; zelfs
binnen de groote geslachten (zooals Crataegus, Philadelphia')
heeft ze plaats, wat voor een studie zeer aangenaam is.
Bij ons is dit niet noodig ; zelfs bestaan de systematische
groepen uit verschillende geslachten, dikwijls ook meerdere
families dooreen; men kan immers de Clematis soorten
gemakkelijk vinden in een perk van Magnolia's, Spiraeas
tusschen Crataenis soorten, enz.
De systematische rangschikking is in hoofdzaak volgens
het Engelsche systeem van B e n t h a m en H o o k e r ; dit is
niet minder wetenschappelijk doch overzichtelijker dan het
Duitsche systeem van E n g l e r en P r a n t l ; maar in onderdeden is met Engler's en ook met eigen opvattingen
rekening gehouden.
Men zou kunnen meenen dat voor de praktische dendrologie een kunstmatige rangschikking, b.v. een alfabetische,
geschikter ware; maar door de natuurlijke rangschikking
wordt de verwantschap zooveel mogelijk uitgedrukt ; en
ook de praktijk hecht waarde aan die verwantschap omdat
deze ook dikwijls gelijksoortige kuituur en voortkweeking
insluit.
Na de rangschikking is de benaming van veel belang.
Zooals men weet is algemeen de binominale nomenclatuur
van L i n n a e u s in gebruik. Vóór dien tijd had iedere plant
werk d a t / i o c o kost) zijn er vele goedkoope boeken noodig die uitverkocht zijn en daardoor alleen bij gelegenheid kunnen aangeschaft worden.Ook
een herbarium is voor een gedeelte wel dadelijk te koopen ; maar om er
veel aan te hebben moet het langzameihand worden aangevuld met min
of meer authentieke exemplaren d.z. planten, die door de inrichting waar
ze onder naam zijn gebracht of door een dendrologische persoonlijkheid
zijn gewaarmerkt; en verder met alle mogelijke exemplarenuit kweekerijen,
buitens, wegen enz. in Nederland ; liefst ook met vele planten van hunne
natuurlijke groeiplaats. Iedere soort moet ten slotte in zooveel mogelijke
stadiën van ontwikkeling en in voldoend aantal exemplaren vertegenwoordigd zijn.
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eenen geslachtsnaam en eenen soortsnaam die uit één totvele
woorden bestond, welke kenmerken der plant weergaven.
Dat laatste was een voordeel ; maar daar tegenover stond
dat die namen moeilijk te onthouden en uit te spreken -en
ook aan veel verandering onderhevig waren. Naast die
soortnamen heeft Linnaeus daarom z.g. triviaalnamen ingevoerd, nietszeggende namen van één niet te lang woord -,
de soortsnaam moest er echter volgens Linnaeus bijblijven ;
de triviaalnaam was alleen een vervoermiddel voor tcng
en pen. Langzamerhand is die triviaalnaam soortsnaam geworden, en dikwijls duidt hij ook iets van de plant aan;
toch moet men daarmede voorzichtig zijn;want het gebeurt
ook wel dat de naam iets aanduidt wat niet juist is voor
de met dien naam aangeduide plant ; en zoo'n schijnbaar
verkeerde naam is toch geldig (b.v. komt Azalea indica
niet in Indie voor). Hoe de namen van vóór Linnaeus door
en na hem veranderd zijn, is b.v. duidelijk uit het volgende:
Phaseoloïdes caroliniana frutesccns scandens foliis pinnatis
floribus coeruleis spicatis in M i l l e r Diet. 1737 is door
Linnaeus, toen hij zelf nog geen triviaalnamen had ingevoerd, verkort tot Glycine caule peremii L i n n . H o r t .
Cliff. 1737; en, nâ de invoering der triviaalnamen is dit
geworden Glycine frutesccns L i n n . Spec. Plant. 1753
(de verandering van den geslachtsnaam-was omdat Linnaeus
geen geslachtsnamen duldde die gevormd waren uit een
anderen geslachtsnaam en den uitgang dides (gelijkende op);
hij vond dat iemand die zulke namen gaf geen botanicus
maar slechts een botanicdideswas !). Er zijn personen geweest die de voordeden der korte binominale nomenclatuur
hebben trachten te vereenigen met de voordeden der
vroegere veelwoordige soortsnamen. Het meest curieuze
voorbeeld daarvan is de methode van eenen onbekende die
(in 1782) voorstelde ieder kenmerk door een letter uit
te drukken en op die wijze de kenmerken van een plant
in drie woorden neer te leggen die uit de betreffende
letters waren gevormd. Het eerste woord zou kunnen uitdrukken de klasse en orde van het stelsel van Linnaeus
waartoe de plant behoort; b.v. beteekent in Ai A : 1
stamper, ï : 5 meeldraden. Het tweede woord geeft eigenschappen der bloem aan. de ie lettergreep van het vruchtbeginsel en de vrucht, de tweede van de bloemkroon, de
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derde van den kelk ; zoo beteekent Sby-hi-jra een plant
met onderstandig vruchtbeginsel (5), een besvrucht (b) en
met vele zaden in een driehokkige vrucht (y)\ met een
onregelmatige kroon (/i.) die 5 spletig is (i) ; met een
cylindervormige kelk (f) die getand (r) is en uit slechts
één blad bestaat (a). Het derde woord drukt vegetatieve
kenmerken uit, de i e lettergreep die van de geheele plant,
de 2e van de bladen en de 3 e van de bloeiwijze; Rimzdabban duidt aan dat de plant houtig (R), van manshoogte
(*') en een klimplant (m) is; dat de bladen zittend en stengelomvattend (2), overstaande (d), enkelvoudig (à) en rond
(b) zijn ; dat de bloemen in hoofdjes (b) staan van meerdere witte bloemen (a) die lekker rieken («). De geheele
naam Ai Sbyhijra Rimzdabban duidt Lonicera Capijolium,
een kamperfoeliesoort aan. Deze benaming heeft geen ingang
gevonden. Wel is later door N o l l in 1903 nog eens het
idee geopperd om, zooals genoemde schrijver de klasse
en orde van Linnaeus wilde aanduiden bij den naam der
plant, zoo den familienaam er in kenbaar te maken, aldus
dat de afgekorte familienaam vóór aan den geslachtsnaam
zou gevoegd worden b.v. Urti-laportea urens d.i. Laportea
tcrenSy behoorende tot de familie der Urlicaceae. Ook dit
is niet doorgevoerd.
De benoeming der planten, ook in het binominale stelsel,
heeft nog heel veel moeilijkheden opgeleverd ; een tijd
lang heeft er een ware anarchie geheerscht. Een massa
homonymen en synonymen was daarvan het gevolg; de
geslachtsnaam Nuttallia is b.v. door 5 verschillende botanici
aan 5 verschillende plantgroepen gegeven ; Sequoia, de
Reuzenboom van Californie, heeft in het geheel 5 geslachtsnamen gekregen, een ander geslacht (Coccuhs)ze\{s 8. Met
Spiraea japonica zijn in den loop der tijden 5 verschillende
planten bedoeld; de blauwe regen {Wistaria floribundd) is
door 10 verschillende namen aangeduid.
In 1867 heeft A l p h o n s e D e c a n d o l l e in opdracht
van een botanisch congres wetten opgesteld (,,Lois de
nomenclature") ; In deze wetten werd o.a. voor de eerste
maal hetpriori'teits begripvastgelegd ;d. w.z.voortaan mocht
eenbestaande naamnietdoor een anderen worden vervangen :
en, wanneer dit geschied was, had de oudere naam recht
van voorgang boven den jongeren ; de Linneaansche be-
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namingen moesten het uitgangspunt vormen voor dit prioriteitsrecht. Maar Decandolle noemde geen jaar ;en daardoor
kwam het dat de een 1735, de ander 1737, weer een
ander 1753 tot basis nam d. z. de jaren waarin resp. de
I e editie van L i n n a e u s Systcma Naturae, Genera Plantarum en Species Plantation verschenen; en in de toepassing
bleek groot verschil in benaming te ontstaan naarmate
men die verschillende jaren verkoos ;bij aanname van 1735
bleken o.a. 40000 ( ± 237* %) soortsnamen veranderd te
moeten worden, waarvan bij ± 2000 ook de geslachtsnaam ;
door 1737 te nemen werd het aantal reeds ± 6000 minder;
volgens deze basis zou'men b.v. moeten schrijven Azalea
inplaats van Rhododendrion,
Encodes inplaats Calluna,
Aureliana inplaats Panax, Chamaedaphne inplaats Kalmia,
Exolepta
inplaats 'Chamaedaphne, Gelseminum inplaats
Tecotna, Brosse inplaats Gaulthcria, Palala inplaats Myristica ;
enz. enz.
O. K u n t ze, (in zijn Revisio Genenon plantarum, volgens de wetten van Decandolle en steunende op 1735,
tevens het resultaat van eene reis om de wereld bevattende
en daardoor ook een herziening der soorten; 1891—=-'93)
heeft ons zeker een grooten dienst bewezen, door van
vele oude schrijvers nategaan wat we onder hunne namen
te verstaan hebben. Zoo bleek het hem dat Erica en
Càlluna door L i n n a e u s in 1737 niet goed onderscheiden
zijn, maar met elkaar en Andromeda verward waren ;
L u d w i g daarentegen heeft ze in hetzelfde jaar wèl goed
beschreven, resp. als Erica en Ericodcs ; maar in 1736 en
vroeger was dit ook geschied, allereerst door H e i s t e r
in 1731, onder de namen resp. Ericodcs en Erica. L i n n a e u s heeft ze in 1753 samengevoegd als Erica waarvan
later onze Calluna is afgescheiden. Zoo moeten deze planten dus volgens het 1735 standpunt Encodes en Erica
heeten, volgens het 1737 standpunt juist andersom Erica
en Ericodcs, en op den basis van 1753: Erica en Calluna.
O. Kuntze heeft er ons ook op gewezen dat het bekende slootplantje Callilriche ( L i n n . 1748, 1753) door
H a l l e r in 1737 Steliatia genoemd was, terwijl wij met
Stellaria een heel andere, ook zeer bekend plantengeslacht
bedoelen. Linnaeus had die naamsverandering niet uit
vijandschap gedaan zooals Kuntze meent, maar omdat
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Haller zelf opgegeven had dat Callitriche een klassieke
naam van Stellaria was, en Linnaeus gaarne klassieke
namen bewaarde of weder te voorschijn bracht. Hij heeft
toen (1753) met Stellaria de ons als zoodanig bekende
planten benaamd, na die echter eerst (1 748)Stellularia genoemd te hebben. De naam Stellularia is later door B e n t h a m weer voor een derde plantegeslacht gebruikt. Dit nu is
wel interessant om te weten ; maar het wordt lastig, wanneer O. Kuntze nu ook de namen op de basis van 1735
of 1737 herstellen wil; immers noemt hij nu (Revisio
1901) Stellaria wat wij onder CaUllricheverstaan, Stellularia
wat algemeen als Stellaria geldt, en Benthamistclla (nieuwe
naam, samengesteld uit Bentham en Stellularia) het plantengeslacht waarvoor de naam Stellularia door Bentham gebruikt
was. Later heeft hij weer aangenomen dat Stellularia Li nn a e u s 1J4S het zelfde was als Alsine L i n n J737, zoodat hij in zijn lexicon van 1904 Stellularia weer in de
plaats zet van Benthamistella en Alsine inplaats Stellularia.
Het behoeft green betoog dat de botanici huiverig werden de reformatie van Kuntze te volgen ; maar Kuntze's
werk heeft er veel toe bijgedragen dat het minder revolutionaire standpunt van 1753 goed uitgewerkt kon en
kan worden.
Door dit verschil van basis voor de nomenclatuur (1735,
1737 of 1753) en doordat en bovendien botanici waren
die gebruikelijke inamen niet op zijde wilden zetten voor
oudere en ongebruikelijke, kwam het dat b.v. het geslacht
van den blauwen Regen in sommige werken Phaseoloides
of ook Bradlea werd genoemd, in andere Kraunhia,
terwijl nog andere het Wistaria of Glycine heetten. En
deze verschillende benamingen werden niet in een of ander
nomenclatorisch tijdschrift gepubliceerd, maar direct toegepast in algemeen gebruikte werken z o o a l s E n g l e r u . P r a n t l
Natürliche Planzenjamilien, dendrologische werken, enz.
Nog een tweede kwestie kwam uit het prioriteits recht
voort; wanneer een plantensoort om bepaalde redenen
uit het eene geslacht wordt genomen en bij een ander
gebracht, of tot een nieuw geslacht wordt gemaakt, moet
die soort dan steeds zijnen ouden soortsnaam medenemen
of niet? De botanici van het vasteland meenden van wel;
maar de Engelsche gaven aan eene plant dien soortsnaam
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die de oudste was van de plant verbonden met den verkozen
geslachtsnaam ; dit is de z.g. Kew regel. Moet de blauwe
Regen dus Wistaria heeten dan moet volgens de Engelschen
de soortsnaam de oudste soortsnaam zijn die de plant alsWistaria gehad heeft, d. i. Wistaria sinensis(Nutt. 1816). Noemt
men den blauwen Regen echter Glycine dan is de geldige
naam (volgens den Kew Regel) Glycine floribunda (Willd.
1803). De'vastelanders daarentegen geven aan de plant, onafhankelijk vanden te kiezen geslachtsnaam, denoudstensoortsnaam „überhaupt" ; de oudste soortsnaam \%floribunda,dus
moet de blauwe Regen dien soortsnaam hebben hetzij als
Wistaria, Glycine,Kraunhia, PhastoldidesofBradlea. Deconsekwentie van dit vastelands principe was in eenige gevallen
verrassend ; er ontstonden namen als Catalpa Catalpa,
filipendula Filipendula, Abies Picea (onze Den), PiceaAbies
(onze Spar); in V i l m o r i n ' s Blumengärtnerei, van 1896,
S c h n e i d e r ' s Winterstudiëu, S a r g e n t ' s Manual of the
Trees oj N. America vindt men dergelijke namen.
Aan de andere kant gaf de Kew regel tot nieuwe synonymen aanleiding; immers wanneer men een soort uit
een geslacht haalt en tot een apart nieuw geslacht maakt,
mag volgens den Kew regel bij dien nieuwen geslachtsnaam
ook eenen nieuwen soortsnaam gekozen worden. l) Pinus
taxi/olia (onze Douglasspar) mocht dus, toen van de plant
een apart geslacht, Pseudotsuga, gemaakt werd, volgens
den Kew regel Pseudotsuga Douglasii genoemd worden;
maar volgens den vastelandsregel moest ze Pseudotsuga
taxi/olia heeten. Een groep Amerikanen kwam met nog
een ander principe voor den dag; ze wilde geen namen
erkennen die ooit synonymen geweest waren („once a
synonym, always a synonym") : dat deed o.a. een 500
bestaande geslachtsnamen van hune plaats tuimelen (b.v.
Forsythia V a h l 1805 dat een oude synonym uit het jaar
1788 bleek te zijn); en nog andere regels pasten ze toe,
b.v. een prioriteitsrecht van plaats naast dat van tijd :een
Amerikaansche catalogus uit dien tijd (1905) had dan ook
namen die geen mensch kan thuis brengen.
1) Zoo heeft b.v. ook B r i t t o n , toen hij de Carya soorten, die meest
door Nuttail benoemd waren, onder Hicoria bracht, tevens hunne soortsnamen veranderd, zoodat men heel: Carya tonuntosa N u t t . = Hicoria
alba Dritt.; Carva alba Nutt. = Hicoria ovota B r i t t . ; enz.
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En naast deze verschillende vrij scherp omlijnde opvattingen waren er vele die tusschen hen in schipperden.
Ten slotte werd men het er over eens dat alleen een
congres de zaak in orde kon brengen voor de toekomst
(het heden en verleden was immers vastgelegd in zoovele
drukwerken) -, doch niet één maar drie congressen bleken
noodig, met een 5-jarigen vóórarbeid voor het laatste. In
Weenen kwam in 1905 een internationaal compromis tot
stand; daar werd 1753 tot basis genomen der prioriteit,
de Kew Regel grootendeels verworpen, tautologischc namen
(als Catalpa Catalpa) veroordeeld. Eigenaardig is dat de
vereenigde botanici de consekwentie van hun eignen standpunt, n.l. dat van 1753 als basis voor het prioriteits recht,
niet aandurfden, en een lange uitzonderingslijst aannamen
die uit den aard der zaak willekeurig is; ,,codex inhonestans" noemde K u n t z e die lijst, niet geheel ten onrechte ;
zonder die uitzonderingslijst zoude men b.v. moeten schrijven:
Belts in plaats Cunninghamia, Steiu/iauera in plaats Sequoia,
Scoria, inplaats Carya, Abelicea inplaats Zelkova, Cebatha
inplaats Cocculus, Beurreria inplaats Calycanthus, Basilima
inplaats Sorbaria, Schizonotus inplaats Holodiscus, Kraunhia
inplaats Wistaria, Bikukulia inplaats Dicen/ra, Meibomia
inplaats Desmodium. Pongelium inplaats Ailanthus, Boretta
inplaats Daboecia, Hedypnois inplaats Taraxacum, Cajuput
inplaats Melaleuca, Comacum inplaats Myristica, enz. enz.
Door die uitzonderingslijst zijn o.a. vele oude en barbaarsche namen verworpen die door A d a n s o n in 1763
waren gegeven juist omdat L i n n a e u s die namen veranderd
had; door zulke namen te honoreeren zou men dus het
werk van Linnaeus gedeeltelijk te niet doen, terwijl men
juist op hem wil steunen. Ook zijn b.v. namen van
R u m p h i u s terecht door de lijst uitgesloten. Rumphius
werk dateert vóór 1700, en het is zuiver toeval dat zijn
werk eerst na meer dan een halve eeuw credrukt is ; en
hoewel zijn werk zeer mooi en wetenschappelijk is, zijn
zijne benamingen nog zeer onvoldoende. En zoo valt er
meer vóór den ,,codex inhonestans" te zeggen.
Ondanks die uitzonderingslijst moeten ingevolge de besluiten van het congres van 1905 toch nog vele namen veranderd worden d. w. z. oudere namen op den voorgrond
worden gebracht, die z.g. prioriteitsrecht bleken te hebben •
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In het arboretum is dat ook toegepast; maar onder de
synonyme namen vindt men ook den tot nu toe meer
gebruikelijken terug. Zoo heet de bekende Magnolia purpurea hier M. denudala; maar op blz. 133 hebben wegezien dat die naam ook de eerste goede naam geweest is,
aan de plant gegeven; de latere namen hebben dus geen
recht van bestaan, ook al zijn ze te goeder trouw gegeven,
b.v. doordat iemand ten onrechte een nieuwe plant voor
zich meende te hebben. Het is meermalen gebeurd dat eenzelfde plant meer dan eens is ingevoerd en dan telkens
een anderen naam gekregen heeft, b.v. Spiraeacantoniensis
die reeds in 1789 is ingevoerd en benaamd doch later
nog tweemaal en toen de namen lanccolata en Rcevesiana
heeft gekregen; ook Thunberg heelt ze reeds gekend maar
(in 1784) voor Spiraea Chamaedryfolia gehouden!
Behalve wetenschappelijke synonymen moeten ook dikwijls namen in aanmerking worden genomen die in de
kweekerijen en in tuinen voorkomen doch op eene vergissing berusten ; deze namen worden door hort. in de
plaats van eenen auteursnaam aangeduid. PiceaAlcockiana
C a r r . b.v. is ingevoerd, vermengd met zaad van Picea
ajanensis F i s c h . ; juist wat werkelijk Alcockianawas is door
de kweekers als ajanensis geëtiketteerd, en de andere
planten (echte ajanensis) hielden ze voor P. acicularis.
Later is die fout ontdekt zoodat men thans weet dat P.
Alcockiana h o r t . = P. ajanensis Fisch., Picea acicularis
h o r t . = P. Alcockiana C a r r . is; terwijl er ook een P.
acicularis Max. bestaat.
Evenals bij de ranschikking der planten zou men kunnen
meenen dat voor de praktische dendrologie een kunstmatige
benaming van belang ware, onafhankelijk van botanisch
wetenschappelijke opvattingen ; dan zouden nog wel synonymen en homonymen in de praktijk voorkomen, maar veel
minder dan thans en gemakkelijker te verhelpen. Doch
de practici hebben dat nooit getracht ; en evenals bij de
rangschikking is ook hier de natuurlijkheid van de benaming een groot voordeel. De naam van eene plant geeft de
plaats aan die zij in het verwantschappelijk systeem inneemt, doet dus dadelijk hare natuurlijke kenmerken kennen
en hare verhouding tot andere planten. Met weliswaar
stabiele doch willekeurige namen ware dat niet het geval.
11
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Een bizonder geval leveren nog de namen der tuinvarieteiten. Sedert het aantal er van sterk is toegenomen
en verscheidene variëteiten weer nieuwe varieteitskenmerken
vertoonden, zijn de namen er van dikwijls samengesteld
geworden. Een treurvorm van de bruine beuk heet Fagus
silvatica var. ptirpurea pendula, een vorm met diep ingesneden blad van een treurvorm van een éénbladige vorm
van de gewone Esch heet Fraxinus excelsior var. monophylla pendula laciniata; en kweekers maken die namen
soms nog langer dan noodig is, en niet altijd zóó als de
wetenschap het wenscht. In Weenen nu is besloten dergelijke variëteiten door slechts één woord aan te geven.
Wel mag men het woord lanof maken en b.v. aldus vormen:
ptirpureo-pendula,• maar dat doet men niet gaarne, vooral
niet met drie en meer woorden ; en aan de andere kant
.ishet niet plezierig de eigenaardigheid van eene variëteit niet
uit den naam te kunnen opmaken. In het arboretum vindt
.men de nieuwe opvatting dan oók niet altijd gehuldigd;
uitdrukkingen als flore pleno (met gevulde bloemen) /olm
laciniatis (met ingesneden bladen), atropiirpurea pendula,
enz., zijn er nog veel gebruikt. Zoowel botanische als tuinvarieteiten zijn door het woordje var. (varietas) onderscheiden ;wanneer echter tuinvarieteiten voorkomen binnen een
botanische variëteit, dan zijn de tuinvarieteiten als f. (forma)
behandeld.
Op eene wandeling die we thans door het arboretum
zullen maken, zal er gelegenheid zijn nog eenige namen
nader te verklaren.
Bij het huis van den tuinbaas beginnende, en rechts
houdende, komen we allereerst langs het groote randperk
dat met de Monochlamydeaebezet is; eerst de Fagaceae
met de geslachten Quercus, Castanea en Fagus, dan de
Betulaceae, Uhnaceae, Moraceae, Salicaceae, 'Juglandaccae
enz. Wegens gebrek aan ruimte staan ook in het grasperk
links van den weg verschillende boomen tot die families
behoorende. Laten wij even stilstaan bij tweejonge boomen
achterin tusschen wilgen en populieren, nr. 608 en 607,
„man" en ,,vrouw" genoemd van de z.g. italiaanschepopulier. Die man en vrouw vertegenwoordigen, wanneer ze
tenminste de wettigheid van hun huwelijk en de zuiverheid
van hunnen stam zullen bewijzen, eene nieuwe periode in de
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lange geheimzinnige geschiedenis der italiaansche of pyramidaal populier, waarvan een hoog mansexemplaar dicht
bij hen staat; dat exemplaar representeert de oude thans
afgesloten periode ; het is ontstaan uit een loot van zijnen
ongehuwden vader en deze eveneens uit een loot van zijnen
vader, enz. tot aan den oerstamvader toe. Die oerstamvader is het eerste ingevoerde exemplaar van de pyramidaal populier, een man d u s ; en alle sedert en heden ten
dage bestaande ,,italiaansche" populieren zijn vegetatieve
.lichaamsspruiten van dat oerexemplaar, dus zonder bevruchting ontstaan..
Het vele afsterven van pyramidaal populieren waarover
de laatste jaren veel geschreven is, kan aan die vegetatieve vermeerdering worden toegeschreven, maar is misschien
ook slechts schijnbaar een verschijnsel van verzwakte levenskracht. Want het ware mogelijk dat in den eersten tijd na
de invoering zeer vele exemplaren zijn opgekweekt die
dus ook ongeveer gelijktijdig kunnen natuurlijken dood bereiken ; ook kan het verschijnsel misschien verklaard worden
door verkeerde keuze van den grond. Hoe het ook zij,
velen orelooven aan de verzwakkingsleer en koesteren den
vvensch nieuw bloed in het pyramidaal populieren lijf te
krijgen. Daarvoor was het noodig zaadplanten te krijgen;
en zoo kwam men tot het zoeken van vrouwelijke exemplaren. Daarbij bleek dat ook Italië niet het vaderland
der italiaansche populier is, noch ook Amerika; nergens
waren vrouwelijke planten bekend of was zaad te verkrijgen. Na dit negatieve resultaat echter is toch het doel
bereikt ; aan Dr. Schipper (in Winschoten) bleek dat ergens
in Bohemen door eenen houtvester een vrouwelijk exemplaar en jonge planten er van gevonden waren en gekweekt werden. De bekende Luntersche vereenigqno- heeft
van die zaadplanten gevraagd en g e k r e g e n : en twee er
van staan nu in het arboretum der Rijks Hoogere Land-,
Tuin- en Boschbouwschool. Of ze de ware Adam en Eva
zijn, moet de toekomst leeren.
In den jongsten tijd zijn standplaatsen van meerdere
vrouwelijke exemplaren bekend geworden (cf. Mitth. der
deutschen .dendrol. Ges. 1907 en 1908). Uit dendrologische
werken ,is het vollende van belang voor de kennis der
z.g. italiaansche populier. K o c h [Dendrologie II p. 490,
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1872) schrijft dat volgens M a n e t t i , den gestorven directeur van den botanischen tuin in Monza bij Mailand, de
italiaansche populier in groot aantal in de streken van
Bologne, Ferrara en Modena groeit en voortdurend veel
uit zaad gekweekt wordt, vooral bij Mantua in de buurt.
In verband daarmede ishet eigenaardig wat du Roi in zijne
Harbskesche Baumzucht (1772, II p. 141)schrijft : „Populus
nigra italica"... het best door stek te vermeerderen...
„von den regierenden Herren . . . sind in den hiesigen
Pflanzungen einige junge aus dem Mailandischen unter
dem Namen der ächten italienischen Pappeln erhaltene
Stämme geschickt worden, die ich aber. . . für eine noch
geringere Abänderung unserer gemeinen schwarzen Pappel
ansehen musz, auf welche die uns bekannten Beschreibungen der Lombardischen Abart nicht passen. Weswegen
sollte auch nicht daselbst die schwarze Pappel wachsen?"
Juist hetzelfde is thans door de Luntersche vereeniging
ondervonden ; wat ze uit Italië kreeg, was Popuhis nigra.
Door D i p p e l wordt in zijne Dendrologie (1892 II p.
199) Populus caroliniensis gehouden voor P. canadensis,
waarvan hij eene variëteit erecta beschrijft die wat breeder
kroon heeft dan de italiaansche populier; deze var. komt
ook in den catalogus der Kew Gardens voor. Merkwaardig
is nu wat v. B u r g s d o r f schrijft in Anleitung zursicheren
Erziehung...
der... Holzarten... (1787, p. 175) van de
italiaansche populier: „Zärtlich"... „verlangt einen sehr
beschützten stand, und dennoch gehen die meisten bei
kalten wintern verloren . . . Sie wird öfters mit der folgenden
sehr dauerhaften Pyramidenpappel verwechselt'0. Die volgende is „Populus caroliniensis\ die Carolinische Pyramiden
pappel" ; „sie ziert die alleen und Pflanzungen zu Wörlitz
und Dessau. Manche verwechseln sie mit der vorigen, von
welcher sie doch sehr verschieden ist." In de Mittheilungen
der deutschen dendrologischen Gesellschajt van 1907 wordt
Wörlitz als de plaats genoemd waarheen vóór 1745 de
pyramide populier uit Italië als stek isingevoerd. D u h a m e l
(1755), noch K n o o p (1758) of M i l l e r (1745) noemen
den boom.
Een Popuhis planlierensis, die in kweekerijen voorkomt,
wordt als een bastaard van P. nigra, var. pyramidalis beschouwd en heeft ook den pyramidalen habitus.
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In de buurt van de populieren staat ook Ulmnxhollandica. Dit is de iep die in ons land en in buitenlandsche
kweekerijen voornamelijk wordt gekweekt en in verschillende maten wordt aangeboden ; in onze kweekerijen heet
de plant behalve U. hollandica veelal U. latifolia, U.campestris latifolia of U. campestris grandis. De iepen die in
ons land langs wegen en straten voorkomen zijn gewoonlijk
van deze soort; van Ulmus campestris en U. montana
(scaöraj worden hoofdzakelijk variëteiten gekweekt voor sierboomen. ,,U.hollandica", schrijft Spä th in zijnen catalogus,
„bildet wunderschöne, ganz gerade, glattrindige Stämme,
mit einer gefällig und leicht gebauten, etwasbreit ausladenden
Krone. Die dunkel grüne Belaubung hält sich im Herbst
o

o

lange am Baum. Ein vorzüglicher und stark begehrter
Straszenbaum". Ook Barbier beveelt haar aan: ,,elle forme
des tiges très droites et de jolies têtes. Végétation
légèrement étalée. Feuillage vert sombre."
De oorsprong van U. hollandica is onbekend. Reeds in
de hollandsche uitgave van M i l l e r ' s dictionnary(1745) wordt
U. major hollandica genoemd, die zeer veel in Engeland
voorkomt maar slechte eigenschappen heeft; na eerst snel
gegroeid te hebben maken de boomen ,,een zeer bedroefde
vertooning, groeiende hunne takken zeer wild, en dewijl
er de bladen zeer dun aan staan, zien ze er zeer onaangenaam uit". In L o u d o n ' s Encyclopedie (1838) wordt opgegeven dat de hollandsche iep waarschijnlijk door Willem
III naar Engeland is gebracht en om de snelle groei eerst
zeer in trek was; maar dat zij later in onbruik is gebracht,
vooral ook door het minderwaardige hout. Later (ongeveer
de tweede helft van de 18e eeuw) zijn in Engeland blijkbaar weer veel iepen geplant ; althans in de Londensche
parken, in Kew, Windsor, Southampton enz. vindt men nu
(1909) vele oude iepeboomen, blijkbaar alle uit dien zelfden
tijd, maar alle de zuivere U. campestris. l) Jongere iepeboomen worden er zelden aangetroffen en dan te jong
om over de soort te kunnen oordeelen ; in lateren tijd
zijn vooral platanen geplant en lindeboomen. In Amerika
schijnt U. hollandica niet voor te komen of althans nog
1) Loudon schreef ook reeds: „The common English Elm (U. campestris) is, perhaps, more frequently to be found intheparksand pleasuregrounds oftheEnglish nobilty and gentry than any other treeesxcepttheoak."

zeldzaam te zijn: anders in het moeilijk verklaarbaar'dat
S a r g e n t , de directeur van het groote Arnold-arboretum,
toen hij voor een paar jaren in Leiden was, met verbazing haar de iepen op het Rapenburg keek en ze voor
eene nieuwe soort hield.
De tweede voorname systematische groep vormen de
ChoripetalaCy de planten waarvan de bloemen een kelk en
vrijbladigen bloemkroon bezitten: De Choripetalae staan
hoofdzakelijk in groote perken ter weerszijde van vijver
en rots; aan de verst verwijderde kant dé Calyciflorae d.z.
de' Choripetalae met kelkinplanting of verdiepten bloembodem, aan de kant naar den ingang toe de Thalamiflorae (bloembodemstandige) en Disciflorae (schijfbloemige),
beiden ook afdeelingen der Choripetalae. De Thalami florae
bestaan o.a. uit een perk met Tilia soorten (Lindeboomen).
Onder de Tilia's wordt algemeen eèh Tilia alba uit Amerika
beschreven (gekweekt wordt meer een bastaard er van
met 'T. americana. T. spectabilis genaamd.) Dat ontmoette
geene tegenwerping totdat de Amerikaansche boomflora
uitvoerig werd beschreven, waarbij bleek dat in Amerika
geen Tilia alba voorkomt, ook niet onder een anderen
naam. Nu moesten de Europeanen de zaak natuurlijk
onderzoeken ; en daardoor werd de oorspong van dien
niet bestaanden Amerikaanschen lindeboom aldus waarschijnlijk gemaakt: M i l l e r heelt in 1731 een beroemde
tuinbouw- encyclopedie geschreven, waarvan in 1745 ook
eene Hollandsche vertaling verschenen is. In die encyclopedie
wordt onder het hoofd Tilia ook een lindeboom van
Karolinië vermeld. Toen heeft A i t o n , dè directeur der
Këw Gardens, 'eenen boom aldaar voor Miller's Karoliniaansche Tilia gehouden en die 'T. alba gedoopt met
Amerika tot vaderland ( A i t o n Hortus Kewensis i e ed.
1789); eh ! die Aitonsche boomsoort, in Europa gekweekt
en verspreid^ heeft dien naam in geschriften en tuinen behouden; in de'kweekerijen heet ze gewoonlijk Tilia americana pendula of ook Tilia argentea pendula ;en die laatste
naam is niet' ongeschikt; want de boom heeft veel van
een Zilverlinde • met wat hangende takken. De Zilverlinde
nu komt voor in Oostenrijk en niet in Amerika. En nu
blijkt ook uit de 2 e editie van A i t o n ' s Hortus Kciocnsis
(van 1811) waarin'Aiton andere beschrijvingen-en een af-

151

beelding aanhaalt, dat hij ôf de Oostenrijksche linde of
eene variëteit er van voor zich heeft gehad toen hij T.alba
doopte; ook geeft hij nu Hongarije als vaderland aan,
wat echter niet geholpen heeft om den boom van Amerika
los te maken. Die variëteit van T. argcnlca is Tiliapetiofart's D e c a n d o l l e ; Decandolle heeft ook reeds in 1824
op de vergissing met 7. albagewezen ;maar zoowel Decandolle's soort als zijne waarschuwing zijn vergeten.
Eerst nu heeft men weer bevonden dat wat als T.alba
gold (T. amcricana pendula der. kweekers) T. petiolaris
D e c . is, dus met Oostenrijk tot vaderland ; maar het zal
nog lang duren vóór de Amerikaansche Zilverlinde uit
boeken en tuinetiketten verdwenen is; dendrologische
werken worden zelden herdrukt, en de Index Kewensis
waarin T. alba ook is vastgelegd, zeker evenmin ; terwijl
de kweekers, niet geheel ten onrechte, conservatief met
hunne namen zijn. Miller heeft rr.et zijn Karoliniaansche Tilia
waarschijnlijk de lindesoort bedoeld die later door Vent e nat Tilia heterophylla gedoopt is; deze wordt bij ons
niet gekweekt, wel eene Tilia americana.
De groep der Calyciflorae bevat ook eenige interessante
planten. Hier hebben we o.a. de Blauwe regen ; Wistaria
ßoribunda staat op het etiket ; maar die naam wordt lang
niet overal aan de plant gegeven. In wetenschappelijke
werken heet ze Wis/aria polystachya(dendrologische werken
van K o e hne, D i p p e l en Koch), Wistaria sinensis
( I n d e x K e w e n s i s ) , Kraunliia ßoribunda (Eng1er u.
Pran11 ,,die natürlichen Pflanzen-familien" en S c h n e i d e r ' s
„dendrologische Winterstudien"), Phaseoloïdesßoribunda (in
O t t o K u n t z e ' s werken); Phaseoloïdes polystachyos is ze
door V o s s genoemd in de Wiener ill.Gartenz. van 1902•;
overigens heet ze in kweekerijen en ook onder het publiek
veelal Glycine sinensis. Al die namen zijn de gevolgen
van even zoovele nomenclatuur systeemen van verschillende
botanici en bewijzen den grooten strijd die in de laatste
kwart eeuw gewoed heeft op dat gebied. Zij bewijzen ook
dat zoovele nomenclatuur opvattingen mogelijk zijn ;immers
al die namen zijn samenstellingen uit reeds vóór 1820
gegeven namen ; die oudere namen wijzen niet alleen, op
anarchie in benaming maar ook op een historische ontwikkeling. M i l l e r beschreef in zijne reeds genoemde
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encyclopedie een PJiaseoldides carolinianafrulesccns scandens
foliis pinnatis Jloribus cocrulcis spicatis (Mill. Diet. 1737).
L i n n a e u s wilde dien geslachtsnaam niet houden (zieblz.
139), verkortte den soortsnaam, en noemde de plantGlycine
caulepcrenni (Linn. Hort. Cliff, en Gen. PI.I. 1737); later
noemt hij haar Glycine jrutcscens (Linn. Spec. PI. I. 1753).
In die zelfde Species Plantarum geeft Linnaeus ook een
Dolichos polystacliyos (die wijnu Phaseolusperennis noemen).
Nu ontdekt T h unb e r g , dien we reeds als reiziger en
schrijver hebben leeren kennen, onzen Blauwe regen, maar
meent dat het Dolichos polystacliyos L i n n a e u s is en
noemt haar dus zooin 1784. W i l l d e n o w ontdekt de vergissing in 1803, bevindt dat de plant (onze Blauwe regen)
een zusje is van Glycine frulesccns L., en hij noemt haar
dus Glycine met den soortsnaamßoribunda. Nu bevatte
het geslacht Glycine van Linnaeus nog meer soorten dan
G. jrulesccw;; R a f i n e s q u e en N u t t a l l vonden terecht
dat dieandere soorten niet naast G.frulesccns thuis hoorden
zij haalden dus G. jrutcscens uit het geslacht Glycine er
gaven de plant een nieuwen geslachtsnaam, terwijl natuur
lijk ook haar zusje, onze Blauwe regen, dien nieuwen ge
slachtsnaam kreeg. Nu werkte Rafinesque en Nuttall onafhankelijk van elkaar; en zoo noemde Rafinesque het
nieuwe geslacht Kraunhia (in 1809), Nuttall daarentegen
Wislaria (in 1816); beiden gaven aan onzen Blauwe regen
den soortsnaam sinensis, den naam van Willdenow dus
negeerende. Daarna is de Blauwe regen door Si msonaan
het publiek voorgesteld in een tuinbouwblad (Bot. Mag.
1819) onder den naam Glycine sinensis; enten overvloede
had P u r sc h bij zijne beschrijving der Amerikaansche flora
in 1814 GlycineJrutcscens in hetgeslacht Apios getrokken,
haar dus Apios frutescens noemende ; en naar aanleiding
daarvan is ook de Blauwe regen Apios chinensis genoemd
door S p r e n g e r in 1826 in zijn Systema plantarum, terwijl
ten slotte de zelfde Glycine Jrutcscens door R a f i n e s q u e
in 1817 als Diplonyx clcgans beschreven is, door E l l i o t
in 1818 als Thyrsanthus Jrutcscens.
Men kan zich dus denken, dat, toen allerlei nomenclatorische systeemen Werden geopperd, de keuze en decombinatie mogelijkheid groot was. Kuntze voerde den oudsten
geslachtsnaam Phascoldidcs weer in omdat deze naam de
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eerste van af I735 (het jaar van Linnaeus' Systema Naturae I.)
is ; maar andere botanici verwierpen dien en kozen den reeds
veel gebruikten naam Wistaria in hunne werken (o.a. in
de meeste dendrologieën). Weer een ander botanicus dolf
den vergeten naam Kraunhia op en verkoos dien (b.v. in
„die natürlichen Pflanzenfamilien", het groote wetenschappelijke en populaire werk) omdat hij immers ouder was dan
Jlistaria en de eerste van af 1753 (het jaar van Linnaeus'
Species Plantarum I.)
De Amerikaan G r e e n e koos Bradlea, eenen naam van
A d a n s o n (die Glycine L i n n , in Bradlea en Abrus
verdeeld had) ; alleen practici hidden den naam Glycine vast,
onder welken naam de plant in kultuur was gekomen en nog
in vele catalogi voorkomt. Ook de soortsnaam gaf aanleiding tot verschil. K u n t z e koos floribtinda als den
oudsten, maar V o s s wilde den alleroudsten polystachya
hoewel die op eene vergissing berustte ;en de dendrologen
namen dien naam ook in hunne werken op ;doch S c h n e i d e r in zijn nieuwe dendrologie verkiest den soortsnaam
sinensis, omdat de plant die Willdenow op het oog had,
volgens hem niet zeker onze Blauwe regen is; in zijne
]\ intershidi'èn heet de plant nog Kraunhia
jloribunda.
In den Index Kezvensis is de soortsnaam chinensis uitverkoren omdat dit de oudste soortsnaam is die met den
aldaar gekozen geslachtsnaam Wistaria is verbonden (volgens
den z.g. Kew regel). Ook de praktijk hield sinensis als
soortsnaam vast. Het congres in VVeenen heeft erkend
dat Kraunhia de wettige geslachtsnaam is (als zijnde de
i e van af 1753). Maar omdat die naam zoo weinig gebruikt
is, heeft het bepaald dat Wistaria behouden moet worden
en geen andere; en met den naam Kraunhia moesten
tevens de namen Diplonyx en Thyrsanthus op den Index
geplaatst worden, welke na Kraunhia de rechthebbende
namen waren. De soortsnaam moet volgens dat congres
floiibunda zijn, dat is de oudste soortsnaam van af 1753
die deugdelijk is. Maar hiermede is de wereld natuurlijk
niet in vrede ; want in de laatste tiental jaren zijn vele
belangrijke werken gereed gekomen, waarbinnen de benamingsstrijd is toegepast; dus kan de vrede pas in latere
werken worden gebracht, wanneer ten minste de schrijvers
zich aan den uitspraak van het Weener congres houden ;
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en intusschen zullen in de. werkelijkheid nog verschillende
namen in gebruik blijven.
De Platanen behooren ook tot de Calyciflorae. Wij hebben
langen tijd twee soorten beschouwd als degene die overal
in Europa gekweekt worden en langs wegen en in tuinen
te zien zijn, P. occidentalis van Amerika, en P. orientalis
uit den Orient. Maar de verschillen in habitus, bladvorm
enz. tusschen de exemplaren waren zoo talrijk, en de
overgang tusschen de 2 soorten was zoo geleidelijk, dat
niemand recht wist wat nu eigenlijk tot P. occidentalism
wat tot orientalis gerekend moest worden.
J a e n n i c k e heeft er een 5-jarige studie van gemaakt
en in geschrift neergelegd ; maar de lezing er van deed
iemand wanhopen met dat werk tot gids den systematischen
weg in de platanen te vinden.
Evenals met Tilia alba kwam ook hier de oplossing
uit Amerika; S a r g e n t , de groote man van de Amerikaansche woudflora, deelde mede dat hij in Europa nergens
een Amerikaansche plataan gezien had ! Er waren er reeds
(Koch 1872, Dippel 1893) die beweerd hadden dat P.
occidentalis bij ons niet goed winterhard is en'daardoor
minder voorkomt dan P. orientalis;maar Ko c h schrijft er bij
dat, voorzoover hij weet, P. orientalis niet in den Orient
en Z. Europa wordt gevonden. In de kweekerijen wordt
juist P. occidentalis voor de algemeen voorkomende en
winterharde soort gehouden.
Sargent's mededeeling heeft de kwestie natuurlijk opnieuw
aan de orde gebracht ;en thans nemen de dendrologen algemeen aan dat in Europa zoowel P. occidentalisals P.
orientalis zeer zeldzaam is, en dat de algemeen voorkomende plataan een bastaard of variëteit van P. orientalis
is die ook in den Orient voorkomt, maar waarvan men
den oorsprong niet kent ; de naam er van isP. acerifolia.
En bij deze opvatting is de groote vormenrijkdom van
onze Plataan ook verklaarbaar. Eigenaardig is in verband
hiermede dat de reeds meermalen genoemde M i l l e r
(1745) bij P. acerijolia schrijft: „ik heb vele planten gehad
die opgekomen zijn uit het zaad van de ie soort {P.
occidentalis) 't welk was rijp geworden in den kruidtuin,
waarvan de meeste verloopen tot deze soort. . . die niet
zonder reden voor een onderscheiden soort kan aangezien
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worden door diegenen welke deszelfs oorsprong niet onderzocht' hebben." '
Thans wordt de echte P. oecidcutalis in verschillende
kweekerijen en arboreta als jonge planten gevonden, uit
zaad door Sargent gezonden ; het zal moeten blijken' of
de soort bij ons winterhard is.
De echte Platanus occidentatis komt fraai afgebeeld voor
in de 2C ed. van D u h a m e l Traite des arbres et arbustes
etc. 1802— 1 9 ; de plaat van P. orientalis stelt P.
accrijolia voor.
' D e naar alle waarschijnlijkheid echte Platanus orientalis
vindt men onder den naam P. vulgaris beschreven en
afgebeeld in J o n st o n Hisloria naturalis de arboribus 1662;
en hij vermeldt een exemplaar in den Leidschen kruidtuin.
Nog behooren tot de Calyciflorae een paar interessante
boompjes waarvan een, de z.g. Adam s gouden regen, in
het Leguminosae' perk staat, de andere in het vak der
Rosaceae n.l. de twee Crataegotnespilus soorten. Adam's
gouden regen is volgens den franschen kweeker A d a m
ontstaan op de entplaats van een Cytisus purpureas op
een Laburnum vulgare; eerst later bleek deze knopvariëteit
bizondere eigenschappen te bezitten die tot het begrip
enthybride hebben geleid d.w.z. eene bastaard plant die
niet door samenvloeing van twee sexueele maar van twee
vegetatieve kernen is ontstaan van verschillende plantensoorten, in ons geval zelfs van twee verschillende plantengeslachten, indien men althans den Gouden regen niet onder
het geslacht Cytisus opneemt, wat sommige botanici doen.
Later heeft men den doof Adam aangegeven oorsprong van
Adam's gouden regen betwijfeld; en vooral Prof. H. d e
V r i e s houdt vol dat de plant een sexueele bastaard is, waarvan de door Adam gebruikte onderstam reeds een exemplaar
was (zonder dat Adam dit wist). l) Intusschen; ook als
eventueel sexueele bastaard vertoont zij merkwaardige
eigenschappen die bij geen anderen bastaard waargenomen zijn. De voornaamste daarvan is de splitsing die
ze nu en dan plotseling vertoont in de ouderlijke vormen ;

1) Maar Darwin heeft zeer vele bestuivingen tusschen Labarnum vulgare
en Cytisus purpureas uitgevoerd, zonder echter een kiembaar zaad te
kunnen verkrijgen ;-zoo ook anderen na hem.
' *
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en een knop van den bastaard, die eenmaal Gouden regenof Cytisus purpureus natuur heeft aangenomen, gaat niet
weer in de bastaardnatuur terug.
Zoo ziet men aan ons exemplaar van Laburnocytisus
Adamii (zoo heet de bastaard) drie soorten van takken:
typische Gouden regen takken, bastaard takken, waarvan
de bloemtrossen kleiner zijn en de bloemen vleeschkleurig,
en purpureus takjes; Cytisus purpureus is een lage heester
die geen stam vormt ; en zoo maken de purpureus takjes
die gewoonlijk in zeker aantal dicht bij elkaar op den
bastaardboom ontspringen, te zamen den indruk van een
kleinen heksenbezem ; men spreekt van een purpureus
,,nest"; de purperen bloemen van deze soort staan afzonderlijk of zeer weinige bijeen, en de kleine drietallige
bladen zijn zeer verschillend van die van den Gouden
regen. De splitsing in de ouders heeft bij sommige exemplaren (niet in het arboretum) zelfs binnen den bloemtros
plaats, zoodat de tros voor de rechter helft b.v. Laburnum
vulgare gelijkt, terwijl de linker helft Laburnum Adamii
natuur heeft ; ja zelfs kan één bloem half de natuur van
de ééne soort, half die van de andere of van den bastaard
hebben ; de grenslijn is steeds scherp afgezet.
De strijd of deze plant een sexueele ofeen vegetatieve
bastaard is, is opnieuw ontbrand naar aanleiding van andere
ontdekte z.g. enthybriden. In Bronvaux (dicht bij Metz) staat
een meer dan honderdjarige mispelboom, die geënt is op
den gewonen Meidoorn. ') Een tiental jaren geleden zijn
even onder de veredelingsplaats uit den stam een paar
takjes ontsprongen die het midden houden tusschen Mispel
en Meidoorn ; later is er nog een derde bijgekomen. De
twee voornaamste vormen, die ook in het arboretum vertegenwoordigd zijn, zijn Dardari en Asnieresii\ Asnicresii
gelijkt meer op den Meidoorn, Dardari meer op de Mispel.
Beiden hebben volgens opgaven van Koehne en Noll reeds
splitsingen vertoond; in ons arboretum is eene splitsing
van Dardati in Meidoorn te zien. Vooral merkwaardig is
dat volgens opgave van Noll een Dardari exemplaar eene
splitsing in Asm'eresii vertoond heeft. Noll verklaart deze
i) De onderstam is speciaal onderzocht door N o l l ; bovendien heeft
die onderstam gewone meidorentakjes opgeleverd (volgens Balt et).
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enthybriden evenals Adam's gouden regen door een verbinding van twee vegetatieve cellen van onderstam en ent ;
S t r a s z b u r g e r betwijfelt den asexueelen oorsprong; voor
zijne opvatting pleit o.a. dat in de kernen der bastaard cellen
het aantal chromosomen niet verdubbeld bleek. In den
jongsten tijd isde kwestie der enthybriden proefondervindelijk
aangevat door W i n k l e r ; hij'entte Solanum nigrum op
S. Lycopersicum, 'en na de vergroeing sneed hij de ent
zóó af dat de snijvlakte gedeeltelijk uit beide planten bestond. Uit de grenspunten nu ontwikkelden zich looten
die gemengde kenmerken vertoonden maar zoodanig dat
de kenmerken der ouderplanten gescheiden bleven ; hij
noemt die produkten „Chimären" (naar analogie van centauren e.d.) Maar in 1908 verkreeg hij op deze wijze een
echte enthybride, die zelfs splitsing in Solanum nigrum
vertoonde. Het onderzoek is nog gaande. !)
De Calyciflorae, die we thans verlaten, zijn de hoogstontwikkelde planten der Choripetalae, en voeren ons tot
de Sympelalae, waar de kroonbladen vergroeid zijn. Deze
groep bevindt zich op drie betrekkelijk kleine perken
tusschen den vijver met rots en het randperk met de
Monochlamydeën Quercus en Castanea. De kleinste twee
perken bevatten de Ericaceae ; in dat der zomergroene
doch winterkale soorten staan verschillende exemplaren van
Azalea sinensis-) naast exemplaren van Azalea mollis en
van Azalea molds-si?iensis. De meeste botanici houden A.
sinensis voor synonym met A. mollis; ook door mij is
dat vroeger aangenomen op gezag der dendrologische
werken. Maar de vasthoudendheid der kweekers aan den
naam mollis sinensis (d.w.z. bastaard van mollis en sinensis),
die natuurlijk geen zin heeft wanneer A. mollis en A.
sinensis geen twee afzonderlijke soorten zijn, heeft me er
toe gebracht de zaak nader te onderzoeken ; en juist in
dien tijd vond de firma M. K o s t e r te Boskoop in Engeland ergens twee exemplaren die daar A. sinensis genoemd
werden. De voornaamste literatuur kwam in oude Engelsche
tijdschriften voor welke gedeeltelijk nergens te verkrijgen
1) Straszburger heeft onlangs aangetoond dat al de z.g. enthybrieden
en hunne eigenaardigheden verklaard .kunnen worden door zeals Chimären
op te vatten (Ber. d. deutsch, bot. Ges. XXVII 1909 pag. 511 e.V.).
2) Een betere schrijfwijze is chincnsis.
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waren, totdat ik ze in Londen en Kew zelf ter inzage kreeg ;
ook waren alleen in de herbarien van die plaatsen gedroogde
voorwerpen van A. sinensis te vinden. De Engelschen krijgen
alles wat ze noodig hebben van het vaste land; maar zijzelven sturen green boeken en herbarium-materiaal over de
zee \ de vastelanders moeten bij hen komen ; trouwens de
Engelschen hebben het vaste land niet zooveel noodig als
het vasteland hen \ om de eenvoudige reden dat de Engelschen zich meer bepalen tot wat zij zelven hebben en daaraan vasthouden. Het resultaat van het veeljarig onderzoek
is gepubliceerd in de Gartenflora van i Oct. 1908 (57 e
jaargang p. 505—517, met een dubb. plaat) en komt op
het volgende neer. Toen M a x i m o w i c z in 1863 de ons
bekende Azalea mollis uit Japan in den Peterburgschen
hortus bracht van waaruit zij verder verspreid werd, meende
hij zelf te doen te hebben met eene reeds vroeger in de
kuituur geweest zijnde plant (reïntroductum a m e e j a p o n i a
a. 1863"); ook de dendroloog K o c h schrijft in het 2e deel
van zijn werk dat A. mollis M a x i m o w i c z de zelfde plant
is die vroeger als A. sinensis in de tuinen voorkwam maar
verdwenen was ; en de andere dendrologen en botanici
sloten zich bij die opvatting aan. Maar in de literatuur der
vakmannen kwamen uitingen voor van een andere meenino-.
Zoo schreef v a n H o u t t e in 1873 in La Flore des serres
et jardins de l'Europe dat, terwijl A. sinensis niet erg
bestand was tegen onzen winter en daardoor in de kuituur
eene ondergeschikte plaats innam, A. mollis v:>!komen winterhard was en in al hare majesteit de kuituur.beheerschte ;
en P y n e a r t v. G e e r t schreef in 1891 in Revue de f Hortic.
bilge et étrangère dat A. sinsusis vroeger in Gent in groote
hoeveelheid werd gekweekt ; de bloemen waren oranje met
donkergeel ; maar door den invoer der pontische Azalea's
in 1830 hield d e kuituur van A. sinensis op. Ten slotte
vond de firma M. Koster en Zn. in Engeland de twee
genoemde oude exemplaren onder den naam A. sinensis
welke planten ook werkelijk andere kenmerken hadden
dan A. mollis en dan alle andere Azalea soorten ;de kleur
van de bloemen was zooals Pijneart v. Geert ze beschrijft
(de geelste bloem van A. mollis, js er zeer bleekgeel bij),
bovendien opvallend stijf (bij A. mollis slap), terwijl de
bladen fluweelachtig dicht behaard zijn aan de onderkant
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(bij A. mollis weinig en stijiharig) ; de vorm van de bloembladen is ook anders doordat de meeste of alle de zelfde
vorm hebben die bij A. mollis alleen het bovenste heeft.
Het kwam er nu op aan te weten te komen of deze plant
van de firma Koster en de door van Houtte e. a. gememoreerde Azalea sinensis de zelfde plant was als de
Azalea die volgens eenstemmig oordeel vroeger (langen
tijd vóór de Azalea mollis) in kuituur geweest was. En
dit bleek het geval te zijn door de oude beschrijvingen
van Azalea sinensis in Botanical Cabinet van 1824, Botanical
Register van 1829, the British Flo7vergarden \an 1829, en
in B l u m e Bijdragen tot de Flora van Ned. Indi'è (waarin
ook Oost Aziatische planten worden beschreven) van 1826.
De gekleurde afbeeldingen der bloem en de beschrijvingen
der bladen („leaves densely clothed with short hairs on
both sides, particular underneath where they are canescent" ;
„foliis . . . infra mollissimis") passen zeer goed op onze
plant in kwestie en niet op A. mollis Ook de in herbaria
bewaarde exemplaren van Azalea's (mollis of sinensis)
uit China, door F o r t u n e en anderen verzameld, bleken
alle Azalea sinensis te zijn ; terwijl de planten, die tot de
genoemde beschrijvingen hebben gediend, ook alle uit
China afkomstig waren. Uit Japan daarentegen zijn alleen
exemplaren van A. mollis bekend, zoowel in herbarien
als in tuinen; en de beschrijvingen na 1857 slaan ook
alle op A. mollis en niet op sinensis ;de eerste beschrijving
is van vóór de invoering door Maximowicx ; ja, de eerstverzamelde A. mollis exemplaren dateeren reeds van vóór
.1844, doch zijn in gedroogden toestand in het Rijks
Herbarium bewaard gebleven; eerst zijn ze voor A. pontica
gehouden, later voor Blume's Azalea mollis d. i. A. sinensisx
de eerste die onze A. mollis inderdaad als nieuw herkend
en goed beschreven heeft, is A s a G r a y in 1857 onder
den naam A. japonica. F o r t u n e geeft in zijn reisverhalen uit China mooie beschrijvingen van plantenvegetatie
bij Ningpo, en noemt ook op verscheidene plaatsen Azalea
sinensis. Het zou van veel belang zijn dat nog eens naar
deze soort gezocht werd in China door iemand die op de
hoogte is van de verschillen tusschen A. mollis en A.
sinensis. De heer W i l s o n , die veel in China voor de
firma Veitch gereisd en verzameld heeft, heeft mij be-
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loofd moeite te doen; thans verzamelt hij voor het Amerikaansche Arnold arboretum, dus voor een wetenschappelijk
doel, en zal hij, hoop ik, Azalea sinensis niet vergeten.
In de kuituur zal A. sinensis evenmin stand houden als
vroeger het geval is geweest, daar zij niet goed winterhard is; als oranjerieplant en als trekplant kan ze echter
goede diensten doen.
Een laatste groep van planten in het arboretum is die
der Coniferen, op en achter de rots. Hier hooren tot de
merkwaardige planten de parasolspar (Sciadopitys verticillatd)
wier schijnbare naalden kortlootjes zijn waarvan de as niet
is uitgegroeid en de twee naalden tot één vergroeid zijn;
iedere schijnnaald staat dan ook in den oksel van een
schubvormig blaadje aan een langloot, en verraadt daardoor
zijn taknatuur. Het geslacht Taxodium is merkwaardig om
de in groei begrensde kortlooten die afvallen alsof het gevinde blaadjes waren ; maar ook hier wordt de taknatuur
reeds voldoende aangeduid door de okselstandigheid dier
kortlooten. Taxodium distichum is ook een van de weinige
planten die, op moerassige plaatsen groeiend, eigenaardige
wortelverdikkingen vormen, welke, loodrecht een eind boven
den grond uitgroeiende, den dienst verrichten van lucht
voor de wortels op te nemen, en daarom ademwortels
genoemd worden. Behalve in de Amerikaansche Taxodium
bosschen vindt men dat verschijnsel vooral in de tropische
kustwouden. Op een droog terrein als het arboretum heeft
de vorming van ademwortels niet plaats.
Interessant zijn ook de gefixeerde jeugdtoestanden van
verschillende Coniferen {Thuja occid., Chamaecyparispisij era,
Ch. Sphaeroïdea e.a.) ; deze planten werden vroeger veelal
ondergebracht onder het geslacht Retinispora; eerst later
heeft men bemerkt dat de planten jeugdtoestanden voorstellen die door de Japanners door voortdurende vegetatieve vermeerdering gefixeerd zijn.
C a r r i è r e heeft het reeds vermoed (Traite général des
Conifères, 2e ed. 1867); na de opsomming der Retinispora
soorten schrijft hij bij R. dubia (d.i. Thuja occidentalis var.
ericoïdes),,je ne serais pas surpris que le R. dubia, lorsqu'il
sera vieux, ne donnât des feuilles sqamiformes ainsi que
fait le Biota Meldensis qui. .. devra probablement rentrer
dans les Retinispora." ,,Tous ces faits démontrent. . . que
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les Biota, les Chamaecyparis et les Relinispora sont . . .
très voisins les uns des autres et que dans plusieurs cas
ils se confondent. Je ne serais pas étonné que les R,
squarrosa et leptoclada soient tout simplement des formes
japonaises du Biota orientalis". B e i s s n e r heeft de zaak
proefondervindelijk aangetoond; en we weten het nu met
zekerheid, doordat soms een exemplaar in den ouderdoms
toestand overslaat zooals iedere zaadplant in de natuur
binnen een paar jaren doet. Van Chamaecyparis pisifera
bestaan twee verschillende jeugdtoestanden die achtereenvolgens optreden, en beide zijn gefixeerd (var. squarrosa
en plnmosd). Eene andere soort, Thuja occidentalism heeft
behalve een gefixeerde vorm van den eersten jeugdtoestand
(var. eticoïdes) een tweede vorm waar zoowel de eerste als
de overgangstoestand en de volwassen toestand aan gevonden wordt (var. Ellwangeriand) ,•de genoemde jeugdvormen en nos; meerdere staan alle in het arboretum. Maar
een geslacht Relinospora bestaat niet meer. ')
Een belangrijke boom is verder de Douglasspar [Pseudotsuga taxi/olid); men kent van hem twee variëteiten die
ook wel voor aparte soorten worden gehouden, de groene
(viridis) kustvorm en de grijsblauwe (glauca) vorm die
meer binnenwaarts groeit, voornamelijk op het Rotsgebergte,
waar het klimaat veel drooger is dan aan de W. hellingen
der kustgebergten. De grijsblauwe vorm groeit veel langzamer en wordt minder hoog ;daarom wordt de groene vorm
veel meer geacht. De kleur is geen gemakkelijk kenmerk
omdat beide vormen in kleurvariaties voorkomen ;zoo heeft
men een groene vorm van de grijsblauwe, en een blauwe
van de groene vorm. Beter is de kustvorm te herkennen
aan de ± loodrecht afstaande takken in het jongere gedeelte van den boom, terwijl die bij de grijsblauwe vorm
onder een hoek van + 45 0 naar boven gericht zijn.
De eerste die zich veel moeite heeft o-eeeven voor de
invoering en aanplanting van den Dcuglasspar was J o h n
B o o t h , ongeveer 1870. Het door hem verzamelde zaad
stamde uit Oregon (dus van ± 45 0 breedte). De daaruit
opgekomen planten bleken dikwijls een tweede zomer1) Het geslacht Retinispora was oorspronkelijk gemaakt door Siebolden
Zuccarini voor de Japansche Chamaecyparis soorten.
12
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scheut te vormen die dan door vroege vorst werd beschadigd. Daarom heeft Freiherr v. F ü r s t e n b e r 9- in
1902 zaad van Ps. Douglasii verzameld uit Britsch Columbië, op ongeveer 53 0 breedte tusschen de Coast Ranges
en de Rocky Mts, 380 K.M. van de kust. Hier vormt de
Douglasspar geen tweede scheut ; en ook de uit de geimporteerde zaden opgekomen planten bleken dat niet te
doen 1). De duitsche dendrologische Vereeniging heeft die
zaden in het groot verkocht.
De naam van den Douglasspar heeft ook een nomenclatorischen storm doorgemaakt die tevens aantoont dat het
gemakkelijker is een principe vast te stellen dan door te
voeren. Door een onderzoek van den Amerikaan S ü d w o r t h omstreeks 1898 2), dus in het heete van den nomenclatuurstrijd, is gebleken dat Pinus óa/samea L i n n a e u s
1753, later door M i l l e r Abies balsamea genoemd, door
S a l i s b u r y in 1846 als Pitius taxifolia beschreven is. Nu
heeft L a m b e r t , dit niet wetende of negeerende, in 1803
in zijn groot werk over het geslacht Pinus onzen Douglasspar ook Pinus taxijolia gedoopt. Laat ik al dadelijk
zeggen dat dus taxifolia de oudste soortnaam is van dezen
spar en derhalve volgens de botanische wetten van 1905
dé soortsnaam moet zijn, tenzij (en hier blijkt al weder hoe
lastig het is een principe door te voeren) men het eens
is met den dendroloog K o c h , die het lang niet zeker acht dat
Lambert onder den naam Pinus taxifolia den Douglasspar
beschreven heeft. Maar de Amerikanen hadden in 1898
hun principe ,,once a Synonym always a Synonym", en
00k homonymen vielen onder dat principe. Derhalve was
de naam Pinus taxijolia voor hen een onhoudbare naam ;
daar waren ze het over eens. Wat gebeurt verder? P o i r e t
noemt in 1804 den Douglasspar Abies taxifolia L a m b . ;
en dat ontbrandt nu den strijd. De naam is blijkbaar gemaakt naar aanleiding van Pitius taxifolia L a m b , die een
homonym is met Pinus taxijolia S a l . (onze Abies balsamea) ;
1) het is een afwijking van de kustvorm en f. caesia Schwerin genoemd; deze vorm is in Duitschland gebleken meer winterhard te zijn
dan zelfs de glauca vorm; maar zij heeft de hardere groeikracht van
f. viridis; cf. Mitth. d. d. dendr. Ges. 1909 p. 103.
2) Check list of the Forest trees of the United States, their names
and ranges, 1898 (U. S. Dep. of A g r c , Dir. of For.)
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dus is nu Abies taxifolia een synonym van een homonym ;
en daar de Douglasspar later tot een apart geslacht Pseudotsitga gebracht is, is dus de naam taxifolia nog eens,
als synonym, veroordeeld. Zoo sprak en drukte S üd wort h,
en hij noemde den spar Pseudotsuga mucronata, een soortsnaam uit een der werken van R a f i n e s q u e die door
Kuntze in zijn nomenclatorischen zuiveringsstrijd weder te
voorschijn zijn gehaald en uitgepluisd met het oog op de,namen. Maar S ü d w o r t h is thans (sedert 1898) van een andere
meening; terwijl andere Amerikanen den naam Pseudotsuga
mucronata S ü d w o r t h volhouden verwerpt Südworth hem ;
nu is n.l. volgens hem Abies taxi/o/ia geen synonym meer
omdat hij nu den naam als geheel beschouwt ; een andere
opvatting is thans volgens hem geen goede uitlegging van
den regel ,,once a synonym always a synonym". En dus noemt
hij nu in zijn jongste werk over de boomen van pacifisch
Noord-Amerika, den Douglasspar, met voorbijgaan van den
naam mucronata, Pseudotsuga taxifolia. Volledigheidshalve zij
nog medegedeeld dat de naam Douglasspar de vertaling
is van den soortsnaam Douglasii die haar ter eere van den
onderzoekingsbotanicus D o u g l a s (cf. biz. 129) gegeven
is door Lambert in de 2 e ed. van zijn genoemd werk ;
en met dien soortsnaam heeft de boom achtereenvolgens Pinus-, Abies-, Picea-, 1suga- en Pseudotsitga Douglasii geheeten ; dat was nog de gelukkige oude tijd zonder
zulke strenge regels. Alle botanici betreurden het, toen
door de aangenomen regels van 1905 de bij ieder gebruikelijke naam Douglasii bleek te moeten vervallen.
Wanneer K o c h gelijk heeft (zie boven) zou de naam
taxifolia kunnen worden verworpen, maar dan blijft nog
de naam mucronata van R a f i n e s q u e een hinderpaal voor
Douglas' naam. Die Rafinesque heeft zeker niet vermoed
dat hij na een eeuw zoo verwenscht zou worden ; zijne
werken waren zoo rustig begraven in het stof der vergetelheid ; Otto Kuntze heeft hen weer voor den dag gebracht en ook zichzelf daardoor berucht gemaakt. Maar hoe
er ook tegen beiden gepolemiseerd en gefulmineerd is, men
heeft Rafinesque ten slotte niet kunnen negeeren ; alleen
zijn zeer vele van zijne geslachtsnamen op den „Index
nominum rejiciendum" geplaatst, tot ergernis van zijnen
pleiter Kuntze.
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Het laatste woord zij aan de rotspartij gewijd, het centrale
hoogtepunt van het arboretum. Hier komen verschillende
plantengroepen zamen ; de W. zijde heeft aansluiting aan de
Thalamiflorae(Magnolia, Clematis,Berberis enz.),de O. zijde
aan de Calyciflorae (Rosa, Rubits, Cotoncasterenz.), de Z.
zijde aan de Sympetalae (Azalea, Kalmia, Lonicera e.a.^,
de N. zijde aan de Coniferen. Overigens is de rots willekeurig met planten bekleed die op rotsgebied thuis behooren.
En hiermede sluiten wij onze wandeling en geven een
OVERZICHT VAN ALLE FAMILIES,GESLACHTEN, SOORTEN
EN VARIËTEITEN DIK OP HET ARBORETUM VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MET BIJVOEGING VAN
AUTEURSNAAM, BELANGRIJKSTE SYNONYMEN
EN GEOGRAPHISCHE HERKOMST.

Deze lijst kan van belang zijn voor hen die de goede
namen der in ons land gekweekte houtgewassen wil leeren
kennen, of die met de planten zelf wel kennis maken.
Ook geeft de lijst een overzicht van de voornaamste families, geslachten en soorten der houtgewassen die in ons
land winterhard zijn, en van hunne geographische verspreiding; van den rijkdom aan verschillende houtgewassen der
betreffende .streken, hunne onderlinge verschillen en over
eenkomsten in families, geslachten en soorten ; enz.
Het spreekt van zelf dat in een levende plantencollectie
steeds planten sterven of worden bijgekocht; ook worden
namen verbeterd waar dit te pas komt. Een lijst kan dus
nooit den werkelijken toestand volkomen weergeven; daarom
heb ik mij ook niet geheel aan dien werkelijken toestand
gehouden, maar ook enkele planten opgegeven die niet
aanwezig zijn; deze zijn door een * aangeduid ;6f zij komen
in aanmerking om bij gelegenheid te worden aangeschaft,
èf zij maken het overzicht der geographische verspeiding
van een geslacht vollediger. Deze geographische verspreiding is in korte termen weergegeven ; een meer gedetailO
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leerde opgave is voor de kuituur der planten zeker
wenschelijk en zal later worden gemaakt.
Ten slotte nog eene kwestie. Bij verscheidene geslachten
is aangegeven hoe zij in ondergeslachten verdeeld worden;
die ondergeslachten zijn vroeger grootendeels (en worden
gedeeltelijk nog) door sommigen, zoowel wetenschappelijke
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personen als kweekers, als geslachten beschouwd. Over
het wetenschappelijke of praktische nut van veel geslachten
en weinig ondergeslachten of omgekeerd van minder geslachten maar vele ondergeslachten kan veel gezegd worden.
Daar in ieder geval door meerdere groepeering de verwantschap duidelijker wordt uitgedrukt en daar "bij de
praktische behandeling der planten de verwantschap dikwijls
een factor van belang is, daarom heb ik in de lijst de
ondergeslachten aangegeven.
In den regel is de naam die volgens de nomenclatuurregels de meest wettige is, voorop geplaatst, en staan de
synonyme namen tusschen haakjes, naar anciënniteit gerangschikt; maar in enkele gevallen scheen het niet praktisch den meest wettigen naam te verkiezen voor de plant,
en is deze onder de synonymen te vinden, cursief gedrukt.
Waar het noodig geacht werd is de lettergreep van
een naam aangewezen die den klemtoon moet hebben.
Ginkgoaceae1)
Ginkgo 2) biloba L.
China, Japan.
Taxaceae 8)
Torreya grandis Fort.
N. China.
Cephalotaxus drupacea S. & Z.
Japan, N. China.
,,
.,
var. Harringtonia (sp. Forb.) Japan, China.
,,
,,
var. fastigiata
(Podocarpus koraiana Sieb.)
Taxus baccata L. o*
Eur.;N.Afr.;Kauk.—
O.-Azië; N.-Amer.
* ,,
,,
var. adpressa Carr. (sp.
Gord.;T.tardivaLaws.)4) Japan.
,,
,,
var. adpressa f stricta o"
i) Sinds bij Ginkgobiloba bewegelijke spermatozoïden gevonden zijn in den
pollenbuis, wordt deze plant van de Coniferae afgezonderd alsGink^oales.
2) Volgens een bericht in de Mitth. der d. dendr. Ges. van 1908moet
de naam eigenlijk Gitikyo luiden en is waarschijnlijk van het begin af
aan door een drukfout g inplaats van y komen te staan.
3) Taxaceae en Pinaceae vormen zamen de Coniferae; bij de benaming
der Coniferae is rekening gehouden met de opmerkingen van Graebntr
in Mitth. der d. dendr. Ges. 1908 p. 66.
4) In de Mitth. derd. dendr.Ges. van 1905,blz. 75e.v.vindt men hetbewijs dat deze plant geen aparte soort maar een sportvorm van T. baccatais.
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Taxus baccata var. erecta à
,,
,,
var. fastigiata (F. hibernica Hook., hort.) $>
,,
,,
var. fastigiata fol. aur.
marg. tf
,, ' ,,
var. pendula $
,,
,,
var. elegantissima o"
.,
,,
var. fol. aur. marg. <$
<i
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Pinaccae.
Araucaria araucaria Koch (A. imbricata
Pav.)
Z. Chili.
Cunninghamia i) lanceolata Lamb. (C.
chinensis R. Br.)
Z. China.
Cryptomcria japonica Don
Japan, China.
„
„
var. pungens
Sciadopitys vcrticillata S. & Z.
Japan.
Sequoia gigantéa Torr. (Wellingtonia
gig. Lindl.) Sierra Nevada in W. Noord-Amerika.
B e i s s n e r en K o e h n e schrijven Sequoia gigantéa
T o r r . , S a r g e n t in zijn boomflora van NoordAmerika
noemt de plant Seqitoia Wellingtonia S e e m . , B r i t t o n
in zijn pas uitgekomen werk over Amerikaansche boomen
Sequoia Washinglonia S ü d w . Wat is de oudste soortsnaam ? Als Taxodhim Washingtoiiianum is de plant beschreven in 1855, misschien reeds in 1854, door W i n s l o w ,
als S. Wellingtonia in 1855 door S e e m a n n , terwijl
T o r r e y zijne Sequoia gigantéa in 1852 beschreven heeft.
Maar 5. gigantéa wordt ook reeds door Lind1ey in
1850 in een Engelsch tuinbouwblad genoemd. Ongeveer
uit den zelfden tijd (1854) dateert nog een andere soortsnaam van onze plant n.l. ll'ashingtofiia californicaW in si.
Dergelijke litteratuur ismoeilijk bijeen te krijgen ;misschien
heeft Sargent of Britton gelijk ; doch voorloopig houd ik
den naam gigantéa. Wat E n d l i c h e r in 1847 s\s Sequvia
gigantéa beschrijft, is grootendeels S. semfiervirens ; maar
de naam sempervirens is gelukkig veel ouder voor deze
soort dan de naam gigantéa, zoodat de namen om dezen
reden niet omgewisseld behoeven te worden.
1) Esn andere naam Belis is door het intern, bot. congres van 1905
verwoipen.
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De oudste naam voor Sequoia is Stcinhaucra P r e si.
1838; latere namen zijn \l cllingtonia L i n d l . 1853, Ifashingtonia W i n s l . 1854. E n d l i c h e r ' s naam Sequoia
(1847) is door het internationale bot. congres van 1905
behouden en Steinhaucra verworpen. Volledigheidshalve zij
nog medegedeeld dat de Sequoia soorten ook onder Taxodium geressorteerd hebben (door L a mb e r t en W ins1ow)
en onder ScJiubcrtia (synonym van Taxodium) d o o r S p a c h ;
en dat Wellingtonia M e i s n . 1841 = Melios?na BI. 1823,
PPashingtonia Raf. 1818 = Chacrophyllum,
Washingtonia
B r i t t . 1899 — Urospermitm en Washingtonia W e n d l .
1879 een palmengeslacht is. Washington is dus na veel
mislukte pogingen ten slotte toch vereeuwigd, Wellington
niet. Voor minder enthousiaste botanici is dergelijke benamingssport storend.
Taxodium distichum Rich.
O. Noord-Amerika.
Taxodium distichum Rich. var. pendulum Carr.
,,
hetcrophyllum Brongn. (T.
China.
chinensc Forb.) ')
Pinus.
a. met 5 naalden.
M.Eur.—Altaï geb.
Pinus Cembra L.
Himalaya,
Balkan.
,, cxcelsa Wall.
Mantsjoerye ;Japan
* ,, koraiensis S. & Z.
W. Noord-Amerika
,, Lambertiana Dougl.
O.
,, Strobus L.
b. met 3 naalden.
w. „
Pinus Jeffreiji Murr.
' ,, ponderosa Dougl.
w
c
„ rigida Mill. ~)
o.
1) Volgens B e i s s n e r en K o e h n e heeft T. distichum varpendulum
Carr. dezelfde naaldplaatsing aan debegrensde twijgen als T. heterophyllum
Brongn., en is alles wat in de kuituur onder den laatsten naam voorkomt
in werkelijkheid T. distichum pendulum', terwijl T. heterophyllum niet
eens winterhard zou zijn, ja wellicht ook een Chineeschekultuurvorm van
T. distichum is. Het exemplaar van 7'. distichum var. pendulum in het
arboretum heeft echter naaldplaatsing als T. distichum, zoodat ik voorloopig het andere exemplaar heterophyllum blijf noemen ; dit heeft de
takken ongeveer horizontaal afstaan, terwijl zij bij het andere overhangen.
2) / . rigida is de Pitch pine der Amerikanen; terwijl het hout dat in
Europa litch pine genoemd wordt, afkomt van P. cuslralis Mich.

i6S
c. met 2 naalden.
Pinus contorta Dougl.(P.inopsBrongn. ')
non Sol.)
,, inontana Mill. var. Pumilio ,(sp.
Haenke.)
,,
,,
., var. nncinata (sp.
Reich.)
,, Laricio Poir (P. nigra Am.) -')
,,
,, var. austriaca Endl.
11
Pinaster Sol. (P. maritima Mill.?)
11
muricata D. Don
ii
silvestris
L.
ii

W. Noord-Amerika
M. Europa.

O., Z. Eur.;W. Az.
Oostenrijk.
Midd. zee geb.
Kalifornie. "
Europa ; KI.Azië-Amoer.
Larix decidua Mill. (L. europaea Dec.) N. Europa, Alpen;
Siberië.
,,
,,
,. var. pendula.
,, leptólepis Murr. (Pinus intermeJapan.
dia Du R.)
* ,, americana Mich. {L. intermedia
O. Noord-Amerika.
Lk)
O. China.
Pscudolarix Kaempferi Gord.
*Cedrus atlantica Max.
N. Afrika.
,,
,,
var. glauca.
Libani Loud. (C.effusa Voss.)8) Taurus,Lib.;N.Afr.
Afghan.—N. W.
Dcodara Loud.
Himalaya.
W. Noord-Amerika.
Abies amabilis Forb.

(=z P. palustris Mi11.), een in de zuidelijkste der vereenigde Staten voorkomende Pinus soort met den naam Yellcnvpine. Door deze naamsvergissing
is P. rigida een tijd lang in Duitschland in groote hoeveelheid aangeplant ; het hout is van weinig waarde.
i) Pinus inops S o l . vervalt wegenseen ouderen naam, waardoor P. inops
B r o n g n . vrij komt die echter op een foutieve determinatie berust.
2) cf. Graebner in Mitth. der d. dendr. Ges. 1908 p. 66.
3) De ceder van den Libanon is langen tijd door vele botanici onder
een ander geslacht (Pinus. Larix of Abies) geplaatst. Tot apart ger.lacht
heeft B a r r e l i e r hem reeds gemaakt met den soortsnaam Libani; dit
was in 1714 en heeft weinig navolging gevormden; L i n n a e u s bracht
hem weder onder Pinus als P. Cedrus. In 1796 heeft S a l i s b u r y aan
de p'.ant den naam effusa gegeven; en ofschoon ze in later tijd steeds
Cedrus Libani genoemd is ( L o u d o n 1838), is effusa de oudste wettige
soonsnaam, haar door V o s s in 1907 weder gegeven.
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Abies arizonica Merr. ')
Arizona.
,, balsamea Mill.
N. Noord-Amerika.
,, ccphalonica Loud.
Griekenland.
„ cilicica Carr.
Kl. Az., Lib., Afgh.
* ,, concolor Lindl. et Gord.
W. Noord-Amerika.
,,
,,
„ var. violacea
firma S. & Z. (A. Momi Sieb.) Japan.
*Abies Fraseri Lindl.
•
O. Noord-Amerika.
* ,, grandis Lindl.
\V. „
„
homolepis S. & Z. (A. brachyphylla Max.)
Japan.
,, magnifica Murr.
Kalifornie.
,,
,,
var. glauca
,, nobilis Lindl.
Oregon (VV. NoordAmerika).
,,
,, var. glauca
,, Nordmanniania Lk.
Kauk.—Armenië.
,, pectinata Lam. (A. alba Mill.) M.,Z.Eur.;Kl.Az.
,,
,,
var. pyramidalis
,,
,,
var. pendula
„ Pinsapo Boiss.
Spanje.
,,
,,
var. glauca
,, sacchalinensis Mast.
Sacchalin ; Jesso
(Japan).
* „ sibirica Ledeb.
Rusland—Kamtchatka.
* ,, subalpina Engelm. (A. lasiocarpa
Nutt, nonLindl.) W. Noord-Amerika.
„
„
var. glauca
,, Veitchii Carr.
Japan.
Abies venusta Koch (A. bracteata Hook.
& Arn.)
Z. Kalifornie.
Picea ajanensis Fisch. [P.jezoensis Carr.r;
1) „Die interessanteste Conifere der San Francisco MountainsistAbies
arizonica.Bekanntlichwurde dieselbe von M e r r i a n in 1887 entdeckt und
1901 von C. A. P u r p u s zum erstenmale eingeführt
Fast alle Exemplare sind blau oder silberig weisz benadelt, grüne giebt es nur wenige
und nur im tiefsten Schatten
"
(Mitth. d. d. dendr. Ges. 1904 p. 47, Taf. 2).
Die grijsblauwe tint komt in Arizona veel voor en is waarschijnlijk een
beschuttingsmidlel tegen transpiratie in het drooge klimaat.

P. Alcockiana hort., non Carr. i) O. Sib. Kust,
Katntsch. ; Jesso
(Japan).
Picea alba Lk (P. canadensis B. S. P. ;
Pinus canad. Dur.)
O. Noord-Amerika.
,, Alcockiana Carr., non hort. (P. .
acicularis hort., non Max.) l)
Hondo (Japan).
,, Engelmannii Engelm.
Rotsgeb.
(W. Noord-Am.).
,, excelsa Lk.
N., M. Europa,
var. pyramidalis
var. pendula,
var. virgata Jacques 2)
var. nana.
,,
,, Retnontii.
var. aurea.
„ Morinda Lk. (P. Smithiana Boiss.) W. Himalaya.
,, nigra Lk. (P. Afariana B. S. P. \
Pinus Mariana Dur.)
'
O. Noord-Amerika.
,, Omorica Pancic.
'
Balkan.
,, orientalis Lk. & Carr.
Kaukasus, Taurus.
,, polita Carr.
]apan.
,, pungens Engelm. (P. Parryana
Sarg.)
W. Noord-Amerika.
,, pungens var. glauca.
,, rubra Lk.
N.O. Noord-Am.
* ,, sitchensis Trautv. & Mey. (P. sitkaënsis Mayr, P. Menziesii Carr.) W. Noord-Amerika.
Tsuga Sieboldii Carr.
Japan.
,, canadensis Carr.
O. Noord-Amerika.
* ,, Pattoniana Engelm. (T. Hookeriana Carr.)
W. ,,
„
* Pseudotsuga japonica Shir. 3)
Japan.
,,
taxifolia Lamb. (P. Douglasii Carr.) forma viridis. 4 )
W. Noord-Amerika.
1) zie over deze benaming blz. 145.
2) dergelijke „Schlangenfichten" zijn in vele verschillende vormen gevonden ; behalve van P. exelsa ook van Hnus silvestris, P. montana en
Larix europaea.
3) beschrijving in Mitth. der d. dendrol. Ges. 1906 blz. 62.
4) Zie over deze plant blz. 161.

Pseudotsuga taxifolia Lamb, var. pendula.
*
M
n
M
var. globosa.
Thuja gigantéa Nutt. (Th. Lobbi hort.) \V. Noord-Amerika.
,,
,,
var. aurea
,,
,,
var. fol. aur. varieg.
,, japonicaMax.(Th. StandishiiCarr.) Japan.
,,
occidentalis L.
O. Noord-Amerika.
,,
,,
var. Ellwangeriana
,,
,,
var. ericoïdes (gefixeerde jeugdvorm >)
,,
,,
var. Bodmeri
* ,,
,,
var. fastigiata
,,
,.
var. pendula
„
,,
var. globosa
„
,,
var. aurea
,,
,,
var. fol. arg. varieg.
Silver Queen.
,,
,,
var. plicata (sp. \V. Noord-Amerika.
Donn.)
Thuja orientalis L. (Biota orientalisEndl.) Kaukasus ; Japan,
China.
* ,,
,,
var. filiformis
,,
,,
,,
,,
compacta
,,
,,
var. compacta
,,
,,
,,
,,
aurea
,,
,,
,, semperaurescens
Thujopsis dolobrata S. & Z.
Japan.
,,
,,
var. nana
Libocedrus decurrens Torr. (Thuja gigantéa Carr. non Nutt.)
W. Noord-Amerika.
Chamaecyparis Lawsoniana Parlât.
\V.
,,
,,
,, var. monumentalis.
Chamaecyparis Laws. var. monumentalis
glauca
*
,, ,,
var. intertexta
,, ,,
var. filiformis
„ ,,
var. lutea
i) Zie over deze planten biz. 160.
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Chamaecyparis Laws. var. aurea.
var. glauca Gloire de
11
Boskoop.
Chamaecyparis nutkaënsis Lamb. (Thujopsis borealis hort.)
W. Noord-Amerika.
nutk. var. compacta
11
obtusa S. & Z.
Japan.
11
var. nana
11
var. lycopodioïdes.
11
var. filicoïdes.
11
11
var. aurea
11
11
var. albospicata
i'
11
Chamaecyparis pisifera S. & Z.
Japan.
11
11
var. squarrosa (gefix.
jeugdvorm)
*
var. plumosa (gefix. over11
11
gangsvorm)
var. plumosa aurea
11
1*
var. plumosa albospicata
11
11
var. filifera
11
11
11
11
var. ,, aurea
1»
11
var. aurea
* Cham aecyparis Thyoïdes ß. S. P. (Th.
sphaeroïdea Spach)
0 . Noord-Amerika.
*
,,
var. ericoïdes
11
(gefix. jeugdvorm)
,,
var. Andelyensis (=
11
11
leptoclada, gefix. overgangsvorm)
11
11
var. glauca
H

0
M ,,
var. aurea
Cupressus arizonica Greene ')
Arizona.
Juniperus (Juniperus 1 = ondergeslacht
Oxycedrus ;J3ond.g'esl. Sabina)

1) Cupressus arizonica: „der Wuchs freistehender B ä u m e . . . . bildet
prachtvolle, von unter an beästeten Pyramiden mit graublauer bis silberweiszer Benadelung, hierin von keiner andern Conifere übertroffen....
Sie ist neben Abies arizonica die schönste Conifere Arizona's und wird
überall da fortkommen wo Sequoiagigantea gedeiht." (Purpus in Mitth.
der d. dendr. Ges. 1904, p. 50, Taf. IV. Cupressusarizonica is een echte
Cypres, geen Chamaecyparis.
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Juniperus s chinensis L. o"
,,
,,
var. aurea
Juniperus 1 communis L.
Juniperus 1 nana VVilld.
Juniperus 3 Sabina L .
,,
„

Japan, China.
Eur. ; N.-Atr. ; N.Az.; N.-Amer.
Eur.; N.-Azië;
Noord-Amerika.
M.,Z.Eur. ;KI. Az.,
Sib.; Noord-Am.

,,
„

var. tamariscifolia
var.
„
albospicata
,,
var. albospicata
virgineana L. Ç
Noord-Amerika.
,,
var. albospicatao»

,,
,,
,,
Myricaceae
Myrica cerifera L. $
O. Noord-Amerika.
G 4 e L. o"
N. Wereld,
*
asplenifolia L. (Comptonia aspl.
Banks)
N. O. Noord-Am.
Salicaceae •
* Salix alba L.
Eur.; N.-Afr. ;
W., M. Azië.
„
„ var. vitellina £
,, babylonica L. (fort. S. bab. X
fragilis L.)
Kaukasus—China.
* „
„
var. fol. crisp.
(S. crispa hort.)
* „ Caprea L.
Europa; Azië.
,,
,,
var. pendula ?
* „ Elaeagnos Scop.
M., Z. Eur. ; Kl. Az.
* ,,
,,
var. linearis (S. rosmarinifolia hort.)
„ pentandra L.
M., N. Europa;
N. Azië.
Populus (Populusi = ondergeslacht Leuce ; P.- = ond. gesl. Aigeiros ;P. s =
ond. gesl. Tacamahaca).
<
1
Populus alba L.
M., Z. Eur.; N.
Afr.; W. Azië.
,,
,, var. Bolleana Lauche.
Populus 3 balsamifera L.
O. Noord-Amerika.

1/4
Populus 3 candicans Ait. $.
O. Noord-Amerika.
* Populus 3 deltoïdes Marsh. (P. canadensis Moench).
O. ,,
,,
Populus deltoïdes Marsh var. aurea
v. Geert.
* Populus monilifera Ait.
O. ,,
Populus 2 nigra L.
M.,Z. Eur. ; Or.—
Himal. ; Sib.
,,
,, var. pyramidalis (P. italica hort.) o*')
Populus nigra var. pyramidalis (P. italica hort.) ?i)
Populus 1 tremula L. °.
Eur.; N. Afr.; M.
Azië—Japan.
3
W. Noord-Amerika.
Populus trichocarpa Hoorer.
Betulaceae.
M. Eur.—N. O.Az.;
* Alnus Alnobetula Hart.
Noord-Amerika.
elutinosa Gaertn.
Europa : Siberië,
Kaukasus.
var. sorbifolia.
var. oxyacanthifolia.
var. laciniata.
rubrinervia.
var. aurea.
,, incana Moench.
Europa; Kauk.;
Noord-Amerika.
,,
,,
var. pendula.
,,
,,
var. laciniata.
,, japonica S. & Z.
Japan, Mantsjoerije.
* Alnus rugosaSprgl (A. serrulata Mchx,
non Willd.
O. Noord-Amerika.
Betuia alba Roth.
,,
,,
,,

,, var. fastigiata.
,, var. laciniata.
„ var. aurea.

i) zie over deze plant blz. 146 e.v.

N., M. Eur. —
Kamtschatka.
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Betuia alba var. purpurea.
,, dahurica Pall.
,, Ermanni Cham.
* „ lenta L.
* ,, Maximowiczii Reg.
* ,, nana L.
* ,, papyracea Marsh.
Carpinus Betulus L.
,,
,,
var. quercifolia.
,,
var.
,,
fol.
aur. marg.
,,
,,
var. fol. varieg.
,,
caroliniana Walt.
* ,,
japonica S. & Z.
Corylus Avellana L.
,,
,,
var. pendula.
,,
,,
var. aurea.
„
„
var. fol. varieg.
,, Colurna L.

Dahurië, Amocr.
Mantsjoerye ;Japan.
0 . Noord-Amerika.
Japan.
N. Wereld.
O. Noord-Amerika.
Europa.

0 . Noord-Amerika.
Japan.
Eur.;Kl. Az.;N.Afr.

M.Z. Eur. : Kl. Az.

— Himal.
„
maxima Mill. (C.tubulosa Willd). M., Z. Eur.; Or.
,,
,,
var. atropurpurea.
* ,,
pontica Koch.
W. Azie.
* ,,
rostrata Ait.
Noord Amerika.
Fagaceae ') ( = Cupuliferae.)
Castanea crenata S. & Z. (C.japonica Bl.) Japan.
,,
sativa Mill, (C. vulgaris L a m ;
C. vesca Gaertn).
Midd. zee gebied.
,,
,, var. fol. cucullatis.
„
,, var. fol. aur. varieg.
,,
,, var. fol. arg. varieg.
Fagus grandifolia Ehrh. (F. americana
Sweet, F . ferruginea Ait.)
O. Noord Amerika.
* ,,
antarctica Forst.
Z. Zuid Amerika.
* ,,
japonica Max.
Japan.
,,
silvatica L.
Europa.
,,
,, var. macrophylla.
,,
,, var. macroph. atropurp.
,,
,, var. castanifolia
*

i) Een oudere dus meer recht hebbende naam is: Caüaneaceae.
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Fagus silvatica var. grandidentata
,,
,, var. heterophylla
,,
,, var. quercifolia
* ,,
,, var. quercif. atropurp. ')
,,
,, var. asplenifolia.
* ,,
,, var. asplcnif. atropurp. 2 )
,,
,, var. fol. cristatis.
,,
,, var. pendula
,,
,, var. purpurea
,,
,, var. purpurea pendula
* ,,
,, var. atropurp. pendula
,,
,, var. fol. arg. varieg.
Quercus (Quercus 1 = ondergeslacht
Lepidobalanus; Q^ — ond.
gesl. Erythrobalanus.)
* Quercus 1 alba L.
O. Noord Amerika.
Quercus 1 bicolor Willd.
O.
,,
,,
1
Quercus Cerris L.
"
Z. Europa—Syrie.
,,
,, var.austriaca(Sp.Willd.) Oostenrijk.
,,
,, var. fol. arg. varieg.
2
Quercus coccinea Munchh..
O. Noord-Amerika.
Quercus conferta Kit. (Q. pannonica
Booth)
Z. Europa.
Quercus 2 digitata, Südw., (Q. hudsonica hort., cuneata Wangh.) O. Noord-Amerika.
,,
imbricaria Mich.
O. ,,
,,
Quercus 1 lanuginosa Thuill. (Q. pubescens Willd.) M., Z. Eur. ; Kauk.
,,
„
var. crispata
„
,,
var. pendula (Q.
Cerris pend, hort.)
1
Quercus macranthéra Fisch. & Mey.
Kaukasus—Perzie.
Quercus 2 palustris Münchh.
O. Noord-Amerika.
„ *2 Phellos L.
O. „
Quercusi Robur L. (Q. pedunculata
Ehrh.)~
Eur.; N.-Afr. ; Or.
,,
„
var. laurifolia
,,
,,
var. fastieiata
1) Fagus silvatica var. Rohanii, Afitth. d. d. dendr. Ges. 1905 p. 196,
1908 p. 140.
2) Fagus siivatica var. Ausorgii, Mitth. d. d. dendr. Ges. 1904 p. 198.

1/7

Quercus1 Robur var. fastigiata marmor.
,,
,, var. pendula
,,
,, var. fol. pectinatis
,,
,, var. fol. laciniatis
(heterophylla)
,,
,, var. nigricans
„
„ var. nigra
„
,, var. aurea Concordia
,,
,, var. fol. alb. marmor.
Quercus2 rubra L.
O. Noord-Amerika.
Quercus sessiliflora Salisb.
Europa—Perzie.
* ,,
,,
var. mespilifolia
(Louetti hort.)
* ,,
Toza Bosc (Q. Cerris Dec.
non L.)
Z. W. Europa.
,,
,, var. pendula (Q. Cerris
pend, hort.)
Quercus2velutinaLam.(Q.tinctoriaMich.) O. Noord-Amerika.
Juglandaceae.
*Cärya1) alba Nutt. (Hicoria ovata Britt.) O. Noord-Amerika.
* ,,
cordiformis 2) Sehn. (C. amara
Nutt., Hicoria minima Britt.) O.
,, ,,
„
glabra Sehn. (C.porcina Nutt.,
Hicoria glabra Britt.)
Z. O. ,, „
Juglans cinerea L.
O.
,, ,,
,, cordiformis Max.
Japan.
* ,, mandshurica Max.
Mantsjoerye-Korea.
,, nigra L.
O. Noord-Amerika.
,, regia L.
Z. Eur.; KI. Az.;
Himalaya.
,,
,, var. monophylla
,,
,. var. fol. laciniata
„ Sieboldiana Max.
Japan, China.
Pterocârya fraxinifolia s) Spach (P. caucasica Mey., P. laevigata h.) Kaukasus—Perzie.
i) De oudere geslachtsnaam Hicoria is evenals Scoria door het intern,
bot. congres van 1905 verworpen.
2) De soortsnaam cordiformis heeft prioriteitsrecht omdat de plant
allereerst Juglans cordiformh is genoemd.
3) Hoewel de naam F. caucasica ouder is dan P. fraxinifolia
heeft
de laatste soortnaam prioriteitsrecht omdat de plant allereerst Juglans
IS

>;8 .

* Pterocarya rhoïfolia S. & Z. (P. sorbifolia S. & Z.)
,,
stenoptera Dec.
Ulmaceae.
* Celtis australis L.

Japan.
China.
Midd. zee geb.;
Perzie.
O. Noord-Amerika.
Noord-Amerika.
Eur.; Az.; N. Afr.

,,
occidentalis L.
* Ulmus americana Mill.
,, campestris L.
,,
,,
var. suberosa (sp.
Elirh.)
,,
,,
var. umbraculifera
,,
,,
var. Rupelli.
,,
.,
var. pendula.
,,
,,
var. aurea Louis
v. Houtte.
,,
.,
var. purpurea.
,,
,,
var. tricolor..
*
,,
,,
var. fol. arg varieg.
,, effusa Willd. (U. pedunculata
Foug.)
Europa; Orient.
,, hollandica hort. (U. scabra X
campestris ?) ')
*
,, racemosa Thom.
N. O. Noord-Amer.
„ scabra Mill.2)(U.montanaWith.) Eur.—Perz.,O. Az.
„
,,
var. macrophylla.
,,
,,
var. pyramidalis.
„
„
var. horizontalis.
,,
„
var. pendula.
„
,,
var. Dampieri3)
,,
,,
var. Dampieri aurea.
* Zelkowa carpinifolia Dipp.
Kaukasus.
*
„
,,
var. Verschaffeltii
fraxinijolia geheeten heeft. De plant groeit volgens R a d d e , den beschrijver der Kaukasuslanden, boomvormig en als hooge struik; ook in
de kuituur komt de soort in beide vormen voor die door sommigen als
soorten onderscheiden worden,
i) Zie over deze plant blz. 149.
2) De naam moet eigenlijk U. glabra Huds. heeten (cf. Rehder in
Mitth. der dendrol. Ges. 1908 blz. 157.)
3) Deze var. behoort waarschijnlijk tot U. campestris.
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Moraceae.
Broussonetia papyrifcra l'Hér. o*
11

n

ii

+

Morus alba L.
,, nigra L.
Madura aurantiaca Nutt. ')
Polygonaceae. 2)
Polygonum baldschuanicum Reg.
Aristolochiaceae.
Aristolochia macrophylla Lam.
(A. Sipho l'Hér.)
Ranuncidaceae.
Clematis (Clematis1 = ondergeslacht
Flammula; CI.2 = ond.gesl. Viticella;
Cls = ond.gesl. Viorna.)
Clematis8 alpina Mill.

China, Japan.
ii

ii

Orient.
Kaspische zee.
M.Noord-Amerika.
Turkestan.
O. Noord-Amerika.

Europa; N. Azie;
W. Noord-Amer.
O. Noord-Amerika.
Midd. zee geb.
Afghan. Himalaya.
Z. Europa -, Azie.

Clematis3 coccinea Engelm.
Clematis1 Flammula L.
Clematis' graveolens Lindl.
Clematis3 integrifolia L.
X Clematis Jackmanii hort. (C. hakonnensis Fr. & Sav., C. Vitic.X lanug.)
* Clematis2 lanuginosa Lindl.
China.
* Clematis3 montana. Ham.
Himalaya.
Clematis2 patens Morr. & Decne.
Japan.
Clematis1 Vitalba L.
Europa ; Orient.
Clematis Viticella L.
Z. Europa— Kauk.
Paeonia arborea Donn (P. Moutan Ait.) Japan, China.
Xanthorrhiza apiifolia l'Hér.
O. Noord-Amerika.
Dilleniaceae.
Actinidia arguta Miq. (Trochostigma
arg. S. & Z.)
. Japan.
Actinidia Kolomikta Max.
O. Sibérie, China,
Japan.
* 11 polygama Miq. (Trochostigma
pol. S. & Z.)
Japan.
1) Een oudere naam Joxylon is door het intern, bot. congres van
1905 verworpen.
2) Een oudere das meer rechthebbende naam is: Persicariaceae.

iSo
Magnoliaceae.
* Liriodendrum chinense Sam.

China.

Ö

,,
Tulipifera L.
O. Noord-Amerika.
,,
,, var. fol. aur. marg.
*
,,
„ var. pyramidalis.
Magnolia (Magnolia' = ondergeslacht
Gwillimia; M. 3 = ond. gesl. Magnoliastrum).
Magnolia 2 acuminata L. (M. rustica hort.) O. Noord-Amerika.
* Magnolia 2 cordata Mich.
O. ,.
,,
* Magnolia 1 denudata Lam. (M. obovata
Thunb., M. purpurea Curt., M. discolor Vent.) 1 )
China.
.,
,. var. atropurpurea.
* Magnolias Fraseri Walt. (M. auriculata Lam.)
O. Noord-Amerika.
Magnolia 1 hypoleuca S. & Z.
Japan, China.
Magnolia parviflora S. & Z.
Japan.
Magnolia 1 precia Corr. (M. Yulan Desf.,
M. conspicua Sal.)
China.
X Magnolia Alexandrina hort. (M. denudata X precia).
X Magnolia Lenne'i Topf (M. denudata
X precia).
X Magnolia Soulangeana hort. (M. denudata X precia).
* Magnolia 1 salicifolia Max.
Japan.
Magnolia 1 stellata Max. (M. Halleana
Pers.)
Japan.
X Magnolia Thompsoniana Dipp. (M.
trip. X glauca).
Magnolia 2 tripetala L.
O. Noord-Amerika.
Magnolia 3 virginiana L. (M. glauca L.) O. Noord-Amerika.
Schizandra chinensis Koch
Japan,China,Amoer.
Menispermaceae.
Menispermum canadense L. d
O. Noord-Amerika.
Lardizabalaceae.
Akebia quinata Decne.
Japan, China.
„
lobata Decne.
Japan.
1) Zie over deze benaming biz. 133.
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Trochodetidraceae.
Cercidiphyllum japonicum S. & Z.
Lauraccae.
Sassafras variifolium Sehn. (S. officinale
Nées).
Berberidaceae.
Berberis (Berberis 1 = ondergeslacht Euberberis ; B- = ond. gesl. Mahonia).
Berberis 1 buxifolia Lam.
,,
,,
var. nana.
X Berberis 1 stenophylla Lindl. (B. empetrif. X Darwinii).
Berberis 1 Thunbergii Dec.
Berberis vulgaris L.
,,
.,
var. atropurpurea.
,,
,,
var. albospicata.
X Berberis Neubertii Lern., B. ilicif.
hort. l) ; B. vuig. X B. Aquif.)
Berberis 3 Aquifolium Pursh
Berberis 2 japonica Sprl
Berberisä repens Lindl.
* „
,,
var. rotundifolia.
Hypericaceae.
* Hypericum calycinum L.
*
,,
kalmianum L.
X
».
Moserianum Andr. (H. calycinum X patulum?)
Hypericum patulum Thunb.
,,
prolificum L.
Malvaceae.
* Hibiscus syriacus L.
,,
,,
var. fol. aur. varieg.
„
.,
var. flore pleno.
Tiliaceae.
Tilia (Tiliai = ondergeslacht Lindnera;
T. 2 = ond. gesl. Eutilia).
1
Tilia americana L.

Japan.

O. Noord-Amerika.

Z.Chili—Vuurland.

Japan.
Europa, Azië.

W . Noord-Amerika.
China, Himalaya.
W . Noord-Amerika.

Z. E u r o p a - - K a u k .
O. Noord-Amerika.
..
Japan ; Himalaya.
O. Noord-Amerika.
Oriënt.

O. Noord-Amerika.

i) er bestaat ook een B. ilicifolia F o r s t . , die echter niet in de
kweekerijen voorkomt.
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Tilia2 cordata Mill. (T. iilmifolia Scop.,
T. parvifolia Ehrh.)
Europa; Orient.
,,
,, var. fol. varieg.
Tilia1 mandshurica Rupr. & Max.
Korea—Amoer
(O. Azie).
1
Tilia Maximowiczii Shirai.
Japan.
Tilia petiolaris Dec. (T. alba aut., T.
americana of argenteapendulah.)') Oostenrijk.
2
Tilia platyphyllos Scop. (T. grandifolia
Ehrh.)
M., Z. Europa.
„
,,
var. heterophylla.
„
,,
var. asplenifolia.
,,
var. aurea (ram. aur.)
Tilia3 rubra Stev. (T. dasystyla Loud.,
T. euchlora Koch).
Krim, Kauk.,Perzie.
X Tilia spectabilis Dipp. (T. americana
X argentea).
Tilia1 tomentosa Moench (T. argentea
Desf.)
•
Z. O. Europa;
Kl. Azie.
* ,,
,,
fol. aur. varieg.
Tiliaz vulgaris Hayne (T. intermedia
Dec, T. hollandica hort.)
N., M. Europa—
Kaukasus.
Tamaricaceae.
Myricaria germanica Desv. (Tamarix
germ. L.)
M., Z.Europa;Or.
Rutaceae.
Orixa japonica Thunb. o*
Japan.
Ptelea trifoliata L.
Noord-Amerika.
,,
„
var. aurea.
Simarubaceae.
Ailanthus 2) glandulosa Desf.
Japan, China.
Meliaceae.
Cedrela chinensis A. Juss.
China.
Aquifoliaceàe.
Ilex Aquifolium L.
M.,Z.Eur., Middel.
zeegeb. ; China.
i) zie over deze benaming biz. 150.
i) een oudere geslachtsnaam is Pongelion• doch het intern,bot. congres
van 1905 heeft dezen naam verworpen.

isIlex Aquifolium var. calamistrata.
,, ,, fol. aur. marg.
var. laurifolia.
,,
,, fol. aur. marg.
scotica.
var. angustifolia.
var. fol. aur. marg.
var. fol. arg. marg.
Ilex glabra A. Gray.
Rhamnaceae.
* Ceanothus americanus L.
*
„
.„
var. fl. pi.
*X
«i Arnouldii hort. (L. americanus
X C. azureus Desf.
*
„ var. Gloire de Versailles.
*
,, var. Marie Simon.
Hovenia dulcis Thunb.
Rhamnus (Rhamnus 1 = ondergeslacht
Frangula ; R2 =• ond. gesl.
Eu-Rhamnus).
* Rhamnus 2 cathartica L.
Rhamnusi Frangula L. o*
,,
,,
var. asplenifolia o"
Rhamnus 2 imeritina Koehne. $
Vitaceae.
Ampélopsis arborca Koehne (A. bipinnata Mich.)
,,
heterophylla S. & Z. (A.
citrullo'ides hort.)
,,
,,
var. elegans.
,,
megalophylla Diels & Gilg
Psedera 2) quinquefolia Greene (Quinaria
quinquef. Koehne, Parthenocissus quinquef. Planch., Vitis
hederacea Ehrh., Ampélopsis
quinquef. Mich.) Volgens

O. Noord-Amerika.
0.,M.')Noord-Am.

O. Azie, Himalaya.

Eur. ; W., N. Azie.
Eur.; N. Afr.;
Or. - S i b .
Kaukasus.
O. Noord-Amerika.

Japan, China.
China.

i) K o e h n e en S c h e i d e r geven op: Ontario-Manitoba, Florida,
Texas, geen tusschenliggend gebied.
2) Psedera = Pseudohelera, naam door N e c k er a a n d « e plant gegeven die door L i n n a e u s tot Hedera gerekend was-(•#•quinquefolia^
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Schneider behoort hiertoe ook
Amp. quinquef. Engelmannii
Rehd. = Parthenocissus Engelm. Graebn.
Noord-Amerika.
Psedera quinqnefolia var. murorum
Rehd. (Quinaria radicantissima
Koehne). Hiertoe behoort waarschijnlijk ookAmpélopsisEngelmannii hort.
,,
tricuspidata Rehd. (Quinaria
tricusp. en Veitchii, Koehne,
Parthenocissus tricusp. Planch.,
VitisinconstansMiq.Ampélopsis
tricusp. S. &Z.,Ampel.Veitchii
hort.)
Japan, China.
* ,, quinquefolia var. aurata.*)
Ceiastraceae,
Celastrus orbiculata Thunb.
Japan, China.
„
scandens L.
" O . Noord-Amerika.
Evonymus atropurpurea Jacq.
Noord-Amerika.
.,
europaea L.
Europa—O. Azië.
,,
,,
var. fol. aur. varieg.
*
,,
japonica Thunb.
Japan.
,,
,,
var. microphylla
fol. arg. varieg.
,,
latifolia Scop.
M. Eur.—Orient.
,,
nana Bieb. (E. angustifolia
en rosmarinifolia hort.)
Kankasus —China.
,,
verrucosa Scop.
M. Eur.— Kauk.;
Orient.
Buxaceae.
Buxus sempervirens L.
Middel. Zeegeb.
„
.,
var. macrophylla.
,,
,,
var. pendula.
,,
var. fol. varieg.
,,
,,
vormboompje.
Sapindaceae.
* Xanthoceras sorbifolia Bunge.
China.
* Koelreuteria paniculata Laxm.
China.
i) Mitth der d. dendr. Ges. 1908 blz. 216.
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Hippocasianaceae.
Aesculus (Aesculus1 = ondergeslacht
Hippocastanum ; As = ond.
gesl. Pavia; A8 = ond. gesl.
Macrothyrsus).
Aesculus1 Hippocastanum L.
Z. Eur. ; KI.Az.—
Himal.
,,
,, var. pumila Dipp.
(digitata hort.)
,, var. flore pleno.
., var. fol. lacin.
.,
,, var. fol. aur. varieg.
X >< carnea Hayne(A.rubicunda Loisel.;
A. Hippoc. X Pavia).
Aesculus2octandraMarsh.(A.luteaWgh.)
var. pubescens (A. discolor Pursh ?) O. Noord-Amerika.
* Aesculus3 parviflora Walt. (A. macrostachya Mich.)
Z. O. Noord.-Am.
* Aesculus2 Pavia L.
M., Z. Noord-Am.
X Aesculus versicolor Dipp. (A.lutea X
Pavia?)
Aceraceae.
Acer californicum Dietr. (A. Negundo
var. californicum Torr. &Gray) d" W. Noord-Amerika.
>y

»»

-f-

ïv

M

Acer campestre L.
M., N. Europa.
,,
,,
var. compactum.
* ., carpinifolium S. & Z.
Japan.
,, cissifolium Koch.
Japan.
„ Ginnala Max.
O. Az., Turkestan.
,, laetum Mey. var. Colchicum Pax. Middel. Zeegebied.
,, ,,
var. colch. f. rubrum (A.
Colchicum rubrum hort.)
„ macrophyllum Pursh
W. Noord-Am.
,, monspessulanum L.
M.,Z.Eur.;N.Afr.;
Kl. Az.—Turk.,
Kauk.
„ Negundo L. cf
O., M. Noord-Am.
L. ?
O., M., ,.
,,
,,
var. californicum (A. californicum hort.) o*
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Acer Negundo var. (aur.) Odessanum.
,,
var. fol. aur. varieg.
,,
var. fol. arg. varieg.
palmatum Thunb. (A. polymorphism
S & Z.)
Japan, China.
,,
var. atropurpureum.
„
var. atropurp. fol. lacin.
,,
var. fol. lacin.
,,
var. fol. ros. margin,
pennsylvanicum L. (A. striatum
Du R.)
O. Noord-Amerika.
pictum Thunb.
Japan, China,
platanoïdes L.
Europa—Armenië.
,,
var. globosum.
,,
var.rubrumSchwedleri.
,,
var. rubrum Reittenbachii.
,,
var. fol. crisp.
,,
var. fol. aur. varieg.
Pseudoplatanus L.
Europa ;Kaukasus.
,,
var. purpurascens.
„
var. fol. atropurp.
nervosis.
,,
var.fol.aur. varieg.
,,
var. fol. varieg.
,,
var. (fol. var.) Leopoldii
rubrum L.
O. Noord-Amerika.
saccharinum L. (A. dasycarpum
Ehrh non Wgh).
M., O. Noord-Am.
,,
,,
var. fol. lacin. (Wieri
laciniatum hort.)
Acer saccharum Marsh. (A. saccharinum Wgh., non Ehrh., A. nigrum
Mich.)
M., O. Noord-Am.
,, tataricum L.
M.Eur.—Armenië.
Anacardiaceae.
X Rhus americana h. (Rh. glabra X
typhina)
,, aromatica Ait.
O.Noord-Amerika.
„ Cotinus L.(CotinusCoccygea Koch) Z.Eur.;Kauk.,Sib.
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Rhus americana var. atropurpurea.
',, glabra L.
,,
„ var. fol. laciniatis
* ,, Toxicodendrum L.
,,

O. Noord-Amerika.
N. Am. ; Sacch.,
Japan.

,,
var. ambigua (sp.
Lav.; Rhus radicans L.; Ampélopsis Hoggii hort.)
O. Noord-Amerika.
,, typhina L. (Rh. hirta Sudw.)
Leçuminosae.
Caesalpinoïdeae (Caesalpiniaceae div.
Aut.)
Cercis Siliquastrum L.
Z. Europa—Perzie.
Gleditsia chinensis Lam.
China.
O. Noord-Amerika.
„
triacanthos L.
Gymnocladus dioica Koch (G. canadensis Lam.)
O. „
Papilio7ioïdeae(Papilionaceae div. Aut.)
Amorpha canescens Nutt.
M. „
M.,0. „
,,
fruticosa L.
Z. Rusland.
Calophaca wolgarica Fisch.
Siberië, W. China.
Caragana arborescens Lam.
„
,,
var. pendula
,,
Chamlagu Lam.
N. China.
Siberië, China.
,,
microphylla Lam.
Kaukasië—Siberië.
„
pygmaea Dec.
Siberië.
,,
spinosa Lam.
Cladrastis lutea Koch (Virgilia lutea
O. Noord-Amerika.
Mich.)
M., Z.Eur.; N. Afr.
Colutea arborescens L.
X 11 media Willd. (C.arborescens X
orientalis)
,, orientalis Mill. (C. cruenta Ait.) Kauk.—Turkestan
Coronilla Emerus L.
M.,Z.Eup., KI.Az
* Cytisus Linkii Janka.
Spanje; N. Afrika
,, nigricans L.
M., Z. Europa.
* „ purpureus Scop.
M., Z. Europa
,, Scoparius Link (Sarothamnus
vulgaris Koch)
,,
,,
var. Andreanus
Genista radiata Scop.
M., Z.
,,
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Genista germanica L.
M. Europa.
*
tinctoria Spach
Europa; Sib., Or.
,,
,,
var. virgata (sp.Willd.)
Halimodendrum argenteum Fisch.
Kaukas. Steppen—
Altaï'geb.
Hedysarum multijugum Max.
Turkestan—China.
Indigofera Gerardiana Wall. (I. dosua
Lindl.)
Himalaya.
X Laburnocytisus Adamii Sehn. (Laburnum anagyroïdes Med. X Cytisus
purpureus Scop.;Laburnum ofCytisus Adamii Aut. et hort.) 2)
Laburnum alpinum Gris.
M., Z. Europa.
„
anagyroïdes Med. (L. vulgare
Gris.; Cytisus Laburnum L.) M., Z. Europa.
Lespedeza bicolor Turcz.
Japan ; Amoer.
,,
formosa Koehne (Desmodium
racemosum S. & Z., D. penduliflorum Oudem.
Japan.
Robinia hispida L.
O.Noord-Amerika.
neomexicana A. Gray.
W. ,,
,,
Pseudacacia L.
M., O. ,,
,,
,,
var. semperflorens
,,
var. Decaisneana
,,
var. monophylla
viscosa Vent.(R.glutinosaSims.) O. Noord-Amerika.
Sarothamnus zie onder Cytisus
Sophora japonica L.
China.
,,
,,
var. pendula
Wistaria floribunda Dec. (W. chinensis
Dec, W. polystaehya Koch;
Kraunhia 2) floribunda Taub.,
Glycine chinensis Sims.)
China.
,, floribunda var. flore albo
Thymelaeaceae.
Daphne Cneorum L.
M. Europa.
,, Laureola L.
W., Z. Eur.; Kl.Az.
„ Mezeréum L.
Eur.—Kauk., Altaï.
i) zie over deze en andere enthybrieden biz. 155 e. v.
2) deze (oudste) naam is door het intern, bot. congres van 1905 verworpen; zie voor de nomenclatuur geschiedenis van deze soort bl. 151e.v.
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Elacagnaceae.
Orient.
* Elaeasfnus ançrustifolia L.
\V. Noord-Amerika.
argentea Pursh
longipes A. Gray (E. edulis
Japan.
hort.)
Japan.
*
,, nmbellata Thunb.
Eur.—Or., Sib.
* Hippophaë rhamnoïdes L.
Himalaya.
,,
salicifolia D. Don
Shepherdea ') argentea Nutt.
W. Noord-Amerika.
Calycanlhaceac.
Calycanthus fertilis Walt.
O. Noord-Amerika.
,,
floridus L.
z.o
,,
praecox L. (Chimonanthus

— Lk.)

.

Japan.

Plaianaceae.
Platanus acerifolia Willd. 2)
Klein Azië.
* „
„
„ var. fol. arg.
varieg. Süttneri
* ,, occidentalis L. 2)
D., M. Noord-Am.
* „ orientalis L. 2)
Klein Azië.
* ., racemosa Nutt.
Californie.
Hamamclidaceac.
Corylopsis spicata S. & Z.
Japan, China.
Fothergilla alnifolia L.
fil.
O.Noord-Amerikä.
Hamamelis japonica S. &Z. (H. arborea
Mast.) '
Japan.
virginiana L.
O. Noord-Amerika.
,,
japonica var. Zuccarinii
Ottol.
Liquidambar styraciflua L.
O. Noord-Amerika.
*
„
orientale L.
Orient.
Parrotia persica C. A. Mey.
Perzie.
Staphylaeaceae.
Staphylaea colchica Stev. f. racemosa
Transkaukasus.
,,
,,
f. paniculata
,,
pinnata L.
M.,Z. Eur.—Transkaukasus.
trifolia L.
O. Noord-Amerika.
i) de oudere naam Lepargyrea is door het intern, bot. congres in 1905
verworpen.
2) zie over deze soorten blz. 154.
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Saxijragaceae.
* Deutzia corymbosa R. Br.
Himalaija, China,
crenata S. & Z.
Japan, China.
,,
var. flor. ros.
,,
var. fl. ros. pi.
,,
var. flore pleno
gracilis S. & Z.
Japan.
,, var. fol. varieg.
X ,i Lemoineï (D. gracilis X parviflora)
parviflora Bge.
China,
staminea R. Br.
Himalaija.
* Hydrangea opuloïdes Koch
Japan, China.
,,
,,
var. sterilis
Hydrangea paniculata Sieb.
Japan.
,,
,,
var. grandiflora.
,,
petiolaris S. & Z. (H. scandens Max. non Dec.)
China.
,,
pubescens Decne.
China.
,,
radiata Walt. (Fi.nivea Mich.) O. Noord-Amerika.
Itea virginica L.
O. „
,,
Philadelphia coronarius L.
Z. Eur.—Armenië.
*
,,
,,
var. florepleno.
,,
,,
var. aurea.
,,
Gordonianus Lindl.
W. Noord-Amerika.
,,
grandiflorus Willd.
• O.
,,
„
,,
inodorus L.
O.
,,
„
,,
latifolius Schrad.
O.
,,
,,
X
11 Lemoineï Pursh (Ph. coronarius X rnicrophyllus).
,,
,,
var. flor. atropurp.
macul.
„
Lewisii Pursh
O.
,,
„
,, rnicrophyllus A. Gray.
W. „
,,
Ribes (Ribes1 = ondergeslacht Siphocalyx; Ribes3 = ond.gesl. Ribesia;
R3 = ond.gesl. Grossularia.)
2
Ribes alpinum L. o"
Europa.
,,
„ var. luteum. °.
Ribes1 aureum Pursh
W. Noord-Amerika.
Ribes* bracteosum Dougl.
W. „
„
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X Ribes Gordonianum Lem. (R. sanguineum X aureum).
* Ribes2 nigrum L.
O. Eur.—Himal.,
Amoer.
,,
,,
var. aureum.
Ribes2 petraeum Wulf.
Pyr.—Kauk., Altaï— N. Japan.
Ribes3 sanguineum Pursh
VV.Noord-Amerika
,,
„
var. flor. carneo
,,
„
var. flor. albo
,,
,,
var. flor. pleno
,,
,,
var. flor. atrosang.
var. fl. pi. atrosang.
* Ribes' speciosum Pursh
Californie.
Rosaceae (in ruimen zin).
Spiraeoïdeae (Spiraeaceae div. aut.)
Physocarpus amurensis Max.
Amoer.
Physocarpus i) opulifolius Raf.
O., W. Noord-Am.
,,
,,
var. aurea.
Sibiraea laevigata L.
Altaï geb.
Sorbaria 2) Lindleyana Max.
Himalaya.
,,
sorbifolia A. Br.
O. Azië.
Stephanandra incisa Zab. (S. flexuosa
S. & Z.)
Japan, Korea.
„
Tanakaë Franch. & Sav. Japan.
Spiraea (Spiraeai = ondergeslacht Chamaedryon -,S2 = ond. gesl. Calospira; S3 = ond. gesl. Spiraria.)
Spiraea3 alba Dur.
O. Noord-Amerika.
Spiraea^ albiflora Miq. (S.callosa alba h.) Japan.
X Spiraeai arguta. Zab. (S. media X
eren. X hypericif.)
Spiraea ariaefolia zie bij Holodiscus.
Spiraea2 bella Sims. <$
Himalaya.
2
* Spiraea betulifolia Pall.
O. Azië.
X Spiraea1 blanda Zab. (S. canton. X
chinensis.)
Japan.
i) De oudere naam Opulaster is door het intern, bot. congres van
1905 verworpen.
2) De oudere naam Basilima is door het intern, bot. congres van 1905
verworpen.
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Spiraea1 bracteata Zab.
Japan.
X Spiraea brumalis Lange (S3, latifolia
X S s bella).
Spiraea3 bullata Max.(S.crispifolia hort.) Japan.
X Spiraea2 Bumalda Koehne (S.pumila
Zab.; S. albifloraX japonica.)
,,
BumaldaKoehnevar.Anthony
Waterer.
Spiraea' cana W. & Kit.
Z. Europa.
Spiraea2 canescens D. Don.
Himalaya.
Spiraea' cantoniensis Lour. (S. lanceolata
Poir., S. Reevesiana Lindl.)
Japan, China.
* Spiraea1 chamaedryfolia L. (S. ulmifolia Scop.)
M. Europa, Japan.
X Spiraea» Constantiae Schroed. (S.
Douglasii X salicifolia.)
2
Spiraea corymbosa Raf.
Noord-Amerika.
Spiraea1 crenata L.
M. Europa, Kauk.,
Altaï.
3
Spiraea Douglasii Hook.
W. Noord-Amerika.
X Spiraea Fontenaysii Dipp. (S3. canescens X S* latifolia.)
,,
,,
,, var. flor. alb.
,,
,,
,, var. flor. ros.
X Spiraeas intermedia Dipp.(S. albiflora
X Douglasii.)
2
Spiraea japonica L.fil.(S.callosaThunb.) Japan.
* „
„ var. atropurpurea.
Spiraea^ longigemmis Max.
China.
X^ Spiraea^ Margaritae Zab. (S. superba
X japonica.)
Spiraea3 Menziesii Hook.
Californie.
X Spiraea pruinosa Petz. & Kirchn.
(S2 canesc. X S 3 Dougl.)
Spiraea1 prunifolia S. & Z.
China.
„
,,
var. flor. plen.
Spiraea3 salicifolia Pall.
M.Europa ;O.Azië;
W. Noord-Am.
1
Spiraea Thunbergii Sieb.
China.
Spiraea3 tomentosa L.
O. Noord-Amerika.
Spiraeai trilobata L.
China, Sibérie.
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X Spiraea Vanhouttei Zab. (S. cantoniensis X trilobata).
Rosóidcae. (Rosaceae div. aut.)
Holodiscus ') discolor Max. (Spiraea
ariaefolia Sm.)
Kerria japonica Dec.
,,
,,
var. flor. plen.
.,
,,
var. fol. varieg.
Rhodotypus tetrapetala Max. (Rh. kerrioïdes S. & Z.)
1
Rosa (Rosa = sectio Systylae, R- =
sect. Indiçae; R:ï= sect. Gallicae;
R' = sect, caninac; R5 = sect.
Cinnamomeae ; RG = sect. Pimpinellifoliae; R" = sect. Luteae.)
X * Rosa alba L. (R. gallicaX canina.)
,, ,, var. flor. plen.
1
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.

W.Noord-Amerika.
China, Japan.

Japan.

Europa.
Europa; \V. Azië;
N. Afrika.

* Rosa" chinensis Jack (hiertoe behooren
de oorspronkelijke maandroos,
theeroos en Bourbonroos.)
China.
* Rosas gallica L. (variëteiten hiervan
zijn a. centifolia L., à. provincialis Mill., c. muscosa Ait.)
Europa—Kauk.
var. flor. plen.
* Rosa 7 lutea Mill (R. Eglanteria L.)
Rosa" pendulina L. (R. inermis Mill.)
* Rosa« pimpinellifolia L.
,,
Rosa'
Rosa*
Rosa 5
Rosa 1
Rosa»
Rosa 1

,,
var. inermis.
rubiginosa L.
rubrifolia Vill.
rugosa Thunb.
setigera Rich.
villosa L. (R. pomifera Herrn.)
Wichuriana Crép.

KI. Azië—Perzië.
Europa.
Europa; KI. Azië—
Mantsjoerije.
Europa.
M. Europa.
O. Azië.
M. Noord-Amerika.
Europa—Perzië.
Japan, China.

i) De oudere naam Schizonotus is door het intern, bot. congres 1905
verworpen.
14

194
Rubus (Rubus1 — ondergeslacht Anoplobatus; R2 = ond.gesl. Batothamnus-, Rs = ond.gesl. Idaeobatus -, R4 = ond.gesl. Eubatus.)
* Rubus4 fruticosus L.
N., M. Europa.
,,
,,
var. fol. varieg.
Rubus4 laciniatus Willd. (R. vulgaris Whe Noord-Amerika.
& N. var. laciniatus Dipp.)
1
Rubus odoratus L.
O. Noord-Amerika.
Rubus phoenicolasius Max.
Japan.
Rubus4 rudis Whe & N.
Europa.
2
Rubus spectabilis Pursh
W. Noord-Am.
* Rubus4 ulmifolius Schott. (R. fruticosus
hort.)
W., Z. Europa;
N., M. Afrika.
,,
,,
var. bellidiflorus (sp.
Koch ; R. frutic. var.
fl. ros pi. hort.) .
,,
,.
var. fol. arg. marg.
Amygdaloïdeae (Amygdaloïeae div. Aut.)
Nuttallia cerasiformis Torr. & Gray ^ W. Noord-Amerika.
Prunus (Prunus1 = ondergeslacht Padus,
P.2 = ond.gesl. Cerasus, P.« =
ond.gesl. Chamae-amygdalus, P.*
= ond.gesl. Amygdalus, P.s —
ond.gesl. Prunophora)
* Prunus2 acida Koch (Morel)
Z. Europa; Oriënt.
,,
,, var. semperflorens
* Prunus4 Amygdalus Stokes (Amandel) Kl. Azië.
,,
„
var. flor. plen.
* Prunus5 Armeniaca L. (Abrikoos)
N. China—N. \V.
Indië—Transkauk.
* Prunus2 Avium L. (Kerseboom)
Europa, Oriënt.
Prunus6 brigantiaca Vill.
Alpen.
Prunus6 cerasifera Ehrh. (R. Mirobalana
Loisl.)
Vóór-Azië.
,,
,,
var. atropurpurea (P.
Pissardif hort.)
„
,,
var. atropurp. margin.
,,
,,
var. fol. varieg.
* Prunus2 Cérasus L. (Kerseboom)
KI. Azië, Kauk.
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* Prunus5 insiticia L. (Huishoudpruim) Midd. zee geb.
* Prunus2 italica Borkh. (Reine Claude) Orient.
* Prunus^japonica Thunb. (P. chinensis
Pers, Amygdalus pumila Sims.) Japan, China.
,, japonica var. glandulosa Max.
flor. alb. pi.
Prunusi Laurocerasus L.
Z. Eur.- -Perzië.
,,
lusitanica L.
Spanje; Kanar. eil.
* Prunus2 Mahaleb. L.
Z. Europa, Orient.
* Prunus5 Mume S. & Z.
Japan.
* Prunus3nanaPocke(AmygdalusnanaL.) M. Eur.—Transkauk., O. Sib.
Prunus5 oeconomica Borkh. (Kwets)
Kl. Azië—Perzië.
Prunus1 Padus L. (P. racemosa Lam.) Europa.
,,
,, var. aucubifolia ')
2
Prunus pendula Max. (Cerasus subhirtella Miq.) -)
Japan.
Prunus2 pennsylvanica L. fil.
N.Noord-Amerika.
* Prunus4 Persica S. & Z. (Perzik)
,,
,,
var. atropurpurea
X Prunus» persico-amygdala Sehn.
* Prunus2 Pseudocésarus Lindl. s)
*
,,
var. serrulata (sp. Lindl.)
„
f. flor. ros. plen.
* Prunus2 pumila L.
O. Noord-Amerika
1
Prunus serotina Ehrh.
O., M. Noord-Am.
*
var.
pendula
ii
11
Prunus6 spinosa L.
Europa -Vóór Az.
var. flor. plen.
*i
ii
var. atrop urpurea
H
>i
ii
u
ii
diversifolia
H
2
Prunus tomentosa Thunb.
China.
China.
* Prunus* triloba Lin ,dl.
var. flor. plen.
ii
ii
NoordPrunusi virginiana L.
i) deze variëteit behoort waarschijnlijk bij P. virginiana.
2) Schneider identificeert de plant met P. Herincquiana Liv. en gebruikt dus dezen ouderen nEam. Er is een var. ascendens Makino;
mogelijk is dat deze rechtopklimmende voim de eigenlijke soort is, de
hangende daarentegen eene variëteit.
3) wat onder dezen naam gekweekt wordt is de var. serrulata.
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Pomöideae (Pomaceae div. Aut.)
Amelanchier canadensis Med.
O. Noord-Amerika.
,,
rotundifoliaDum. (A. ovalis
Med., A. vulgaris Moench) M. Z.-Eur.—Transkaukasië.
Aronia arbutifolia Spach
O. Noord-Amerika.
Chaenomeles japonica Lindl. (Pyrusjap.
Thunb., Cydonia jap. pers.)
China.
,,
,, var. flor. alb.
,,
,, var. fl. atropurp. pi.
Cormusdomestica Spach (Sorbus dom. L.) M. Z. Eur.; N. Afr.
Cotoneaster (Cotoneaster' = ondergesl.
Orthopetalum, Cot. 2 = ond. gesl..
Chaenopetalum.)
* Cotoneaster 2 acuminata Lindl.
Himalaya.
,,
,,
var. Symonsii
. Dipp. (C.Symonsii hort.)
,,
Cotoneaster 1 integerrima Med. (C. vulgaris Lindl.)
Eur. ; Sib.; Turk.
Cotoneaster^ microphylla Wall.
Himalaya.
X Crataego-mespilus Dardari Sehn.
(Crat. monog. X Mespilus germanica, enthybriede.) l)
Crataego-mespilus Asnieresii Sehn, (als
voren ; C. m. Jules d'Asnières
Simon Louis) 1)
Crataegus Chlorasarca Max.
Japan.
*
,,
coçcinea L.
N. O. Noord-Am.
,,
cordata Ait.
O. Noord-Amerika.
Crusgalli L.
O.
„
,,
,,
var. berberiiolia
Sarg. (C. Carrierii hort.)
,,
,,
var. latifolia.
„
Douglasii Lindl.
W., N. Noord-Am.
,,
grandifloraKoch (Crat. monog.
X Mespilus germanica?)
Kaukasus?
,,
monogyna Jacq.
Europa; N. Afr.;
Vóór-Azië.
var. fol.arg. varieg.
1) Zie over deze en andere enthybrieden biz. 155.
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Crataegus oxyacantha L.

Europa; N. Afr.;
Vóór-Azië.

,, var. flexuosa.
,, var. fl. rubr. pi.
,, var. fl. atropurp. plen.
pectinata Bosc
Kaukasus,
pruinosa Koch
O. Noord-Amerika.
punctata Jacq.
O. „
„
tomentosa L.
O. ,,
,,
uniflora Münchh.
O. Noord-Amerika.
Cydonia oblonga Mill.(C. vulgaris Pers.) Vóór-Azië.
Hahnia Aria Med. (Aria nivea Host.,
Sorbus Aria Crantz)
Europa.
,
,, var. majestica.
,
,, var. aurea.
,
,, var. chrysophylla.
,
,, var. fol. aur.etarg.varieg.
Ma us (Malus1 = ondergeslacht Calycomeles ; Malus2 = ond.gesl.
Gymnomeles).
* Malusü baccata Borkh.
China, Himalaya.
Malus1 coronaria Mill.
O. Noord-Amerika.
Malus2 floribunda Sieb.
Japan.
,,
,,
var. flor. atrosang.
2
Malus Halliana Koehne.
Japan.
Malus prunifolia Borkh.
Siberië.
1
* Malus pumila Mill.
Vóór-Azië.
.,
,, var. paradisiaca (sp.
Med.)
Z. Rusland; VóórAzië.
,,
,. var. Niedzwetskyana
(sp. Dieck).
Z. W. Sib., Kauk.,
Malus1spectabilis Desf.
China, Japan.
,, spectabilisX paradisiaca,flor.plen.
* „ spectabilis X paradis. X Toringo
(M. kaïdo hort.)
* Mespilus germanica.
Europa, Oriënt.
Pirus nivalis Jacq.
Alpen, Z. Europa.
,, salicifolia Pali.
Vóór-Azië.
Pyracantha coccinea Roem. (Crataegus
Pyracantha Pers.)
Z. Eur. ; Oriënt.

loS

Sorbiis amcricana Marsh.
,, Aucuparia L.
.,
,,
var. pendula.
X M hybrida L. (Hahnia Aria X Sorbus Aue.)
* „ japonica Koehne (S. Aucuparia
var.— Max.) 1)
Torminaria torminalis Dipp. (Crataegus
torminalis L.)

O. Noord-Amcrika.
Europa.
Scandinavië.
Japan.
M., Z. Europa;
Oriënt—Kauk.

Araliaceae.
Acanthopanax spinosum Miq. (Aralia
pentaphylla Thunb.)
Japan, China.
Aralia chinensis L. (Dimorphanthus
mandshuricus hort., non Max.) China.
,,
,,
var. fol. arg. varieg.
Hedera Helix L.
Europa ; N. Afr.;
Oriënt; O. Azië.
„
„ var. hibernica.
' Ierland.
,,
„ var.canariensis(sp.\Villd.) Kanar. eil.;N. Afr.
,,
,, var. colchica (sp. Koch.) Transkaukasië.
,,
,, var. arborea.
,,
,, var. fol. aur. marg.
,,
„ var. fol. aur. retic.
Panax sessiliflorum Rupr. & Max.
China.
Comaceae.
Aucuba japonica Tunb. $
Japan,
var. crassifolia macul. o"
var. salicifolia $
var. fol. piet. <>
j
var. fol. arg. varieg.
var. fol. aur. marg.
Cornus (Cornusi = ondergeslacht Microcarpiun ; C3 = ond. gesl. Macrocarpium.)
Cornusi alba Wang.
Siberië; N. China.
,,
,, var. Späthii.
Cornus1 Anomum Mill. (C. citrina hort.) O. Noord-Amerika.

i) beschrijving in Mitth. der d. dendr. Ges. 1906 blz. 57.
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Cornus1 candidissima Mill.
Cornus2 mas L.
,,
,, var. tricolor.
,,
,, var. fol. arg. varieg.
,,
,, var. fol. aur. varieg.
Cornus1 sanguinea L.
* Comusi tatarica Mill.
,,
,, var. sibirica (sp. Lodd.)
„ f.fol. varieg.
Clclhraceae.
Clethra alnifolia L.
Ericaceae.
Andromeda floribunda Pursh
' „
formosa Wall.
,,
japonica Wall.
,,
,,
var. fol. alb. marg.
,,
paniculata Ait.
,,
polifolia L.
,,
pulverulenta Bartr. (A. speciosa Mich.)
Calluna vulgaris Sal.
var. pygmaea.
var. aurea.
var. argentea.
var. elegantissima.
var. flor. atropurpureo.
var. flore albo.
var. flore pleno.
Chamaedaphne calyculata Mönch
Dabeocia l) cantabarica Koch (Daboecia
.cant. Aut.)
,,
,, var. flore albo
Erica carnea L.
,,
„ var. flore albo.
,, stricta Donn
,, Tetralix L.
,,
,,
,, var. flore albo.

0 . Noord-Amerika
Europa ; Orient.

Europa ; Orient.
Siberië; N. China

0 . Noord-Amerika
O. Noord-Amerika
Himalaya.
Japan.
0 . Noord-Amerika
N. Wereld.
O. Noord-Amerika
Europa; Kl. Azië;
Noord-Amerika.

N. Wereld.
N. Spanje ;Ierland.
Z. Europa.
Z.Europa; Oriënt.
N. Europa.
Z. Europa ;Oriënt.

i) Een oudere naam Boretta is door het intern, bot. congres van 1905
verworpen.
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Erica vagans L.
Z. Europa; Oriënt.
Gaultheria procumbens L.
O. Noord-Amerika.
,,
Shallon Pursh
W.
,,
,.
Kalmia angustifolia L.
O.
,,
,,
,,
polifolia Wang. (K. glauca Ait.) N.
.,
,,
,,
latifolia L.
O.
„
Ledum palustre L.
M., N. Eur.;N. Az.;
N. Noord-Amer.
,,
latifolium Ait. (L. groenlandiaan
Oed.) >)
O. Noord-Amerika.
Leucothoë axillaris D. Don
O.
,,
,,
Rhododendrum (Rhododendrum 1 = ondergeslacht Lepidorrhodium ; Rh 2
= ond.gesl. Eu-rhododendrum ;Rhs
= ond.gesl. Azalea.)
X Rhododendrum azaleoïdes Desf. (Rhodod. spec. X Azalea spec.)
Rhododendrumä Catawbiense Mich.
O. Noord-Amerika.
* Rhododendrum 2 chrysanthum Pall.
Sib.—Kamtschatka.
* Rhododendrum ciliatum Hook fil. Sikkim—Himalaya.
X Rhododendrum Cunninghamii hort.
(„white") (Rh. arboreum Xponticum.)
Rhododendrum 1 dahuricum L.
N. China; Z. O. Sib.
1
Rhododendrum ferrugineum L.
Pyrénéen, Alpen,
Karpathen.
Rhododendrum 1 hirsutum L.
Alpen.
Rhododendrum 3 maximum L.
O. Noord-Amerika.
Rhododendrum^ ponticum L.
Kl. Azië.
,,
,,
var. flor. plen.
,,
,,
var. fol. imbric.
,,
,,
var. fol. varieg.
X Rhododendrum praecox Carr. (Rh.
ciliatum X dahuricum.)
Rhododendrumj punctatum Andr.
O. Noord-Amerika.
Rhododendrum^ Smirnowii Trautv.
Kaukasus.
Azalea's:
Rhododendrum' 5 calendulaceum Torr. (A.
i) de plant is het eerst afgebeeld en zeer kort beschreven in O e d e r
Flora Danica t. 567, 1772; de soortsnaam latifolium dateert van
1788.
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calend. Mich. Rh. rubrum n. n., A.
rubra Mecrb. l)
Rhododendrum8 chinenseSweet, non div.
Aut. (A. sinensis Lodd.) 2)
Rhododendrums flavuni G. Don (A.
pontica L.)
Rhododendrum3 molle S. a. Z. (Rh.
japomcum n. n.-, Rh. sinense div.
Aut., non Sw.; Azalea mollis hort.
non Bl., A. japom'ca A. Gray. 2)
,,
,, var. flor. alb.
,,
,, var.flor.lut.„Comte de Quincey".
,, .
,, var. flore rubro.
X Rhododendrum'molle-chinense(Azalea
mollis-sinensis hort.)
,,
,,
„Anthony Koster".
,,
,,
„Hortulanus Witte."
,.
,,
„Frans v. d. Bom."
,,
„
„Nicolaas Beets."
Rhododendrum3 nudiflorum Torr. (A.
nudiflora L., Rh. lutetimn. n., A.
Inka L.) »)

O. Noord-Amerika.
China.
Oriënt, Kaukasus.

Japan.

O. Noord-Amerika.

1) Meerburgh, hortulanus van den leidschen hortus, heeft in Hantarum
selectarum Icônes van 1798 Azalea rubra beschreven en afgebeeld, d. i.
de ons als Azalea calendulacea bekende plant. De naam calendulacea is
in 1803 door M i c h a u x gegeven, zoodat Meerburgh's naam recht van
prioriteit heeft; zelfs is er nog een tweede naam, ook ouder dan calendulacea, n.l. A. aurantiaca D i e t z van 1801. Maar wanneer aldus de
naam calendulacea vrij komt, moet hij volgens de prioriteitswet in plaats
komen van {Azalea) occidentalis ;immers is de plant, door T o r r e y in 1857
A. occidentalis genoemd, in 1841 door H o o k e r reeds A. calendulacea
gedoopt (in de meening A. calendulacea M i c h , vóór zich te hebben)!
2) Azalea mollis B1. is onze Azalea sinensis ; Rhododendrum. molle
S. u. Z is een nomen nudum; Rhod. molle Miq. is van later datum dan
Azalea japonica A. G r a y ; cf. overigens blz. 157.
3) L i n n a e u s heeft deze plant in de ie ed. zijner Species Plantarum
Azalea lutea genoemd, in de 2 e ed. A. nudiflora. R i c h t e r in Codex
botanicus Linnaeanus (1835) schrijft onder A. nudiflora: „nomen triviale
consulto a. L. mutatum in ed. novis Sp. et Syst., nee priscum restituere
ausi sumus." Waarschijnlijk is de naam door Linnaeus veranderd omdat
de bloemen, die volgens een oude beschrijving geel waren, dit niet bleken
te zijn. Maar het Weener congres, in 1905 heeft uitdrukkelijk de i e ed.
der Sp. pi. als uitgangspunt voor de nomenclatuur vastgesteld; en reeds
in 1870 heeft de dendroloog Koch de soort weder Azalea lutea genoemd.
Volgens den Index kewensis bestaat er een Rhododendrum luteum Sweet
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Rhododendrum3 occidentale A Gray (A.
occ. Torr. & Gray, RJiod. calcnmtlaceum;Az.calcndulacca Hook.,
non Mich.)
Kalifornië.
X Rhododendrum3 rusticum (Azalea rustica hort. -, Rhod. flavum X Rhod. sp.)
Rhododendrum3 viscosum Torr. (A.
viscosa L.)
O. Noord-Amerika.
Vaccinium (Vacciniumi = ondergeslacht
Schollera; V.2—ond.gesl. Vitisidaea;
V.3 = ond.gesl. Cyanococcus; V.6
ond.gesl. Myrtillus.)
Vaccinium1» corymbosum L.
O. Noord-Amerika.
5
* Vaccinium Myrtillus L.
Europa; N. Azië;
N. Noord-Am.
Vaccinium, Oxycoccus L.
Noord Wereld.
Vacciniurri2 Vitisidaea L.
N. Wereld.
Ebenaceae.
Kl. Azië; China.
* Diospyros Lotos L.
,,
virginiana L.
O. Noord-Amerika.
Styracaceae.
Halesia tetraptera L. (//. CarolinaL. 2)
O. „
Pterostyrax hispida S. & Z.
Japan.
yasminaceae.
Jasminum fruticans L.
Middell. Zeegeb.,
Kaukasus.
,,
nudiflorum Lindl.
N. China.
Oleaceae.
O. Noord-Amerika.
Chionanthus virginica L.
Fontanesia phillyreoïdes Labill.
Syrië ; N. China.
Forsythia europaea Deg. & Bald.
Albanië.
,,
intermedia Zab. (F. susp. X
virid.)
,,
suspensa Vahl.
China.
Hort. Bitt. Ed. II 343 (1830) met de groeiplaats „Turcia"; deze soort
zou dan een anderen naam moeten krijgen b.v. Rh, xanthum.
1) Zie noot 1 op blz. 201.
. 2) L i n n a e u s heeft de plant eerst (in Systema Naturae X)H.Carolina
genoemd maar later (in SpeciesPlantarum II) den naam veranderd, waarschijnlijk omdat na de ontdekking eener tweede soort beide zoo goed te
onderscheiden bleken te zijn door het aantal vleugels der vrucht.

Forsythia suspensa var. Fortuneï (sp.
Lindl.)
Forsythia viridissima Lindl.
Fraxinus (Fraxinus 1 = ondergeslacht Ornus ; F. 2 == ond.gesl. Sciadanthus ;
F. 3 = ond.gesl. Leptalix ; F. 4 = ond.
gesl. Fraxinastcr).
Fraxinus 3 americana L. (F. alba Marsh.)
Fraxinus 1 Bungeana Dec.
Fraxinus 2 dimorpha Coss. & Dur.
Fraxinus 4 excelsior L.
„
,,
var. monophylla.
* ,,
„
var. parvifolia
,,
',,
var. pendula.
,,
,,
var. aiirea.
Fraximus'" Ornus L.
* Fraxinus 4 parvifolia Lam. (F. lentiscifolia Desf., hort.)
,,
,,
var. pendula.
Fraxinus 4 pennsylvanica Marsh. (F. pubescens Lam.)
,,
,, var. aucubaefolia.
,,
„ var. fol. arg. margin.
Ligustrum chinense Lour.
Ibota S. & Z.
„
lucidum Ait.
,,
,,
var. coriaceum.
,,
obtusifolium S. & Z.
,,
ovalifolium Hassk.
,,
,,
var.fol.aur. marg.
,,
Quihoui Carr.
,,
Stauntonii Dec.
,,
vulgare L.
*
,,
,,
var. fol. aur. margin.
Osmanthus Aquifolium Sieb. (Olea Aq.
S. & Z.)
Phillyrea Vilmoriana Boiss.
-,
Syringa (Syringa 1 = ondergeslacht Ligustrina; S 2 = ond.gesl. Eu-syringa).
Syringa 1 amurensis Rupr.

China.
China.

O. Noord-Amerika.
China. ,
N. Afrika; Afghan.
Europa; Orient.

Z. Europa ; Orient.
Orient.

O. Noord-Amerika.

N. China ; Korea.
Japan.
China.
Japan.
Japan.
China.
China.
Europa; Kl. Azië,
Kaukasus.

Japan.
Kaukasus. .

Mantsjoerye.
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Syringa2 chinensis Willd. (S. rothomagensis A. Rich., S. dubia Pers.)
Syringa2 Emodii Wall.
Syringa2 Josikaea Jacq.
11
„
var. fol. aur. marg.
Syringa1 japonica Dec.
Syringa* persica L.
*
,, var. flor. rubr.
Syringa2 vulgaris L.
„ var. flore albo
11
,, var. albo,,MarieLegray"
ii
„ „ flor. alb. plen. Mde
ii
Lemoine.
„
„
flor.
rubr. Mde Béii
ranger.
„ „ flore atrorubro Souveii
nir Louis Späth.
„ „ flore atrorubro Charii
les X.
Asckpiadaceae.
Periploca graeca L.
Solanaceae.
* Lycium barbarum L.
*
chinense Mill.
ii
*
europaeum
L.
ii
halimifolium Mill.
ii
Loganiaceae.
Buddle(i)a ') japonica Hemsl.
Lindleyana Fort.
I*
*
variabilis Hemsl.
ii
*
Â
var. magnifica. 2)
Scrophulariaceae.
Paulownia imperialis S. & Z.(P. tomentosaL Koch.)
Bignoniaceae.
Catalpa bignonioïdesWalt. (C.syringaefolia Sims., non Bge)
Catalpa
„
var. purpurea.

Kultuur.
Himalaya.
Hongarye.
N. Japan.
Kauk.—Afghan.
M. Europa.

Z. Europa ; Oriënt
N. Afrika; Perzië.
China.
Middell. Zee geb.
China.
Japan.
China.
China.

Japan.
O. Noord-Amerika

i) De i moet er volgens aangenomen bot. woordvorming uit.
2) Mitth. der d. dendr. Ges. 1908 blz. 191.
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Catalpa bignonioïdes var. fol. varieg.
„ ovata G. Don (C. Kaempferi

S. & Z.)

,

Japan.

Verbenaceae.
Caryopteris chinensis Dipp. (C. mastacanthus Schau.)
Rubiaceae.
Cephalanthus occidentalis L.
Noord-Amerika.
Caprijoliaceae.
Diervillea ') (Diervillea1= ondergeslacht
Eu-diervillea; D2= ond. gesl. Weigelia) i).
Diervillea1 coraeënsis Dec. (D. amabilis
hort., Weigelia cor. Thunb.)
Japan.
Diervillea2 floribunda S. & Z.
Japan.
,,
,,
var. purpurea ,,Eva
Rathke."
Japan.
3
Diervillea hortensis S. & Z.
Japan.
Diervillea" japonica Dec. (Weigelia jap.
Thunb.)
Japan.
1
Diervillea Lonicera Mill.(D. canadensis
Willd., D. lutea Pursh)
N. O. Noord-Am.
Diervillea florida S. & Z. (D. rosea
Walp.)
N. China.
2
Leycester(i)a ) formosa Wall.
Himalaya.
Lonicera (Lonicera1 = ondergeslacht Xylosteum -, L2= ond. gesl. Chamaecérasus; L»= ond. gesl. Nintoa;L4 =
ond. gesl. Caprifolium.)
Lonicerai Albertii Reg. (L. spinosa
jacqm.)
Turkestan, Tibet.
2
Lonicera alpigena L.
M.Europa ;Orient.
Lonicera4 Caprifolium L.
Z.Eur. ; Kaukasus.
Lonicera» flexuosa Thunb. (L. brachypoda Dec, L. Halleana hort.)
Japan, China.
H
,, var. fol. aur. retic.
Lonicera1 Ledebouri Eschsch.
N., W. Noord-Am.
i) De oorspronkelijke schrijfwijze is Diervilla en Weigela\maar volgens
de aangenomen wijze van naamvorming moet het zijn Diervilleaen Weigelia
(gemaakt van de eigennamen Dier v111 e en Weige1.)
2) De i moet er volgens aangenomen botanische woordvorming uit.
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Lonicera2 Morrowii A. Gray
* Lonicera1 Myrtillus Hook f. &Thorns.
Lonicera4 Periclymenum L.
Lonicera4 sempervirens L.
Lonicera2 tatarica L.
Lonicera3 Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
,,
var. maxima.
,,
var. fol. lacin.
(acutiloba hort.)
glauca Nutt.
nigra L.
,, var. pyramidalis.
,, var. heterophylla.
„ var. rotundifolia.
,, . var. pulverulenta.
,, var. fol. laciniatis.
,, var. fol. arg. varieg.
„ var. flore pleno,
racemosa L.
,,
var. plumosa.
,,
var.plumosa aurea.
,,
var. tenuifolia.
Viburnum (Viburnum1 = ond. gesl. Tinus; V3 = ond. gesl. Eu-viburnum;
V3.= ond. gesl. Opulus.)
Viburnum2 dentatum L.
Viburnum2 Lantana L.
Viburnum1 Lentago L.
Viburnums Opulus L.

Japan.
Himalaya.
M.Europa ;Kauk.;
N. Afr.
M. O. Noord-Am.
Z. O. Rusl., Sib.
Eur.— Kauk.,Oeral
Noord-Amerika.

W. Noord-Amerika
Eur. ; M., N. Azië.

M.,Z.Eur.;Or.,Sib.

N. Noord-Amerika.
Europa ; Oriënt.
O. Noord-Amerika.
Europa ; KI. Azië,
Sacchalin.

,, ,, var. sterile.
,,
,, var. nanum. •
* Viburnum tomentosum Thunb.
Japan, China.
,,
,,
var. sterile (V.
plicatum Thunb.)
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AUTEURNAMEN MET HUNNE AFKORTINGEN EN HIER
EN DAAR ENKELE GEGEVENS.

Ait., Aiton (Hortus Kewensis
1789, 1813.)
Andr., André.
Arn. Arnold.
A u t , Auteurs.
Bald., Baldacci.
Banks, Banks.
Bart. Bartram.
Bieb., Bieberstein.
BI., ,Blume 1) (N. I. flora, i c
helft 19e eeuw.)
Boiss., Boissier (Flora orientalis 1867.)
Booth, Booth.
Borkh., Borkhausen.
Box, Box.
Britt., Britton (Amerik. boomflora).
Brongn., Brongnart.
Br., R. Brown.
B. S. P., Britton, Sterns &
Poggenburg.
Carr.,Carrière(Coniferae 1855
Cham., Chamisso.
Coss., Cosson.
Crantz, Crantz.

Crép. Crépin.
D e c , A. P. Decandolle (Prodomus regni vecretabilis
1824—1870).
Decne., Decaisne.
Deg., Degen.
Desf., Desfontaines.
Desv., Desvaux.
Dieck, Dieck.
Diels, Diels.
Dietr., Dietrich.
Dipp., Dippel (duitsche Dendrologie 1893).
D. Don, D. Don.
G. Don, G. Don.
Donn, J. Donn.
Dougl., Douglas (Pac. NoordAmerika, ± 1830).
Dum. C , Du Mont de Courset.
Dur., Durand, Durieu.
Du R., Du Roi.
Ehrh., Ehrhart.
Endl., Endlicher (Coniferae
1847).
Enofelm., En^elmann.
Eschsch., Eschscholtz.

1) B l u m e kwam als officier van gezondheid in nederlandschen dienst;
in 1823 op lava gekomen, werd hij, naar aanleiding van de behoefte van
zijn vak, tot de studie der tropische flora gedreven, waaraan hij tot zijn
dood (1862) in nederlandschen dienst, gewerkt heeft. Zijne geschriften
zijn zeer vele, waaronder uitgebreide folio-werken met talrijke fraaie gekleurde platen. Met recht noemde hij zich als lid der duitsche akademie
van wetenschappen R u m p h i u s s e c u n d u s , evenals R u m p h i u s
(de schrijver van het onvergankelijke Herbarium amboinense in de 17e eeuw)
aldaar P l i n i u s s e c u n d u s was bijgenaamd. Blume heeft het RijksHerbarium gesticht, eerst in Brussel, later in Leiden. Zijn karakter was
ongemakkelijk en heerschzuchtig, waardoor hij met alle andere nederlandsche botanici ruzie kreeg, wat aan zijn goeden naam, ook in de
herinnering, veel afbrtuk doet.

2o8
Fisch., Fischer.'
Forb., Forbes.
Forst., Forster.
Fort, Fortune(China, ± 1850).
Foug., Fougeroux.
Franch., Franchet.
Gaertn., Gacrtner.

Gilg, Güg.
Goepp., Goeppert.
Gord., G. Gordon.
Graebn., Graebner.
Gray, Asa Gray.
Greene, Greene (N. Amerik.
flora).
Haenke, Haenke.
Harn., Hamilton.
Hart., Hartinger.
Hassk., Hasskarl.
Hemsl., Hemsley.
Herrn., Hermann.
Hook., Hooker.
Hook, fil., Hooker filius.
Hort., Hortus (tuin).
Host, Host.
Huds., Hudson.
Jacques, Jacques.
Jacq., Jacquin.
Jacqm., Jacquemont.
Janka, Janka.
Juss., de Jussieu.
Kirchn., Kirchner.
Kit., Kitaibel.
Koch, K. Koch (duitsche Dendrologie, 1870).
Koehne, Koehne (duitsche
Dendrologie. 1893).
O. K., O. Kuntze,OttoKuntze
(Revisie nomenclatuur).
Labill., La Billardière.

Lam.,Lamarck (Encyclopedie,
± 1800).

Lamb., Lambert.
Lange, Lange.
Lav., Lavallée.
Laxm., Laxmann.
Laws., Lawson.
Ledeb., Ledebour.
Lern., Lemaire.
l'Hér., l'Héritier.
Lindl., Lindley.
Lk., Link.
L., Linnaeus (hervorming systematischebotanie, + 1753)
L. fil., Linnaeus filius.
Loisel., Loiseleur—Deslongchamps.
Loud., Loudon (engelsche
dendrologie en encyclopedie, ± 1840).
Lour., Loureiro.
Marsh., Marshall (Amerik.
boomflora, eind 18e eeuw.
Mast., Masters.
Max, Maxim., Maximowicz(Japansche flora ± i860.)
Mayr, Mayr (Amerik. boomflora.)
Med., Medicus.
Meissn., Meissner.
Merr., Merrem.
Mey., C. A. Meyer..
Mich-., Michaux (boomflora atl.
N.-Am., begin 19e eeuw.)
Mill., Miller (Dictionary,
' 1 7 3 1— 1804).

Miq., Miquel (N. I. Flora, Japansche flora, ± 1850) 1)
Moench, Moench.

1) F. A. VV. M i q u e l , in 18u in Duitschland geboren, leefde van af
1829 in Nederland; achtereenvolgens was hij arts, hoogleeraar in Am-

ïôg
.Morr., Morren.
Münchh., Münchhausen,
Murr., Murray.
n. n., nieuwe naam.
Nées, Nées v, Esenbeck.
non, niet.
Nu«., Nuttall (N. Amerik.
boomflora.)
Pall., Pallas (Russische flora,
18e eeuw.)
Pancic, Pancic.
Parlatt., Parlattore.
Pav., Pavon.
Pers., Persoon.
Petz., Petzold.
Planch., Planchon.
Poir., Poiret.
Presl, Presl.
Pursh, Pursh.
Reg. Re^el.
Rehd., Rehder (N. Amerik.
boomflora.)
Reich., Reichenbach (duitsche
flora, 18/19 eeuw.)
Rich., Richard.

Roem., Roemer.
Roth, Roth.
Rupr., Ruprecht.
Sal., Salisbury.
Sarg., Sargent (N. Amerik.
boomflora.)
Sav., Savi.
Schau., Schauer.
Scheele, Scheele.
Schott, Schott.
Schrad., Schrader.
Schroed., Schroeder (Zwitsersche Flora.)
Scop., Scopoli.
Shir., Shirasawa (Japansche
flora.)
Shirai, Shirai, (flora Japan.)
Sehn., Schneider (duitsche
Dendrologie).
S., Sieb., v. Siebold ') Japansche flora, ± 1840.)
Sim. Louis, Simon Louis
(Kweeker.)
Sims., Simson.
Sm., Smith 2)

sterdam, hoogleeraar in Utrecht en Directeur van 's Rijks-Herbarium te
Leiden. Trots zijn zwakke gezondheid heeft hij buitengewoon veel gewerkt,
voornamelijk op botanisch gebied. Hij heeft de eerste Flora van Nederl.
Indie geschreven die nog de eenige is. Behalve Ned. O. en \V.-Indische
planten beschreef hij ook de japansche flora (Annales A/usei Lugduno
Batavi, fol.); en in het wereldberoemde werk van Mar tius Flora brasiliensis had hij aandeel.
1) P h. F. Siebo1 d, een duitscher van geboorte, ging op middelbaren leeftijd in nederlandschen dienst als officier van gezondheid en
maakte 'in 1823 van dat jaar een expeditie naar Japan mede waar hij 7
jaren voor het onderzoek der flora werkte. Tenslotte werd hij gevangen
genomen (wegens landverraad) en met moeite weer los gekregen; van
1859—62 bezocht hij Japan voor detweede maal.In Leiden opende hijeen
belangrijke handel in japansche planten; hij stierf inzijn vaderland in 1866.
2) Deze Smith heeft na den dood van Linnaeus fil. de plantencollecties
van vader en zoon gekocht van de overblijvende weduwe; de verkoop
was in alle stilte geschied en uitgevoerd;maar toen de Koning van Zweden
het hoorde, liet hij, volgens het verhaal, een oorlogschip uitgaan om Smith
te achterhalen ; echter tevergeefs. Zoo komt het dat Linnaeus' herbarium
in Engeland bewaard wordt.

*5
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Spach, Spach.
Sprl., Sprengel.
Stokes, Stokes.
Stev. Steven.
Südw., Südworth (N. Amerik.
boomflora.)
Taub., Taubert.
Thom., Thomas.
Thoms, Thomson.
Thuill., Thuillier.
Thunb., Thunberg (Flora Japan, eind 18 e eeuw.)
Topf, Topf.
Torr., Torrey.
Trautv., Trautvetter.

VilL, Villars.
W. Waldst., Waldstein.
Wall., Wallich.
Walp., Walpers.
Walt., Walter.
Wangh., v. Wangenheim (N.
Amerik. boomflora, 18 e
eeuw.)
Wendl., WTendland.
Whe., Weihe.
With., Witham.
Wulf., Wulfen.
Zab., Zabel.
Z. Zucc, Zuccarini.

VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN! EN VAN
NA MEN VAN TUINVARIETEITKN.

I. geheele plant
erectus
monumentalis
met naar boven gerichte takken, pyrapyramidalis
midaal.
fastigiatus
horizontalis
met horizontaalgerichte takken
pendulus
met hangende takken
compactus
gedrongen vorm
globosus
bolvorm
nanus
dwergvorm
pygmaeus
maximus
zeer groot (bladen, bloeiwijze)
arboreus
boomachtig
umbraculiferus
met bolvormige kroon
elegantissimus
zeer sierlijk
magnificus
prachtig
II. - takken :
flexuosus
met gebochte takken
suberosus
takken met kurk voorzien
inermis
zonder dorens
monophyllus
looten éénbladig
III. bladen:
fol. imbr., foliis imbricatis bladen over elkaar lio-gend
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fol. crisp., foliis crispis
met gekrulde bladen
macul., M maculatis
„ gevlekte
„
varieg., 11 variegatis
,, bonte
,,
retic,
reticularis
,, netvormig geaderde bladen
11
digit,
digitatis
,, handvormig ingesneden
11
bladen
laciniatis
lacin.,
11
M
i>
H
pect.,
pectinatis
,, kamvormig
.,
,,
11
crist.,
cristatis
11
M
11
11
!>
Zie verder onder V.
tamariscifolius, sorbifolius enz. met bladen als van een
Tamarisk, een Sorbus enz.
linearis
met lijnvormige bladen.
angustifolius
smalle
n
ii
fijne
tenuifolius
H
ii
rotundifolius
met ronde
bladen
latifolius
,, breede
,,
macrophyllus
,, groote
microphyllus
,, kleine
,,
,, dikke
,.
crassifolius
coriaceus •
,, leerachtige ,,
quercifolius
bladen eikenbladachtig
grandidentatus
g r ° f getand
heterophyllus
,,
verschillend van insnijding
asplenifolius
,, fijn verdeeld of sterk
gereduceerd
crispatus
gekruld
calamistratus
ii
n
IV. bloem:
flor. alb.
flore albo
met witte bloem(en)
carneo
,, earn.
,, vleeschkleurige bloem(en)
,, ros.
roseo
ii rose
,,
,, rubr.
rubro
,, roode
,,
,, sang.
sanguineo ,, bloedroode
,,
,, atrosang.
atro ,,
,, donk. bloedroode ,,
,, plen.
pleno
,, gevulde
,,
grandiflorus
groot bloemig
sterilis
onvruchtbaar, met onvruchtbare bloemen
zie verder onder V.
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V. kleuren van takken, bladen en bloemen:

albus (alb.)
argenteus(arg.)
luteus (lut.)
vitellinus
jaspideus
aureus (aur.)
auratus
ruber (rubrum)
(rubr.)
rubicundus
purpureus
(purp.)
atropurpureus
(atropurp.)
sanguineus
(sang.) _
atrosanguineus
(atrosang.)

wit
zilverwit
geel
dooiergeel

nigricans
niger, nigrum
(nigr-)
glaucus
violaceus
goudkleurig marmoratus
(marmor.)
!>
albospicatus
rood
(albospic.)
roodachtig
semperaurescens
purpur
pulverulentus
rubrinervius
donker purper chrysophyllus
tricolor
bloedrood
•

donkerrood

zwartachtig
zwart
blauw
violet
gemarmerd
m.witte takjes
altijd goudkl.
fijn gevlekt
roodnervig
goudbladig
driekleurig
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119
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124
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125
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Dendrologische literatuur
130
Arboreta
135
Geschiedenis en jongste regels van Ie benaming der planter. . . . 138
Wandeling door het arboretum
146
Geschiedenis der Italiaansche populier
146
Ulmus hollandica
149
Tilia alba
150
Wistaria floribur.da (Blauwe regen)
151
Platanen
154
Laburnocytisus (Adam's Gouden regen) en Crataegomespilus, z. g.
enthybrieden
155
Azalea mollis en sinensis
157
Taxodium distichum
160
Gefixeerde jeugdtoestanden; Retinispora
160
Pseudotsuga Üouglasii (I)ouglas' spar)
161
Lijst van houtgewassen in het Arboretum .
164

ERRATA.
Blz.
Bit.
Blz.
Blz.

131 r. 6 v. o. staat 1790, lees 1772.
136 r. 22 v. b. staat Arnola arboretum, lees Arnold171 staat Thujopsis dolobrata, lees dolabrata.
174 staat imbricaria. lees Quercus 2 imbricaria.

