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In Mededeeling no XXIV van het Arboretum der L.H.S. te Wageningen
deelde ik enkele bijzonderheden mede van de Xylotheek, in eigendom van
het Genootschap Nederlandsch Landbouwmuseum.
Alvorens over te gaan tot een opsomming van de houtige gewassen,
welke in deze collectie vertegenwoordigd zijn, lijkt het mij wel goed even
stil te staan bij de beteekenis van een dergelijke verzameling.
De bezoekers van het Landbouwmuseum, die deze doozen voor het eerst
zien, vinden ze in het gunstigste geval ,,merkwaardig", maar het meerendeel van hen (en zij niet alleen !) vindt ze ,,zonderling", of ,,kinderlijk",
,,nu van geen beteekenis meer" etc.. Deze laatste oordeelen zijn ~ hoe
begrijpelijk oak bij oppervlakkige beschouwing ~ bij een nadere studie
niet alleen ongerechtvaardigd, maar oak onjuist. Zelfs wie ze slechts weet
te waardeeren als bron van kennis betreffende oude wetenschappelijke namen in de botanie, heeft slechts ten deele gelijk. Immers men kende in de
dagen, toen deze xylotheken gevormd werden ook reeds herbaria in anderen
zin. Wat ans bij het aanschouwen van dergelijke verzamelingen dan oak
het meeste interesseert, dat is niet in de eerste plaats haar natuurwetenschappelijke inhoud, hoe interessant oak op zich zelve, maar vooral de geestesgesteldheid, welke vreugde schiep aan den bezitter van een dergelijke
collectie om het bezit zelve. We moeten ans tot de cultuurhistorie wenden
om deze zijde te kunnen begrijpen.
Dergelijke xylotheken waren waarschijnlijk vrij algemeen aanwezig in
de naturalienkabinetten der achttiende eeuw. Waarom juist in de achttiende eeuw? Dat is begrijpelijk wanneer we bedenken, dat de ontzaglijke
triomfen der natuurwetenschappen vallen in de zeventiende eeuw. Het is
de eeuw van de valwetten, warmtemeting, straalbreking, maar ook van de
ontdekkingvan den bloedsomloop en de voortplanting. Het is de tijd der ontdekking van thermometer, barometer, microscoop, van slingeruurwerken
etc .. Maar de kennis van dit alles bleef aanvankelijk beperkt tot een kleinen
kring van geleerden. Dat alles verandert echter na 1700. Dan gaat kennis
van deze zaken tot de ,,goede beschaving", miss chi en zelfs tot de mode
behooren. Deze groote belangstelling in de natuurwetenschappen gaat
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gepaard met een achteruitgang van de historische kennis en levensstijl, die
zoovele eeuwen het geestelijk leven der menschheid beheerscht heeft. In
een voordracht voor de Allard Pierson-Stichting te Amsterdam in 1933
gehouden, heeft Prof. Dr J. HUIZINGA ons een levendig beeld gegeven van
dittijdvak, waarinop duidelijke wijze een diepgaande beschouwing gegeven
wordt, betreffende het wijken van de historische en den groei van de natuurwetenschappelijke belangstelling in deze periode. Tot zelfs in de
salons geeft deze nieuwe natuurwetenschap den toon aan; deze achttiende
eeuw is er een met een groote belangstelling en genegenheid voor het eerste
object. Het kan mijn bedoeling niet zijn hier een resumee te geven van de
voordracht van Prof. Dr J. HUIZINGA; het zou clan slechts een gebroken
en fragmentarisch beeld zijn. Doch slechts een alinea .zal ik hier citeeren,
omdat daarin de kern gegeven wordt van de cultuur-historische beteekenis
dezer natuurvereering.
,,Men haalt te licht de schouders op over deze salonwetenschap der
populaire sterrekunde en der ,,physique amusante", dit wetenschappelijk
rococo, dat niet veel meer clan elegant en zeer beschaafd tijdverdrijf schijnt.
Het is inderdaad veel meer dan dat. Het is de inlijving van een geheel
nieuw en rijk domein in de algemeene beschaving, beschaving van een
elite, goed, maar van den wijdsten kring die toen voor intellectueele cultuur
bereikbaar was. Het is bovendien het betrekken van de vrouw in die intellectueele cultuur, een .zaak van niet minder gewicht. Doch het waren niet
alleen dames en markiezen, die Fontenelle en Algarotti en Euler lazen. Tot
diep in de burgerij is in dezen vorm voor het eerst belangstelling in wetenschap doorgedrongen, voor het eerst een wetenschap, waartoe men ook
zonder kennis van Grieksch en Latijn toegang had."
Was de opkomst der natuurwetenschappen overwegend intellectueel
geweest, in de achttiende eeuw, wanneer zij in de salons doordringt, gaat
het aesthetisch element in de natuurwaardeering een groote rol spelen.
,,In de liefde tot de natuur, in de bewondering van den bouw van het
insect en den groei van den grashalm, zit het element kennis met dat van
schoonheid als inslag en schering doorweven." Het optreden van deze
aesthetische waardeering van de natuur is het groote cultuurfeit der
achttiende eeuw. In dit licht client men de belangstelling voor de naturalienkabinetten, waarin ook de xylotheken een plaats vonden, te beschouwen.
Speelden deze kabinetten dus in die dagen in het geestelijk leven der ontwikkelde burgerij een zeer voorname rol, wij hebben hen ook te zien als de
voorloopers van onze moderne natuur-historische musea en herbaria. Met
deze opmerkingen moet ik volstaan; wie zich in deze buitengewoon interessante periode wenscht te verdiepen, wie begrijpen wil, welk een revo118

lutie dit tijdvak voor het geestelijk leven beteekent, zij een bestudeering
van de voordracht van Prof. Dr J. HUIZINGA ten zeerste aanbevolen.
Hier volgt thans een naamlijst van de houtige gewassen, in deze xylotheek aanwezig. Volledigheidshalve zijn opgenomen de duitsche naam,
de toenmaals gebezigde wetenschappelijke naam en de hedendaagsche
naam. De duitsche en latijnsche namen, welke op den rug voorkomen, verschillen nogal eens van die, welke in den tekst gebruikt zijn. In die gevallen
zijn beide namen opgenomen. Voor het vaststellen van den hedendaagschen
naam werd A. REHDER: Manual of cultivated Trees and Shrubs gevolgd.
Aan de oude wetenschappelijke namen ontbreekt in vele gevallen de
auteursnaam. Van de gebruikte auteursnamen valt het op, <lat die van
LINNAEUS vrijwel steeds gebruikt is, en <lat deze naam op verschillende
wijzen afgekort is: LINN., LINNE, en zelfs een keer LINNAY (61); drie
malen is Du ROI (7, 8, 21) als auteur geciteerd en een keer EHRHA~T (34),
AITON (13) en BoRKHAUSEN (63). Er is afgezien van een bepalen der varieteitsnamen, daar de wijze van conserveeren dit in verschillende gevallen
niet toeliet.
1. *)
2. Die rothe Kiefer
3. Die Bergkiefer **)

Pinus sylvestris rubra
Pinus mughus (rug)
Pinus montana (tekst)

Pinus sylvestris L.
Pinus mugo TuRRA

Die Weymouthskiefer
Weisz Tanne
Die gemeine Fichte
Die langzapfigte Fichte

Pinus Strobus LINN.
Pinus Abies DuROI
Pinus picea DuROI
Pinus picea longa

Pinus Strobus L.
Abies alba MILL.
Picea Abies KARST.
Picea Abies KARST.

Die Weiszrindigte Fichte

Pinus Picea alba

Picea Abies

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Die nordamerikanische
Pinus canadensis nigra (rug)
Pinus nigra AIT. (tekst)
Schwarzfichte
Thuja orientalis LINN.
14. Der morgenlandische
Lebensbaum
15. Der abendlandische Lebens- Thuja occidentalis
baum
16.
]uniperus communis LINN.
17. Der gemeine Wachholder
18. Der virginische Wachholder ]uniperus VirginianaLINN.
~
]uniperus nana
19. Der Zwergwachholder
20. Die Traubeneiche
Quercus robur LINN.

KARST.

Picea mariana B.S.P.
Thuja orientalis L.
Thuja occidentalis L.
]uniperus communis L.
]uniperus virginiana L.
]uniperus communis L.
Quercus sessiliflora
SALISH.

*) 14 nummers ontbreken. Van 7 doozen ontbreken de nummers, welke ongetwijfeld
alle voorzien waren van een der ontbrekende nummers; 7 doozen ontbreken dus aan
de collectie.
**) In hetzelfde doosje bevindt zich onder no 4 een fragment van Viscum album L.
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21.
22.
23.
24.

Die
Die
Die
Die

Stieleiche
Raseneiche
rothe Eiche
rothe Sumpfeiche

25.
26.
27.
28.

Die
Die
Die
Die

gemeine Ulme
Traubenulm
Hainulme
Korkulm

29. Die gemeine Esche
30. Die hangende Esche
31. Mastbuche
32.
33. Die weisze Eller
34. Die Lappeneller

35.
36. Die zahe Birke
37.
38. Die Hangelbirke
39. Die hohe Birke
40.
41.
42.
43.

Die Zwergbirke
Die Zitterpappel
Die schwarze Pappel
Die weise Pappel (rug)
Die weisze Pappel (tekst)
44. Die weise Weide (rug)
Die weisze Weide (tekst)
45.
46. Die rothe Bandweide
47. Die salbeiblattrige Weide
(rug)
Die salbeiblatterichte Weide
(tekst)
48. Die gelbe Bachweide
49. Die kleine Sandweide
50. Die zahme Kastanie (rug)
Gemeine siisze Kastanie
(tekst)
51. Der deutsche Roszkastanienbaum
52. Die Haseleller

53. Der Hornbaum (rug)
Der gemeine Hornbaum
(tekst)
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Quercus foemina DUROI
Quercus altera
Quercus rubra
Quercus rubra palustris

Q uercus Robur L.
Quercus rubra L. '?
Quercus rubra L. '?
Quercus palustris
MUENCHH. '?
Ulmus campestris
Ulmus glabra HUDSON
Ulmus effusa
Ulmus laevis PALL.
Ulmus nemorosa
Ulmus spec.
Ulmus suberosa
Ulmus foliacea GrLIB.
(prob. var. suberosa
SCHNEID.)
Fraxinus exelsior LINN.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus exelsior pendula Fraxinus excelsior L.
var. pendula AIT.
Fagus sylvatica (rug)
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica LINN. (tekst)
Alnus incana (rug)
Alnus incana MOENCH
Betula Alnus incana LINN.
(tekst)
Alnus laciniata EHRHART Alnus glutinosa
GAERTN.
Betula lenta LINN.

Betula lenta L.

Betula pendula
Petula excelsa (rug)
Betula excelsa (tekst)
Betula nana LINN.
Populus tremula LINN.
Populus nigra LINN.
Populus alba LINN.

Betula pendula ROTH
Betula spec.
Betula spec.
Populus tremula L.
Populus nigra L. '?
Populus alba L.

Salix alba

Salix alba L.

Salix purpurea

Salix purpurea L.

Salix aurita

Salix aurita L.

Salix Helix
Salix arenaria LINN.
Fagus castanea

Salix rubra Huns.'?
Salix repens L.
Castanea sativa MILL.

Aesculus hippocastanum

Aesculus Hippocastanum L.
Alnus rugosa SPRENG.

Petula rugosa (rug)
Alnus rugosa EHRH.
Carpinus Betulus LINN.

Carpinus Betulus L.

54. Der Vogelkirschbaum (rug)
Vogelkirsche (tekst)
55. Der virginische Traubenkirschbaum (rug)
Virginische Traubenkirsche
(tekst)
56. Der Schlehendorn

57. Die Sommerlinde
58. Die weisbliihente Acazie
Akazie (tekst)

59. Der abend!andische Platanus
(rug)
60.
61. Die gemeine Wallnusz
62. Die graue Wallnusz
63. Der scharlachrothe Weiszdorn (rug)
Scharlachrother Hagedorn'.
(tekst)

Prunus Avium

LINN.

Prunus Padus Virginiana

Prunus avium

L.

Prunus virginiana L.

LINN.

Prunus spinosa
Prunus spinosa L.
(tekst ontbreekt)
Tilia europaea LINN.
Tilia vulgaris HAYNE?
Robinia Pseudoacacia (rug) Robinia Pseudoacacia L.
Robinia Pseudoacacia LINN.
(tekst)
Platanus occidentalis LINN. Platanus occidentalis L.
juglans regia LINNAY
juglans cinerea LINN.
Crataegus coccinia BORKH.

juglans regia L.
juglans cinerea L.
Crataegus spec.

Sambucus nigra
Sambucus alba

Sambucus nigra L.
Sambucus nigra L.
(prob. var. alba WEST.)
Viburnum Lantana L.
Ptelea tr ifoliata L.

64.

/

65. Der schwarze Hollunder
66. Der Hollunder mit weiszer
Frucht
67. Der Schlingenstrauch
68. Die dreiblattriche Lederblume
69. Der breitblattrige Spindelbaum (rug)
Breitb!attrichter Spindelbaum (tekst)
70. Der Berbisbeerstrauch (rug)
Gemeiner Sauerach (tekst)
71. Der Heidelbeerstrauch
72.
73.
74. Die Besenpfrieme
75. Der Winterepheu (rug)
Gemeiner Epheu (tekst)

LINN.

Viburnum lantana
Ptelea trifolia (rug)
Ptelea trifoliata (tekst)
Evonymus latifolius

Berberis vulgaris

LINNE

Evonymus latifolius
ScoP.
Berberis vulgaris L.

Vaccinium Myrtillus (rug) Vaccinium Myrtillus L.
Vaccinium myrtillus LINNE
(tekst)
Spartium scoparium
Hedera Helix LINNE

Cytisus scoparius LK
Hedera Helix L.

Pinus Larix LINN.
Salix caprea LINN.
Pinus inops
Pinus canadensis

Larix decidua MILL.
Salix caprea L.
Pin us virginiana MILL.
Tsuga canadensis CARR.

Betula pumila

Betula pendula Rom?

De nummers ontbreken van:
Der gemeine Lerchenbaum
Die Saalweide
Die Jerseykiefer
Die nordamerikanische Weisfichte (rug)
Die weisze Fichte (tekst)
Die Brohen Birke (rug)
Die Brochen Birke (tekst)
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Der Hirschholderbaum
Rhus Typhinum LINN.
Die gemeine Weiszbirke (rug) Betula alba LINN.
Die gemeine W eiszbirke
(tekst)

Rhus typhina L
Betula pendula

ROTH?

Naschrift.
Prof. Dr H. HoFKER heeft in Jaarboek 49 van de Deutsche Dendrologische Gesellschaft (1937) naar aanleiding van mijn artikel in het Weekblad
v. d. Kon. Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plantkunde, den wensch uitgesproken, dat ook in Duitschland een onderzoek ingesteld wordt naar de in dat land
aanwezige houtverzamelingen. Tijdens het ter perse gaan van ons Jaarboek
kreeg ik van Prof. HoFKER bericht, dat hij van de Wiener Forst- und
Jagdzeitung een mededeeling heeft ontvangen, dat in het boschbouwmuseum van het Kasteel Ohrad van de Furstlich Schwarzenbergschen
Domane Frauenberg in Bohemen een dergelijke xylotheek aanwezig is.
Voorts was Prof. HoFKER zoo vriendelijk mij een aflevering te zenden van
het tijdschrift der Verein fur Naturkunde in Cassel. In een artikel
hierin, dat vele bijzonderheden bevat over oude botanische collecties,
wordt ook gesproken over een xylotheek, welke bewaard wordt in het
Museum te Cassel. Deze xylotheek is vervaardigd door CARL ScHILDBACH,
die daarover een artikel geschreven heeft, getiteld: ,,Beschreibung einer
Holzbibliothek nach selbstgemachtem Plane, bearbeitet von C. ScHILDBACH
in Cassel" en dat in 1788 verschenen is in het ,,Journal von und fiir
Deutschland". We laten hier woordelijk de beschrijving volgen van deze
xylotheek. ,,Die ,,Bibliothek" umfaszte 340 Bucher, namlich <lurch Sage
und Hobel in Buchform gebrachte charakteristische Stucke von zumeist
deutschen Holzem, wie sie Schildbach in dem reichen Bestand der ihm
unterstehenden Forst- und Gartenanlagen gefunden hatte. Den Rucken
der Bucher bildet die Rinde des Baumes, ein aufgeklebter roter Titel zeigt
den Namen des Baumes nach Linne, bibliographische Nachweise und
dergl., der obere Schnitt junges, der untere altes Hirn holz, die obere und
untere Breitseite eben solches Langholz, Maserung usw. Ferner brachte
er passend die for den Baum charakteristichen Schwamme und Moose,
sein Harz an, er ermittelte und notierte das spezifische Gewicht, den Heizeffekt, die Menge der zu erzielenden Kohle und die Art der Benutzung.
Zu dem ausgehohlten Buch schlieszlich lagerte er das, was zur Verdeutlichung der Entwicklungsgeschichte des Baumes notig ist, den Keimling,
die Erstlingblatter, den Samen, etc." Ondanks velerlei punten van overeenkomst met de in ons land aanwezige xylotheken, bestaan er toch ook wel
verschillen. Zoo blijkt uit de beschrijving der exemplaren te Kassel, dat
op de rugzijde van elk boek, niet alleen de naam, maar ook allerlei tech122

nische gegevens vermeld zijn; bij de nederlandsche exemplaren wordt
op de rugzijde alleen een nummer en de naam vermeld. Ook maakt het den
indruk, dat bij de exemplaren van Kassel meer de nadruk gelegd is op
technische eigenschappen van het hout, terwijl bij de nederlandsche
exemplaren ook behoorlijk aandacht geschonken is aan de botanische eigenschappen van den boom. ScHELENZ, die de aandacht op deze collectie gevestigd heeft, prijst haar zeer: ,,Die Arbeit stellt sich in der Tat nicht
allein vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als eine ausserst geistreiche
und zweckentsprechende dar, sondern sie verdient auch vom rein technischem Standpunkt die groszte Hochachtung, und Ihr Art diirfte hochstens <lurch beigaben von Praeparaten wie sie die moderne T echnik
ermoglicht, oder durch die Ergebnisse moderner und anderer phytochemischer Untersuchungen erganzt, nicht aber iibertroffen werden
konnen." Dat de tijdgenooten (ook wetenschappelijke kringen) groote
waardeering voor deze collectie hadden is te begrijpen. Zoo heeft keizerin
Catharina van Rusland voor deze uit 546 deelen bestaande collectie den
maker 2000 Thalers geboden. Na veel loven en bieden werd tenslotte een
commissie van ,,Gelehrten urid Beamten" en de hofmeubelmaker benoemd,
welke de collectie geschat heeft. Zij besloot ScHILDBACH een jaargeld aan te
bieden van 450 thaler. Deze ging daarmee accoord. Vele jaren heeft de
collectie een verborgen bestaan geleid. De enkelen, die bij toeval van deze
collectie hoorden, konden haar tegen betaling van een hoog entree bezichtigen. Na 1870 schijnt de collectie in eigendom van het museum te
Kassel te zijn overgegaan, waar zij zich thans nog bevindt. De meening
van ScHELENZ, als zou a!leen in Kassel een dergelijke collectie zijn, wordt
door de aanwezigheid der in Nederland en Bohemen voorkomende xylotheken, weerlegd.
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