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Voorwoord

'Om stabiliteit tekrijgen moet eerstdewetenschappelijke plantensystematiek
vermoord en begraven zijn'. Dit schreef prof. Pulle indedrie uitgavenvan
zijn Compendium van determinologie, nomenclatuur ensystematiek derzaadplanten. Nu,na meer dan 40jaar, isdeze uitspraak nogsteeds van kracht.
De stabiliteit heeft hierbij niet alleen betrekking opdesoortnamen, waarop
Pulle met het bovenstaande citaat doelde, maar ook op het systeem, de
rangschikking vandetaxanaarhunonderlingeverwantschap.Deproblemen
bij dezeclassificatie zijn bij taxa inderangorde vangenusenfamilie inhet
algemeen minder grootdanwanneer hetorden oftaxa vannoghogererangorde betreft. Omeenoverzicht tebewaren bijhet toenemen vanhet aantal
orden dat onderscheiden wordt, zien wereeksen, super-orden ensubklassen
naar voren komen. Maarjuist hier komen degrote enessentiële verschillen
in inzicht over de fylogenetische relaties naar voren. Dit heeft tot gevolg
gehad dat in de loop derjaren vele systemen zijn opgesteld. Elk vandeze
systemen wordt weliswaar door eenaantal systematici onderschreven ofgevolgd,maar door anderendaarentegen verworpen.
Toen mijgeruimetijd geleden door deuitgever werd gevraagd eennieuwe
bewerkingvanhetCompendium teverzorgen washetvoor mijdanookduidelijkdatditinteamverbandzoumoetengebeuren.Bovendienzoueensysteem
gepresenteerdmoetenwordendatookvooranderecollega-docenteninNederland tenminsteingrotelijnen acceptabel is.Hetwasdaarom verheugenddat
prof. dr. C. Kalkman, Leiden en prof. dr. H. C. D. de Wit,Wageningen,
zeer spontaan enpositief reageerden ophetvoorstel ditboek gezamenlijk te
schrijven. Ookprof.dr.F.A.Stafleu, Utrecht,bijuitstek deskundigeophet
terrein van de nomenclatuur, deed direct de toezegging de bewerking van
het hoofdstuk Nomenclatuur opzichtenemen.Ikbendezecollegae zeererkentelijk voor de prettige samenwerking. Het hoofdstuk Terminologie, in
Lanjouw's Compendium bewerkt door dr. P.A. Florschütz, is met slechts
kleinewijzigingen overgenomen.
Deopzetvanhethoofdstuk SystematiekvandeSpermatophytaisbelangrijk
gewijzigd.Nauitvoerigediscussieswerdbeslotendathetgeennaslagwerkvoor
systematicizoumoeten worden. Voor henisimmersvoldoendeenmeeruitvoerigeliteratuurbeschikbaardaninditbeperktoverzichtkanwordengegeven.
Gekozen is voor eencompendium datde student eeninleiding geeft totde
plantensystematiek, waarin naast de beschrijvingen van de families wordt
ingegaan opverwantschappen. Hierbij is,waar mogelijk, gekozen vooreen
zekere verhalende tekst metname waar hetgaat omtaxa waarvan eenverwantschap algemeen wordt aangenomen. Waar ditniet hetgeval isworden

opmerkingen geplaatst die kunnen bijdragen tot een beter begrip waarom het
taxon of de taxa een bepaalde plaats vinden. Waar we te maken krijgen
met families die binnen de orde als een variatie op een bepaald grondpatroon kunnen worden gezien, wordt dit eveneens aangegeven. Er is getracht
aan lange argumentaties te ontkomen.
Eentweedeverschilpunt methetvorigeCompendium isdatvoorbeelden van
vertegenwoordigers uit de families ook als voorbeelden worden gezien. Deze
genera en soorten,uiteraard verrevan compleet, zijn dan ook niet in het register opgenomen.
Inhoofdlijnen ishetsysteemvanCronquistgevolgd(A.Cronquist, Theevolutionand classification of flowering plants, 1968). De subklassen zijn overgenomen, maar afwijkingen in samenstellende orden en families komen voor. In
een aantal gevallenwerd hiertoe besloten door debeschouwingen van Takhtajan (A. Takhtajan, Die Evolution der Angiospermen, 1959; Flowering plants,
originanddispersal, 1969).
Aangezien bepaalde plantengroepen zich gemakkelijker ertoe lenen beschouwingen oververwantschappen optestelleniserwaarschijnlijk sprake van
een zekere onevenwichtigheid in de tekst. Ik heb dit geaccepteerd, ook om
dit boek binnen een bepaalde omvang te kunnen houden.
Tenslotte nog iets over de illustraties. De ervaringen in het onderwijs opgedaan hebben de auteurs duidelijk gemaakt dat kennis van de morfologie
bij studenten als regel gering is. Daarom zijn een 100-tal afbeeldingen aan de
tekst toegevoegd. Deze afbeeldingen zijn genomen uit Engler & Prantl, Die
natürlichen Pflanzenfamilien, ie druk. Hoewel het in eerste instantie in de bedoeling lag ook bloemdiagrammen op te nemen bleek dit, naast de tekeningen, niet te verwezenlijken.
Moge dit Compendium - ondanks de tekortkomingen die het ongetwijfeld
zal hebben - voor studenten een goed bruikbare handleiding zijn. Collegae
zullen ongetwijfeld hun op- en aanmerkingen aan de schrijvers willen melden.
Utrecht, oktober 1981

A. L. Stoffers

Inhoud

1 Terminologie, tevens handleiding
bijdeplantbeschrijving i
2 Nomenclatuur 57
3 Systematiekvande
spermatofyten 81

Fam. Gnetaceae 92
3 OrdeWelwitschiales 92
Fam. Welwitschiaceae 92
ONDERAFDELING IV
ANGIOSPERMAE

93

AFDELING SPERMATOPHYTA

KlasseDicotyledoneae 94

ONDERAFDELING I
CYCADOSPERMAE

8l

Subklasse1Magnoliidae 94
1 OrdeCycadales 82
Fam.Cycadaceae 82
Zamiaceae 82
2 OrdePteridospermales 83
3 OrdeBennettitales 83
ONDERAFDELING II
CONIFEROSPERMAE

83

1 OrdeGinkgoales 83
Fam. Ginkgoaceae 83
2 OrdeCordaitales 85
3 OrdeConiferales 85
Fam. Araucariaceae 85
Podocarpaceae 86
Pinaceae 86
Taxodiaceae 88
Cupressaceae 89
Cephalotaxaceae 89
4 OrdeTaxales 90
Fam. Taxaceae 90
ONDERAFDELING III
CHLAMYDOSPERMAE

90

1 OrdeEphedrales 90
Fam. Ephedraceae 90
2 OrdeGnetales 92

1 OrdeMagnoliales 95
Fam. Schisandraceae 95
Himantandraceae 96
Lactoridaceae 96
Magnoliaceae 96
Winteraceae 96
Illiciaceae 97
Calycanthaceae 97
Canellaceae 97
Annonaceae 98
Eupomatiaceae 99
Myristicaceae 99
2 OrdeLaurales 99
Fam. Austrobaileyaceae 99
Amborellaceae 100
Trimeniaceae 100
Monimiaceae 100
Lauraceae 100
Gomortegaceae 101
Hernandiaceae 102
3 OrdeRanunculales 102
Fam. Lardizabalaceae 102
Sargentodoxaceae 103
Menispermaceae 103
Berberidaceae 103
Ranunculaceae 104
Nymphaeaceae 106

Farn. Cabombaceae 107
Nelumbonaceae 107
Ceratophyllaceae 107
4 Orde Piperales 108
Farn. Piperaceae 108
Saururaceae 109
Chloranthaceae 109
5 Orde Aristolochiales 109
Farn. Aristolochiaceae 109
Rafflesiaceae 110
Hydnoraceae 110
6 Orde Papaverales 111
Farn. Papaveraceae 112
Fumariaceae 113
Resedaceae 113
Moringaceae 114
Tovariaceae 114
Capparaceae 114
Brassicaceae 115
Bretschneideraceae 118
Bataceae 118
Subklasse 11 Hamamelidae 119
1 Orde Trochodendrales 119
Fam. Eupteleaceae 119
Cercidiphyllaceae 119
Trochodendraceae 120
Tetracentraceae 120
2 Orde Urticales 120
Fam. Ulmaceae 120
Eucommiaceae 121
Moraceae 122
Cannabinaceae 122
Urticaceae 123
3 Orde Hamamelidales 124
Fam. Hamamelidaceae 125
Platanaceae 125
Buxaceae 126
Myrothamnaceae 127
4 Orde Juglandales 127
Fam. Juglandaceae 127
Rhoipteleaceae 128
5 Orde Myricales 128
Fam. Myricaceae 128
6 Orde Fagales 129

Fam. Betulaceae 129
Fagaceae 130
7 Orde Balanopales 131
Fam. Balanopaceae 131
8 Orde Casuarinales 131
Fam. Casuarinaceae 131
Subklasse m Caryophyllidae 133
1 Orde Caryophyllales 133
Fam. Phytolaccaceae 134
Chenopodiaceae 134
Amaranthaceae 135
Dysphaniaceae 136
Nyctaginaceae 136
Gyrostemonaceae 137
Achatocarpaceae 137
Aizoaceae 137
Molluginaceae 138
Elatinaceae 138
Portulacaceae 139
Basellaceae 139
Caryophyllaceae 139
Didiereaceae 141
Polygonaceae 141
2 Orde Plumbaginales 142
Fam. Plumbaginaceae 142
Subklasse iv Dilleniidae 143
1 Orde Dilleniales 143
Onderorde Dillenineae 143
Fam. Dilleniaceae 143
Paeoniaceae 144
Crossosomataceae 145
Medusagynaceae 145
Onderorde Theineae 145
Fam. Ochnaceae 145
Strasburgeriaceae 146
Sphaerosepalaceae 146
Quiinaceae 147
Dipterocarpaceae 147
Ancistrocladaceae 148
Bonnetiaceae 148
Theaceae 148
Pelliceriaceae 149

Fam.Marcgraviaceae 149
Tetrameristaceae 150
Caryocaraceae 150
Clusiaceae 150
Hypericaceae 151
Sarcolaenaceae 152
2 OrdeMalvales 152
Fam. Tiliaceae 153
Elaeocarpaceae 153
Sterculiaceae 153
Buettneriaceae 154
Bombacaceae 155
Malvaceae 155
Scytopetalaceae 156
3 Orde Sarraceniales 156
Fam. Sarraceniaceae 157
Nepenthaceae 157
Dioncophyllaceae 157
4 Orde Cistales 157
Fam. Cistaceae 158
Bixaceae 158
Cochlospermaceae 159
Flacourtiaceae 160
Lacistemataceae 160
Peridiscaceae 160
Stachyuraceae 160
Turneraceae 160
Malesherbiaceae 161
Scyphostegiaceae 161
Violaceae 161
Passifloraceae 162
Cucurbitaceae 162
Caricaceae 163
Droseraceae 164
Loasaceae 164
Achariaceae 165
Datiscaceae 165
Begoniaceae 165
Cactaceae 165
Tamaricaceae 166
Fouquieriaceae 167
Frankeniaceae 167
5 OrdeSalicales 168
Fam. Salicaceae 168
6 OrdeEricales 168
Fam. Ericaceae 168

Fam. Epacridaceae 169
Clethraceae 169
Pyrolaceae 170
Monotropaceae 170
Empetraceae 170
Diapensiaceae 170
Actinidiaceae 171
Saurauiaceae 171
Cyrillaceae 172
7 OrdeEbenales 172
Fam. Styracaceae 173
Symplocaceae 173
Lissocarpaceae 173
Hoplestigmataceae 173
Ebenaceae 173
Sapotaceae 174
Sarcospermataceae 175
8 OrdePrimulales 175
Fam. Myrsinaceae 175
Primulaceae 176
Theophrastaceae 176
SubklassevRosidae 177
1 OrdeRosales 177
Fam. Bruniaceae 177
Crassulaceae 177
Podostemaceae 178
Saxifragaceae 179
Hydrangeaceae 180
Parnassiaceae 180
Pterostemonaceae 181
Grossulariaceae 181
Escalloniaceae 182
Tetracarpaeaceae 183
Cunoniaceae 183
Eucryphiaceae 183
Davidsoniaceae 183
Brunelliaceae 184
Greyiaceae 184
Pittosporaceae 184
Byblidaceae 184
Roridulaceae 184
Rosaceae 185
Neuradaceae 187
Chrysobalanaceae 187

Farn. Connaraceae 188
2 Orde Fabales 188
Farn. Caesalpiniaceae 189
Krameriaceae 190
Fabaceae 190
Mimosaceae 194
3 Orde Myrtales 195
Fam. Lythraceae 195
Oliniaceae 196
Crypteroniaceae 196
Sonneratiaceae 196
Punicaceae 196
Myrtaceae 197
Rhizophoraceae 198
Lecythidaceae 199
Combretaceae 200
Melastomaceae 200
Oenotheraceae 201
Gunneraceae 202
Hydrocaryaceae 202
Theligonaceae 203
Dialypetalanthaceae 203
Haloragaceae 203
4 Orde Thymelaeales 204
Fam. Thymelaeaceae 204
Penaeaceae 205
Geissolomataceae 205
Proteales
205
5 Orde
Fam. Proteaceae 205
Elaeagnaceae 205
Hippuridales
206
6 Orde
Fam. Hippuridaceae 206
7 Orde Cornales 206
Fam. Cornaceae 207
Alangiaceae 207
Nyssaceae 207
Davidiaceae 207
Garryaceae 207
Santalales 207
8 Orde
Olacaceae 207
Fam.
Octoknemataceae 208
Opiliaceae 208
Santalaceae 208
Misodendraceae 209
Loranthaceae 209
Dipentodontaceae 210

Fam.Grubbiaceae 210
Cynomoriaceae 210
9 Orde Balanophorales 210
Fam. Balanophoraceae 210
10 Orde Celastrales 211
Onderorde Pandineae 211
Fam. Pandaceae 211
Onderorde Celastrineae 212
Fam. Celastraceae 212
Hippocrateaceae 213
Icacinaceae 213
Lophopyxidaceae 214
Dichapetalaceae 214
Stackhousiaceae 214
Pentaphylaceae 214
Salvadoraceae 215
Aquifoliaceae 215
Onderorde Rhamnineae 216
Fam. Corynocarpaceae 216
Rhamnaceae 216
Vitaceae 216
Aextoxicaceae 217
11 Orde Coriariales 217
Fam. Coriariaceae 217
12 Orde Euphorbiales 218
Fam. Euphorbiaceae 218
13 Orde Daphniphyllales 220
Fam. Daphniphyllaceae 220
14 Orde Sapindales 220
Fam. Anacardiaceae 221
Sapindaceae 221
Aceraceae 222
Hippocastanaceae 222
Melianthaceae 222
Staphyleaceae 223
Sabiaceae 223
15 Orde Rutales 224
Fam. Cneoraceae 224
Akaniaceae 224
Zygophyllaceae 224
Rutaceae 224
Simaroubaceae 225
Burseraceae 226
Meliaceae 226
16 Orde Geraniales 227
Fam. Linaceae 227

Fam .Humiriaceae 228
Erythroxylaceae 228
Oxalidaceae 228
Geraniaceae 228
Tropaeolaceae 229
17 Orde Limnanthales 230
Fam. Limnanthaceae 230
18 Orde Balsaminales 230
Fam. Balsaminaceae 230
19 Orde Polygalales 231
Fam. Polygalaceae 231
Tremandraceae 231
20 Orde Malpighiales 231
Fam. Malpighiaceae 232
Trigioniaceae 232
Vochysiaceae 232
21 Orde Apiales 233
Fam. Araliaceae 233
Apiaceae 233
Subklasse viAsteridae 234
1 Orde Gentianales 234
Fam. Loganiaceae 235
Buddleiaceae 235
Gentianaceae 235
Menyanthaceae 236
Apocynaceae 236
Asclepiadaceae 237
Periplocaceae 238
2 Orde Solanales 238
Fam. Convolvulaceae 238
Cuscutaceae 239
Polemoniaceae 239
Hydrophyllaceae 240
Boraginaceae 240
Wellstediaceae 241
Lennoaceae 241
Solanaceae 241
Nolanaceae 242
Scrophulariaceae 242
Pedaliaceae 243
Martyniaceae 243
Gesneriaceae 243
Columelliaceae 244
Orobanchaceae 244

Fam. Bignoniaceae 244
Selaginaceae 245
Myoporaceae 245
Globulariaceae 246
Acanthaceae 246
Thunbergiaceae 246
Lentibulariaceae 247
Henriqueziaceae 247
Verbenaceae 247
Lamiaceae 248
Plantaginaceae 249
Callitrichaceae 249
3 OrdeOleales 249
Fam. Oleaceae 250
4 Orde Campanulales 250
Fam. Campanulaceae 250
Calyceraceae 251
Sphenocleaceae 251
Pentaphragmataceae 251
Goodeniaceae 251
Stylidiaceae 251
5 OrdeRubiales 251
Fam. Rubiaceae 252
6 Orde Dipsacales 252
Fam. Caprifoliaceae 253
Adoxaceae 253
Valerianaceae 253
Dipsacaceae 254
7 OrdeAsterales 254
Fam. Asteraceae 255
Klasse Monocotyledoneae

257

Subklasse 1Alismatidae 257
1 OrdeAlismatales 257
Fam. Alismataceae 258
Limnocharitaceae 258
Butomaceae 258
Hydrocharitaceae 258
2 Orde Najadales 259
Fam. Aponogetonaceae 259
Potamogetonaceae 260
Najadaceae 260
Lilaeaceae 261
Scheuchzeriaceae 261

Subklasse HLiliidae 261
1 Orde Liliales 261
Fam. Liliaceae 261
Amaryllidaceae 263
Agavaceae 264
Pontederiaceae 265
Philydraceae 265
Cyanastraceae 265
Stemonaceae 265
Haemodoraceae 266
Velloziaceae 266
Taccaceae 266
Dioscoreaceae 266
Triuridaceae 267
2 Orde Iridales 267
Fam. Iridaceae 267
Geosiridaceae 268
Burmanniaceae 268
Corsiaceae 268
3 Orde Orchidales 268
Fam. Apostasiaceae 269
Orchidaceae 269
Subklasse m Commelinidae 271
1 Orde Commelinales 271
Fam. Commelinaceae 272
Xyridaceae 272
Rapateaceae 272
Mayaceae 273
Eriocaulaceae 273
Bromeliaceae 273

2 Orde Juneales 275
Fam. Juncaceae 275
Thurniaceae 275
3 Orde Zingiberales 275
Fam. Musaceae 276
Zingiberaceae 276
Cannaceae 277
Marantaceae 277
Lowiaceae 278
4 Orde Restionales 278
Fam. Restionaceae 278
Centrolepidaceae 279
Flagellariaceae 279
5 Orde Poales 279
Fam. Poaceae 279
Subklasse iv Arecidae 281
1 Orde Cyperales 281
Fam. Cyperaceae 281
2 Orde Cyclanthales 282
Fam. Cyclanthaceae 282
3 Orde Arales 283
Fam. Araceae 283
Lemnaceae 284
4 Orde Arecales 284
Fam. Arecaceae 284
5 Orde Pandanales 286
Fam. Pandanaceae 286
Sparganiaceae 287
Typhaceae 287
Register 288

i Terminologie, tevens handleiding bij de plantbeschrijving

Indeplantensystematiek wordteenverschilgemaakttussendediagnoseende
beschrijving. Dediagnoseiseenkorteopsommingvandetypischekenmerken
vaneenplantt.o.v.andereplanten,dietotdezelfdegroepbehoren.Dediagnose
kan zeer kort zijn en zonodig kunnen alleen deverschillen met een soort of
groep,dieveelovereenkomstige kenmerken vertoont,worden genoemd.
Debeschrijvingdaarentegendienteenzovolledigmogelijkbeeldvandeplant
tegeven.Bijdebeschrijving vanallesoorten vaneengenusb.v.kanzonodig
een genuskenmerk, dat voor alle soorten geldt, achterwege worden gelaten.
Beschrijftmenechteréénsoortvaneengenusbuitenhetverbandmetdeoverige
soorten,danmoetdebeschrijving zovolledigmogelijk zijn.
Volgensdenomenclatuurregels(pagina57)iseenpublikatievaneennieuwe
soort slechts geldig indien de diagnose in het Latijn is gesteld. Niet alleen
kunnen daardoor alle botanici over de gehele wereld met eenvoudige kennis
vanLatijndediagnoselezen,dochbovendienleenthetLatijnzich voortreffelijk
vooreenomschrijving vaningewikkeldezakendoormiddelvanslechtsenkele
woorden. Aangezien vooral het Engels zich bij de beschrijving van planten
meestal bedient van Latijnse termen, ishet zeerbelangrijk zichdeze Latijnse
terminologie eigen te maken. De Latijnse diagnose is in de ablativus (zesde
naamval)gesteld.IntegenstellingtotdediagnosesteltmendeLatijnsebeschrijvingindenominativus(eerstenaamval).
Bijdebeschrijving vaneen plant houdemeneenvastevolgordeaan.Hoewel
nietbindend isdemeestgebruikelijke volgordedevolgende.
De levensduur van de plant, de mate van ontwikkeling van de stengel,zo
mogelijk de levensvorm. Beschrijving van de wortel en/of de andere ondergrondse delen, de bovengrondse stengel met eventuele aanhangsels van het
oppervlak,detakkenentwijgen,debladstand, hetbladendeknoppen,beide
ookmeteventueleaanhangselsvanhet oppervlak;debloeiwijze.
Vandebloemwordteerstdealofnietvolledigheidvermeld,hetgeslachten
degeslachtsverdelingoverdeplant,dealgemenevorm,destandvandeonderdelen,deknopliggingendealternantievandeonderdelen.Beschrijvingvande
bloembodem,debloembekleedselen(ookdekleuren!),demeeldradenenstampers,zaadknoppen, vruchtenzaad.
Menvergeténietbijalleonderdelenduidelijk deafmetingen inmillimeters,
centimeters,enz.tevermelden.Daarbijdienendeonderlingeverhoudingenvan
verschillendedelen,indien dezeverhoudingconstant is(b.v.kelkbladen driemaalzolangalskroonbladen) ookteworden genoemd. Men vermeldewaar
mogelijk ook dekleur vandediverseonderdelen.

Aan heteindevan determinologie ten slottetreft men eenvoorbeeld vaneen
goede Latijnse diagnose en beschrijving aan (pagina 55).

LEVENSDUUR EN LEVENSVORMEN
1 Naar de levensduurkunnen deplanten zijn:
a éénjarig(planta annua), kruiden (herba, mv.herbae; zie 12),waarvan de
ontwikkeling van zaad tot zaad zich afspeelt binnen éénjaar; dikwijls aangeduid door het teken van de zon: ©.
b tweejarig (p. biennis), kruiden (herba, mv. herbae; zie 12), waarvan de
ontwikkeling van zaad tot zaad tweejaar duurt. In het eerstejaar hebben deze
planten dikwijls eenwortelrozet (zie2a).Dikwijls aangeduid met het teken: 8
of 0 0 .
c meerjarig (pi. hapaxantha, pi. plietesialis), planten (meestal in warmere
streken), die verscheidene jaren over hun ontwikkeling doen, doch aan het
einde daarvan slechts éénmaal bloeien. De term hapaxanth wordt wel als
algemenetermvoor alleéénmaal bloeiendeplantengebruikt (dusook voor aen
b); bij de meerjarige planten voegt men dan pluriennis of multiennis toe.
NB De onder a, b en c genoemde planten bloeien slechts éénmaal in hun
leven. Bij volledig verzameld herbariummateriaal zijn zij meestal te herkennen
aan de weinig vertakte (dikwijls stevige) hoofdwortel, terwijl steriele (korte)
stengels of knoppen aan de basis van de reeds bloeiende stengels ontbreken.
d overblijvend (pi. perennis) en wel:
I overblijvendekruiden of vasteplanten(herba perennis, mv.herbae perennes),meestal isslechts de stengel onder degrond overblijvend ;dikwijls aangeduid door het teken van Jupiter: 4 . Deze planten bloeien meermalen in hun
leven. Bijvolledig verzameld herbariummateriaal zijn zijmeestal te herkennen
aan een wortelstok, bol, knol, e.d. met een dikwijls sterk vertakt wortelstelsel,
alsmede aan deaanwezigheid van steriele stengels ofknoppen aan debasis van
de bloeiende stengels.
II houtigeplanten(pi.lignosa,mv.plantaelignosae)dikwijls aangeduid met
het teken van Saturnus: te.
a bomen (arbor, mv. arbores), onvertakt of pas een eind boven de grond
vertakt.
ß struikenofheesters(frutex, mv. frutices), steedsen vlak boven de grond
vertakt. Indien slechts het onderste deel,dicht bij de grond, overblijft (meestal
kleine heesters met dunne, deels niet verhoutende takken), spreekt men van:
Y halfheesters (suffrutex, mv. suffrutices).
2 Naar demate vanontwikkeling vandestengel onderscheidt men:
a stengelloze planten(planta acaulis,mv.plantae acaules),schijnbaar zonder stengels, in werkelijkheid met weinig ontwikkelde leden (internodium,
mv. internodia). Bladeren daardoor alle ongeveer op dezelfde hoogte, vlak
boven de wortel gezeten. Deze bladeren heten wortelbladeren(folia radicalia);
zij vormen een wortelrozet (rosula).

b plantenmeteenduidelijkestengel.
3 Naar dewijze waarop deplanthetongunstigejaargetijde doorkomt, onderscheidtmen z.g. levensvormen; dit is een ecologische onderscheiding, maar
ookineenmorfologischebeschrijvingeenzeernuttige. Devoornaamste vormen
zijn:
a therofyten, eenjarigen, die als zaad of zeerjonge plant het ongunstige
jaargetijde overleven.
b hydrofyten(hydatofyten), waterplanten,overleven onderwater.
c geofyten, de overlevende delen bevinden zich onder de grond, zoals
bollen,knollen,wortelstokken, e.d.
d hemikryptofyten, de overlevende organen, zoals knoppen of zeer korte
stengels,bevindenzichjuist opdegrondenwordendoor schubben, bladeren
e.d. beschermd.
e chamefyten, de knoppen, waaruit de nieuwe groei zal plaatsvinden,
zittenbovendegrondenwordenbeschermddoorknopschubben, afgestorven
delen van deplant e.d. Hiertoe behoren liggendeen kruipende overblijvende
kruiden,kussenvormende planten,halfheesters (zieid-n),e.d.
f fanerofyten, met de knoppen ver boven de grond, zoalsbomen (knoppenmeerdan2meterbovendegrond),heesters(knoppen j-i meterbovende
grond)enookdeplantenmethogekruidachtigestammen,zoalsdebanaan,de
zuilvormigesucculenten e.d.
DE WORTEL (RADIX)
4 Onderdelen vandewortelzijn:
a devoetofwortelhals(collum),hetdeelwaaropdestengelisvastgehecht,
b de zijwortels(radix lateralis, mv. radices laterales) of de worteltakken
(ramusradicis,mv.ramiradicis).
c dewortelvezels(fibrilla, mv.fibrillae),dedunstetakken,met:
d dewortelharen(pilusradicalis,mv.piliradicales)nabijen
e hetwortelmutsje(calyptra)opdetop.
5 Men onderscheidt:
a dehoofdwortel(radixprimaria),hettotontwikkelinggekomen worteltje
vandekiem(zie112).Bijéénzaadlobbigeplantengaatdezemeestalspoedigte
gronde.Zieverder6.
b debijwortels(radix adventitia,mv.radicesadventitiae),allewortels,die
geen hoofd- of zijwortels zijn. Meestal groeien zij uit stengels of daarvan
afgeleide delen(fig. 1 b).Zie7.
6 Dehoofdwortelkanzijn:
a penwortel(r.fusiformis), onvertaktenkegelvormig(fig. ie),
b radijsvormig(r.napiformis), sterkgezwollen,topdun(fig.id),
c draadvormig(r.filiformis), onvertakt,zeerdunenlang.

Figuur I. a. vertakte hoofdwortel (6d) ; b. bijwortels (5b) ; c.penwortel (6a);
d. radijsvormige hoofdwortel (6b); e. wortelknol (lib); f. gerokte bol (ioa);
g.geschubde bol (iob) ;h. naakte stengelknol (1 ia-2).
d vertakt (r. ramosa), zoals bij bomen en heesters (fig. ia).
7 De bijwortelskunnen zijn:
a vezelig (r. fibrosa, mv. radices fibrosae), dun en talrijk.
b draderig (r. filiformis, mv. radices filiformes), wat dikker en meer op
zichzelf staand.
c luchtwortels(r.aeria, mv.radicesaeriae),komen uit destengelen groeien
door delucht. Soms groeien zenaar de grond en nemen hieruit voedsel op. Bij
sommige tropische, epifytisch (planta epiphytica) levende orchideeën worden
ze plat en nemen de taak van bladeren over. Indien ze zich aan een steunsel
vasthechten, spreektmenvanhechtwortels(radixadligans,mv.radices adligantes).Somsdoenzealsrankendienst (cirrhusradicalis,mv.cirrhiradicales),ook
kunnen zedorenvormig zijn (worteldoren,spina radicalis). Ook de steltwortels
van vele tropische bomen zijn luchtwortels.

d boor- en zuigwortels (haustorium, mv. haustoria), dringen in andere
planten en halen daaruit voedsel. Dit komt voor bij woekerplanten (planta
parasitica)en halfparasieten.
DE ANDERE ONDERGRONDSE DELEN
8 Behalve wortels kan deplantnogdevolgende ondergrondse delen hebben,
waarvandemeestealsgemodificeerdestengelskunnen worden opgevat:
a stengelvoet(caudex),het in degrond overwinterende, korte stengeldeel
deroverblijvende kruiden.
b wortelstok(rhizoma),langergerektdana,meestalhorizontaalgroeiend,
somsechter ook schuin omhoog of zelfsverticaal groeiend. Dewortelstok is
dikwijlsmetschubvormigebladerenbezet,voortsheeft hijbijwortelsen sterft
hij aan de achterzijde steeds af. Aan de top of zijdelings kan de wortelstok
vertakken. Uit de eindknop of zijknoppen groeien stengels omhoog.
Knolvormige wortelstokken (rhizoma tuberosum) zijn te onderscheiden van
echteknollen(zie8den11)doordathetondereind afsterft endoordeveeljarige
levensduur.
c bol(bulbus),bevatreservevoedselvoornamelijk inbladachtigeorganen;
zie9en10.
d knol(tuber),bevathetreservevoedselinstengel-ofwortelachtigedelen.
Zie IL
9 Deonderdelen vandebolzijn:
a debolschijfofbolstoel(discus),hetineengedrongen stengelgedeelte.
b debolrokkenofbolschubben(tunicaofsquama,mv.tunicae,squamae),
debladachtigedelen(zie io).Somsisermaaréén,somstwee,somsvele.
c deknop(gemmabulbi),waaruitdenieuweplant zalvoortkomen.
d bolknoppenofklisters(bulbulus,mv.bulbuli),waaruitalnaarhetaanwezigeaantaléénofmeerbollen voorhet volgendjaar zullenontstaan.
e draderigebijwortels(radix fibrosa, mv. radices fibrosae; zie7b)aan de
onderrand vandebolschijf vastgehecht.
10 Naardebekledingkandebolzijn:
a gerokt(b.tunicatus),elkbladachtigdeelomgeeft debolgeheel(fig. if).
b geschubd(b.squamosus),elkbladachtigdeelomgeeftdebolslechtsvoor
eendeel(fig. ig).
11 Menonderscheidtdeknollen in:
a stengelknollen(tubercaulogenum), bladschubben enknoppen dragend.
Menkandestengelknollen weeronderscheiden in:
1 gerokteknollen(t.tunicatumofbulbo-tuber),metbladschubben,diede
knolgeheelomgeven.
2 naakteknollen(t. nudum)zonder sterk ontwikkelde bladschubben,wel
metveleknoppen (fig. ih). Menspreektook welvan rizoomknollen.
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Figuur2.a.bladmet steunblaadjes vergroeidmet debladsteel (23a) ;b. intrapetiolairsteunblaadje (23a) ; c.stipula antidroma (23a);d. interpetiolaire steunblaadjes (23a) ;e. rolrondestengel (13a);f. driekantige stengel (13b) ;g. vierkantigestengelf 13b);h.samengedrukte stengel(13c) ;i.halfrondestengel (13d) ;
j . geribdestengel (i4b);k. gegroefdestengel (i4c);l. gevleugeldestengel (14a) ;
m. rechtswindend (i6h-2) ;n.linkswindend (i6h-i) ;o.gezaagd (38a) ;p. dubbelgezaagd (38b); q. geschulpt (répandus; 38c); r. geschulpt (sinuatus; 38c);
s. getand (38d) ; t. gekarteld (38e) ; u.gegolfd (3jd) ; v. dubbelgetand (38a) ;
w.franje (38d) ;x. rand verdikt (37a) ;ij.ingerold (37b) ;z. teruggerold (37c).

b wortelknollen(t. rhizogenum of tubercuhim), zonder bladschubben en
zonder of met slechts één knop. Het zijn verdikte wortels; indien ze geen
knoppendragenblijft ereenstukje stengelaandetoplevend,datdeknoppen
draagt (fig. ie).
NBVoordealgemeneruimtelijke vormvanknollenenbollenzie 95.
DE STENGEL (CAULIS)
12 Destengelkanzijn:
a kruidachtig(c.herbaceus),saprijk, niethoutig,vaakgroen.Plantenmet
kruidachtigestengelswordenkruiden(herba,mv.herbae)genoemd.
b houtig(c.lignosus,truncus),meestalweinigsaprijk, inoudere toestand
meestalnietgroen,meteenduidelijk, meestalmassief houtlichaam.
NBStengelsvanvelekruiden(zie 1)kunnen tegenheteindevandelevensduur enigszinshoutigworden.Binnenhet hout vindt mendan echter meestal
eenduidelijke holte.
13 Naardedwarsedoorsnedekandestengelzijn:
a rolrond(c.teres,c.cylindricus;fig.2e).
b kantig(c.angularis),b.v.driekantig(c.triangularis,trigonusoftriqueter;
fig.2f),vierkantig(c.quadrangularis; fig.2g),vijfkantig (c.quinquangularis),
veelkantig(c.multiangularis).
c samengedrukt(c.compressus;fig.2h),mettwee(somsscherpe)kanten.
d halfrond(c.semiteres;fig.21) meteenvlakkeeneenhalfronde kant.
14 Hetoppervlak vandestengelkanzijn:
a glad(c.laevis).b geribd(c.costatus;fig. 2j)metbrede,vanelkaar verwijderde, verheven
lijsten.
c gesleufd of gegroefd (c.sulcatus; fig. 2k)met talrijke, smalle,verheven
lijsten, zodatdegroevendaartussen meerinhetoogvallen.
d gevleugeld(c.alatus;fig.2I)metdunne,bladachtigestroken.
15 Bijzondere vormen vanstengelszijn:
a halm(culmus), de stengel der Poaceae, met zeer duidelijke knopen en
leden,meestalkruidachtigennietofweinigvertakt.Stengelsvanandereplantenmetduidelijke, opgezwollen knopen noemtmenknopig(c.nodosus).Zijn
deknopenjuistingesnoerddanspreektmenvangeledestengels(c.articulatus);
deledenkunnendanopgezwollen zijn.
b biezenhalm(calamus),destengelvanJuncusensommigeCyperaceae:één
zeerlanglid,deoverigezeerkort,meestkruidachtigen onvertakt.
16 Destengelbovendegrondisnaarzijn richting:
a rechtop(c.erectus),loodrechtnaar bovengericht.
b hangend(c.dependens,c.pendulus),loodrecht afhangend door hetge-

wicht. Loodrecht naar beneden groeiende takken noemt men c. descendens.
c liggend (c. humifusus, c. procumbens, c. prostratus), horizontaal op de
grond uitgestrekt.
d kruipend (c. repens), liggend maar de knopen beworteld.
e opstijgend(c.ascendens ofadscendens),basisliggend,toprechtop.Alsde
overgang van liggend naar rechtop scherp is, spreekt men van knievormig
gebogen (c. geniculatus).
f knikkend (c. nutans), rechtop, aan de top hangend.
g klimmend(c.scandens),geeneigen richting,volgt enig steunsel, waaraan
de stengel op een of andere wijze is vastgehecht.
h windendofslingerend(c.volubilis),ineenspiraalomeensteunsel gewonden. Men onderscheidt hierbij:
i linkswindend (c. sinistrorsum volubilis; fig. 2n), voor iemand binnen de
spiraal geplaatst naar links opstijgend. De toevoeging e centro visus (van
binnenuit gezien) isnuttig, omdat de winding van buiten gezien precies tegenovergesteld is. Linkswindend komt meer voor dan:
2 rechtswindend (c. dextrorsum volubilis e centro visus; fig. 2m), voor
iemand binnen de spiraal geplaatst, naar rechts opstijgend. Bij sommige planten komt zowel i als 2 voor.
Voor waterplanten kent men nog de termen:
i ondergedoken (c. submersus of demersus), de gehele plant bevindt zich
onder water.
j drijvend (c. fluitans of natans), een deel van de plant, of de hele plant,
drijft aan de oppervlakte.
17 Bijzondere vormen vantakken zijn:
a ranken (cirrhus, mv. cirrhi), in dit geval takranken (c. caulogenus, mv.
cirrhicaulogeni),tot ranken vervormde stengels;zestaan somsindeplaats van
bloemen of bloeiwijzen, en dragen soms kleine bladeren of knoppen.
b dorens (spina, mv. spinae), in dit geval takdorens (s. caulogena, mv.
spinae caulogenae), tot dorens vervormde takken, in de oksels van bladeren,
dragen soms bladeren, knoppen of bloemen.

DE T A K K E N VAN D E S T E N G E L ( R A M U S , MV. R A M I )
18 De kleinste takken wordentwijgen (ramulus, mv. ramuli) genoemd
Bijzondere vormen vantakken zijn:
a uitlopers (flagellum, stolo, mv. flagella, stolones), lange, dunne takken,
die aan de knopen wortelendejonge plantjes voortbrengen.
b bladachtige takken (phyllocladium, cladodium, mv. phyllocladia, cladodia), meestal plat en groen.
c waterloten (virga singularis,mv. virgae singulares),lange,krachtige takken, diezich uit slapende knoppen of bijknoppen (zie 48) ontwikkelen.
d langeloten(virga,mv.virgae),met goed ontwikkelde ledenenkorteloten
(virgula ofvirgula succrescens,mv. virgulae, v.succrescentes),zijdelings uit de

langelotentevoorschijn komend,metzeerineengedrongen leden.Bijvruchtbomenb.v.spreektmenresp.welvanhout-envruchttakken.
e schijnknollen (pseudobulbus, mv. pseudobulbi), vlezige, opgezwollen
takken meteenbeperkte levensduur bijtropische,epifytisch groeiendeorchideeën.Menspreektookwelvanbovengrondseknollen.
19 Detakisnaarzijn richting:
a rechtop(r.fastigiatus), loodrecht naar bovengericht.
b horizontaal(r.horizontalis).
c afstaandofuitstaand(r.patensofpatulus),ondereenscherpehoekmetde
hoofdstengel naar boven gericht.
d neerhangend(r.pendulus),loodrecht naar benedengericht.
e overhangend(r.declinatusofdeflexus),basisafstaand,topneerhangend.
NBVooraanhangselsvanhetoppervlak vanstengelsentakkenzie47.
DE BLADSTAND
(DISPOSITIO FOLIORUM, PHYLLOTAXIS)
20 Bladstand isderangschikking derbladeren tenopzichte van elkaar. Men
onderscheidt:
a bladstanden metéénblad opdezelfde hoogte:
1 verspreid(folia sparsa,f. alterna),bladerenineenspiraalopregelmatige
afstanden van elkaar. Men kan de verspreide bladstanden door een breuk
aanduiden,diehetgedeeltevaneenspiraalwinding aangeeft, dat telkenstwee
opeenvolgende bladeren van elkaar scheidt. Veel voorkomende bladstanden
zijn uitgedrukt indevolgendereeks: 1/3,2/5,3/8,5/13,8/21,enz.
2 afwisselend(foliadisticha),bladerentelkensopeenhalveomgangafstand
vanelkaar.
b bladstanden mettweebladeren opdezelfde hoogte:
kruisgewijs(foliaoppositaofdecussata),erstaan2bladerentegenoverelkaar
aaneenknoopeniedervolgendpaarstaatloodrechtophetvorige(zieook28).
c bladstanden metmeerdantweebladerenopdezelfde hoogte:
kransgewijs(folia verticillata).
Afgezien van bovenstaande kan men nog de volgende bijzondere gevallen
onderscheiden,waarbij debladstand somsmoeilijk iswaartenemen:
I bladerenineenrozet(folia rosulata),debladeren staanzeerdichtopeen
aanheteindevaneenzeerkortestengel(zieook2a).
II eenzijdig(foliaunilateralia,f.secunda),bladerennaaréénzijdegerichtof
aanéénzijdegeplaatst.
m inrijen(folia serialia, f. seriata), wanneer de bladeren inrijengerangschikt staan,meestalalleenduidelijk indiendebladerenelkaardakpansgewijs
overlappen (folia imbricata).Zokan menonderscheiden f. biserialia, triserialia,enz.,ookwelf. bifaria, trifaria, enz.

HET BLAD (FOLIUM)
21. Men onderscheidt:
a loofblad (folium), het normale blad.
b laagteblad(cataphyllum),meestal kleineschubvormige, laagaande stengel of tak geplaatste bladeren, in vorm afwijkend van de onder a genoemde
bladeren. Hiertoe behoren ook de meeste knopschubben (zie 50).
c hoogteblad (hypsophyllum), meestal kleiner, soms in vorm geheel afwijkend van degewone bladeren, aan de basis van de bloeiwijze staande. Hiertoe
rekent men soms ook de schutbladeren (bractea, zie 54).
22 De onderdelen vanhet blad zijn:
a de bladschede (vagina), omgeeft de stengel. Deze wordt niet in vormen
met bepaalde namen onderscheiden; de vorm dient voor ieder bijzonder geval
kort omschreven te worden.
b de bladsteel (petiolus), dikwijls cylindervormig (zie25).
c de bladschijf (lamina), meestal plat van vorm (zie26).
NB Lang niet altijd zijn deze 3delen van het blad aanwezig. De bladschede
ontbreekt dikwijls. Ook de steel issoms afwezig (zie 25).Men noemt bladeren
waarbij eenoftweeonderdelen ontbreken onvolkomen (onvolledig),doch deze
aanduiding wordt in beschrijvingen vrijwel nooit gebruikt.
23 Men vindtsoms de volgendeaanhangsels:
a steunblaadjes(stipula,mv.stipulae),tweeblaadjes aanweerszijden vande
bladsteel op de stengel ingeplant. Soms vallen de stipulae zeer spoedig af
(stipulae caducae). Men kan dan meestal een klein lijn- ofpuntvormig litteken
naast de inplanting van het blad waarnemen. Soms vergroeien steunblaadjes
met de bladsteel (stipulae adnatae;fig.2a), soms ook met de overeenkomstige
steunblaadjes vaneenop dezelfde hoogte aan de stengelgehecht blad (stipulae
interpetiolares;fig. 2b en 2d);soms ook vergroeien de steunblaadjes van één
blad met elkaar, zodat er slechts één in de oksel van het blad staat (stipulae
intrapetiolares, st. medianae, st. axillares). Ook kunnen zejuist rondom de
stengel groeien en tegenover het blad komen te staan (stipula antidroma of st.
petiolo opposita;fig.2c).Een bijzondere vorm is
b het tuitje of kokertje (ocrea of ochrea) omgeeft de stengel evenals een
bladschede, maar komt boven deinplanting van de bladschede te voorschijn.
Het ontstaat door vergroeiing van steunblaadjes.
c het tongetje (ligula), een vliesje, meestal op de grens van schijf en schede
vastgehecht, soms echter in de schede.
24 Naar het aantal bladschijvenishetblad:
a enkelvoudig (f. simplex) met slechts één bladschijf. Zie 26.
b samengesteld (f. compositum), met meer dan één bladschijf. Zie 42.
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HET ENKELVOUDIGE BLAD (FOLIUM SIMPLEX)
DE BLADSTEEL (PETIOLUS)
25 Hetbladkanzijn:
a ongesteeld,enwel:
1 zittend(f. sessile),eenvoudigongesteeld.
2 stengelomvattend(f. amplexicaule of amplectens),debasisvanhetblad
omgeeft destengelminofmeer.Zieook34.
3 halfstengelomvattend(f.semiamplexicaule),debasisvanhetbladomgeeft
destengelgedeeltelijk. Zieook34.
4 rijdend(f.equitativum ofequitans),bladerensamengevouwen,delagere
bladerenomvattendehogerebladerenindeknopgeheelenlateralleenaande
basis.
b gesteeld(f. petiolatum);desteelisdan:
1 gewoon,rolrond(p.teres).
2 gevleugeld(p.alatus),vlakuitgegroeid.Somszettendevleugelszichlangs
destengelvoort,menspreektdanvanaflopend(p.decurrens);destengelisdan
gevleugeld(zie i4d).
3 verbreed(desteelisgewordentot phyllodium),alsdegevleugeldebladsteel,maarmeestalzonder bladschijven enindeplaatsdaarvan tredend.
4 gevoord(p.canaliculatus)metéénbredegroeveaandebovenzijde.
Verderkandebladsteelnogglad,geribdofgegroefd zijn,zie 14a,benc.
DE BLADSCHIJF (LAMINA)
26 Aandebladschijfonderscheidtmen:
a dealgemenevorm(circumscriptio),zie28-32.
b detop(apex),zie 33.
c devoet(basis),zie 34.
d denerven(nervus,mv.nervi),zie35-36.
e derand(margo),zie37-39.
f hetbladmoes(intervenium).
DE ALGEMENE VORM VAN DE BLADSCHIJF
(CIRCUMSCRIPTIO)
27 Meestalisdebladschijfmetderandaandebladsteelvastgehecht. Isdesteel
nietaanderand,dochergensaandeonderzijdevandeschijfvastgehecht,danheet
hetbladschildvormig(f. peltatum;fig.3h).
28 Voordealgemenevormishetvanveelgewicht,waardegrootstebreedtevan
hetbladwordtaangetroffen. Ditkanzijn:
a inhetmidden,zie29.
b onderhetmidden,zie 30.
n

Figuur 3. a. troffelvormig (300-4); b. eirond (300-1); c. langwerpig (29c); d.
lancetvormig (2çd) ;e.vioolvormig(31e) ;f. ovaal(29b) ;g.spatelvormig (31b) ;
h. peltaat blad (2j); i. zaagvormig (31g); j . ruitvormig (29e); k. cirkelrond
(29a) ;l. niervormig (30b-2) ;m. omgekeerd eirond (31a).

c boven het midden, zie 31.
d de breedte isoveral dezelfde, zie32.
NBVoorgenormaliseerde omschrijvingenvandealgemenevormvan vlakke
objecten, zie Taxon 11: 145-156 en 245-247. 1962.
NBSommigeplanten hebben aanverschillendetakken bladeren dieverschillen in vorm;men spreekt dan van heterofyllie. Zitten erbladeren van verschil12

Figuur4.a.driehoekig(300-2);b.liervormig(31/);c.geoord(3ob-5);d.pijlvormig(30b-3);e.lijnvormig(32a);f. omgekeerddriehoekig (31c);g.hartvormig
(30b-i); h.omgekeerdhartvormig (3id); i.halvemaanvormig (300-5);j.spiesvormig (3ob-4).
lendevormaanéénzelfde tak ofstengeldeel,dan spreektmenvan anisofyllie;
ditkomt vooralvoorbijkruisgewijze bladstand(20b).
29 Degrootstebreedte vandebladschijfligtinhetmidden. Deschijfisdan:
a cirkelrond(1.orbicularis;fig. 3k),lengteenbreedtegelijk. Zieook27.
b ovaal(1.ovalis;fig.31)ofelliptisch(1.elliptica),ij maalzolangalsbreed.
13

NB Bijna ronde bladeren, waarvan de verhouding tussen lengte en breedte
ongeveer 6:5 bedraagt, worden wel aangeduid als rondachtig (1. rotundata, 1.
rotunda of 1.subrotunda).
c langwerpig (1. oblonga; fig. 3c),i\ maal zo lang als breed.
d lancetvormig (1.lanceolata; fig. 3d), 3-5 maal zo lang als breed.
e ruitvormig (1.rhomboidea; fig. 3J).
30 Degrootste breedte vandebladschijfligtonderhetmidden. Deschijf isdan:
a zonder lobben of slippen aan de voet.
1 eirond (1. ovata; fig. 3b).
2 driehoekig(1.triangularisfig.
; 4a),devormvaneengelijkbenige driehoek.
3 deltavormig (1. deltoidea), de vorm van een gelijkzijdige driehoek.
4 troffelvormig (1.trullata; fig. 3a),de vorm van een omgekeerde vlieger of
deltoïde, de horizontale diagonaal verdeelt het blad in 2ongelijke gelijkbenige
driehoeken (men noemt dit ook wel ruitvormig, 1.rhomboidea, zie29e).
5 halvemaanvormig (1.lunata, 1.lunulata; fig. 4i).
b met lobben of slippen aan de uitgeschulpte voet.
1 hartvormig (1.cordata; flg. 4g),top spits, slippen aan de voet stomp.
2 niervormig (1. reniformis; fig. 3I), kort en breed, slippen aan de voet
stomp.
3 pijlvormig (1.sagittata;fig.4d),slippen aan de voet spits.
4 spiesvormig(1.hastata;fig.4J),pijlvormig, slippen staan horizontaal uit.
5 geoord (1. auriculata; fig. 4c), spiesvormig met groot voorstuk en kleine
slippen aan de voet, oren (auricula, mv. auriculae) genoemd.
31 Degrootste breedte vandebladschijfligtbovenhetmidden. Deschijfisdan:
a omgekeerd-eirond (1. obovata; fig. 3m), eirond maar met het brede eind
aan de top.
b spatelvormig (1.spathulata;fig.3g),omgekeerd eirond,maar deschijf zet
zich naar beneden in een lang, smal gedeelte voort.
c omgekeerd-driehoekig (1.cuneata; fig. 41), wigvormig.
d omgekeerd-hartvormig (1.obcordata;fig. 4h) als30b-1doch met de steel
aan de spitse punt.
e vioolvormig (1. pandurata, 1.panduriformis ; fig. 3e), omgekeerd eirond
met aan weerszijden een inbochting.
f liervormig (1.lyrata;fig.4b),alsvorigedochmetverscheidene inbochtingen, die naar beneden toe meestal kleiner worden.
g zaagvormig (1.runcinata; fig. 3i)met verschillende naar de basis gerichte
scherpe punten.
h omgekeerd-troffelvormig (1.obtrullata), het omgekeerde van 3oa-4.
32 De breedte vande bladschijf isoveraldezelfde. De schijf isdan:
a lijnvormig (1.linearis; fig. 4e),plat op dwarse doorsnede.
b lintvormig (1.taeniata, 1.lorata), lijnvormig, maar zeer lang.
c zwaardvormig(1.ensiformis),metsterk verdiktemiddennerf,dus ruitvormig op dwarse doorsnede.

Figuur5. a.handnervig (360-1);b.veernervig (360-2);c. vijfnervig (360-3);d.
tralienervig (36b-2); e. kromnervig (36b-2);f. voetnervig (360-5); g.spits
(33a); h.stomp(33b); i.toegespitst (33c);j . afgeknot(33d); k. uitgeschulpt
(33e);l-uitgerand(33g);m.stekelpuntig(330-2);n.fijntoegespitst(330-1);o.
puntig(330-3);p.gesnaveld (330-4);q.haakvormiggekromd (330-5);r. rankend(330-6);s.genaaid(330-7);t.staartvormigverlengd(330-8);u.afgebeten
(33f); v. doorgroeid(34c); w. vergroeid (34b); x.kapvormig (33h).
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d priemvormig (1. subulata), dikwijls cirkelrond op dwarse doorsnede;
meestal langzaam spits toelopend.
e naaldvormig (1.acerosa) als priemvormig, doch hard en met scherpe top
en meestal nauwelijks of niet toelopend.

D E T O P VAN D E B L A D S C H I J F (APEX)
33 De top derbladschijfkan zijn:
a spits (a. acutus;fig.5g).
b stomp (a. obtusus; fig. 5h).
c toegespitst (a. acuminatus;fig.5i),de top ligt hoger dan men volgens het
verloop van de rand verwachten zou. Dit aanhangsel (acumen) kan spits of
stomp zijn. Men onderscheidt hierbij nog de volgende speciale vormen:
1 fijntoegespitst(a.cuspidatus;fig.5n)meteengeleidelijk versmallende,vrij
lange punt, niet zeer scherp van de rest van het blad afgescheiden.
2 stekelpuntig (a. mucronatus; fig. 5m), met een korte rolronde, scherp
afgescheiden punt, meestal slechts de voortzetting van de hoofdnerf. Als deze
punt hard en scherp is, spreekt men van stekend (a. pungens).
3 puntig (a. apiculatus; fig. 50),met een kleine punt, niet alleen uit de
voortzetting van de hoofdnerf bestaande.
4 gesnaveld(a.rostratus, a. rostellatus;fig.5p),vrij geleidelijk eindigend in
een harde, lange, rechte punt.
5 haakvormiggekromd (a. uncinatus, a. uncatus; fig. 5q),plotseling teruggekromd aan de top.
6 rankend (a. cirrhosus; fig. 5r), eindigend in een dunne, spiraalvormig
gewonden punt (rank); meestal is dit uitsluitend een voortzetting van de
hoofdnerf.
7 genaaid (a. aristatus; fig. 5s),plotseling eindigend in een meestal harde,
dunne, rolronde punt, een voortzetting van de hoofdnerf, die ook onder de
eigenlijke bladtop kan uittreden.
8 staartvormig verlengd (a. caudatus; fig. 5t) met een zeer lange, slappe,
staartvormige punt.
d afgeknot (a. truncatus;fig.5J),zeer plotseling, alsafgesneden eindigend.
e uitgeschulpt (a. emarginatus; fig. 5k), met een inbochting aan het einde
alsof er een stuk ontbreekt.
f afgebeten (a.praemorsus;fig.5u),afgeknot meteenonregelmatige rand.
g uitgerand(a.retususfig.
; 5I),meteenkleineinbochtingineenstompe top.
h kapvormig (a. cucullatus; fig. 5X),de randen zijn naar binnen gebogen,
zodat de top niet vlak, maar hol en kapvormig is.

D E V O E T VAN D E B L A D S C H I J F (BASIS)
34 De voetvandebladschijf kan zijn:
a niet vergroeid.
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i spits(b.acuta).
2 afgeknot(b.truncata),bijdedriehoekigeendeltavormige bladschijf.
3ttitgeschulpt(b.emarginata),zie30b.Bijdezevormenishetongesteelde
bladdikwijls stengelomvattendofhalfstengelomvattend, zie25a.
4 scheef (b. inaequalis of b. obliqua),debeidedelen van de bladvoet ter
weerszijden vandehoofdnerf zijnnietgelijk. Zie35a.
b vergroeid(b.connata; fig. 5w),devoeten van tweeofmeer op dezelfde
hoogtevandestengelgeplaatstebladerenzijnmetelkaar vergroeid.
c doorgroeid(b.perfoliatafig.
; 5v),deorenvaneenzittendblad(zie25aen
30b-5)rondomdestengelmetelkaarvergroeid.Determperfoliaat wordtook
welvoorbgebruikt.
DE NERVEN (NERVUS, MV. NERVI)
35 Desoorten van nerven, diemen onderscheidt, zijn:
a dehoofdnerfofmiddennerf(costa),looptvandevoetnaardetopvande
schijfenverdeeltdezemeestalintweespiegelhelften.Isditlaatsteniethetgeval,
dannoemtmendebladschijfongelijk(laminainaequalisof1.obliqua),zie34a-4.
b de zijnerven (nervus lateralis, mv. nervi laterales), de grote nerven,die
zijdelingsuitdehoofdnerf komen.Dezekunnen ontbreken.
c deaderen(vena,mv.venae),defijnste nerfjes, dieuithoofd-enzijnerven
komen.Zievooral36a-4en36b-2.
36 Nervatuur (nervatio, venatio) noemtmen dewijze, waarop denerven in de
bladschijfgerangschiktzijn. Naardenervatuurkanhetbladzijn:
a metnerven,dienaardebladranduitstralen(foliumnervisdivergentibus).
1 handnervig(foliumpalmatinerve;fig.5a),dezijnervenkomenalleuitéén
puntaandebasisvandehoofdnerf tevoorschijn.
2 veernervigof vinnervig (f. pinninerve; fig. 5b),de zijnerven komen op
verschillendehoogteterweerszijden uitdehoofdnerf tevoorschijn.
3 tussen 1en 2 in staan drie- en vijfnervige bladeren (f. triplinerve, f.
quintuplinervefig.
; 5c),indien2of4zijnerven,dienauwelijksdunnerzijndan
dehoofdnerf, ietsbovendevoetvandehoofdnerf ontspringen.
4 netnervig(foliumreticulato-venosumoff.retinerve)indiendeaderenzeer
duidelijk ensomsnietteonderscheiden zijnvandezijnerven.
5 voetnervig(f.pedatinerve;fig.5f)alshandnervig,dochdetweezijdelingse
zijnerven hebben zelf zeer krachtige zijnerven, die echter niet aan de basis
ontspringen.
b met aan top en basiszichverenigende nerven (f. nervis confluentibus).
1 rechtnervig(f. rectinerve, f. parallelinerve), alle nerven recht engedeeltelijk evenwijdig.
2 kromnervig(f.curvinerve;fig.5e),alleendehoofdnerf recht,dezijnerven
krom. Indien deze nerven verbonden zijn door in het oog vallende, meestal
evenwijdig lopende dwarse aderen, dan spreekt men van tralienervig (f.
cancellato-venosum;fig.5d).
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DE RAND (MARGO) VAN DE BLADSCHIJF
37 De randkan zijn:
a verdikt (m. incrassatus; fig. 2x).
b ingerold(m.involutus;fig.2ij),derandisnaardebovenzijde van het blad
omgerold.
c teruggerold (m. revolutus;fig.2z),de rand isnaar de onderzijde van het
blad omgerold.
d gegolfd ofgolfsgewijsgeplooid(m.undulatus;fig.2v)met niet inhet vlak
van het blad liggende golvingen; een extreme vorm hiervan is gekroesd (m.
cripus).
e vlak (m. planus).
Alle bovengenoemde vormen kunnen voorts zijn:
f gaaf (m. integer).
g ingesneden (m. divisus, m. incisus) en wel:
i onafhankelijk,d.w.z.zijwijzigen dealgemenevormvandebladschijf niet;
vaak iser geen verband met hoofd- of zijnerven. Zie 38.
2 afhankelijk (folium dissectum), zij wijzigen de algemene vorm van de
bladschijf; insnijdingen telkenstussen dezijnerven of tussen dezeen de hoofdnerf. Zie 39.
38 Onafhankelijke insnijdingen
a gezaagd (m. serratus;fig.20),insnijdingen (sinus) en uitsteeksels (angulus) scherp.
b dubbelgezaagd (m. biserratus; fig. 2p), gezaagd, maar de zaagtanden
nogmaals gezaagd.
c geschulpt (m. répandus, fig. 2q, of m. sinuatus, fig. 2r, het laatste is
sterker), insnijdingen en uitsteeksels stomp.
d getand(m. dentatus; fig. 2s),insnijdingen stomp, uitsteeksels scherp. De
tanden kunnen nog weer getand zijn (m.duplicato-dentatus;fig.2v).Met zeer
onregelmatige tanden alsof afgeknaagd heetmargo erosus. Indien derand vele
lange,smalleslippendraagt noemt men dit: vanfranjevoorzien(m. fimbriatus ;
fig.2wenfig.6d)hetgeen vooral bij petalen kan voorkomen. De term fimbriatus wordt ook wel voor een rand met lange haren gebruikt (zie ook 47g-i-7).
Voor franje gebruikt men ook de term laciniatus.
e gekarteld (m. crenatus; fig. 2t),insnijdingen scherp, uitsteeksels stomp.
39 Afliankelijke insnijdingen (folium dissectum)
a gelobd (folium lobatum), insnijdingen niet tot het midden der zijnerven
reikende. In verband met de nervatuur (zie 36) kan het blad dan zijn:
1 handlobbig (1. palmatiloba; fig. 6e).
2 veerlobbig ofvinlobbig (1.pinnatiloba; fig. 6a).
3 voetvormig gelobd (1.pedatiloba; fig. 6h).
b gespleten (folium fissum), insnijdingen tot het midden der zijnerven reikende. Ook hier kan het blad zijn:
1 handspletig (1.palmatifida; fig. 6f).
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Figuur6. a.veerlobbig (390-2);b.veerspletig (3çb-2);c.veerdelig (390-2);d.
randmetfranje(38a);e.handlobbig(390-1);f. handspletig(39b-i);g.handdeüg (39e-1) :h. voetvormiggelobd (390-3); i.voetvormiggespleten(39b-3);j.
voetvormiggedeeld(39C-3).

2 veerspletigofvinspletig(1.pinnatifïda; fig.6b).
3 voetvormiggespleten (1.pedatifida; fig.6i).
c gedeeld (folium partium), insnijdingen dieper dan het midden der zijnerven.Ookhierkan het blad zijn:
1 handdelig (1.palmatipartita;tig.6g).
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2 veerdelig ofvindelig (1. pinnatipartita ;fig.6c).
3 voervormiggedeeld (1. pedatipartita ;fig. 6j).

OPPERVLAKTEENDIKTEVANHETBLAD
40 De oppervlakte vanhet bladkan zijn:
a glad (folium laeve) en wel:
1 glimmend (f. nitidum, f. nitens).
2 dof(f. impolitum,ook welf. opacum, doch ditkan ook ondoorschijnend
betekenen).
3 berijpt (f. pruinosum), bedekt met een waslaagje.
b kaal (f. glabrum).
c ruw(f. scabrum).
d rimpelig (f. rugosum) of een beetje rimpelig (f. rugulosum).
e hobbelig (f. bullatum), als gedeelten van het bladmoes naar boven
uitpuilen.
f gepunkteerd (f. punctatum), met vele kleine putjes in het oppervlak.
g voorzien vaninzinkingen (f. lacunosum), als gedeelten van het bladmoes
ingezonken zijn.
h met een netstructuur (f. reticulatum), met fijne, iets uitstekende, netvormig samenhangende lijntjes.
i kleverig, en wel:
1 de huid bij aanraking niet kleverig makend (f. viscidum).
2 de huid bij aanraking wel kleverig makend (f. glutinosum).
j slijmerig (f. mucosum).
k poederig,bepoederd(f.pulverulentum voor fijn poeder; f.farinosum voor
grover, melig poeder).
1 blazig (f. papulosum), voorzien van blazen (papulae).
m wrattig (f. verrucosum, f. tuberculatum), voorzien van wratten(Verrucae
of tubercula).
n papilleus (f. papillosum), met korte tepelvormige aanhangsels.
o behaard,zie47.
NB Voor de kleur van het bladmoes, zie 76.Voor alle aanhangsels van het
oppervlak, zie47.
41 Naar dedikte kan men onderscheiden:
a vliezig(f. membranaceum),zeerdun,komteigenlijk alleenbijde blaadjes
van bloem of bloeiwijze en bij stipulae voor.
b kruidachtig (f. herbaceum), zacht en dun, het meest algemene geval.
c papierachtig (f. papyraceum, f. chartaceum), dun, maar vrij stevig.
d perkamentachtig (f. pergamentaceum), dun en hard.
e leerachtig (f. coriaceum), vrij dik en hard.
f kraakbeenachtig (f. cartilagineum), hard en taai.
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sponsachtig (f. spongiosum).
vlezig (f. carnosum). Men maakt hier welonderscheid in:
dik (f. crassum).
sappig (f. succulentum).

HET SAMENGESTELDE BLAD (FOLIUM COMPOSITUM)
42 Bijhet samengestelde blad onderscheidt men:
a dealgemene bladsteel (petioluscommunis),
b de rhachisofrachis,in feite de hoofdnerf.
c de bladsteeltjes (petiolulus) dragen elk één segment van de bladschijf.
d de blaadjes (foliolum), de schijven. Zij worden beschreven als de schijf
van het enkelvoudige blad, zie 25-41.
e debladstelenvande ie,2e,enz.orde,bijhetherhaald samengestelde blad,
zie44en45.
f destipellae,steunblaadjes aan de voet van deblaadjes van een samengesteld blad; ze komen zelden voor.
43 Het samengestelde bladkan zijn:
a tweetallig(f. bifoliolatum, f. binatum; fig. 7c).
b drietallig (f. trifoliolatum, f. ternatum; fig. 7d).
c dubbeldrietallig(f.biternatum;fig.7g),drietallig,maarelkblaadje isweer
drietallig.
d handvormig(f. palmatum;fig. 7e),5ofmeerblaadjes, alleaan detop van
dealgemenebladsteelvastgehecht.Gewoonlijk isereentopbladenishet aantal
schijven dus oneven, zie44.
e geveerd of gevind (f. pinnatum), blaadjes langs de rhachis gerangschikt.
Ook hier is het aantal schijven meestal oneven. Als twee blaadjes op dezelfde
hoogte zitten spreekt men van blaadjes-paren ofjukken (jugum, mv.juga), zie
44.Zo onderscheidt men:éénjukkig, tweejukkig, veeljukkig (f. unijugum, bijugum, multijugum).
f voetvormig(f. pedatum; fig. 7a),samengesteld met een voetvormige nervatuur, d.w.z. handvormig, dezijdelingse blaadjes nogmaals samengesteld, zie
36a-5.
g gemengd-samengesteld(f. digitatopinnatum), handvormig met de blaadjes geveerd.
44 Het handvormige blad isnaarhet aantal schijven:
a vijftallig (f. quinquefoliolatum, f. quinatum).
b zeventallig (f. septemfoliolatum, f. septemnatum).
c negentallig (f. novemfoliolatum, f. nonatum).
d veeltallig (f. multifoliolatum), meer dan negen bladschijven.
45 Het geveerde ofgevinde blad is:
a eéntallig (f. unifoliolatum), alleen het topblaadje is tot ontwikkeling
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Figuur7.a.voetvormigsamengesteld (43f) ;b.dubbelgeveerd (45e) ;c. tweetalligsamengesteld (43a) ;d.drietallig (43b) ;e.handvormig samengesteld (43d) ;
f. oneven geveerd (45b) ; g. dubbel drietallig (43c); h. even geveerd (45c) ; i.
afgebroken geveerd (45a).

gekomen. Zulk een blad onderscheidt zich meestal van het enkelvoudige doordat het blaadje met een gewricht (articulatio) aan de steel verbonden is.
b oneven geveerd (f. imparipinnatum ;fig.71),topblaadje aanwezig.
c even geveerd (f. paripinnatum, f. abrupte pinnatum; flg. 7h), geen topblaadje. Het aantal zijblaadjes behoeft niet even te zijn!
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d afgebrokengeveerd(f.interruptepinnatum;fig.71),mettussendeblaadjestelkensveelkleinere blaadjes.
e dubbelgeveerd(f. bipinnatum; fig. 7b),geveerd, maar de blaadjes zijn
weergeveerd.Meervoudiggeveerdkomtookvoor.Bijeengeveerdbladnoemt
mendeblaadjesookwelveren(pinna,mv.pinnae).Menonderscheidtzodoendeblaadjes ofverenvande ieorde,2eorde(pinnula,mv.pinnulae),enz.
NBHetissomsmoeilijk omsamengesteldebladeren(vooralgrote,onevengeveerdebladeren)teonderscheidenvantakkenmetbladeren.Menletteallereerst opdegewrichten (zieb.v.45a),diezichdikwijls bevinden op de plaats
waarblaadjesofbladsteeltjesaandealgemenebladsteelofderhachisbevestigd
zijn. Niet altijd zijn echter gewrichten aanwezig. Men onderzoeke dan of er
knoppenindeokselvandeblaadjes ofbladerenstaan.Eensamengesteld blad
heeftgeenknoppenindeokselvandeblaadjesenisslechtsinéénvlakvertakt.
Vooroppervlakte,kleur,enz.zie40.
BIJZONDERE VORMEN VAN BLADEREN
46 Bladerenkunnengeheelofgedeeltelijk vervormdzijn tot:
a ranken (cirrhus, mv. cirrhi), in dit geval bladranken (c. phyllogenus).
Dikwijlsisslechtseendeelvanhetbladtotrankomgevormd,b.v.éénofmeer
blaadjes vaneensamengesteld blad.
b dorens(spina, mv. Spinae),indit gevalbladdorens(sp.phyllogena).Ze
staan opdeplaats vaneengewoon blad endragen somstakken indeoksels.
Somsisdebladdoren eenvervormdebladsteelofeenvervormderachis.Soms
zijndesteunblaadjes totdorensvervormd (spinastipularis).
c bij vleesetendeplanten kunnen de bladeren of bladslippen omgevormd
zijn tot:
1 bekers(ascidium,mv.ascidia).
2 blaasjes(utriculus,mv.utriculi).
AANHANGSELS VAN HET OPPERVLAK (ORGANUM
ACCESSORIUM)
47 Hetoppervlakisnietaltijdkaalen/ofglad(glaber, laevis).Invelegevallen
vertoonthetoneffenhedenofuitsteeksels (zieook40)vanverschillendeaard,die
nietalsvervormdewortels,stengelsofbladerentebeschouwenzijn.Nadebeschrijvingvan elk deelmoetmennagaan, welkevandehierbedoelde aanhangsels
aanwezig zijnendezeaandebeschrijving toevoegen. Ze zijninhoofdzaak de
volgende:
a lenticellen(lenticella,mv.lenticellae),kleineopeningenmetverdikterand
inhetkurklaagje vanstammenentakken.
b stekels(aculeus,mv.aculei),hard,dikwijls kegelvormig, scherp alsdorens,zonder geregelde plaatsing. Een stekelig oppervlak heet aculeatus, ook
wel echinatus, een orgaan met dorens (zie 17b en 46b) heet spinosus. Als
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tegenstelling voor beide gebruikt men ongewapend (inermis).
c hakende stekels (pilus hamatus, aculeus hamatus, aculeus glochidiatus,
mv. pili hamati, aculei h., enz.), stekels met kleine, dikwijls teruggekromde
haakjes bezet, of zelf haakvormig.
d schubben(squama, mv. squamae; lepis,mv. lepides),platte aanhangsels.
Een orgaan met schubben heet squamatus, squamosus of lepidotus. Deze termenworden echterook inhetalgemeen (vooralsquamatusensquamosus) voor
beschubde organen gebruikt, waarbij de schubben geen aanhangsels van het
oppervlak als hier bedoeld zijn.
e brandharen (stimulus, mv. stimuli; seta urens, mv. setae urentes). Het
bijvoeglijk naamwoord voor een plant met brandharen isurens of stimulans.
f klierharen (pilus capitatus, mv. pili capitati), haren met een knopje dat
vocht,dikwijls olie,bevat. Deplant heetdan klierharig(glanduloso-pilosus) of
klierdragend (glandulosus, dit iseen algemene term, het behoeven in dat geval
geen haren te zijn). Zie ook 40i.
g haren(pilus,mv.pili),cylindervormig, somsvertakt. Men kan hierbij het
onderscheid maken tussen:
1 afstaande haren, de beharing kan dan zijn:
i harig (pilosu's; fig. 8a) als algemene term voor harig of meer in het
bijzonder voor verspreide, korte, zachte haren. Kortharig heet pilosellus, een
beetje behaard pilosiusculus.
2 langharig(villosus;fig.8b),met langezachteharen.'Een beetje villosusis
villosiusculus.
3 fluwelig (velutinus; fig. 8c),zeer dicht en kort behaard.
4 ruwharig (hirsutus, hirtus; fig. 8d), stijf behaard; kort ruwharig heet
hirtellus.
5 borstelharig (hispidus), met stijve borstelachtige haren.
6 stekelharig (setosus, setulosus), met zeer stevige en harde haren (setae).
7 gewimperd (ciliatus), met fijne, meestal even lange, evenwijdig lopende
haren, alleen aan de rand of een scherpe kant van een plantendeel of op een
grote nerf.
8 sterharig (stellato-pilosus; fig. 8e), met stervormig vertakte haren
(stellato-tomentosus komt ook voor).
g pluimharig (plumosus; fig. 8f), met veervormige haren, d.w.z. haren, die
zelf afstaande haren dragen.
NB Zie ook II-3; wollig behoeft niet sterk aanliggend te zijn. In het algemeen is de scheiding tussen verschillende beharingstypen niet altijd scherp.
II aanliggende haren, de beharing kan dan zijn:
1 zachtharig (pubens, pubescens; fig. 8g),donzig met korte, zachte haren;
kortzachtharig heet puberulus (fig. 8h).
2 zijdeachtig (sericeus),zeer dicht opeenstaande, glanzende, rechte, zachte
haren. Een plantendeel met een grijs of witachtiguiterlijk door een zeer dichte
glanzende beharing heet incanus.
3 wollig(lanatus,lanosus,lanuginosus;fig.8i),lang-en kroesharig, haren
soms enigszins verward.
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Figuur 8. a. harig (4Jg-\-i); b. langharig (47g-i-2); c. fluwelig (47g-i-3); d.
ruwharig(47g-1-4);e.sterharig (47g-1-8);f.pluimharig(47g-1-9);g.zachtharig
(47g-n-i); h. kort zachtharig \47g-w-1); i. wollig (47g-n-3);j. viltig (47g11-4);k. aangedrukt borstelharig (47g-i 1-7);l. gebaard (47, nag-i 1-7).

4 viltig(tomentosus;fig.8j),een dichte mat van verwarde haren dragend;
kortviltig heet tomentellus.
5 vlokkig (floccosus), met lange verwarde haren, die spoedig in vlokken
afvallen.
6 spinnewebachtig (arachnoideus).
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7 aangedruktborstelharig(strigosus, strigillosus;fig.8k),met stijve aangedrukte haren.
Indien een plantendeel een bundel haren draagt spreekt men van gebaard
(barbatus;fig. 81).

D E K N O P P E N ( G E M M A , MV. G E M M A E )
48 Naar deplaatsing onderscheidt men:
a eindknoppen (g.terminalis, mv.g. terminales),aan detop van stengelsen
takken.
b zijknoppen(g.lateralis,mv.g.laterales),langsdetakken,gewoonlijk inde
oksels van bladeren of boven debladlittekens(cicatrix,cicatricula, mv. cicatrices, cicatriculae).
c bijknoppen (g.adventitia, mv.g. adventitiae), op ongewone plaatsen aan
stam, takken of soms aan wortels of bladeren. Vaak zijn het slapend gebleven
zijknoppen.
1 seriale knoppen (g. serialis, mv. g. seriales), bijknoppen, die boven de
gewone okselknop aan de hoofdas staan (bij Dicotyleri).
2 collatérale knoppen (g. collateralis, mv. g. collatérales), bijknoppen, die
naast de gewone okselknop aan de hoofdas staan (bij Monocotylen).
49 Naar deinhoudonderscheidt men:
a bladknoppen(g.foliifera, mv.g.foliiferae), dieeentak metgewone bladeren bevatten. Zie ook 51.
b bloemknoppen (g. florifera, mv. g. floriferae; ook wel g. floripara; men
gebruikt ook alabastrum, mv. alabastra, doch dit geldt speciaal voor de ongeopende bloem), een bloem of bloeiwijze bevattend.
c gemengdeknoppen(g.mixta,mv.g.mixtae),eentak metgewone bladeren
en een bloem of bloeiwijze bevattend.
50 Naar debedekking onderscheidt men:
a naakte knoppen (g. nuda, mv. g. nudae), de bladeren om elkaar gevouwen, er isgeen bijzonder hulsel.
b bedekteknoppen(g.clausa,mv.g.clausae),omgeven dooreen knophulsel
(peruia), uit leerachtige knopschubben (tegmentum, mv. tegmenta) bestaand.
De knopschubben kunnen steunblaadjes (zie 23a), bladscheden al of niet met
steel, of laagtebladeren (zie 21b) zijn.
51 Hetjonge bladindeknop ismeestal opeenspecialemanier opgevouwenof
opgerold;dit wordt de knopplooiing (vernatio) genoemd. Men kan de volgende
vormenonderscheiden:
a vlak (v. plana, v. applicata).
b samengevouwen (v. conduplicativa of v. duplicativa; fig. 9d), langs de
middennerf gevouwen naar de adaxiale zijde,
c geplooid (v. plicata; fig. 9e), langs de zijnerven gevouwen.
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Figuuro.a.perigyn (63b);b.hypogyn (63a);c. epigyn (63c);d. samengevouwen(51b); e.geplooid (51c);f. adaxiaal opgewonden (sih-i); g. abaxiaal
opgewonden (5ih-2); h.adaxiaaldubbelgeslagen (5H);i-abaxiaaldubbelgeslagen (5H); j . ineengefrommeld (5id); k. zijdelings opgerold (51g); l. rijdend
(5ij).
d ineengefrommeld(v.corrugativa;fig.gj).
e ingerold(v.involuta),debladrand naar deadaxialezijde omgerold.
f teruggerold(v.revoluta),debladrand naar deabaxialezijde omgerold.
g zijdelingsopgerold(v.supervolutiva;flg.9k),vanéénderzijden alséén
geheelopgerold.
h opgewonden(c.circinata),vanbasisnaartopopgerold.Hierbijkanmen
weeronderscheiden:

1 adaxiaal opgewonden (v. circinatim involuta; fig. gf).
2 abaxiaal opgewonden (v. circinatim revoluta; fig. 9g).
i dubbelgeslagen, de bladschijf is ôf adaxiaal (v. inclinata; fig. 9h), of
abaxiaal (v. reclinata; fig. 9i) tegen de bladsteel geklapt.
j rijdend (v. equitativa; fig. 9I), bij samengevouwen en zwaardvormige
bladeren (zie 32c) omgeven de lagere bladeren de hogere geheel.
NB Voor ruimtelijke vormen van knoppen zie 95. De wijze waarop de
bloembladeren elkaarraken ofbedekkenheetaestivatioofknopligging(zie61).

D E B L O E I W I J Z E ( A N T H O T A X I S EN I N F L O R E S C E N T I A )
52 Het woordbloeiwijze wordt intweeërleibetekenis gebruikt:
a abstract, voor de rangschikking der bloemen ten opzichte van elkaar
(anthotaxis).
b concreet,voor eenbijeenbehorende groepvan bloemen metde stengeldelen, waaraan ze zitten.
De gevallen, die zich bij de anthotaxis kunnen voordoen zijn:
I de éénbloemigeplant (planta uniflora).
II verspreide bloemen (flores sparsi). De plant draagt meer bloemen, maar
elke bloem zit afzonderlijk in de oksel van een gewoon blad of eindelings aan
een tak.
m Bloeiwijze (inflorescentia). Ter onderscheiding van het abstracte begrip
gebruikt men soms hiervoor de term bloemgestel. Er zitten twee of meer
bloemen bijeen aan bepaalde takken, die ertussen geen gewone bladeren dragen. De onderdelen zijn:
1 stengelachtig,nl.dealgemenebloemsteel,hoofdsteel ofhoofdas (pedunculus, pedunculus communis, rhachis), die dikwijls vertakt is, de bloemsteeltjes
(pedicellus,mv.pedicelli),dieelkéénbloemdragen,endebloembodem(receptaculum,zie55).Een ongesteelde bloem heetzittend(flos sessilis).Indien er maar
één gesteelde bloem is (zie a) gebruikt men voor deze bloemsteel ook de term
pedunculus.
2 bladachtig, nl. schutbladen (bractea, mv. bracteae; fig. n a - i ) uit de
oksel waarvan de takken van de algemene bloemsteel of de bloemsteeltjes te
voorschijn komen;desteelblaadjes(bracteola,mv.bràcteolae;fig.1ia-2,3),die
aan de bloemsteeltjes zelf ten getale van één (Monocotyleri) of twee, zelden
meer, (Dicotylen) zitten; de bloemschede (spatha; fig. 1 ib), een groot hoogteblad, dat een gehele bloemknop of zelfs een gehele bloeiwijze omgeeft ; de
omwindselblaadjes (bractea involucralis, mv. bracteae involucrales; fig. lic),
een krans van schutbladen, die alle op dezelfde hoogte staan; de bijkelk
(epicalyx; fig. 1 ld), een krans van groene blaadjes, die onder de kelk zitten;de
bloemdekbladen (tepalum, mv. tepala, zie 64-67); de kelkbladen (sepalum,
mv. sepala, zie 68-72); de kroonbladen (petalum, mv. petala, zie 73-77); de
meeldraden (stamen, mv. stamina, zie 78-86); de vruchtbladen (carpellum,
mv. carpella, zie 87-95).
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53 Debloeiwijzenkunnen onderscheidenwordennaarhetaantal derzijassenen
hunrelatievelengte tenopzichte vandehoofdas, hetgeen meestal samengaat met
deontluikingsvolgorde derbloemen (zie echter NB aanhet einde) in:
a deracemeuse,onbepaaldeofmiddelpuntzoekende (inflorescentia racemosa, botryoides of centripeta). Aantal zijassen meestal groot. Hoofdas gewoonlijk zonder bloem aan de top en lang. De bloemen ontluiken (van buiten
naar binnen en)van onder naar boven.Dezijassen herhalen devertakking van
de hoofdas.
b de cymeuse, bepaalde of middelpuntvliedende (inflorescentia cymosa of
centrifuga). Hoofdas kort, meest afgesloten meteenbloem, dieeerder ontluikt
dan de andere bloemen. De zijassen herhalen de vertakking van de hoofdas.
i de pleiochasiale (fig. iie), aantal zijassen 3of meer in een krans.
2 de dichasiale, aantal zijassen 2,dikwijls tegenoverstaand.
3 de monochasiale, de hoofdas heeft gewoonlijk slechts één zijas, soms 2,
maar dan één van beide beter ontwikkeld, spoedig overgaand tot vertakking
met één zijas.
c degemengdeofheterotaktische(inflorescentia mixta).Dezijassen herhalen de vertakking vart de hoofdas niet. Onbepaalde bloeiwijzen gaan over in
bepaalde (a in b) of het aantal zijassen neemt bij verdere vertakking af.
NB Dezegroepen zijn niet scherptescheiden, omdat het aantal zijassen ook
bij dezelfde bloeiwijze bij elke vertakking kleiner wordt, deeindbloemen soms
wel,somsniet ontwikkeld zijn envooral omdat hetpraktisch vaak onmogelijk
is,vooralbijsterksamengetrokkenbloeiwijzen,zoalsdehoofdjes (zie54a-1),uit
temaken,wateindbloemen enwatzijbloemenzijnenmethoeveelassenmen te
doen heeft en waar de ene bloeiwijze ophoudt en de andere begint. Daarom is
hetvoor debeschrijving eenvoudiger debloeiwijzen naar hetuiterlijk te onderscheiden. Bovendien is gebleken door morfologisch onderzoek, dat bovenstaande indeling minder juist is.Zie hierover: W. Troll, Die Infloreszenzen 1.
1964.
54 Men onderscheidt debloeiwijzennaarhet uiterlijk in:
a met ongesteelde of zittende bloemen.
1 hoofdje(capitulum;fig.10b).Gemeenschappelijke steelzeerkort, meestalverbreed en verdikt (receptaculum).Debloemen vormen samen een halfbolvormig, bolvormig of langwerpig geheel. Soms staan er schubben (palea, mv.
paleae) op de gemeenschappelijke steel. Is het geheel door een omwindsel
(involucrum) omgeven, dan wordt het ook wel korfje (anthodium) genoemd.
Ze kunnen uit racemeuse, dichasiale of cymeuse bloeiwijzen samengetrokken
zijn. Asteraceae. Soms zijn de bloemen zeer kort gesteeld. Trifolium.
2 bloemkoek of bloembed (hypanthodium; fig. 10c). Het vlezige, verbrede
of uitgeholde receptaculum, zonder omwindsel, van b.v. sommige Moraceae.
3 bloemkluwen (glomerulus). Bolvormige, dikwijls zittende bloemhoopjes,
zoalsbij UrticaenveleChenopodiaceae.Gewoonlijk zijn zecymeusvan samenstelling en tot vertakte bloeiwijzen verenigd.
4 aar(spica; fig. iod). Hoofdsteel langgerekt. Plantago, Orobanche.
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Figuur 10.a. tros (54b-!); b. hoofdje (540-1) ; c. bloemkoek (540-2) ; d. aar
(540-4); e. bloeikolf (540-7) ;f. schermvormige tros (54b-!); g. scherm (54b4); h.samengesteld scherm (54d-s); i.samengestelde tros (54d-4).

5 aartje(spicula).Aarwaarbij demeestalgroenebloemenmet uitzondering
van de meeldraden en de stempels door droge, dikwijls harde schutblaadjes
(gluma, mv. glumae) verborgen zijn. Poaceae, Cyperaceae.
6 katje(amentum).Aarmeteenslachtigebloemen,dienadebloeitijd inzijn
geheel afvalt. Dikwijls hangend. Populus, Salix. Hoewel de vrouwelijke
bloeiwijzen van deze planten niet direct na de bloeitijd afvallen, noemt men ze
ook katjes. Niet allehangende bloeiwijzen meteenslachtige bloemen zijn echte
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katjes; dikwijls zijn zesterk samengesteld. Niettemin spreekt men ook indie
gevallenmeestalvankatjes.Alnus.
7 bloeikolf(spadix;fig. ioe).Aarmetvlezigehoofdsteel. Araceae.
b metgesteeldebloemen aaneen onvertakte ofalthansschijnbaar onvertakteas.
i tros(racemus,botrys;fig.ioa),hoofdas lang.Capsella, Ribes.
2 schermvormige tros (corymbus simplex; fig. iof). De bloemstelen der
onderste bloemen zóveel langer dan die der bovenste, dat alle bloemen op
ongeveerdezelfde hoogteliggen.Ornithogalumwnbellatum.
3 bundel (fasciculus). Hoofdas zeer kort, bloemsteeltjes verschillend van
lengte.Meestalisdit eencymeusebloeiwijze,waarvan devertakkingdoorde
sterkeverkortingniettezienis. Tradescantia, Holosteum.
4 scherm(umbella;fig. iog).Hoofdas zeerkort,bloemsteeltjes evenlang.
Ookhierisdeonvertaktheid dikwijlsslechtsschijnbaar. Primula, Allium.
5 gevorkt bijscherm (cyma, ook wel,doch eigenlijk ten onrechte, dichasium).De hoofdsteel heeft eenbloem aan detop;daaronder tweetakken op
dezelfde hoogte,elkineenbloemeindigend.Zied2.
6 schijnkrans (verticillaster). Twee halfcirkelvormige schermen, in werkelijkheid bijschermen, staan aanweerszijden vandestengelindeokselsvan
eenpaar tegenoverstaande bladeren. Labiatae.
7 eentakkig bijscherm (monochasium), als 5 maar slechts één tak, die
gewoonlijk weer vertakt is.Menheeft dan eenvandeviervolgende vormen:
c metbloemenaanassen,diezichtelkensslechtséénmaalvertakken(monochasiumcompositum).
1 schroef(bostryx).Deopeenvolgendevertakkingen staankruisgewijsten
opzichte van elkaar en steeds naar rechts of steeds naar links. Hemerocallis
fulva,Hypericumperforatum.
2 schicht (cincinnus). De opeenvolgende vertakkingen staan kruisgewijs
tenopzichtevanelkaarenbeurtelingsrechtsoflinks.Somsliggendezijtakken
van opeenvolgende orde in eikaars verlengde en geven de indruk van een
gemeenschappelijke as, waardoor men denkt een aar of tros voor zich te
hebben. Deze bloeiwijze, wel het boragoïd genoemd (vooral bij de
Boraginaceae veel voorkomend), herkent men echter aan het feit dat de top
gewoonlijk opgerold is,debloemen afwisselend intweeoverlangserijen staan
endeschutbladeren,indienaanwezig,eveneensin2 rijen staan,elktegenover
eenbloem.
3 sikkel(drepanium;fig.1ih).Deopeenvolgendevertakkingenvallenalle
in hetzelfde vlak en naar dezelfde kant, zodat alle schutbladen op één rij
komenteliggen. Juncaceae.
4 waaier(rhipidium;fig. 1ig).Deopeenvolgendevertakkingenvallenalle
inhetzelfde vlak,maarbeurtelingsnaarverschillendekanten,zodatdeschutbladenintweerijen komenteliggen. Iridaceae.
d metherhaaldelijk vertakteassen,elkmettweeofmeerzijtakken.
1 samengesteldecymeusebloeiwijzen,uitcombinatiesvanb-5metéénvan
debloeiwijzen uitgroepcbestaande,b.v.dubbeleschicht. Boraginaceae.

31

Figuur il. a. i: bractée (52-111-2); 2, 3: bracteolen (52-111-2); b. bloemschede
(52-111-2);c.omwindselblaadjes (52-111-2);d.bijkelk (52-111-2);e.pleiochasium
(53t>-1);ƒ samengesteld gevorkt bijscherm (54d-2) ;g. waaier(540-4);h. sikkel
(54C-3)2 samengesteld gevorkt bijscherm (dichasium; fig. 1if)- Als b-5,maar elke
zijtak zet de vertakking voort. Caryophyllaceae.
3 samengesteld scherm(umbellacomposita; fig. ioh). Een scherm (zie b-4)
datinplaatsvan bloemen weerschermpjes (umbellula,mv.umbellulae) draagt.
Het scherm kan een omwindsel (involucrum), het schermpje een omwindseltje
(involucellum) hebben. Apiaceae.
4 samengestelde tros (racemus compositus, dibotryum; fig. ioi). Als b-i,
maar in plaats van bloemen trosjes (racemulus, mv. racemuli). Aruncus.
5 samengestelde aar(spica composita), alsa-4 maar in plaats van bloemen
zijaren.
6 pluim(panicula).Hoofdas herhaaldelijk vertaktenevenlangalsoflanger
dan dezijassen, diezich evenzo vertakken. De gehele bloeiwijze heeft de vorm
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vaneenpyramideendebloemenontluikenvanbuitennaarbinnenenvanonder
naarboven.Eenechtepluimisduszuiverracemeus(zie4).Demeestepluimvormige bloeiwijzen zijn echter niet geheelracemeus,maar behoren tot een der
volgendegroepen.Omgekeerdkaneenechtepluimtrosvormig(racemiformis)
zijn. Syringa.
7 thyrsus.Hoofdas racemeus,maarzijassen geheelofgedeeltelijkcymeus.
Aesculus.
8 dichasialepluim.Hoofdvertakking racemeus,maarzijtakken dichasiaal.
Ligustrum, Buddleia.
9 tuil(corymbusramosus).Onderstetakkenvandepluimvormigebloeiwijze zóveel langer, dat alle bloemen ongeveer in één vlak komen te staan.
Filipendula ulmaria.
10 dichasiale tuil. Als 9, maar takken tegenoverstaand en eindigend in
dichasia. Sambucusnigra.
11 speer(anthela).Onderstetakkenzoveellangerdandebovenste,datzijer
verbovenuitsteken;vertakkingcymeus.Juncus, Luzula.
NBTalvananderecombinatieshebbengeenafzonderlijke namengekregen,
zoals b.v. de pluim van grassen, die uit aartjes, de tuil van Achillea, die uit
hoofdjes bestaat,enz.Menomschrijve debloeiwijze inzulkegevallen.
DE BLOEM (FLOS)
55 Deonderdelen van debloemkunnen zijn:
a debloembodem(receptaculum,torus),hetstengelgedeeltevandebloem.
Deledenzijn meestalnietontwikkeld ofzeerkort.Zie62-63.
b debloembekleedsels(perianthium),diekunnenzijn:
1 afwezig, dusbloemnaakt(flosnudusofachlamydeus).
2 slechtséén soort bloembekleedsels: bloemdek (perigonium,flos homochlamydeus),zie 64-67.
3 tweeinvormofkleurverschillendekransen (flosheterochlamydeus)nl.
A dekelk(calyx),debuitenstekrans,meestalgroen.
B dekroon(corolla),debinnenstekrans,dikwijlsgekleurd(colorata).
4 debijkroon(coronaofparacorolla),meestalgekleurde,dikwijlsbladachtige aanhangsels van bloemdek, kroon, meeldraden of bloembodem (tussen
meeldradenenkroonbladen).
c de sporofyllen,nl.
i de meeldraden (stamen, mv. stamina), die het stuifmeel (pollen) voortbrengen,zie78-85.Het geheelvanmeeldraden heetandroecium.
2 destampers(pistillum,mv.pistilla),diedezaadknoppen voortbrengen.
Meestaldenktmeneenstampertezijnopgebouwduitéénofmeervruchtbladen
(carpellum, mv. carpella). Het geheel van stampers wordt gynoecium genoemd.
Zijn kelk, kroon, meeldraden en stamper(s)aanwezig,dan heeft men een
volkomenbloem(floscompletus).
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56 Naar dealof niet aanwezigheid vansporofyllen onderscheidt men:
a tweeslachtige bloemen (flos hermaphroditus, mv. flores hermaphroditi,
X), meeldraden en stamper(s) aanwezig.
b éénslachtige bloemen (flos unisexualis, mv. flores unisexuales), ni.
i mannelijke bloemen (fl. masculus, mv. flores masculi, $) met alleen
meeldraden.
2 vrouwelijke bloemen (flos femineus, mv. flores feminei, Ç) met alleen
stampers.
c ongeslachtelijke bloemen (flos neuter, mv. flores neutri), bloemen zonder
meeldraden of stampers.
57 Al naar de verdeling van de onder $6 genoemde bloemen over de planten
onderscheidt men:
a éénhuizigeplanten(plantamonoeca),mannelijke envrouwelijke bloemen
samen op alle exemplaren van dezelfde soort.
b tweehuizige planten (pi. dioeca), mannelijke en vrouwelijke bloemen elk
op verschillende exemplaren van dezelfde soort.
c polygameplanten(pi.polygama),elkeandereverdeling,waarbij men kan
onderscheiden:
1 andromonoecisch (pi. andromonoeca), op één plant bevinden zich zowel
mannelijke als tweeslachtige bloemen.
2 gynomonoecisch (pi. gynomonoeca), op één plant bevinden zich zowel
vrouwelijke als tweeslachtige bloemen.
3 androdioecisch (pi.androdioeca), van één soort zijn erplanten met alleen
mannelijke bloemen én planten met tweeslachtige bloemen.
4 gynodioecisch (pi. gynodioeca), van één soort zijn er planten met alleen
vrouwelijke bloemen èn planten met tweeslachtige bloemen.
58 De bladstand vande bloembekleedsels en sporofyllen kan verspreid,maar
ook kruisgewijs of kransstandig zijn (zie 20). Hiernaar onderscheidt men:
a acyclische bloemen, de bladstand van alle delen is verspreid.
b cyclische bloemen de bladstand van alle delen is kruisgewijs of kransstandig.
c hemicyclischebloemen,debladstand vansommigedelenisverspreid, van
andere in dezelfde bloem kruisgewijs of kransstandig.
NB De verschillende onderdelen van de bloem (zie 55)kunnen elk in één of
meer kransen of spiraalwindingen aanwezig zijn.
59 Bijopelkaar volgende,gelijktallige kransen kunnen de onderdelen:
a metelkaar afwisselen ofalterneren(alternatio),dedelen vandeene krans
staan voor de tussenruimten van de voorafgaande.
b voorelkaarstaan(superpositio, ten onrechte ook oppositio),zieook 79b
en c.
60 Naar dealgemene vormzijnde bloemen:
a straalsgewijs symmetrisch of regelmatig (fl. actinomorphus, fl. regularis)
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door meerdanéénvlakingelijkehelften teverdelen.
b tweezijdigsymmetrisch(fl.zygomorphus),doorslechtséénvlakingelijke
helften teverdelen:
i mediaanzygomorf,symmetrievlak gaat door hoofdas (zie 52c-1)en as
vandebloem.
2 transversaal,zygomorf,symmetrievlakstaatloodrechtophetvorige.
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3 scheef zygomorf, symmetrievlak ligt tussen beide vorige in.
c asymmetrisch (fl. asymmetricus), indien geen symmetrievlak is aan te
brengen.
61 In de bloemknoppen (alabastrum, mv. alabastra, zie 49b) hebben de jonge
delen vankelk enkroon dikwijls eenkarakteristieke ligging(voor knopplooiing,
zie 5/). Deze knopligging (aestivatio) is(zie fig. 12):
a open (a. aperta), de randen der bloemdelen raken elkaar niet.
b klepsgewijs(a. valvata),de randen der bloemdelen raken elkaar.
c klepsgewijs ingevouwen (a. induplicativa), de elkaar rakende randen
naar binnen gebogen.
d klepsgewijs naar buiten gevouwen (a. reduplicativa), de elkaar rakende
randen naar buiten gebogen.
e dakpansgewijs (a. imbricata), de delen bedekken elkaar gedeeltelijk nl.:
1 gedraaid (a. convoluta, a. contorta);rechtsdekkend (a. dextrorsum contorta)alsderechterranden van deblaadjes van buiten gezien delinkerrand der
naburige blaadjes bedekken; linksdekkend (a. sinistrorsum contorta) in het
omgekeerde geval.Deknopmaakt eengetordeerde indruk. Sluitdedraaiing of
contorsie aan bij de bladspiraal, dan spreekt men van autotroop;zo niet dan
heterotrope contorsie.
2 in| spiraal (a. quincuncialis,a. quincuncialiter imbricata),de 5 bladeren
dekken elkaar volgens een f bladstand (zie 20a-1). Dit sluit aan bij de bladspiraal. Er liggen dus 2blaadjes geheel buiten en 2geheel binnen.
3 cochleairofcochleaat (a.cochlearis,a. cochleari-imbricata), één blad ligt
geheel binnen, één geheel buiten, de 3 andere half buiten half binnen. Grenst
het buitenliggende blad aan het binnenliggende, dan heet de knopligging
vicinaal-cochleair of paratact; ligt het buitenste blaadje 2 plaatsen van het
binnenliggende af, dan heet het distaal-cochleair of apotact. Als het buitenste
blaadje hetdichtst bijdehoofdas ligt(adaxiaal),dan isdeliggingafdalend ;ligt
het binnenste blaadje het dichtst bij de hoofdas, dan isde ligging opstijgend.
NB Voor de ruimtelijke vormen van bloemknoppen zie95.

DE B L O E M B O D E M ( R E C E P T A C U L U M )
62 Als onderdelen vandebloembodem komen voor:
a de meeldraaddrager (androphorum), waaraan de meeldraden zitten.
b destamperdrager (gynophorum), waarop de stamper of stampers zitten.
c de androgynofoor, een combinatie van a en b.
d de schijf (discus),een kussenvormige verdikking van zeer uiteenlopende
vorm, dikwijls bestaande uit of met honingklieren (nectarium, mv. nectaria).
Deze kunnen zijn:
1 extrastaminaal (n. extrastaminale, mv. n. extrastaminalia), buiten de
meeldraden gelegen.
2 intrastaminaal (n. intrastaminale, mv. n. intrastaminalia), binnen de
meeldraden gelegen.
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3 centraal (n. centrale, mv. n. centralia) bij mannelijke bloemen, waar de
meeldraden de top van de bloembodem vrij laten.
63 Naar de vorm vandebloembodem endestand vandestamper {zieook 90)
onderscheidt men (het gebruik vandeze termen in een beschrijving wordt sterk
afgeraden):
a hypogynische bloemen (fl. hypogynus, mv. flores hypogyni; fig. 9b),
bloembekleedsels en meeldraden lager dan de stamper ingeplant.
b perigynischebloemen(fl.perigynus,mv.floresperigynifig.
; 9a),bloembodemschotel-ofbuisvormig;bloembekleedselsenmeeldraden dushoger dan de
stamper ingeplant;stamper geheel vrij.
c epigynischebloemen (flos epigynus, mv. flores epigyni; fig. 9c), stamper
vergroeid met de schotel- of buisvormig uitgegroeide bloembodem; bloembekleedsels dus schijnbaar op het vruchtbeginsel ingeplant.
NB De bovengenoemde, al of niet met de stamper vergroeide, schotel- of
buisvormig uitgegroeide bloembodem wordt hypanthium genoemd. Het hypanthium kan inbepaalde gevallen worden opgevat alsdeonderling samengegroeide, basale delen van kelk, kroon en meeldraden of het basale deel van de
kroon- of bloemdekbuis.

HET BLOEMDEK (PERIGONIUM)
64 Het bloemdek kan bestaan uit:
a bloemdekbladen (tepalum, mv. tepala).
b haren(pilus, mv. pili).
65 Naar desamenhang der bloemdekbladen kan het bloemdek zijn:
a vergroeidbladig (p. gamophyllum, p. syntepalum), bloemdekbladen tot
één geheel verenigd. Hierbij wordt steeds het aantal slippen van de zoom
genoemd,terwijldedieptederinsnijdingen wordtaangeduid doornamen,zoals
die bij de afhankelijke insnijdingen van het blad zijn gebruikt, zie 39. Men
onderscheidt dan:
1 de buis(tubus), het cilindervormige gedeelte.
2 de zoom(limbus), het losse of plat uitgespreide gedeelte.
3 de keel (faux), de grens tussen buis en zoom.
4 Soms vinden weeen bijkroon(corona),eencilindervormige voortzetting
van de buis boven de zoom (zie 55b-4).
b losbladig (p. pleiophyllum, choritepalum of eleutherotepalum), bloemdekbladen vrij. Hierbij wordt het aantal opgegeven. Elk bloemdekblad wordt
beschreven alsof het een gewoon blad was,zie 28-41.
66 Naar de vormkan het bloemdek zijn:
a straalsgewijssymmetrischofregelmatig(p.actinomorphum,p.reguläre).
Zie60.Indien vergroeid, ofindiendelossebloemdekbladen tezamende indruk
maken één geheel te zijn kan men hierin onderscheiden:
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Figuur13.a.radvormig (66a-i); b.stervormig (66a-i); c.buisvormig (660-2);
d.kroesvormig (660-4) • e- trompetvormig (660-3) ;f. trechtervormig (660-5)'•gklokvormig (66a-6); h. buis-klokvormig (660-7); '• gemaskerd en gespoord
(75b-3, 66b); j . tweelippig (70b-!).

1 radvormig (p. rotatum; fig. 13a) of stervormig (p.stellatum; fig. 13b),
grote zoom, kleine buis.
2 buisvormig (p. tubulosum; fig. 13c), grote buis, kleine zoom.
3 trompetvormig (p. hypocrateriforme; fig. 13e),buis en zoom beide goed
ontwikkeld.
4 kroes-ofurnvormig(p.urceolatum;fig.13d),buisbolvormig opgeblazen,
zoom zeer klein.
5 trechtervormig (p. infundibuliforme; fig. 131), buis geleidelijk wijderwordend.
6 klokvormig(p.campanulatum; fig. 13g),devorm vaneenbelof luidklok.
7 buis-klokvormig (p. tubuloso-campanulatum; fig. 13h), onderste deel
buisvormig, bovenste deel klokvormig.
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b tweezijdigsymmetrisch(p.zygomorphum).Zie60.Somsishetbloemdek
dan voorzien van een hol,cilindervormig of knobbelvormigaanhangsel, dat
nectar bevat en spoor(calcar) heet. Een dergelijke bloem of zulke bloembekleedselen heten dan gespoord(floscalcaratus,p.calcaratum,tepalumcalcaratum; fig.131).
67 Naardekleurofstructuurkanhetbloemdekzijn:
a kelkachtig(p.calycinum)groen,zie76h.
b kroonachtig(p.corollinum)gekleurd(p.coloratum).Voorkleurenzie76.
c uitschubjesbestaand (p.squamulosum).
NBZievoordiktevandebloemdekbladen 41,voordeaanhangselsvanhet
oppervlak47.
DE KELK (CALYX)
68 Dekelkkanbestaan uit:
a kelkbladen(sepalum,mv.sepala).
b haren(pilus,mv.pili),dielaterhetvruchtpluis(pappus)vormen.
Somsisereenbijkelk(epicalyx),eenkransvangroeneblaadjesonderdekelk.
Ditkunnenvergroeidesteunblaadjes (stipulae)derkelkbladen of dekblaadjes
zijn.
69 Naardesamenhangderkelkbladenkandekelkzijn:
a vergroeidbladig(c.gamosepalus,c.synsepalus),zie65a.
b losbladig(c.polysepalus, c. chorisepalus,c.eleutherosepalus), zie65b.
Voordevormvandekelkbladen zie28-41.
70 Naardevorm kandekelkzijn:
a regelmatigofstraalsgewijssymmetrisch(c.actinomorphus,c.regularis),
zieverder 66a-1-6alsmede:opgeblazen (c.inflatus), dikwijls na debloeizeer
duidelijk ('vruchtkelk',zie72c).
b tweezijdigsymmetrisch(c.zygomorphus),zie66b.Somsisdekelkdan:
1 gespoord(c.calcaratus).
2 tweelippig(c.labiatus;fig. 13J),eengoedontwikkeldebuiseneenzoom,
dieuitbovenlip(labium superum)enonderlip(1.inferum) bestaat.
71 Naardekleurkandekelkzijn:
a groen,zie76h.
b gekleurd(coloratus).Voorkleurenzie76.
NBVoor dikte, e.d. van de kelkbladen, zie41;voor aanhangsels van het
oppervlak,zie47.
72 Naarhettijdstip vanafvallen vandekelkonderscheidtmen:
a vroeg afvallende kelk (calyx caducus),afvallend vóór de bloem geheel
geopendis.
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b afvallende kelk (c.deciduus), afvallend direct na de vruchtzetting,
c blijvendekelk (c. persistens), ook aan de vrucht isde kelk nog aanwezig
(zie ook 70a).

DE B L O E M K R O O N ( C O R O L L A )
73 De bloemkroon kan bestaan uit:
a de bloemkroonbladen (petalum, mv. petala).
b kokertjes, die honing afscheiden.
74 Naar desamenhang der kroonbladen kan dekroon zijn:
a vergroeidbladig (c. sympetala, c. gamopetala, minderjuist c. monopetala). Evenals bij het bloemdek onderscheidt men dan (zie 65):
1 buis.
2 zoom.
3 keel, en voorts soms:
4 kroonschubben(squama, mv. squamae),schubvormigeaanhangsels inde
buis of op de keel.
b losbladig(c.choripetala,c.polypetala,c.eleutheropetala).Dikwijlsiseen
kroonblad genageld (petalum unguiculatum), men onderscheidt dan:
1 nagel (unguis), het smalle onderste gedeelte.
2 plaat (lamina), het brede, platte bovenste deel,en voorts soms:
3 kroonschubben (squama, mv. squamae), aanhangsels op de grens van
nagel en plaat.
Ongenagelde kroonbladen heten petalum sessile of p. exunguiculatum.
Voor de vorm van kroonbladen zie 28-41.
75 Naar de vormkan debloemkroon zijn:
a regelmatig (c. actinomorpha, c. regularis), zie verder 66a.
b tweezijdigsymmetrisch(c.zygomorpha), zie70b-1-2 (1gespoord, 2tweelippig), alsmede:
3 gemaskerd (c.personata ;fig.13O,tweelippig,maar de onderlip heeft een
plooi of masker (palatum), waardoor de buis wordt afgesloten.
4 vlindervormig (c. papilionacea), bestaande uit de kiel (carina), uit twee
met de platen zijdelings vergroeide kroonbladen gevormd en naar onderen
gericht, dezwaarden(ala,mv. alae), tweezijdelings van de kielzittende bloemkroonbladen en de vlag (vexillum), het naar boven gekeerde bloemblad.
5 lintvormig (c.ligulata), buis min of meer ontwikkeld, zoom naar slechts
één zijde gekeerd.
76 De bloemkleur kan zijn:
a wit(albus, de algemene term), zuiver wit, sneeuwwit (candidus, niveus),
melkwit (lacteus), roomwit (eburneus), zilverwit (argenteus), wittig (albidus),
witwordend, verkleurend naar wit(albescens),bleek (pallidus,dilutus;meestal
gebruikt in combinatie met andere kleuren).
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b geel(flavus),helgeel(luteus,lutescens),citroengeel(citrinus),zwavelgeel
(sulphureus),okergeel(ochraceus),strogeel(stramineus),bleek-,vuilgeel(luridus),gelig(flavescens).
c oranje(aurantiacus).
d rood(ruber),blosrood (rubens,rubicundus,rubellus),steenrood (lateritius), karmijnrood (puniceus), bloedrood (cruentus, sanguineus), vuurrood
(flammeus, igneus),vermiljoen-, menierood (cinnabarinus),vleeskleurig (carneus, incarnatus), scharlaken (coccineus), rossig (rufus), roodachtig (rubescens),rose(roseus),roodaangelopen (sanguinalis).
e bruin(brunneus),kastanjebruin (badius,spadiceus),zwart-ofgrijsbruin
(fuscus,fuscescens,phaeus),geelbruin,blond(fulvus),roest-,roodbruin (ferrugineus,rubiginosus),olijfbruin (olivaceo-brunneus),vuilbruin(luridus).
f paars (violaceus), purper (purpureus), bleekpaars (lilacinus), paarsig
(purpurascens).
g blauw(caeruleus,coeruleus),hemelsblauw (azureus),helder (pruisisch)
blauw (cyaneus),grijsblauw(caesius),blauwachtig(caerulescens,coerulescens).
h groen (viridis), geelgroen (flavovirens), olijfgroen (olivaceus), donkergroen(atrovirens),zeegroen (glaucus),blauwachtiggroen (glaucescens),groenig(virescens).
i grijs (griseus), lichtgrijs (canus), loodgrijs (plumbeus), asgrauw (cinereus),blauwgrijs (caesius),grijsharig, grijswitte kleur veroorzaakt door tegen
eengroeneondergrond aangedrukte,witteharen (incanus,zie47h).
j zwart(niger—glanzendzwart, ater—dofzwart).
k kleurloos, doorschijnend, waterig of glasachtig (hyalinus, crystallinus,
pellucidus,diaphanus).
77 Ookdebloemkroon kanop verschillende tijdstippenafvallen, zie J2.
DE MEELDRADEN (STAMEN, MV. STAMINA)
78 Deonderdelen vaneenmeeldraadzijn:
a dehelmdraad(filamentum)de,dikwijlscilindervormige,steel.
b dehelmknop(anthera)brengthetstuifmeel(pollen)inmeestaltweehelmhokjes(theca,mv.thecae)voort,dieelkoorspronkelijk uit2afdelingen(loculamentum)bestaan.Eenhelmknopmet2helmhokjesheetdithecisch.Ookmonothecische en helmknoppen met meer loculamenten komen voor. Brengt de
helmknopgeenstuifmeel voortofishij slechtofnietontwikkeld,dan heetde
meeldraadstaminodium.
c het helmbindsel(connectivum), devoortzetting van dehelmdraad inde
helmknop,somssterkindebreedte ontwikkeld.
79 Belangrijk ishetaantalmeeldraden. Zijn er
a meerdan twintigdan spreektmenvanvelemeeldraden.
b tweemaalzoveelalsbloemkroonbladen,dan heeft men
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i eendiplostemonebloem(flosdiplostemonus),alsdebuitenstekrans alterneert met de kroon.
2 eenobdiplostemonebloem(flos obdiplostemonus), alsdebinnenste krans
alterneert met de kroon.
c evenveel meeldraden als of minder dan de kroonbladen, dan heten ze:
i episepaal (stamina episepala) alsze voor de kelkbladen zijn ingeplant.
2 epipetaal (stamina epipetala) alsze voor de kroonbladen zijn ingeplant.
NB De beide bovengenoemde termen worden ook gebruikt indien meeldraden op kelk of kroon zijn ingeplant! Zie 80.
80 De meeldraden kunnen zijn ingeplant:
a op de bloembodem.
b op dekelk of schijnbaar op de kelk bij perigynische en epigynische bloemen (zie63).
c op de bloemkroon of schijnbaar op de bloemkroon.
81 Als demeeldraden niet alleongeveerevenlangzijn, kunnen zij zijn:
a tweemachtig (st. didynama), twee lange en twee korte; hierbij wordt
steeds aangegeven of de binnenste het langst zijn.
b viermachtig (st. tetradynama), vier lange en twee korte.
82 Zijn meeldraden en stamper met elkaar vergroeid,dan spreekt men van
helmstijligebloemen(//o.vgynandrus,mv.floresgynandri). Stamperplus meeldradennoemt men indit geval gynostemium.

DE HELMDRAAD (FILAMENTUM)
83 Naar de vergroeiingderhelmdraden kunnen demeeldraden zijn:
a éénbroederig(stamina monadelpha), alle tot een buis of zuil vergroeid.
b tweebroederig (st. diadelpha),tot twee ongelijke bundels vergroeid.
c gelijkbroederig (st. isadelpha), tot twee gelijke of bijna gelijke bundels
vergroeid.
d veelbroederig (st.polyadelpha), tot meer dan twee bundels vergroeid.

DE H E L M K N O P ( A N T H E R A )
84 Zijn dehelmknoppen onderlingaanelkaar gekleefd, of opandere wijzemet
elkaar verbonden,zodat zijeenbuisvormen,danhetendemeeldradensaamhelmig
(stamina synantherea).
85 Naar deverbindingtussenhelmknop en-draadkunnen dehelmknoppen zijn:
a rechtopstaand (a. innata, a. basifixa), helmdraad aan de voet bevestigd,
b vastgegroeid(a.adnata),helmdraad gaatzonderscherpegrensoverinhet
connectief.
42

c
i
2
3

beweeglijk(a.versatilis)aanéénpuntbevestigd; ditkanzijn:
aandebasisvandeanthère(a.basiversatilis).
inhetmiddenaanderugzijde (a.dorsoversatilis).
aandetopvandeanthère(a.apiceversatilis).

86 Dehelmknoppen hebben eenverschillende wijze van openspringen (dehiscentia):
a meteenoverlangsespleet(antheralongitudinaliterdehiscens)enwel:
i naarbinnen(a.introrsa).
2 zijdelings(a.lateraliterdehiscens).
3 naarbuiten(a.extrorsa).
b met een dwarse spleet (a. transversaliter dehiscens, a. transversim
dehiscens).
c metporiën(a.porisdehiscens),openingen,diemeestalaandetopzitten,
d metéénofmeerkleppen(a.valvisdehiscens).
DE STAMPER (PISTILLUM)
87 Naarhetaantalvruchtbladen (zie550-2),waaruitdestamperbestaat, kan
destamperzijn:
a enkelvoudig(p.simplex),éénvruchtblad.
b samengesteld (p. compositum), meer dan één vruchtblad. Het aantal
vruchtbladen kan soms worden aangegeven. Is het aantal uitwendig niet te
onderscheiden,danmaakt meneendwarsedoorsnededoor het onderstedeel
vandestamper,datdezaadknoppen bevat.
88 Deonderdelen,diemengewoonlijkaandestamperonderscheidenkan,zijn:
a het vruchtbeginsel (ovarium), het onderste gedeelte,waarin zichéénof
meerholtenbevinden,diedezaadknoppen(ovulum,mv.ovula)bevatten.
b destijl(stylus),hetmeestallanggerektegedeelte,datophetvruchtbeginsel
zit of ontspringt aan de basis van of tussen dedelen van het vruchtbeginsel
(gynobasischestijl:stylusgynobasicus).Somsbeziteenstamper meerdanéén
stijl,somsminofmeervergroeid;hetaantalkomtdikwijlsovereenmetdatder
vruchtbladen.Meestalstaandestijlenbovenhetmiddenvanhetvruchtbladen
zijneenversmaldevoortzettingdaarvan(styluscarinalis).Somsstaanzeechter
boven de vergroeiingsnaden van de vruchtbladen, als het ware tussen de
vruchtbladenin.Zijwordenopgevatalstweevergroeidestijlenvannaastelkaar
gelegenvruchtbladenenmenspreektvancommissuralestijl(st.commissuralis,
st.suturalis).
c destempel(stigma),hetinrijpetoestandkleverigegedeelte,datbovenaan
elkestijl tengetalevaneenofmeergezetenis.
89 Verschillendeplantenvandezelfdesoortbrengensomsverschillendebloemen
voort,diezichonderscheidendoorderelatieveplaatsingenlengtevanmeeldraden
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enstijlen, die inde verschillendebloemen afwisselen (heterostylie). Men onderscheidthierbij:
a heterodistylie, er zijn twee soorten bloemen: langstijlige (flos macrostylus),met lange stijlen en korte meeldraden, en kortstijlige (fl. microstylus) met
korte stijlen en lange meeldraden.
b heterotristylie, er zijn drie soorten bloemen op drieërlei planten, nl.
kortstijlige bloemen met middelsoort en lange meeldraden, middelstijlige bloemen (flos mesostylus) met korte en lange meeldraden, en langstijlige bloemen
met korte en middelsoort meeldraden.
90 Naar destand vanhet vruchtbeginsel tenopzichte vande inplanting vande
overigebloemdelenkan het vruchtbeginselzijn:
a bovenstandig (ovarium superum), de vrijstaande vruchtbeginsels van hypogynische en perigynische bloemen (zie63).
b onderstandig (o. inferum), de met de bloembodem vergroeide vruchtbeginsels van epigynische bloemen (zie63).
c halfonderstandig (o. semi-inferum) als het vruchtbeginsel slechts met het
basale gedeelte met de bloembodem vergroeid is.
91 Naar het aantal vakjes, waarinhet vruchtbeginsel verdeeldis,kan het zijn:
a éénhokkig(o.uniloculare),het vruchtbeginsel vandemeeste enkelvoudige stampers (zie ook 93b) en van die samengestelde, die door vergroeiing van
niet samengevouwen vruchtbladen zijn ontstaan.
b tweehokkig (o.biloculare).
c driehokkig (o. triloculare), enz. tot
d veelhokkig (o. multiloculare).
92 Naar het alof niet vergroeidzijnder vruchtbladen onderscheidt men:
a apocarpevruchtbeginsels(gynoecium apocarpum),tweetot velevrije,niet
vergroeide vruchtbeginsels (vruchtbladen).
b coenocarpvruchtbeginsel(pistillumofovariumcoenocarpum), vruchtbladen met elkaar vergroeid. Hierbij kan men weer onderscheiden het:
1 syncarpe vruchtbeginsel (pistillum of ovarium syncarpum), meerhokkig
met hoekstandige placentatie, zie94.
2 paracarpevruchtbeginsel (p. of o. paracarpum), éénhokkig met parietale
of centrale placentatie, zie94.
93 Bij allemeerhokkige en sommige éénhokkige vruchtbeginsels komen tussenschotten {septum, mv. septa) voor.Deze kunnen zijn:
a volkomen(septum completum), tot het midden toe doorlopend, het normale geval. Hierbij onderscheidt men:
1 waretussenschotten(septum, mv.septa, zondermeer)door deranden der
samengevouwen en aaneengegroeide vruchtbladen gevormd, ook dit is het
normale geval.
2 valse tussenschotten (septum spurium, mv. septa spuria), niet door de
randen der samengevouwen en aaneengegroeide vruchtbladen gevormd.
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A)
Figuur 14. a.bolvormig (95a) ;b. cilindervormig (95b) ;c.peervormig (95c) ; d.
spoelvormig (93d) ; e. lensvormig (95e) ; f. eivormig (95f) ; g. kegelvormig
(95g); h.knotsvormig (95h); i.recht (97a); j . halfomgekeerd (97b); k. omgekeerd (97c); l. halfgekromd (97a); m. gekromd (97e); n.apotroop (98e-i); o.
apotroop (98d-i);p. epitroop (98e-2); q.epitroop (9M-2).

b onvolkomen(septum incompletum), niet tot het midden toe doorlopend.
Het vruchtbeginsel blijft dus éénhokkig.
94 De delen van het vruchtbeginsel, waaraan de zaadknoppen bevestigd zijn,
heten zaadlijsten ofzaaddragers(placenta, mv.placentae). Deze kunnen zijn:
a wandstandig(p.parietalis),aandeomtrekvandeholte.Inditgevalzijnze:
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i laminaal (p. laminalis), midden op het vruchtblad, meestal echter over
een groot deel van het oppervlak ervan.
2 marginaal (p. marginalis), aan de randen der vruchtbladen.
b hoekstandig (p. axillaris), in het midden van het meerhokkig vruchtbeginsel.
c centraal(p.centralis),ééndikwijls cilindervormigezaaddrager midden in
het éénhokkig vruchtbeginsel.
d basaal (p.basalis, p. basilaris),één ofenkele zaadknoppen op de bodem
van het eenhokkige vruchtbeginsel.
e apicaal(p.apicalis),éénofenkelezaadknoppen indetopvanhet eenhokkige vruchtbeginsel vastgehecht.
95 Naar deruimtelijke vormkan het vruchtbeginsel zijn:
a bolvormig (o. globosum, o. sphaericum; fig. 14a).
b cilindervormig (o.cylindricum; fig. 14b).
c peervormig (o.pyriforme; fig. 14c).
d spoelvormig (o. fusiforme; fig. i4d).
e lensvormig (o.lenticulare; fig. 14e).
f eivormig (o. ovoideum; fig. 14O.
g kegelvormig (o. conicum; ook wel conoideum, doch dit is niet zuiver
kegelvormig; fig. 14g).
h knotsvormig (o.clavatum, o. claviforme; fig. 14h).
NB Zie voor aanhangsels van het oppervlak 47.

DE Z A A D K N O P (OVULUM)
96 De onderdelen, diemen aaneenzaadknop kan onderscheidenzijn:
a de navelstreng (funiculus), de steel, waarmee de zaadknop aan de zaaddrager bevestigd is. Het litteken van de afgeworpen navelstreng op het zaad
heet navel (hilum). Loopt een weefsel, gelijk aan dat van de navelstreng, een
eindweegs langs de zaadknop, dan ontstaat de zaadnerf (raphe).
b de zaadknopkern (nucellus), het inwendige van de zaadknop. Daarin is
een bijzonder grote cel,de kiemzak ofembryozak(saccus embryonalis), waarbinnen zich ontwikkelen:
1 de kiem(embryo), hetjonge plantje, zie 112.
2 het kiemwit (albumen), zie 110.
c de integumenten (integumentum, mv. integumenta), één of twee omhulselsom de nucellus,dievan boven een opening vrijlaten, het poortje (micropyle),dat toegang aan de stuifmeelbuis verleent. Vaatmerk (chalaza) noemt men
de basis van de nucellus, waaraan de integumenten zich hechten. Daar eindigt
de vaatbundel. De zaadknop kan o.m. hebben:
1 éénintegumenten kleine nucellus.
2 twee integumenten (integumentum exterium en i. interium) en grote
nucellus.
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97 Dezaadknopkanzijn:
a recht(o.atropum; fig. 14O,navelen vaatmerk aan debasis,micropyle
aandetop,asvandenucellusrecht.
b half-omgekeerd(o.hemitropum;fig. 14j),vaatmerkaandebasis,micropyleaandetop,naveldaartussenin,asvandenucellusrecht,dochmaakteen
hoekvan90°metde funiculus.
c omgekeerd(o.anatropum; fig. 14k),vaatmerk aan debasis,micropyle
aandetop,navelaangehechtnaastdemicropyle,asvandenucellusrecht,doch
maakt eenhoekvan 180° metde funiculus.
d half-gekromd (o.campylotropum; fig. 14I),de nucellus isenigszinsgekromd,zodatnavel,vaatmerkenmicropylebijna naastelkaarliggen.
e gekromd(o.amphitropum; fig. 14m),nucellusènembryozak sterkgekromd (hoefijzervormig), zodat navel, vaatmerk en micropyle geheel naast
elkaarliggen.
98 Destand vandezaadknop ten opzichte vandeplacentakanzijn:
a rechtopstaand(o.erectum).
b horizontaal(o.horizontale),
c hangend(o.pendulum),
d opstijgend(o.ascendens).
e neerhangend(o.descendens),ditnoemtmenookwelhangend.
Anatrope,campylotropeenamfitropezaadknoppen,dietotdofebehoren,
kanmennogonderscheiden in:
1 apotroop(o.apotropum;fig.i4neno),bijeenneerhangende zaadknop
defuniculusaandebuitenzijdeendemicropylenaarboven.Bijeenopstijgende
zaadknop de funiculus aan de binnenzijde en de micropyle naar beneden.
2 epitroop(o.epitropum;fig.I4penq),bijeenneerhangendezaadknopde
funiculus aan debinnenzijde endemicropylenaar boven. Bijeen opstijgende
zaadknopdefuniculus aandebuitenzijde endemicropylenaar beneden.
3 heterotroop(o.heterotropum,meestalinmv.gebruikt;ovulaheterotropa), de stand van de zaadknoppen in één hok van het vruchtbeginsel is
wisselend.
HET DIAGRAM VAN DE BLOEM
99 Eendiagram iseentekening van deprojectie van eenbloem opeen vlak
loodrecht op deasvan debloemgericht, dus eenplattegrond, methetdoeleen
overzichttegevenvandebouwvandebloem.Dedelenwordeninhetdiagramdoor
overeengekomen tekensaangeduid, en wel:
a debloembekleedselen door sikkelvormige figuren.
b demeeldradendooreenellipsofdoorfiguren,dieeendwarsedoorsnede
doordehelmknop voorstellen.
c destampersdoorfiguren,dieeendwarsedoorsnedevanhetvruchtbeginselvoorstellen.Zijwordenhetmeestnaarhetmiddengeplaatst.
Inhetdiagramwordenzomogelijk ookopgenomen:
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Figuur15.

d de steelblaadjes en de schutbladen, aangegeven als bij a.
e het stengeldeel, waaruit debloem voortkomt, aangeduid door een kleine
cirkel of dergelijke figuur.
In het diagram kunnen nog tal van aanwijzingen worden opgenomen. De
wijze waarop dit gebeurt blijft min of meer aan de smaak van de tekenaar
overgelaten, mits echter eenvoudigheid en duidelijkheid op de voorgrond
staan.
Het diagram iseen schematische tekening,geeft dus alleendiekanten van de
werkelijkheid, die de tekenaar wenst te doen kennen; het is daardoor zeer
overzichtelijk. Meestal iser alleen in te zien wat op de horizontale rangschikking en de verbinding der bloemdelen betrekking heeft; meestal zijn er geen
gegevens in het diagram omtrent de rangschikking in verticale richting. Soms
geeft men weleens onderstandige vruchtbeginsels aan door dezedelen van een
dikkere omlijning te voorzien. Zie fig. 15en 16.
100 In verband met het diagram zijn voor zijbloemen de volgende termen in
gebruik.
a mediaanvlak, het vlak gelegd door deas van de bloem en het stengeldeel,
waaruit de bloem voortkomt.
b transversaalvlak, het vlak door de as van de bloem, loodrecht op het
mediaanvlak.
c achter, hetgeen tussen transversaalvlak en stengel ligt.
d voor, hetgeen aan de buitenzijde van het transversaalvlak ligt.
e rechts en links, hetgeen rechts en links ligt als men de bloem van voren
beschouwt.
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ioi Het diagram kan zijn:
a empirisch,alleendat bevattend, wat indebloemzelfwordt aangetroffen.
b theoretisch,dingenbevattend,dieindebloemzelfnietworden aangetroffen, maar die op grond van vergelijking of ontwikkelingsgeschiedenis ter verklaring van de bouw kunnen dienen.
102 Hier volgt een opsomming vande verschillendeaanwijzingen, die het diagram bevatten kan, toegelicht dooreen aantal tekeningen, in flg. 16 verenigden
onveranderd overgenomen uit het klassieke werk van A. W. Eichler, Bluthendiagramme, Leipzig 1875-1878.
a plaatsing van de bloem ten opzichte van stengel, steel- en schutblaadjes
(fig. 16h,k).
b algemene inrichting en vorm van debloem. Volkomen bloemen (16c)en
onvolkomen bloemen (16b),zie55;éénslachtige bloemen (16b)en tweeslachtige bloemen (16e), zie 56; straalsgewijs symmetrische bloemen (16g, h) en
tweezijdig symmetrische bloemen (16k), zie60.
c. horizontalerangschikkingenaantalderdelen.Acyclische(16k),cyclische
(16e)enhemicyclische bloemen (i6d), zie58;het aantal kransen of spiraalwindingenwaaruit debloem bestaat,zie55(allefiguren);verdubbelingof splitsing
derdelen(16c);hetmetelkaar afwisselen (allefiguren) ofhetvoor elkaar staan
der delen van op elkaar volgende kransen (16e), zie 59; de volgorde van het
ontstaan der delen,door cijfers aangeduid (16h);deknopligging (alle figuren),
zie 61.
d zijdelingse vergroeiing van delen. Vergroeidbladige bloembekleedselen
(i6é, g, i),vrijbladige bloembekleedselen (16h)en bijzondere gevallen (16c, f),
zie 65, 69, 74 en 75; meeldraden ingeplant op de bloemkroon (16e) zie 80;
helmstijlige bloemen (16a)zie 82;éénbroederige meeldraden (16c), tweebroederigemeeldraden en veelbroederige meeldraden (i6f, h),zie83; saamhelmige
helmknoppen (16g), zie84.
e bijzondere vorm van verschillende bloemdelen:urntje van Carex (16b);
gespoorde bloembekleedselen (16k), zie 66, 70, 75; vruchtpluis (16g), zie 68;
bijkelk (16c),zie68;bloemkroon uit honingklieren (16k), zie 73; gemaskerde
bloemkroon (16k), zie 75; weinig ontwikkelde bloembladen (16k); aantal
helmhokjes; de zijde waarnaar ze openspringen (16a, b, d, e, f, g, i), zie 86;
staminodiën (16a),zie78;stand der stempels (16b,g,h);aantal hokjes van het
vruchtbeginsel:één(16a,b,e,f, g,k),twee(16I),drie(16h),enz.totvele(16c,d),
zie 91;volkomen en onvolkomen tussenschotten (16c, d), zie 93;de aard der
zaadlijsten: wandstandig(16a,f,k),hoekstandig (16h,i),centraal (16e),zie94.

DE V R U C H T (FRUCTUS)
103 Vruchtindestrengste betekenis vanhet woordishet vruchtbeginseldatzich
ontwikkeld heeft. Er kunnen echter ook anderedelenmee uitgroeien, diemen in
velegevallentotdevruchtrekent. Insommigegevallenkanmenzebeterniettotde
vruchtrekenen, zoals het napje{cupula),het uitgegroeideenverhardeomwindsel
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bijdeFagales;deopgezwollen vruchtkelk vanb.v. PhysalisendevlezigebloemsteelvanAnacardium. Demeesteandere vruchtenkanmenonderscheidenin:
a echteofnaaktevruchten,uitsluitendofhoofdzakelijkuithetvruchtbeginselgevormd.Zie104.
b schijnvruchten of bedektevruchten,alsde met het vruchtbeginsel uitgegroeide anderedelen het hoofdbestanddeel van devrucht uitmaken. Hiertoe
rekentmenechternietdeonderstandige vruchten;bijdezevruchtbeginselsis
bijdevruchtvormingbijnaaltijdhethypanthium(zie63c)indevruchtopgenomen.Voorbeelden vanschijnvruchten zijndevijg(Ficus),dealgemenebloembodem,dievleziguitgroeit;deaardbei(Fragarid),devleziguitgegroeidebloembodembezetmetkleinedopvruchtjes;derozebortel(Rosa),meteenlosse,holle,
vlezig uitgegroeide bloembodem; de ananas (Ananas), vlezig geworden
schutbladen;dekegel(conus)metleerachtigofverhouteschutbladen vaneen
katje;deuitgegroeide,verhoutevrouwelijke strobilusvandeConiferaewordt
ook kegel (conus) genoemd (in de oksels van de schubben (sporofyllen)
bevindenzichzaden;somswordendezeschubbenvlezig:kegelbesofgalbulus);
de moerbei (Morus), steenvruchtjes door het vlezig geworden bloemdek
omsloten;deverzamelvruchten,waarbijvelevruchtentotééngeheelsamenhangen,zonderdaarbij vergroeidtezijn.
104 Deechte vruchtenkunnenzijn:
a droog(f.siccus).
1 éénzadig,meestnietopenspringend(f.indehiscens).
A de graanvrucht (caryopsis), vruchtwand en zaadhuid met elkaar vergroeidenvaakookinrijpetoestandinkafjes besloten.
B dedopvruchtofhetnootje(achenium,nux),vruchtenzaadwand losvan

Figuur16.Voorbeeldenvandiagrammen
a Orchisnadedraaiingvandebloem;1: lip;6:staminodiën.
b Carex:A. mannelijke, B. vrouwelijke bloem; a: onontwikkeld gebleven
takje, waaraan hettoturntje ontwikkeldesteelblad utrendealleenuiteen
stamperbestaandevrouwelijkebloemgezetenzijn.
c Althaearosea;i: bijkelk.
d Nymphaeaalba; schutblaadje en steelblaadjes niet aanwezig; a, b, c:
kelkbladen.
e Primulaacaulis;empirischdiagram:1 tot5:cijfers,diedevolgordevanhet
ontstaan der kelkbladen aanwijzen.
f Viciafaba;v:vlag;a: zwaarden;c:kiel.
g Compositae, buisbloem;d: honingring omdevoetvandestijl.
h Hypericum quadrangulum; a: oudste, ß:jongste steelblad; S. onontwikkeldetak;1tot5:cijfers,diede volgorde van het ontstaan der kelkbladen
aanwijzen.
i Linaria vulgaris.
k Aconitumnapellus;p: slechtontwikkeldekroonbladen.
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elkaar. Soms zijn ze ontstaan uit éénhokkige vruchtbeginsels, soms uit meerhokkige met één of meer zaadknoppen per hok. Sommigen maken een onderscheid tussen nootjes endopvruchten naar deleerachtigheid ofhoutigheid van
de vruchtwand ;anderen naar het ontstaan uit één- of meerhokkige vruchtbeginsels. Sommige nootjes zijn gevleugeld en heten dan samara.
2 meerzadig,uiteenvallend of openspringend (f. dehiscens).
A splitvrucht (schizocarpium), in éénzadige hokjes (mericarpium) uiteenvallend, die zich niet openen. Iedere deelvrucht is op zichzelf weer een dopvrucht (zie a-i-B) en ook deze kunnen gevleugeld zijn (samara).
Men onderscheidt:
I dubbele dopvrucht (diachenium), of tweedelige splitvrucht. Indien gevleugeld: samara dicarpellata.
II drievoudigedopvrucht (triachenium), driedelige splitvrucht.
m viervoudige dopvrucht (tetrachenium), vierdelige splitvrucht.
iv vijfvoudige dopvrucht (pentachenium), vijfdelige splitvrucht.
v veelvoudige dopvrucht (polyachenium), veeldelige splitvrucht.
B kluisvrucht (rhegma), splitvruchten, waarvan de hokjes openspringen.
i tweekluizigevrucht(f. dicoccus).
ii driekluizige vrucht (f. tricoccus).
in vijfkluizige vrucht (f. pentacoccus).
C doosvruchten, dikwijls met in elk hokje verscheidene zaden.
i kokervrucht (folliculus), uit één vruchtblad gevormd en langs één naad
openspringend.
ii peul(legumen),uit één vruchtblad gevormd en langs twee naden openspringend. Soms is een peul tussen de zaden geheel ingesnoerd en valt bij
rijpheid in éénzadige stukjes uiteen (lomentum).
m nauw(siliqua),twee vruchtbladen, aan de rand vergroeid. Tweehokkig
door vals tussenschot en met twee kleppen openspringend, die van boven
bevestigd blijven, terwijl de zaden aanvankelijk met het tussenschot blijven
samenhangen. Zijn de vruchten hoogstens driemaal zo lang als breed, dan
spreekt men van hauwtje (silicula).
iv echte doosvrucht (capsula), elke vrucht uit meer dan één vruchtblad
gevormd en geen hauw. Ze kunnen openspringen:
aa met kleppen (valva, mv. valvae), met kleppen van boven naar beneden
opensplijtend die aan de basis verbonden blijven.
11 hokverdelend (c.loculicida),splijting langsdemiddennerfder vruchtbladen, kleppen dus uit de helften van twee vruchtbladen bestaand.
22 schotverdelend (c. septicida), de tussenschotten splijten, kleppen dus
overeenkomend met vruchtbladen.
33 schotverbrekend (c. septifraga), als 11of 22,maar de kleppen raken los
van de tussenschotten, die blijven zitten.
bb met tanden (dens, mv. dentés), kleppen die alleen aan de top loslaten.
cc met spleten (rima, mv. rimae), kleppen aan top en basis verbonden
blijvend.
dd met poriën(porus,mv.pori),gaatjes, meestal aan de top of debasis van
de vrucht.
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ee met een deksel (operculum).
b vlezig (f. carnosus).
i bes(bacca),zaden vrijinhetvruchtvleesliggend.Hiertoe behoort ook de
vrucht (pepo) der Cucurbitaceae met stevige, leerachtige buitenwand en vaak
een inwendige holte; ook de vruchten (hesperidium) van Citrus behoren hiertoe:de vruchtwand bestaat uit driedelen nl.eenleerachtige,gekleurde buitenlaagmet holten,dieetherische oliebevatten,een sponzige wittemiddenlaag en
een vlezige binnenlaag.
2 steenvrucht(drupa),dezadenliggenineensteenhard omhulsel(pyrenaof
putamen), door het binnenste deel van het vruchtvlees gevormd.
A enkelvoudigesteenvrucht (drupa monopyrena), met één steen.
B samengestelde steenvrucht (drupa di-, tri-, tetra- en pentapyrena), met
meer dan één steen.
3 pitvrucht (pomum), het binnenste deel van het vruchtvlees rondom de
zaden isleerachtig (klokhuis).
NB Voor uitwendige vormen van de vrucht zie95.

H E T Z A A D (SEMEN)
105 In het zaad vindtmen dezelfde onderdelenals indezaadknop min of meer
duidelijkterug,maar vaakishetnietgoedmogelijkdeoorsprongderverschillende
lagen, die de kern omgeven, aan te wijzen. Onder dit voorbehoud kan men de
volgendedelen onderscheiden:
a denavelstreng (funiculus), zie 106,het steeltje, waarmee het zaad aan de
zaaddrager bevestigd is.
b dezaadhuid,zie 107.Het omhulselvan hetzaad;deintegumenten nemen
inelkgevalaandevormingdeel,somsookdezaadknopkern enhet endosperm.
c de kern, alles wat binnen de zaadhuid ligt; het jonge plantje, de kiem
(embryo) is in elk geval aanwezig; soms maken ook zaadknopkern en endosperm er deel van uit (zie96).
NB Voor de uitwendige vorm van het zaad zie95.

DE NAVELSTRENG (FUNICULUS)
106 De navelstrenggroeit soms uit en vormt:
a dewarezaadrok (arillus),een omhulsel van het zaad, dat soms vliezigis,
soms vlezig, soms uit haren bestaat. Zie ook i09b-2.
b het navelpropje (strophiola), een kleine verhevenheid van verschillende

53

DE ZAADHUID
107 De zaadhuid issoms dubbel. Dan iser:
a de uitwendige zaadhuid (testa), die voorzien kan zijn van:
1 haren (coma).
2 één of meer vleugels (ala, mv. alae).
NB Voor het oppervlak van de zaadhuid zie 40; er is echter een speciale
terminologie voor de oppervlakte van zaden, zie Murley, Amer. Midland Nat.
46: 1-81. 1951. Voor de aanhangsels van het oppervlak, zie47.
b de inwendige zaadhuid (tegmen), meestal vliezig.
108
a
b
c

De uitwendigezaadhuid kan opgebouwdzijn uit s lagen:
sarcotesta, de vlezige buitenste laag.
sclerotesta, de dikke, harde middenlaag.
endotesta, de dunne vlezige of vliezige binnenlaag.

109 Deonderdelen,diemenaandeuitwendigezaadhuidkan onderscheiden,zijn:
a de navel (hilum), het litteken van de navelstreng, dat steeds min of meer
duidelijk is.
b het poortje (micropyle), de opening, waardoor de stuifmeelbuis naar
binnen kwam (zie 96) en waaronder steeds het worteltje van de kiem ligt. De
rand van het poortje groeit soms uit en zo ontstaat een:
1 kiemwratje (caruncula), een rond knobbeltje, of een
2 valse zaadrok (arillodium), die het zaad omgeeft (NB de foelie (macis),
diedezadenvanMyristica omgeeft,istendeleeenechtearillus,zie106a,tendele
een valse zaadrok). Een arillodium kan ook uit andere delen van de zaadhuid
ontstaan.
c het vaatmerk (chalaza), de plaats waar zaadknopkern en integumenten
samenhangen, zie 96; soms zichtbaar.
d de zaadnerf (raphe), de voortzetting van de navelstreng in de zaadhuid
(zie 96);dit komt alleen voor bij anatrope zaadknoppen en isvaak uitwendig
niet te zien.

DE K E R N
110 De onderdelen vandekern kunnen zijn:
a de kiem (embryo), hetjonge plantje. Vaak isdit alleen aanwezig.
b het kiemwit (albumen), een met reservevoedsel gevuld weefsel. Het kan
gevormd worden door:
1 het endosperm(endospermium), ontstaan inde kiemzak om de kiem (zie
96). Het endosperm kan ook geheel ontbreken. Soms bestaat het grootste deel
van de kern eruit, de kiem is dan dikwijls uiterst klein.
2 het perisperm(perispermium), ontstaat uit het weefsel van de zaadknopkern, rondom de kiemzak, zie 96. Meestal ontbreekt het. Het kan ook samen
met het endosperm voorkomen.
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m Hetkiemwitkanzijn:
a melig(endospermiumofperispermium farinosum).
b vlezig(e.ofp.carnosum).
c hoornachtig(e.ofp.corneum).
d waterig(e.ofp.aquosum),
e glasachtig(e.ofp.hyalinum).
f steenhard(e.ofp.lapideum).
DE KIEM (EMBRYO)
112 Dedelen, diemenin hetgunstigstegevalaan dekiemonderscheidenkan,
zijn:
a het worteltje(radicula), waaruit de hoofdwortel ontstaat (zie 5).Hetis
gewoonlijk naar het poortje gekeerd. Bij de Poaceae bevindt het zich ineen
zakje,wortelschede(coleorhiza),datdoorboordwordtenalseenkraagjeaande
voetvandewortelblijft zitten.
b de zaadlobben (cotyledon, mv. cotyledones), de eerste bladeren, even
boven het worteltje aan deeerste stengelknoop. Het stengeldeeleronder heet
hypocotyl lid (internodium hypocotylum). Eén zaadlob bij de Monocotylen,
tweebijdemeesteDicotylen, meerdan tweebijdiverse Coniferae.
c hetpluimpje(plumula),eenkleinstengeltjemetéénofmeerblaadjes.Het
onderste lid hiervan, boven de zaadlobben, heet epicotyl lid (internodium
epicotylum).Deblaadjes ontwikkelenzichtotdeeerstestengelbladen (folium
caulinumprimarium,mv.foliacaulinaprimaria)vandeplant.BijdeDicotylen
zijnermeestaltweeopgelijkehoogte,bijdeMonocotylenmeer,opverschillende
hoogte.Bijdelaatsteomgeeft heteersteblaadje vaakalskiemschede(coleoptilum)het knopje.
113 Kiemplant(plantula)noemtmendejongeplantnadeontkieming,zolangzij
nog teert op het reservevoedsel, dat zich in het endosperm, perisperm ofde
zaadlobben bevindt.
VOORBEELD VAN EEN LATIJNSE DIAGNOSE EN
BESCHRIJVING
Naar BREMEKAMP,DanskBotaniskArkiv20:70.1961.
Buteraeaparvifolia BREMEKAMPn.spec,foliisparvisaspeciebusaliishactenus
notis diversa, foliis dentatis ad B.foetidissimam (Kurz) Brem. accedens,sed
corollamultobreviore,filamentis pilosisetcapsulamultominoreabeavalde
recedens.
Herba eire. 35 cm. alta, ramosior. Caulis ramulique primum dense
ferrugineo-hirsuti, deinde sparsius hirsuti. Folia opposita inaequalia; majora
petiolohirsutousquead20mm.longo,minorapetiolohirsutousquead7mm.
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longo instructa; lamina ovato-elliptica, foliorum majorum usque ad 6 cm.
longa et 3.3 cm. lata, foliorum minorum usque ad 4cm. longa et 2.6 cm. lata,
foliorum majorum apice distincte acuminata, foliorum minorum subacuminata, foliorum omnium basi subrotundata et interdum asymmetra, margine
grossedentata, herbacea, discolor, sicc.supra saturate olivacea, subtus griseoviridis, supra setulis paucis sparsa, Costa tarnen basin versus densius setosa,
subtus costa nervisque densius, inter nervös sparse hirsuta, nervis utroque
latere costae 4-6. Spicae terminales et axillares, subsessiles, 2-3 cm. longae,
dense et longissime ferrugineo-hirsutae. Bracteae obovatae, 7mm. longae et 3
mm. latae, virides et hirsutae, nervis utroque latere costae 2 vel 3. Bracteolae
lineares, 3mm. longae, subacutae. Calyx bilabiatus 11mm. longus, hirsutus;
labia fere ad basin separata, superum lineare, 1.5mm. latum, lobis 2.5 mm.
longis acutis, inferum oblongum, 2.5 mm. latum, lobis 1 mm. longis, mediano
1.2mm. lato, lateralibus 0.6 mm. latis, omnibus obtusis. Corolla 2cm. longa.
Stamina longiora filamentis pilosis4.5mm. longis,breviora filamentis 1.5 mm.
longis instructa; antherae 2 mm. longae. Granula pollinis 3-pora, virgis 15
ornata, 70 u longa et 35 u diam. Ovarium comosum, 4-ovulare. Stylus pilis
paucis sparsus. Capsula pubescens, 8 mm. longa, 4-seminalis. Semina cum
areola minima ecellulis parietibus crassis instructis composita, extra areolam
pilis longis pariete tenui, annulata instructis vestita.
THAILAND: Chantaburi: 529, Pniu Falls, alt. 150m., 19.1.1958.

56

2 Nomenclatuur

'Debotanieheeft eenprecieseneenvoudigsysteem vannaamgeving (nomenclatuur)nodigdatgebruiktwordtdoordebotanicivanallelanden.Ditsysteem
betreft enerzijds de termen die de rangen van taxonomische (systematische)
groepen of eenheden aangeven, anderzijds de wetenschappelijke namen die
gegevenwordenaandeafzonderlijke taxonomischeplantengroepen. Hetdoel
vanhetgevenvaneennaamaaneentaxonomische groepisniethetaangeven
vanhaarkenmerkenofgeschiedenis,dochhetverschaffen vaneenmiddelom
naar haar teverwijzen enhaar taxonomische rangaan tegeven'.
Dezewoorden vormen deinleidingtot hetboekdat denaamgeving vande
planteninternationaalregelt:deInternationalCodeofBotanicalNomenclature
(Utrecht 1978).DezeCode istot stand gekomen door de samenwerking van
botanici opinternationalecongressengedurendedelaatsteeeuw.Erverschijnenwelregelmatig nieuweuitgaven,maar deveranderingen zijn meestalvan
ondergeschikte aard en betreffen meestal slechtsspecialegevallen. 'Met deze
Code wordt er naar gestreefd een stabiele methode voor het benoemen van
taxonomischegroepentegeven;doorzijngebruikwordennamenvermedenen
verworpen die aanleiding geven tot vergissingen of verkeerde uitleg of die
verwarringzouden stichtenindewetenschap'.
De botanische nomenclatuur is dus in de allereerste plaats een praktische
methode waardoor het mogelijk wordt zonder verwarring te praten of te
schrijven over planten en plantengroepen. Het voordeel van het gebruik van
eenzelfde naam voor eenzelfde plant inallelanden endoor de hele literatuur
behoeftwelgeenbetoog.Nuheeftmenindebotanienietallééntemakenmetde
botaniciendeliteratuurvanvandaag.Debotanieheeft,alsallewetenschappen,
haar geschiedenisen dezegeschiedenis heeft bepaalde consequenties voor de
naamgeving van de planten. In het verleden - en zelfs nu nog - was dewederzijdse informatie overwatmendeedenbeschreef nietaltijd ideaal.
Hetgevolghiervanwasdatindeliteratuursomsverschillendenamenvoorkomen voor wat bij nader inzien dezelfde plantengroep is(synoniemen).Het
omgekeerde komt ook voor: dezelfde naam is soms gebruikt voor geheel
verschillendeplanten (homoniemen).Voortsishet nietaltijd eenvoudiguitte
maken wat een auteur met een bepaalde naam bedoeld heeft. Deze, en nog
talrijke andere complicaties maken het nodig een tamelijk ingewikkeld stel
regels te gebruiken teneinde toch het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk
van elkaar te weten waar men het over heeft. Voor een uitvoerige en zeer
interessantediscussievandehistorischeaspectenvandebotanischenomenclatuurzijhierverwezennaarhetdesbetreffende hoofdstuk indederdedrukvan
Pulle's Compendium (Utrecht 1952).Hiervolgt slechtseenbeknopt overzicht
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van de voornaamste bepalingen en begrippen aan de hand van de reeds genoemde Code.
De Code is een samenstel van beginselen (principes), regels (in artikelen1
vastgelegd), aanbevelingen (recommandaties 1 ) en voorbeelden. Voorts zijn er
een aantal aanhangsels die speciale gebieden bestrijken. De botanische Code
geldtvooralleplanten,levendzowelalsfossiel.Voorbacteriaenvirussen bestaat
een aparte code evenals voor de naamgeving van de cultuur-variëteiten (cultivars) van gekweekte planten.

GRONDSLAGEN
De Code isgebaseerd op zes algemene beginselen:
i 'De botanische nomenclatuur isonafhankelijk van dezoölogische. Deze
nomenclatuur geldtopgelijkewijzevoor namen van taxonomischegroepen die
alsplanten behandeld worden,onverschillig ofdezegroepen oorspronkelijk als
bij het plantenrijk behorend werden beschouwd of niet'.
2 'De toepassing van de namen van taxonomische groepen gebeurt met
behulp van nomenclatorische typen'. Dit beginsel is voor de praktijk van het
grootste belang. Hier isvastgelegd dat elkenaam een 'type'heeft diedetoepassingbepaalt. Deze bepaling isnog betrekkelijk recent. Vroeger werd een naam
bepaald door de omschrijving van de betreffende taxonomische groep, zoals
dezedoor deauteur gegevenwerd. Dezeomschrijving wasdikwijls min of meer
vaag. Een type is veelal meer concreet: voor namen van soorten en lagere
eenheden bijvoorbeeld ishet dikwijls een bepaald herbarium-exemplaar waarvan hetalgemeen bekend iswaar hetbewaard wordt. Iedere latere onderzoeker
kan zelf desgewenst aan dit authentieke exemplaar onderzoeken wat de oorspronkelijke auteur met zijn naam heeft willen aangeven, zonder gehinderd te
worden door eventuele onduidelijkheden in de oorspronkelijke beschrijving.
De typen van hogere eenheden, genera, families, enz., zijn geen exemplaren
maar soorten, genera, enz. Deze typenmethode wordt hieronder nog nader
besproken.
3 'De nomenclatuur van een taxonomische groep berust op de prioriteit
van publicatie'. Het prioriteitsbeginsel vormt samen met het beginsel van de
typenmethode weldeeigenlijke grondslag van de nomenclatuur. Alseen taxonomische groep meer dan één naam heeft gekregen dan geldt in beginsel de
oudste. Er bestaan echter belangrijke uitzonderingen, waarvan de bekendste
wel is dat namen van vóór Linnaeus niet meetellen. Ook dit beginsel wordt
hieronder nader besproken.
4 'Iedere taxonomische groep met een bepaalde omgrenzing, positie en
rang, kan, behalve in bepaalde door de Code geregelde gevallen, slechts één
correcte naam dragen, namelijk de oudste die in overeenstemming is met de
regels'.
1
Deverwijzingennaardeartikelenenaanbevelingenindehiervolgendetekstzijnsteeds
tussenhaakjes geplaatst,b.v.(art. 3.1),(ree.48A,1).
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5 'DewetenschappelijkenamenvantaxonomischegroepenwordenbehandeldalsLatijnse namen,ongeacht hun afleiding'.
6 'Denomenclatuurregelszijnvanterugwerkendekracht,tenzijeenbeperkinguitdrukkelijk isaangegeven'.
RANGEN EN TERMEN
Bijhetbegrijpenenordenenvandestofmaaktdemenselijkegeestgebruikvan
bepaalde ('a priori') algemene begrippen diemeestal categorieën wordengenoemd.Bijhetordenenvandeveelvormigheidvanhetleven(debasaletaakvan
de systematiek of taxonomie der levende wezens) worden zulke categorieën
gebruiktenwelineenhiërarchischevolgorde.
Desystematiekordentdelevendewezensmetbehulpvaneenheden,taxonomischegroepen,kortwegtaxa(enkelvoudtaxon)genaamd(art.i).Eentaxonis
in laatste instantie altijd een verzameling individuen samengebracht door de
taxonoom (systematicus)terwillevanhetscheppenvanorde.
Menkan anderzijds ookzeggendatelkeplant indetaxonomiebeschouwd
wordt tot een aantal taxa te behoren, die een onderlinge rangorde hebben.
Hierbij isdebasalerangdievansoort(species)(art.2.1).
Derangendieaantaxatoegekendwordenzijncategorieëninbovengenoemdezin;indepraktijk vanhettaxonomischespraakgebruik zijncategorieënen
rangen bijna synoniem; een categorie is het algemene ordeningsbegrip, een
rangisdeplaatsdiemen aandit algemenebegripineenhiërarchisch systeem
toekent.Aangeziendetaxonomie,althanswatdenomenclatuurbetreft,uitsluitendmetzulkeenhiërarchischsysteemwerkt,spreektmenindenomenclatuurregelskortheidshalvealléénvanrangen.
Debelangrijkste rangenzijn(inopstijgende rangorde)(art.3.1):soort(species),geslacht(genus),familie(familia), orde(ordó),klasse(classis)enafdeling
(divisio). Iederesoortbehoort dustoteengeslacht,elkgeslachttoteenfamilie
enz. Tussen deze rangen in kan men zo nodig andere rangen gebruiken. De
meestalgemeen gebruikte rangen waartoeeenplant gerekend kan wordente
behorenzijn (art.4.1):
Regnum vegetabile(plantenrijk)
Divisio, afdeling
Subdivisio, onderafdeling
Classis, klasse
Subclassis, onderklasse
Ordo, orde
Subordo, onderorde
Familia, familie
Subfamilia, onderfamilie
Tribus,stam
Subtribus,onderstam
Genus, geslacht
Subgenus,ondergeslacht
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Sectio, sectie
Subsectio, ondersectie
Series, serie
Subseries, onderserie
Species, soort
Subspecies, ondersoort
Varietas, variëteit
Subvarietas, ondervariëteit
Forma, vorm
Subforma, ondervorm.
In de literatuur komen nog diverse andere rang-aanduidingen voor die echter
niet altijd op dezelfde wijze gebruikt worden. Zo vindt men bijvoorbeeld
'cohors'numeestgebruikt vooreengroepvanordesonderderangvan subclassis, terwijl deze term vroeger voor 'ordo' zelf gebruikt werd. Een verdere
complicatie isdat men inde Engelse literatuur van denegentiende eeuw, maar
vooral in degehele inhet Latijn gesteldeEuropese literatuur van de achttiende
eeuw de term 'ordo' meestal gebruikte voor wat wij nu familie noemen (nl.
de eerste hoofdcategorie boven genus). In de praktijk levert dit weinig bezwaren op aangezien deze 'ordines'. niet in families onderverdeeld waren maar
direct in genera.

TYPIFICATIE
Zoalsreedsindebeginselen isneergelegd wordt detoepassing van namen inde
botanische nomenclatuur bepaald door nomenclatorische typen, hier in het
vervolg in het kort typen genoemd (art. 7-10). Namen van taxa boven de rang
van familie vallen buiten deze regeling.
Een type (typus) isdat element van een taxon waaraan de naam permanent
verbonden blijft, of de naam correct is of niet.
Gesteld dat een auteur bij het beschrijven van een nieuwe soort gebruik
heeft gemaakt van tien verschillende exemplaren van verschillende groeiplaatsen (collecties). De naam van de nieuwe soort heeft dan tot type één van deze
tien collecties. Dit betekent dat, alslater blijkt dat deze tien collecties eigenlijk
tot twee verschillende soorten behoren, de naam gehandhaafd wordt voor die
soort waartoe het type-exemplaar behoort.
Als de auteur zelf het type-exemplaar van de soort heeft aangewezen, of als
hij slechts één exemplaar gebruikte voor zijn beschrijving, dan wordt dit het
holotype genoemd (art.7.3). Een holotype isniet altijd eenexemplaar, het kan
ook een plaat of een beschrijving zijn. Namen van genera en hogere eenheden
hebben als type geen exemplaren doch lagere eenheden: het type van een
genusnaam is een soort, de type-soort, het type van een familienaam is een
genus, het type-genus enz. Hierbij spreekt men dan meestal niet van een
'holotype'.
Het komt dikwijls voor dat de oorspronkelijke auteur géén holotype heeft
aangewezen. In dat geval moet een latere auteur een keuze maken en een
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lectotype aanwijzen (art. 7.5).Zolang ergeen duidelijke bezwaren tegendeze
keusgemaaktkunnenwordendienteeniederdebeslissingvandeeersteauteur
dieeenkeusmaaktetevolgen.
Alseenauteurbijzijnoorspronkelijke beschrijvingtweeofmeerexemplaren
citeertzondereenholotypeaantewijzendanzijndezetypenallensyntypes.Het
kan ook zijn dat er een holotype isaangewezen en dat er duplicaten van dit
holotype bestaan (door dezelfde verzamelaar tegelijkertijd verzameldeexemplaren,b.v.onderéénnummer,oftakkenvanéénboom);zulkeduplicatenvan
hetholotypehetenisotypen.Hetkomtvoordatalhetoriginelemateriaalwaaropeennaam vaneentaxon wasgebaseerd onvindbaar is,verdwenen,ofverbrand: in zulk een geval mag een latere auteur een niet door de oorspronkelijke auteurgezienexemplaar alsneotypeaanwijzen.
In alle gevallen waarin de auteur zelf geen holotype of type-soort heeft
aangewezen kandekeusvaneenlectotypeofneotypeopgrote moeilijkheden
stuiten. Men zal bij dekeuzealtijd zoveel mogelijk de opvatting van deoorspronkelijkeauteurmoetenvolgen.Mendientdandusrekeningtehoudenmet
debeschrijving ofdiagnose,degeciteerdesynoniemen,degeciteerdeexemplaren,eventueleplaten,envoortsalleaantekeningenofanderecommentarendie
tegelijk met de naam gepubliceerd werden. Dit geheel van gegevens uit de
oorspronkelijkepublikatiewordt'protoloog'genoemd(protos,eerstenlogos,
verhandeling).Indepraktijkishetlangnietaltijdgemakkelijkuittemakenwat
de oorspronkelijke auteur nu werkelijk bedoelde. De Code geeft in een aanhangseleen'Guideforthedeterminationoftypes'dieinzulkegevallenuitkomst
kanbrengen.
Hetisbelangrijk tebeseffen dat detypen-methode slechtsvan betrekkelijk
recente datum is.De Amerikaanse onderzoekers gebruikten haar vrij consequentsindshetlaatstedecenniumvandevorigeeeuw;incidenteelwarenerook
eldersenookwelvroegerauteursdieinfeitedetypen-methodevolgden.Inhet
algemeenechterdateerthetconsequentegebruikvandezemethodeslechtsvan
het Internationale Botanische Congres dat in 1930in Cambridge gehouden
werd.Hetisduidelijk dat demeestevroegereauteursbijhun beschrijvingvan
nieuwesoorteneninhetalgemeen bijhetgevenvannieuwenamen,detypenmethodenietvolgden.Deoudereliteratuurmoetaandehandvandetypen-methodeuitgelegdwordenaangezienhetvoor 1930slechtszeldengebeurdedatde
auteurs zelf typen aanwezen. De vóór die tijd gebruikelijke methode wordt
gewoonlijk aangeduid alsdievandeomschrijving (circumscription method):
hetgebruikvaneennaamvaneentaxonwerdbepaalddooralleelementenbij
elkaar,ennietdooréénafzonderlijk aangewezenelement(type).Bijhetsplitsen
vanbijvoorbeeldeengeslachtmet1osoortenbehieldmendandeoorspronkelijke naam voor de grootste overgebleven groep, of de meest kenmerkende in
verband met de oorspronkelijke beschrijving, enz. Met het invoeren van de
typen-methodeheeftmengetrachteenzoobjectiefmogelijkcriteriumtevinden
voorhetgebruikvannamen.Zeerinhetalgemeenisditbereiktdoordenamen
(direct ofindirect)teinterpreteren aandehand vanbepaaldeexemplaren.De
Codebevateenspeciale'Guidefor thedetermination oftypes'waarin vooral
hetkiezenofvaststellen vantypenuitvoerigwordt besproken.
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PRIORITEIT
Ieder taxon heeft bij één bepaalde auteur een rang (soort, genus, enz.), een
bepaalde omschrijving(bij een genus bijvoorbeeld de soorten dieer in opgenomen worden door een auteur; bij een soort de exemplaren die hij er toe rekent
uiteraard op grond van bepaalde kenmerken) en eenplaats in het systeem (de
soort Ranunculusfluitans bijvoorbeeld inhetgeslacht Ranunculus). Ieder taxon
meteenbepaalderang,eenbepaalde omschrijvingeneenbepaaldeplaatsinhet
systeem kan slechts één correcte naam dragen (art. n ) . Als één van deze
factoren verandert kan datzelfde taxon meerdere namen dragen :we kunnen
bijvoorbeeld van oordeel zijn dat de vlottende waterranonkel niet in het geslacht Ranunculus thuishoort maar ineenapart geslacht nl.in Batrachium. Het
is duidelijk dat hetzelfde taxon afhankelijk van de plaats die men het in het
systeem toekent (afhankelijk van de taxonomische opvatting van een auteur),
méér dan één naam kan hebben. Ieder van die namen kan correct zijn bij een
bepaalde systematische opvatting: Ranunculus fluitans en Batrachium fluitans.
Men kan zo ook van oordeel verschillen over de rang die men een taxon
toekent: Linnaeus beschouwde de gewone Sleutelbloem en de stengelloze
Sleutelbloem alsvariëteiten vanéén soort (Primula veris).Nuechter beschouwt
mendezevariëteiten meestalalsaparte soorten.Detype-variëteitvan Linnaeus
('P.verisa. officinalis'') heet natuurlijk als soort nog steeds Primula veris,maar
P. verisvar. acaulisvan Linnaeus heet, als soort beschouwd, Primula vulgaris.
Voor elk taxon isdecorrecte naam de oudste wettige naam gegeven aan het
taxon in dezelfde rang. Bij families en genera is dit een enkelvoudige naam
(Primula);bij soorten isdecorrecte naam decombinatie van decorrecte naam
van het genus waartoe men de soort rekent met het oudste wettige epitheton
(soortaanduiding) in de rang van soort.
Alsmen vandeoudste wettigenaam spreekt, betekentditdeoudstenaam die
in overeenstemming is met de nomenclatuurregels. Deze regels beperken namelijk de prioriteit van namen op twee zeer belangrijke manieren.
In de eerste plaats is men overeengekomen (art. 13.1) géén namen mee te
laten tellen die voor 1mei 1753gepubliceerd werden (voor sommige groepen
geldt zelfs een nog latere datum). Het basale werk voor de botanische nomenclatuur, Linnaeus' Speciesplantarum, wordt geacht opdiedatum gepubliceerd
te zijn. Bij het zoeken van de oudste naam gaat men dus in geen geval verder
terug dan dit boek van Linnaeus uit 1753. De Species plantarum is het
beginpunt (starting-point) van de botanische nomenclatuur. Namen van prelinnaeaanse auteurs,zoalsbijvoorbeeld van Tournefort, tellen slechts dan mee
als zedoor Linnaeus of een latere auteur op of na 1mei 1753gebruikt zijn.
Voor enkele groepen planten geldt een later beginpunt: voor de mossen
(Musci,behalve de Sphagnaceae) Hedwig's Speciesmuscorum (1801); voor de
meeste Fungi, Fries' Systema mycologicum (vol. 1, 1821); voor verschillende
groepen algenverschillendepublikaties;voorfossiele planten Sternberg'sFlora
der Vorwelt (vol. 1, 1820).
De tweede belangrijke beperking van de prioriteitsregel is de mogelijkheid
tot het 'conserveren' van genus- en familienamen (art. 14.1). Sommige zeer
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algemeen bekendegenus-offamilienamen zijn namelijk gebleken onwettigte
zijn omdaterbijvoorbeeld volkomen onbekendedocheerderenamen vandie
genera en families bleken te bestaan (bijvoorbeeld Bursavan 1760 voor
Capsellavan1792).Inzulkegevallenkunnendealgemeenbekendedochfeitelijk
volgensdeCodeniettegebruikennamen opeenlijstvannominaconservanda
geplaatstworden(Appendix11enin).Zezijndanwelnietinovereenstemming
metdenomenclatuurregels, maar zemoeten toch gebruikt worden. Voor het
bijhouden vandezelijsten zorgeninternationalewerkgroepen.
NAMEN VAN TAXA
Indebotanischenomenclatuur nemendegenusnameneencentraleplaatsin.
Namenvanhogereeenhedenzijnvrijwelsteedsafgeleid vangenusnamendoor
middelvanbepaaldeuitgangen(zoals-aceae,-ales),namenvansoortenentaxa
vaneenlagererang bestaanuitdegenusnaam gecombineerd metéénofmeer
'epitheta'.
1 Namenvangenera (art. 20).Eennaam van eengenusiseen zelfstandig
naamwoordinhetenkelvoudofiniedergevaleenwoorddatalszodanigwordt
behandeld.Geheelinovereenstemmingmethetfeitdatdenaamvaneentaxon
slechts een codering is, een middel om het taxon aan te duiden, mag een
genusnaam op elke willekeurige wijze zijn samengesteld. Theoretisch is het
mogelijkdegenusnaamABCDtehebben(ditwordtwelnietaanbevolen,maar
hetzoukunnen);denaamhoeftimmersopgeenenkelewijzedekenmerkenvan
hettaxonweertegeven(maarmaghetwel).Genusnamenzijnsomszeerouden
direct aan de niet-technische Latijnse of Griekse literatuur ontleend: Rosa,
Quercus, maar kunnenookmodernevormenzijn,bijvoorbeeld Magnolia(genoemdnaardeFransebotanicusMagnol),Filago(vanfilum,draad)maarook
anagrammen,b.v.IflogavanFilago.Sommigebotanicimakenweleenwatalte
wild gebruik van de vrijheid (caconymie) bij het vormen van genusnamen:
Palmervandenbroekia, Rhombohybocephalum.
Namen van subgeneraofsecties(art. 21)bestaan uit decombinatie vande
genusnaam,deaanduidingvanderang(b.v.subg.,sect.,ser.)eneenepitheton.
Dit epitheton kan alléénincombinatie meteengenusnaam gebruikt worden,
het isalshet wareeen bepaling bij degenusnaam; het epitheton iszelfgéén
naam, en wordt niet zelfstandig gebruikt (Costussubg. Metacostus).Het
subgenusofdesectiediedetype-soortvanhetgenusbevatheeftalsepithetonde
genusnaam: Costussubg.Costus(art.22).
2 Familienamen(art. 18)zijngebaseerdopgenusnamen.Een familienaam
iseenzelfstandig naamwoord inhet meervoud bestaande uit de stam vande
naamvanéénvandegenera(hettype-genus)dat totdefamilie behoort ende
uitgang -aceae: Cyperaceae van Cyperus. Een familienaam mag afgeleid zijn
van een onwettige naam:Caryophyllaceae, van Caryophyllus een later synoniem van Dianthus. (In feite was Caryophyllus ouder, want pre-linnaeaans,
maaralsmenmet 1753begintisDianthusvan 1753enCaryophyllusvan1754.)
Erzijnenkelefamilienamendienietopdevoorgeschrevenmaniergevormdzijn
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maar dietoch toegelaten zijn vanwege hun zeeralgemene bekendheid :Palmae,
Gramineae, Guttiferae, Labiatae, Compositae, Umbelliferae, Cruciferae,
Leguminosae.
3 Orde-namen (art. 17) bestaan uit de stam van een familienaam met de
uitgang -ales: Polygonales (van Polygonaceae, en de genusnaam Polygonum).
Ordenamen alsmede namen van nog hogere categorieën (afdelingen ofdivisionesbijvoorbeeld) zijn nietonderhevig aan deregel van deprioriteit enzelfs niet
aan die van detypificatie. Namen van orden kunnen dusin feite ook een totaal
andere vorm hebben:Parietales, Centrospermae.
4 Namen van soorten (art. 23). De naam van een soort is een binaire
combinatie bestaande uit de naam van het genus gevolgd door één enkel
soortepitheton (of soortaanduiding), b.v. Bellis perennis. Een epitheton mag
op volkomen willekeurige wijze gevormd worden maar wordt behandeld alsof
het een Latijns woord was.
Eenepitheton isnieteennaam. Eennaam kan slechtsvooréénbepaald taxon
gebruikt worden. Een epitheton is als het ware een bepaling bij de soortnaam
enkan voor verschillendetaxagebruikt worden mitsdezetaxatot verschillende
genera behoren. Het epitheton perennis (overjarig) kan zowelgebruikt worden
indenaam BellisperennisalsinScleranthusperennis.Dezeherhaalbaarheid van
het epitheton isvan groot belang want het staat ons toezuinig tezijn met onze
namen. Als we de soorten ook moesten aanduiden met totaal verschillende
namen zoals de genera, dan zouden we vele honderdduizenden verschillende
namen nodig hebben. Nu hebben we echter slechts zoveel namen nodig als er
genera zijn met een bepaald aantal epitheta. Soortepitheta kunnen zijn:
a bijvoeglijke naamwoorden: perennis, hirsutus, albus. Zulke bijvoeglijke
naamwoorden of bijvoeglijk gebruikte zelfstandige naamwoorden komen
grammaticaal met de genusnaam overeen: Brassica nigra, Helleborus niger,
Verbascum nigrum.
b Zelfstandige naamwoorden in de eerste of tweede naamval: b.v. in
Vaccinummyrtillus enin Aster novae-angliae.Alsepitheta indeeerste naamval
gebruiktezelfstandige naamwoorden (zoalsmyrtillus) zijn dikwijls oudegenusnamen of oude (meestal uit één woord bestaande) soortnamen. Een oude uit
twee woorden bestaande genusnaam was bijvoorbeeld bij schrijvers vóór
Linnaeus Plantago aquatica. Dit is slechts schijnbaar een binaire soortnaam;
oudere schrijvers hadden veelgenusnamen dieuit tweewoorden bestonden (in
dit geval onderscheidde men de genera Plantago en Plantago aquatica).
Linnaeus bracht de belangrijkste soort van dit geslacht onder bij zijn genus
Alisma en gaf deze soort de naam Alisma plantago-aquatica.
5 Namen vantaxa benedenderang vansoort (art. 24).De namen van deze
taxa zijn meest ternair en bestaan uit 1 de genus aanduiding, 2 het soortepitheton,j deaanduiding vanderangen,4hetinfraspecifische epitheton. B.v.
Violatricolorssp.arvensis; Violatricolorvar.hirta. Het infraspecifische epitheton hirta mag onder de soort Viola tricolor slechts voor één taxon gebruikt
worden, m.a.w. er mag geen Violatricolor ssp. hirta zijn die op een ander type
gebaseerd is. Wel kan men natuurlijk van oordeel zijn dat Viola tricolor var.
hirta terecht de rang van subspecies moet hebben; deze subspecies zou dan
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Violatricolorssp.hirtahetenmethetzelfde type-exemplaar als V.tricolorvar.
hirta. Opsoortniveau geldtdezebeperkingniet: erbestaat een Violahirtadie
opeengeheelander typeisgebaseerd.
Inhetalgemeengesprokentelteennaamofeenepithetonalléénmeebijeen
eventuelekeustussenverschillendenamenindezelfderang.Bij infraspecifische
epithetaechterbestaat duseenuitzonderingsbepaling nl.dat hetzelfdeepithetonslechtsvoorééntypegebruiktkanwordenincombinatiemeteenbepaalde
soortsnaam.
Een speciale vorm is voorgeschreven voor de namen van infraspecifische
taxa diehet type van de soort bevatten (art. 26.1). Dezenamen herhalen het
soortepitheton alsinfraspecifisch epitheton: Viola tricolor var. tricolor bevat
het type van de soort V.tricolor. Viola tricolor var. hirta bevat dit type niet.
Eensoortgelijke regelbestaat voornamen vanlagereinfraspecifische taxadie
hettypevanhogereinfraspecifische taxa bevatten.
6 Namenvan hybriden. Een hybride tussen twee soorten kan aangeduid
wordendooreenformule(Salixauritax S.caprea) ofdooreennaamwaarin
voorhetepithetonhetmaaltekenstaat: Salix xcapreola(isgelijkS.auritax S.
caprea!).
Hybriden tussen genera kunnen ook door formules worden aangegeven
(Berberis x Mahonia)dochookdoornamenvoorafgegaandoorhetmaalteken:
x Mahoberberis. Vooral bij de gekweekte orchideeën komen hybriden voor
tussendrieofmeergenera.Zulkehybridenhebbenmeestalnameneindigendin
ara(x Potinara = Brassavola x Cattleyax Laeliax Sophronitis). Appendix
1 van de Code bevat uitvoerige regels voor de namen van hybriden en van
sommige andere speciale categorieën zoals chimaeren, notomorphen en
apomicten.
7 Namenvan cultuurplanten. In principe gelden voor gekweekte planten
dezelfde nomenclatuurregels als voor 'wilde' planten (art. 28).In de cultuur
komenechterdikwijlszogenaamde'rassen'voordievaakalleendoorcultuurmaatregeleninstandgehoudenkunnenworden,ofdiedoorzulkemaatregelen
zijnontstaan.Zulkerassenkrijgenalleennamenalszeopdeéénofanderewijze
voor de mens van betekenis zijn. De namen van deze cultuurvariëteiten of
cultivars bestaan uit de gewone soortsnaam (Latijn of in een moderne taal)
gevolgddooreen'cultivarepitheton',een'fantasienaam'diemeestalnietinhet
Latijn is.Bijvoorbeeld aardappel'Bintje', Tulp'Apeldoorn'. Dezefantasienamenzijn vangroot belangvoordekwekersenerbestaat dan ook een aparte
code die het gebruik hiervan regelt: International Code of Nomenclaturefor
CultivatedPlants(Utrecht 1980).

SPELLING EN GESLACHT VAN NAMEN
Dewetenschappelijke namen vanplanten zijnontleend aan hetLatijn ofaan
hetGrieksofzijnnieuwevormendiealsLatijn behandeldworden.Aangezien
genusnamenelkewillekeurigevormkunnenhebbengeldtinhet algemeendat
mendespellingvandeoorspronkelijke auteurvolgt,zelfsalismenheterniet
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mee eens: Valantia is genoemd naar Vaillant en mag niet Vaillantia heten
omdat de oorspronkelijke spelling (van Linnaeus, 1753) afgeleid was van
'Valantius', een fantasie-latinisering van de naam Vaillant. Soms heeft men
door middel van conservering latere spellingen of latiniseringen behouden en
deoorspronkelijke vormtot verworpen naam verklaard:zomoet mendelatere
vorm Bougainvilleagebruiken (afgeleid van depersoonsnaam de Bougainville)
en niet de oorspronkelijke schrijfwijze Buginvillaea. Men heeft de naam
Vochysiageconserveerd endeoorspronkelijke naam Vochyverworpen. Zonder
conservering echter zou de door Aublet als nieuw-Latijnse wetenschappelijke
naam gebruikte Guiaanse volksnaam Vochy gebruikt moeten worden. Het
grammaticaal geslacht van klassiek Griekse of Latijnse woorden die alsgenusnamen gebruikt worden blijft behouden. Bomen waren vrouwelijk inhet Latijn
en dusisQuercusvrouwelijk en schrijft men Quercusalba.Voor andere namen
gelden in principe dezelfde regels.De epitheta richten zich grammaticaal naar
degenusnaam waarbij zebehoren,maar ook hierdient mende oorspronkelijke
spelling zoveel mogelijk te handhaven (art. 73.1). Evidente fouten, zoals bijvoorbeeld drukfouten indeoorspronkelijke publikaties,mogen verbeterd worden. Het is ook toegestaan sommige grammaticale fouten te verbeteren:
Berberis wilsonaekan verbeterd worden tot Berberis wilsoniaeaangezien het
bijvoeglijk naamwoord afgeleid vanWilson:wilsoniusenniet wilsonusis.In het
algemeen dringen de nomenclatuurregels er echter op aan zo voorzichtig mogelijk te zijn met zogenaamde correcties. Het beste is zoveel mogelijk de oorspronkelijke spelling te handhaven.

GELDIGE PUBLIKATIE

Denomenclatuurregels maken eenverschil tussen geldig,wettigencorrect. Het
woord geldig heeft altijd betrekking op de publikatie van een naam of een
epitheton. Wettig iseennaam dieopgeenenkelewijze met de nomenclatuurregelsin strijd is. Correct iseen naam als het de oudste wettige naam isvoor een
taxon in een bepaalde rang, omschrijving en positie van het systeem. Het is
belangrijk te beseffen dat de begrippen wettig en correct slechts op geldig
gepubliceerde namen slaan. Een naam die niet geldig gepubliceerd is doet
eenvoudig niet mee en bestaat niet voor de nomenclatuur.
Een naam is geldig gepubliceerd indien aan de volgende voorwaarden voldaan is (art. 32-45):
1 de naam moet doeltreffend (in de Engelse terminologie van de Code
'effective', effectief) zijn gepubliceerd (art. 29).
2 de naam moet gevormd zijn op de manier zoals deCode dat voorschrijft
(hoofdstuk in, art. 16-27; hier boven kort weergegeven).
3 de publikatie van de naam moet vergezeld gaan van een beschrijving of
een diagnose van het betreffende taxon, of van een verwijzing naar zulk een
beschrijving (art. 32). Na 1 januari 1935moet deze beschrijving in het Latijn
gesteld zijn (art. 36.1).
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4 derangvanhetbetreffende taxonmoetduidelijk aangegevenzijn(geldt
alleenna ijanuari 1953)(art.35.1).
5 hetnomenclatorischetypevandenaammoetaangegevenzijn(geldtna 1
januari 1958)(art.37).
6 namen van taxa van algenen van fossiele planten (soorten entaxavan
lagererang)zijn slechtsgeldiggepubliceerd indien zevergezeld gaan vaneen
afbeelding ofeenverwijzingnaareenafbeelding (voorfossiele plantensinds1
januari 1912,vooralgensinds 1 januari 1958)(art.38-39).
Ditzijnslechtsdebelangrijkste bepalingen.Erzijneengrootaantal bijkomstigebepalingen en preciseringen die het vraagstuk van degeldigepublikatie
vaneennaamzeeringewikkeldkunnenmaken.Ditisinhoofdzaak hetgevolg
vanhetfeitdatmenachterafregelsheeftmoetenopstellen.Alsmenvanaf 1 mei
1753een bepaald stel regels had gevolgd zou de situatie aanzienlijk minder
ingewikkeld geweest zijn. De regels stammen we al van 1867 (Alphonse de
Candolle, Loisdelanomenclature botanique) maar worden toch slechtsalgemeengevolgd sedert 1930(CongresteCambridge).
1 Publikatie is alleen doeltreffend (effectief) volgens de Code als ze geschiedtdoormiddelvan'deverspreidingvandrukwerk (doorverkoop,ruilof
gift) onder het publiek in het algemeen maar ten minste onder botanische
instituten metbibliotheken diealgemeen toegankelijk zijn voorbotanici' (art.
29.1).Andere methoden van mechanische vermenigvuldiging zijn ook toegestaan:stencil,steendruk,enz.,offset,mitsinpermanentevormenmetlettersdie
gevormdzijndoormiddelvaneengefabriceerd 'type'of'master'.Eengehectografeerd handschrift isbijvoorbeeld nietdoeltreffend gepubliceerd,eenmetde
handgeschrevenstencilookniet,maareenmetdeschrijfmachine vervaardigd
stencil wel. Overigens gelden deze beperkingen wat betreft het handschrift
slechtsna 1januari 1953:eenpublikatievanvóórdiedatumbestaandeuiteen
bijvoorbeeld door offset vermenigvuldigdmetdehandgeschrevenstukwordt
toegelaten. Na 1 januari 1953 mag men ook niet meer publiceren in nietwetenschappelijke kranten ofinverkooplijsten ofcatalogivan handelaren.
2 Devormvandenaammoetinovereenstemmingzijnmetdevoorschriftenvanhoofdstuk m vandeCode.Ditbetekent bijvoorbeeld dat eengenusnaam uit één woord (of uit twee woorden die door een verbindingsstreep
verbondenzijn)moetbestaan(art.20.3):Uvaursimagniet,Uva-ursiwel.(Uva
ursiisnetalsPlantagoaquaticaeenvoorbeeldvaneenvoor-linnaeaansegenusnaamdieopeenbinairesoortnaamlijkt maarhetnietis.)Eensoortnaam(art.
23.1)moetbestaanuiteengenusnaamenéénepitheton,geheelovereenkomstig
het door Linnaeus in 1753ingevoerde stelsel van de binaire nomenclatuur.
Vóór Linnaeus (en trouwens ook bij Linnaeus en nog na hem) bestonden
soortnamen dikwijls uit hele series epitheta achter de genusnaam (frasen):
Ulmusfoliisduplicato-serratis, basi inaequalibus iszulkeenfrasenaam dieals
soortnaam gold, en die door Linnaeus zelf (Speciesplantarum 1,225,1753)
als'nomenspecificuni'werdbeschouwd.Hijzelfgeeftaandezesoortechterook
een'nomen triviale' namelijk Ulmuscampestris. Hetzijn dezenomina trivialia
die nu onze binaire soortnamen zijn. De frasenamen worden niet meer
gebruiktenzijnooknietgeldiggepubliceerdvolgensdeCode,zelfsnietwanneer
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zeschijnbaar binairzijn. Inhetmidden vandeachttiende eeuwwarener talrijke
auteurs die het binaire stelsel van Linnaeus verwierpen. Zij gingen door met
frasen tegebruiken en sommige van diefrasen bevatten weleens één epitheton.
Abutilon album Hill (British Herbal 1756)iszulk een frase van twee woorden,
de andere soort Abutilon was bij Hill Abutilon flore flavo. Namen als Abutilon
album van Hill, dus van auteurs die de binaire nomenclatuur niet toepasten,
worden eveneens als niet geldig gepubliceerd beschouwd.
Andere voorbeelden van namen dieniet goed gevormd zijn enniet meetellen
zijn bijvoorbeeld:
a Binaire namen voor variëteiten (art. 24.4):Herniaria diandra als de auteur duidelijk zegt dat diteen variëteit van Herniaria hirsuta is.De naam moet
dan ternair zijn: H. hirsuta var. diandra.
b Enkelvoudige namen voor soorten (art. 20.4 (b)): Leptostachys voor
Carex leptostachys. Dit moet natuurlijk duidelijk uit de tekst blijken.
c Tautoniemen : Linaria linariaisniet toegestaan (art. 23.4).Bijdezoölogische nomenclatuur zijn tautoniemen wel toegelaten.
d Familienamen niet afgeleid van een genusnaam (tenzij geconserveerd
zoals Gramineae)(art. 18).
e Genusnamen die hetzelfde zijn als een algemeen bekende botanische
technische term: Folium (art. 20.2).
Het is duidelijk dat namen op nog vele andere manieren onjuist gevormd
kunnen zijn. Hierboven zijn slechts enkele van de meest algemene gevallen
genoemd.
3 De beschrijvingof diagnose.Alseen auteur een nieuw taxon beschrijft en
benoemt dan moet hij een beschrijving of een diagnose geven. De nomenclatuurregelsschrijven nietvoorwàthijindebeschrijvingmoetzetten;ditzou ook
wel heel moeilijk zijn. In het algemeen is men het er echter over eens dat een
beschrijvingeralthansblijk vanmoetgevendathetdebedoelingvandeauteuris
een nieuw taxon op te stellen.
Vroeger was vrijwel de gehele botanische literatuur in het Latijn gesteld. In
deloopvan denegentiendeeeuwechtergingenmeerenmeerauteursertoe over
beschrijvingen van nieuwe taxa in moderne talen te geven. Toch bleef er een
sterke traditie leven voor dit doel Latijn te gebruiken. Het gebruik van het
Latijn heeft als groot voordeel dat het het internationale karakter van de
wetenschaponderstreept endat hetbegrijpelijk isvoor vrijwel allebotanici. Dit
kan bijvoorbeeld van hetJapansofhet Russisch nietgezegdworden. Vooral in
het begin van deze eeuw waser een sterke stroming in de Verenigde Staten die
hetgebruik vandelandstaal voorstond. Toch kwam men op het Internationale
Botanische Congres te Cambridge (1930)tot het besluit na 1 januari 1935het
Latijn weer verplicht te stellen voor beschrijvingen van nieuwe taxa. De Code
maakt uitzonderingen voorfossiele planten, bacteriën enalgen.Voorde laatste
groepgeldt deverplichting tot het gebruik van Latijn pasna 1januari 1958;de
beide andere groepen zijn nog steeds vrijgesteld (art. 36).
Vooral in de tijd dat de typen-methode nog niet was ingevoerd was de
beschrijving van belang. Nu is de absolute noodzaak van 'verstaanbaarheid'
gerelativeerd doordat menaltijd hettyperaadplegen kan.Tochzalhet duidelijk
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zijndatdebeschrijvingen nogsteedsessentieelzijnalishetalleenmaaromdat
nueenmaalnietiedereengemakkelijk hettypeconsulteren kan.Menmoethet
typemeerzienalseenlaatste,doch beslissendemogelijkheid tot oordelen;de
beschrijving blijft voordepraktijk de hoofdzaak.
Nietiederenieuwenaamvertegenwoordigteennieuwtaxon: alsRanunculus
fluitans naar het genus Batrachium wordt overgebracht dan is de naam
Batrachiumfluitanswel nieuw, maar het taxon niet. De naamsverandering
druktslechtseenveranderingintaxonomischepositieuit.Hetisdusnietnodig
depublikatie vanelkenieuwenaam vergezeld tedoen gaan vaneenbeschrijving:menkanooknaareenreedseerderverschenenbeschrijvingverwijzen.In
hetgevalvanRanunculusenBatrachiumkanmeneenvoudigdenieuwecombinatiesmaken metverwijzing naar deoudenamen,nadeverschillen tussende
tweegenerauiteengezet tehebben.
Eennaamdiezonder beschrijving gepubliceerd wordt,iseennomen nudum
(nom. nud.); inhet algemeen iseennietgeldiggepubliceerde naameen nomen
invalidum(nom. inval.).
4 Hetaangevenvanderangalsvoorwaardevoorhetgeldigpublicerenlijkt
vanzelfsprekender danhetis(art.35).Vooralbijoudereauteursenbijinfraspecifischetaxakomentalrijkenamenvoordieoptaxaslaanwaarvanderangniet
is aangegeven. Men zet dan bijvoorbeeld een *of §voor het infraspecifieke
epithetonendegebruikermoetdanmaarradenofhetbijvoorbeeldeensubspeciesofeenvariëteit is.Indit gevalvolgtmenmeestal deeersteauteur dieeen
beslissing genomen heeft. Tegenwoordig echter moet de rang uitdrukkelijk
vermeldworden.
5 Deaanduiding van het typeistegenwoordig ook eenvoorwaarde voor
geldigepublikatie (art. 37).Voor taxa vanhogererang(bovendesoort)isdit
betrekkelijk eenvoudig:vooreengenusnaamisheteensoort,vooreenfamilienaam een genus, enz. Voor een soortnaam is tegenwoordig het type vrijwel
altijd eenexemplaar. Ditexemplaar dient dan geciteerd teworden, b.v.door
vermeldingvanverzamelaar,nummerenherbarium waarhetbewaardwordt.
Hetistegenwoordiggebruikelijk institutioneleherbariainpublikatiesaante
duiden met behulp van de gestandaardiseerde afkortingen (L voor
Rijksherbarium, Leiden; U voor Instituut voor Systematische Plantkunde te
Utrecht) voorkomende indeIndexHerbariorum (part 1,the Herbaria ofthe
World,ed.7,Utrecht 1981,samengestelddoorP.K.HolmgrenenW.Keuken).
Er zijn nogverschillende andere speciale vereisten voor geldige publikatie.
Een belangrijk algemeen punt is dat de auteur de naam inderdaad zelf wil
aanvaarden (art. 34.1(a)). De publikatie van een naam, waarvan de auteur
bijvoorbeeld zegtdat hijheminmanuscript ofopherbariumvellenistegengekomenmaar dathij nietgelooft dat hij opeennieuwtaxon slaat,isongeldig.
Ooknamendiealleenmaaralssynoniemgenoemdwordenonderdeaangenomennaamzijn nietgeldiggepubliceerd.

69

AUTEURSNAMEN
De naam van een taxon wordt gewoonlijk gevolgd door de naam (meestal
afgekort) vandeauteurdiedenaam heteerstgeldiggepubliceerd heeft (art.46):
Rosaceae Juss., Rosa L., Rosa gallica L., Rosa gallica var. eriostyla R. Keiler.
'Juss.' staat hier voor A.-L.deJussieu,L.voor Linnaeus.Dit auteurscitaat isin
eersteinstantieeenbibliografische verwijzing naar deoorspronkelijke publikatie en naar het type. Als dezelfde naam door twee verschillende auteurs voor
verschillende typen gebruikt is (homoniemen) dan blijkt dit uit het auteurscitaat: Fagara Linnaeus (1759)en Fagara Duhamel (1755). Van twee homoniemen is het oudste wettig, tenzij het jongste (zoals in het geval van Fagara)
geconserveerd is.
Auteursnamen mogen afgekort worden (ree. 46A): vooral van de meest
bekende oudere auteurs kan deze afkorting heel sterk zijn: L. (Linnaeus), DC.
(A. P. de Candolle), St. Hil. (Saint-Hilaire), Fr. (Elias Magnus Fries), Lam.
(Lamarck), R.Br. (Robert Brown), enz.
In de oudere literatuur vindt men dikwijls de afgekorte auteursnaam nog
vergezeld van eenzeer sterk afgekorte titel van het betreffende werk. Linnaeus
behandelde zijn citaten alsof het soortnamen waren:zezijn meestal 'binair' en
bestaan uit de afgekorte auteursnaam en de tot op één (zelf ook afgekort)
woord afgekorte titel: Tourne/. Inst., Tournefort, Institutiones rei herbariae.
Brown. Jam., Patrick Browne, The civil and natural history of Jamaica. Bauh.
Pin., Caspar Bauhin, Pinax theatri botanici.
Voorzijn eigenpublikatiesgebruikte Linnaeusookbinaireafkortingen maar
zonder zijn eigen naam: Hort. cliff., Hortus Cliffortianus.
Uit deze gewoonte van Linnaeus en andere oudere auteurs tot het geven van
een korte bibliografische verwijzing is tenslotte het huidige voorschrift tot het
citeren van de auteursnamen voortgekomen. Met de groei van de literatuur
werdhetonmogelijk consequent publikatiesmetslechtséénwoord afte korten.
Nu houdt menhetdaarom opdeauteursnaam zelf,aldan nietgevolgd door het
jaartal. In uitvoeriger studies worden natuurlijk volledige citaten gegeven.
Hetkomt voordateenauteureennaam publiceert ineenwerkvaneen ander.
In dat geval citeert men Viburnum ternatum Rehder in Sargent, Trees and
Shrubs 2, 37 (1907), afgekort Viburnum ternatum Rehder. Soms neemt een
latere auteur een vroegere doch niet geldiggepubliceerde naam van een andere
auteur op (b.v. van een herbarium label). In zulk een geval gebruikt men 'ex':
Havetia flexilis Spruce ex Planchon et Triana, afgekort [sic!] Havetia flexilis
Planchon et Triana en niet H. flexilis Spruce. Bij verder gaande afkorting
behoudemendusdenaam vandepublicerende auteur, nietdievandeeventuele
geestelijke vader.
Als een taxon van positie verandert dan citeert men de auteur van het
basionym tussen haakjes : Ranunculus fluitans Lam. is het basionym van
Batrachium fluitans (Lam.) Wimmer. Ook als een taxon van rang verandert
citeert men de naam van de auteur van het basionym tussen haakjes:
Ranunculuspeltatus Schrank wordt nuveelalbeschouwd alseensubspecies van
Ranunculus aquatilis L. nl. R. aquatilis ssp. peltatus (Schrank) Syme. In het
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genus Batrachium ondergebracht zou dit worden: B. aquatilis ssp. peltatus
(Schrank)Xxx(dezecombinatie isniet gemaakt).Hetcitaat '(Schrank)'verwijstinfeitenaarhettypevandesubspecies:dattypeiseenexemplaardatdoor
Schrank gebruiktwerd.
Auteurs dienamen publiceerden voor het beginpunt vande nomenclatuur
worden in [ ]geciteerd. Vele genusnamen bijvoorbeeld gaan op Tournefort
terug:Lupinus[Tourn.]L.,bijafkorting LupinusL.
Inbepaaldegevallen worden geenauteursnamen geciteerd:desectieofhet
subgenusvaneengenusdiedetype-soortomvatheeft alsepitheton degenusnaamzonder auteursnaam: Aesculus sect.Aesculus bevat het type vandegenusnaamnl.desoortAe.hippocastanumL.Voorsubspeciesenvariëteitengeldt
eensoortgelijke regeling.
DeCodeheefteenafzonderlijke 'Guidetothecitationofbotanicalliterature'
waarinregelswordengegevenvoorhetzobeknoptenduidelijkmogelijkciteren
vandeliteratuur.
WETTIGE EN ONWETTIGE NAMEN
Een naam die strijdig ismet de nomenclatuurregels isonwettig (art. 7).Een
naamteltvoordenomenclatüurregelsslechtsmeealshijgeldiggepubliceerdis:
het criterium van wettigheid slaat dus uitsluitend op geldig gepubliceerde
namen. Geldigheid slaat alleen op de publikatie: dit kan technisch geheelin
ordezijn terwijl denaam tochinstrijd ismetandereregels.
Onwettig zijn (alleen de belangrijkste categorieën worden hier vermeld):
1laterehomoniemen (art.64.1),2overbodigenamen(art.63.1).
Homoniemen. 'Eennaamisonwettigenmoetwordenverworpenindiendeze
eenlaterhomoniemis,datwilzeggen,alsdenaamprecieszogespeldwordtals
eennaam dieeerder geldiggepubliceerd isvoor eentaxon van dezelfde rang
maargebaseerdopeenandertype.Zelfsalsheteerderehomoniemzelfonwettig
is[bijvoorbeeld omdat het een overbodige naam is]of algemeen beschouwd
wordtalseenlatertaxonomisch synoniem,ishetlaterehomoniemonwettig'.
Homoniemen zijn dusnamen vangelijke rangvoorverschillende typendie
preciesgelijk gespeld worden.
Eenernstigecomplicatievormen dezogenaamde orthografische varianten.
Een naam wordt door verschillende auteurs soms verschillend gespeld:
Bradlea,BradlejaenBraddleyazijnallengenoemdnaardebotanicusRichard
Bradley.Dezenamen zijn welverschillend inspelling,maar hetverschil iszo
kleindaterernstiggevaarvoorverwarringbestaatalsmenzenaastelkaarvoor
verschillendetaxazougebruiken. Inditgevalbeschouwtmendezenamenals
orthografische varianten die,omdat zeopverschillendetypengebaseerd zijn,
homoniemen zijn.Dedrienamenwordendusalshetwarealséénzelfde naam
beschouwd.
Orthografischevariantenvaneenbepaaldenaamvooréénzelfdetypekomen
natuurlijkheelveelvoor.Ditzijngeenhomoniemen;allééndeoudstevormvan
denaam maggebruikt wordentenzijeenlaterevormgeconserveerdis.
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Latere homoniemen kunnen natuurlijk ook ontstaan bij naamsveranderingen. Als men de soort Sinapis arvensis L. wil overbrengen naar het geslacht
Brassicainovereenstemmingmetbepaaldetaxonomischeopvattingen,dan kan
men niet Brassica arvensis(L.) Xxx maken omdat er reeds een eerdere, op een
ander type gebaseerde (een andere soort dus) Brassica arvensiswas, namelijk
van Linnaeuszelf.Dezeoudste Brassicaarvensishoort nuhelemaalniet meerin
Brassica,dochdat doet erniettoe.SinapisarvensisL.kan in hetgenus Brassica
nooit Brassica arvensis heten.
De regel dat een later homoniem altijd onwettig is (tenzij geconserveerd)
dateert slechts van 1930.Voor dietijd was het gewoonte latere homoniemen te
accepteren als het oudste homoniem onwettig was of zelfs als het algemeen
beschouwd werd als een niet bruikbaar (later) taxonomisch synoniem. In de
praktijk bracht vooraldelaatstemogelijkheid velemoeilijkheden metzichmee:
eentaxonomisch synoniem blijft ietssubjectiefs. Wat deeneauteur als verenigd
beschouwt kan de ander scheiden. Het is vooral hierom geweest dat men te
Cambridge (1930) besloot de homoniem-regel absoluut te maken: alle latere
homoniemen zijn onwettigdochkunnen desgewenstgevalvoorgevalgeconserveerd worden. De naam Matthiola R. Brown (1812) werd in het verleden
algemeen gebruikt niettegenstaande het feit dat er een Matthiola Linnaeus
(1753)was,gebaseerd opeen ander type.De type-soort van Matthiola L.is M.
scabra Linnaeus, een soort die nu beschouwd wordt als behorende tot het
geslacht Guettarda Linnaeus. De naam Matthiola L. werd dan ook niet meer
gebruikt. Na 1930echter werd het noodzakelijk Matthiola R. Brown opde lijst
van nomina conservanda te plaatsen omdat deze naam nu onwettig geworden
was. Bij het conserveren 'corrigeerde' men tevens Robert Brown's oorspronkelijke spelling Mathiola tot Matthiola.
Overbodigenamen. 'Een naam isonwettigenmoet verworpen worden indien
dezenomenclatorisch overbodigwasbij depublikatie,datwilzeggenindien het
taxon waarvoor denaam werd gebruikt, zoalsdoor deauteur zelf omschreven,
het type van een naam of epitheton bevatte dat volgens de regels had moeten
worden gebruikt'.
Deze regel iseen van de belangrijkste en tevens één van de meest controversiële van de Code. In sommige gevallen leidt de regel namelijk tot wat zou
kunnen lijken ophetoverbodig scheppen vannieuwenamen.Alsmendetypenmethode echter consequent wiltoepassen,en verder aan het algemene beginsel
van de prioriteit wil vasthouden, dan blijkt deze regel goed te werken.
Twee voorbeelden:
a Adanson {Famillesdesplantes 2: 166. 1763)publiceerde denaam Caïnito
doch vermeldde als synoniem 'Chrysophyllum Lin.'. Adanson deed dit omdat
hij uiteraard nog niets afwist van onze huidige beslissing Linnaeus' Species
plantarum als beginpunt te nemen. Caïnito is namelijk een voor-linnaeaanse
naam van Plumier die volgens Adanson voorrang had op de latere naam
Chrysophyllum. Tengevolge van het besluit 1753als beginpunt van de botanischenomenclatuur tenemen isdeverhouding nu omgekeerd. Namen van voor
1753tellen niet meer mee tenzij zedoor een latere auteur na 1753opnieuw, en
nu geldig, gepubliceerd zijn. Caïnito Adanson (1763) en Chrysophyllum L.
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0753) hebben duspreciesdezelfde omschrijving endenaam vanAdanson is
overbodig omdat het genus zoals door Adanson omschreven het type van
Chrysophyllumomvatte.
De beslissing (genomen in Wenen in 1905)de namen van vóór de Species
plantarum(1 mei 1753)niettelatenmeetellenheeft talvannamenvanauteurs
diekortna 1753 publiceerden overbodiggemaakt. Linnaeushadzelf tamelijk
groteveranderingenaangebrachtindenomenclatuurvandegeneramaarwerd
hierinaanvankelijk nietgevolgd.Linnaeus'tijdgenoten diezijn veranderingen
nietaccepteerdenzijnnuinfeiteinhetongelijk gesteldenvelevandedoorhen
gebruiktenamen blijken nuoverbodigtezijn.
b DenaamLinumradiolaL.(1753)werddoorLamarckini778omgedoopt
inLimanmultiflorum(1778).Dezeomdopingisnuongeoorloofd enLamarcks
naam isonwettig. De soort Linum radiola L.werd later door Karsten ineen
eigengenusgeplaatstenkreegdenaamRadiolaradiola(L.)Karst.Dezenaamis
echternietgeldiggepubliceerdomdatzijnvormnietvoldoetaandevoorschriften:tautoniemenzijnimmersniettoegestaanindebotanie.Hetzounuvoorde
handliggenhetepithetonmultiflorumvan 1778tegebruiken:Radiolamultiflora(Lamarck) Ascherson (1864). Dit is echter onwettig: het epitheton van
Lamarck was overbodig en wasdaardoor dood geboren. Het kan niet meer
gebruiktworden,zelfsalheeftmenhetnodig.Mendientnuuitteziennaarhet
volgendeepitheton voordezesoort.Ditislinoides: Rothhadin 1788denaam
RadiolalinoidesgebruiktvoordesoortLinumradiola.Aangezientautoniemen
niettoegestaanzijnmochtRotheennieuwepithetonkiezen.Hijkonmultiflorum Lamarck ooknietgebruiken,eneenanderepitheton waserniet.

KEUZE VAN NAMEN BIJ TAXONOMISCHE
VERANDERINGEN
Debelangrijkste taxonomischeveranderingendieookresultereninnaamsveranderingen zijn: / De verandering van de omschrijving van een taxon door
splitsing;bijvoorbeeld hetsplitsenvaneengenusintweegenera,ofhetsplitsen
vanéénsoort intwee(art. 52-53).2Deverandering vandeomschrijving van
taxadoorsamenvoeging;bijvoorbeeld samenvoegingvantweegenera totéén
(art. 57).3 Verandering vandepositie vaneentaxon;bijvoorbeeld het overbrengen vaneensoort van hetenegenusnaar het andere(art. 54-56). 4 Het
veranderen van de rang van een taxon; bijvoorbeeld een variëteit wordt een
soort(art.60-61).
1 Verandering van deomschrijvingdoorsplitsing(art. 52-53).Alsmeneen
genusin tweegenera splitst, dan behoudt ééndeeldeoorspronkelijke naam,
namelijk het deel dat de type-soort bevat. Het genus Aesculus L. heeft tot
type-soort Aesculus hippocastanum L.Alsmeneennauwegenusomschrijving
toepastopdezegroepishetmogelijk deviersectiesalsgeneraoptevatten.De
sectiediedesoortAe.hippocastanum bevat(genaamdAesculussect. Aesculus)
blijft dan gewoonAesculusheten.Degenusnaam isgebonden aanhettypeen
het feit dat een auteur minder andere soorten om dit type rangschikt in zijn
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genus isirrelevant: zolang hij een genus heeft waarin Aesculus hippocastanum
voorkomt moet dat genus Aesculus heten. (Bij verwijding van de omschrijving
kan dit anders liggen.) De andere secties van het geslacht Aesculus krijgen de
oudst beschikbare namen: Pavia Poiret, Macrothyrsus Spach en Calothyrsus
Spach. Deze drie namen hebben andere type-soorten; de drie andere typesoorten worden bij deze opvatting beschouwd als te behoren tot verschillende
genera.
Alseen soort in tweeën (of inmeer soorten)gesplitst wordt dan behoudt het
deel met het type ook weer de oude naam. Juncus articulatus L. wordt nu
gewoonlijk beschouwd alseen samenstelvantweesoorten.Deeersteauteur die
de soort van Linnaeus splitste was G. F. Hoffmann: hij onderscheidde J.
lampocarpus en J. acutiflorus. Hoffmann had echter de naam J. articulatus
moeten behouden voor die soort die het type van Linnaeus bevatte:dit was de
soort die hij,ten onrechte dus J. lampocarpus noemde. Deze laatste naam was
dus overbodig en daardoor onwettig.
2 Verandering van de omschrijving door samenvoeging (art. 57). Als men
tweetaxa vandezelfde rangverenigt,danmoet mendeoudstenaam aanhouden
voor het verenigde genus. Toen K. Schumann in 1890 voorstelde de genera
Sloanea L. (1753), Echinocarpus Blume (1825) en Phoenicosperma Miquel
(1865)tebeschouwen alsééngenus,behield hij voor dewijdere omschrijving de
oudste naam, nl. Sloanea. Voor soorten en andere categorieën geldt een zelfde
procedure. Soms worden taxa samengevoegd die namen hebben die even oud
zijn (bijvoorbeeld uit hetzelfde boek): de auteur die de twee taxa samenvoegt
magdan kiezen.Alsmendetweesoorten TriticumaestivumL. (Sp.PI.85.1753)
en T. hybernum L. (Sp. PI. 85. 1753) verenigt, dan moet men de keus van de
eersteauteursvolgen diedezetweesoorten alséénopvatten. Dit waren Fiorien
Paoletti (1896)die T. aestivum L. kozen voor de gecombineerde soort.
3 Veranderingvanpositie (art. 54-56).Verandering vanpositieheeft slechts
nomenclatorischeconsequenties voor taxabenedenderangvangenus.Alsmen
een genus van de ene familie naar de andere overbrengt blijft de genusnaam
uiteraard geheel ongewijzigd. Als men echter een soort van het ene genus naar
een ander overbrengt ontstaat er in het algemeen een nieuwe combinatie. In
zulk een geval moet men namelijk het oorspronkelijke soortepitheton behouden tenzij er daardoor een later homoniem zou ontstaan of een tautoniem. In
sommige gevallen kan er ook een eerder gepubliceerd epitheton in de nieuwe
combinatie aangenomen moeten worden.
a Behoud van het epitheton. Als Antirrhinum spurium L. naar het genus
Linaria wordt overgebracht moet de soort Linaria spuria(L.) Mill, heten.
b Hersteld gebruik van het oudste epitheton. Toen Spergula stricta Sw.
(1799)door Schlechtendal in 1808naar het genus Arenaria werd overgebracht
konhetepithetonstricta nietbehouden worden omdateraleenArenaria stricta
Michx. (1803) was, een geheel andere soort. Er zou dus een later homoniem
ontstaan en de correcte naam was dan ook A. uliginosa Schlechtend. (1809).
Toen echter dezesoort in 1899door Hiern tot Minuartia gerekend werd, moest
het oudste epitheton, d.w.z. stricta, weer gebruikt worden: Minuartia stricta
(Sw.) Hiern.
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c Alsmendeappel,PyrusmalusL.(1753),tothetapartegenusMalusrekent,
dankanmenhetepithetonnietbehoudenomdatereentautoniemzouontstaan.
Decorrectenaamisdan Maluspumila Miller.
Voordeveranderingvanpositiemetbehoudvandezelfderang,vansubgenera,secties,subspecies,variëteiten,enz.,geldeninprincipedezelfderegels.
4 Veranderingvanrang(art.60-61).Hetiseenzeerbelangrijkeregeldateen
naamofeenepithetoningeenenkelgevalprioriteitheeftbuitenzijneigenrang.
Alsmendusderangvaneengenusofvaneentaxonvanlagererangverandert,
dantelthetoudeepithetonnietmeeindienervoorhettaxonindierangaleen
anderenaam ofepitheton beschikbaar is.Decorrectenaam vaneentaxon is
altijd deeerstewettigeindebepaalderang.Magnoliavirginianavar.foetidaL.
kanalseenapartesoortbeschouwdwordenenheetdan Magnoliagrandiflora
L.(1759)en niet Magnoliafoetida.Ophet moment nl.dat Sargent (1889)de
variëteittotsoortverhiefbleekhetdatdittaxonaldoorLinnaeusin1759onder
de naam M. grandiflora als soort beschreven was. Hoewel het variëteitsepithetonfoetidadusouder is,heeft het géénprioriteit alshet taxon alssoort
wordt aangemerkt.

NOMINA CONSERVANDA
De Code bevat lijsten van familie- en genusnamen die geconserveerd zijn
(Appendices11en 111),
De geconserveerde familienamen hebben altijd prioriteit indien zezouden
concurrerenmeteennaamdienietindelijstvoorkomt.Alsdusbijvoorbeeldde
familienaam CrassulaceaeA.P.deCandolle(1805)geconserveerd is(methet
type Crassula L.),dan betekent dit dat eenfamilie diehet genus Crassula L.
bevatsteedsdienaammoetdragentenzijéénvandeanderegenerahettypeis
van een andere geconserveerde familienaam van eerdere datum en er géén
specialebepalingtengunstevandenaamCrassulaceaegemaaktis.Hoeweldit
ingewikkeldlijktwerktditsysteemheeleenvoudig:alsmeneenfamilieopstelt
waarvan het genusFlacourtia L'Héritier deeluitmaakt, dan gebruikt mende
naamFlacourtiaceae(1824)tenzijéénvandeanderegenerahettypeisvaneen
oudere,eveneensgeconserveerde naam.Ditkan bijvoorbeeld zozijn alsmen
SamydaL. tot de Flacourtiaceae rekent. Er is namelijk een geconserveerde
familienaam Samydaceaedieuit 1808dateert. Menzoudan dus Samydaceae
moeten gebruiken, maar de Code schrijft speciaal voor dat in dit geval
Flacourtiaceaebehouden blijft.
Delijstvangeconserveerdegenusnamenisietsandersvanopzet.Hierinstaan
indelinkerkolommendegeconserveerdenamen,eninderechterkolommende
namen die verworpen moeten worden ten gunste van de betrokken nomina
conservanda. De verworpen namen zijn allen ouder dan de geconserveerde
namen maar zijn van verschillende aard. Zeworden alsvolgtaangeduid: (V)
orthografische varianten; (H) eerdere homoniemen; ( s ) nomenclatorische
synoniemen,d.w.z.synoniemendieopdezelfdetype-soortgebaseerdzijnalsde
geconserveerde naam;(=) taxonomische synoniemen,d.w.z.synoniemendie
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op een andere type-soort gebaseerd zijn maar waarbij in sommige of in vele
gevallen de type-soorten van de geconserveerde en verworpen namen beschouwd worden als te behoren tot één genus.
De geconserveerde namen zijn in het algemeen namen van enige betekenis,
waarvan het ongewenst isdatzetengevolge van dealgemene bepalingen vande
Code in onbruik zouden moeten raken. Namen diejarenlang in gebruik zijn
geweestendieintalrijke publikatiesvoorkomen blijken somseerdere homoniemen te hebben, of eerdere synoniemen. Deze eerdere namen waren meestal
gepubliceerd in weinig bekende literatuur. Vele gevallen van conservering zijn
ooknodiggeworden tengevolgevanveranderingen vandenomenclatuurregels,
zoals bijvoorbeeld de bepaling in 1930 dat alle latere homoniemen onwettig
zijn.
Sinds 1975ishet ook mogelijk namen (zowel van soorten als van genera) te
plaatsen opeenlijst van nominarejicienda. Dezebepalinggeldtvoor namen die
veelvuldig gebruikt zijn voor een taxon dat het type van de naam niet omvat
(art. 69.1).

INTERNATIONALE ORGANISATIE
De internationale nomenclatuurregels, zoals neergelegd in de International
Code of Botanical Nomenclature, zijn het resultaat van internationaal overleg
en samenwerking. De om de vijf jaar gehouden Internationale Botanische
Congressen (Xle Seattle 1969; Xlle Leningrad 1975) hebben een sectie
Nomenclatuur waaraan elkegeïnteresseerde kan deelnemen endiede voorstellen behandelt die in de afgelopen jaren in de vakliteratuur gedaan zijn met
betrekking tot veranderingen en aanvullingen van de bestaande regels. In hun
huidige vorm gaan de regels terug op de door Alphonse de Candolle in 1867
aan het toenmalige congres te Parijs voorgestelde Lois de la Nomenclature
Botanique. Sindsdien heeft mendezeregelsverbeterd enaangevuld opverschillende congressen. Men kan gerust zeggen dat vooral na het congres te
Cambridge (1930)de regels algemeen geaccepteerd zijn.
Tussen decongressen inisdeInternational Association for Plant Taxonomy
(I.A.P.T.) belast met de algemene gang van zaken; specifieke kwesties worden
onderauspiciën vandezeverenigingbehartigd dooreenaantaldoorhet congres
benoemde nomenclatuur-commissies. Van deze commissies is het Editorial
Committee belastmethetuitgeven vandenieuwecodeinovereenstemming met
de besluiten van het laatste congres. Andere commissies bestuderen bijvoorbeeld voorstellen tot hetconserveren van namen. Er iseenGeneral Committee
dat algemene problemen bestudeert en dat ook in bepaalde gevallen de regels
interpreteren kan.
Elkcongresbenoemteen 'rapporteur-général' voordebotanische nomenclatuur wiens taak het is de voorstellen aan het volgend congres aan te bieden
vergezeld van technisch commentaar. Na het congres isde rapporteur verantwoordelijk voor het publiceren van denieuweeditie van decode inzijn functie
als voorzitter van het Editorial Committee.
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De International Association for Plant Taxonomy is een internationale
vereniging van individuele plantensystematici (circa 2.000uit 80 verschillende
landen)en van taxonomische instituten (circa 300). Deze vereniging heeft een
administratief bureau (International Bureau for Plant Taxonomy and
Nomenclature) dat te Utrecht gevestigd isin het Instituut voor Systematische
PlantkundevandeRijksuniversiteit. DitBureau heeft tottaakde administratie
van de vereniging, het uitgeven van het tijdschrift Taxon en de boekenserie
Regnum vegetabile en levert zoveel mogelijk diensten aan de diverse
nomenclatuur-commissies.
De I.A.P.T.iseenzelfstandige organisatie, maar alszodanigaangesloten bij
de International Union of Biological Sciences (I.U.B.S.) waarvan zede sectie
van plantensystematiek vormt. De I.U.B.S. iseen lichaam waarvan een groot
aantal landen lid zijn en dat financiële steun geniet van die landen en van
Unesco voor haar wetenschappelijke activiteiten. Bij deze activiteiten hoort
van oudsher hetbehartigen vandebelangen vandeinternationale organisaties
op het gebied van de bacteriologische, de zoölogische en de botanische
nomenclatuur.
De 'Code' geeft in haar 'Division m ' de procedure weer volgens welke de
nomenclatuur-commissies werken,hoedesectienomenclatuur vaneencongres
georganiseerd moet worden en hoe de Code zelf veranderd kan worden.

BELANGRIJKSTE LITERATUUR
CODES

International Code of Botanical Nomenclature adopted by the Twelfth International
BotanicalCongress,Leningrad,July 1975.Prepared andeditedbyF.A.Stafleu,chairman,V.Demoulin,W.Greuter,P.Hiepko,I.A.Linczewski,R.McVaugh,R.D.Meikle,
R. C. Rollins,R. Ross,J. M.Schopf,members,E.G. Voss,secretary of the Editorial
Committee.Utrecht 1978(Regnumvegetabilevol. 97).
Bijdetoepassingvandehierbovenslechtsschetsmatigweergegevennomenclatuurregelsraadplegemenaltijddezelaatsteeditievande'Code'.Denomenclatuurregelszijner
inopgenomeninhetEngels,FransenDuits.DeCodegeeft ookdevolledigelijstenvan
geconserveerdenamenenheeft eenzeeruitvoerige subject-index.
InternationalCodeofNomenclaturefor CultivatedPlantsiç8o.Formulatedandadoptedbythe International Commission for theNomenclature of Cultivated Plants ofthe
International Union of Biological Sciences.Edited by the Editorial Committee of the
Commission.Utrecht 1980(Regnumvegetabilevol.104).
DezeCoderegeltdenaamgevingvangekweekteplantenvoorzoverditnietalgebeurt
inde'BotanischeCode'.De'cultivatedCode'houdtzichdusvoornamelijk bezigmetde
naamgeving van de gekweekte variëteiten, cultivars genaamd ('ras', 'Sorte', 'variety',
'variété','sort','razza').
Dealgemene'BotanischeCode'geldtnietvoordenomenclatuurvanbacteria.Erzijn
zoveelspecialebepalingenenafwijkingen datvoordebacteriaendevirusseneenaparte
codeisuitgegeven.
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INDICES
PHANEROGAMEN:Indexkewensisplantarumphanerogamarum, 2delenen 15supplementen.
Oxford 1893-1974. De Index kewensis vermeldt alle genus-en soortnamen gepubliceerd
sinds het beginpunt van de botanische nomenclatuur met bibliografische verwijzingen
naar de plaats van publikatie. Als bibliografisch hulpmiddel van de taxonoom onovertroffen. Het opzoeken vaneen naam wordt bemoeilijkt doordat er vijftien supplementen
zijn plus nog een groot aantal lijsten van addenda en corrigenda. Verschillende instituten hebben daarom op verschillende wijze getracht eengeïntegreerd exemplaar samen te
stellen. De Index wordtdoor destaf vandebibliotheek vande Royal BotanieGardens te
Kewbijgehouden. Desupplementen verschijnen om de 5jaar. Vanaf het 14e supplement
worden ook de namen van Pteridofyten vermeld. Voor geschiedenis en aard van bewerking zie Taxon 15: 270-274. 1966.
PTERIDOPHYTA:C. T. A. Christensen, Index Filicum, siveenumeratio omnium generum
specierumque Filicum et Hydropteridum ab anno 1753 ad finem anni 1905
descriptorum. Kopenhagen 1905-1906. Drie supplementen (1906-1933), Kopenhagen
1913-1934;Supplementum quartum pro annis 1934-1960,door R. E.G. Pichi-Sermolli,
Utrecht 1965(Regnum vegetabile vol. 37).
Met het publiceren van het vierde supplement is deze Index afgesloten: de na i960
gepubliceerde namen van Pteridofyten zullen worden opgenomen in de toekomstige
supplementen van de Index kewensis.
HEPATICAE: C. E. B. Bonner, Index Hepaticarum, acht afleveringen. Weinheim, Lehre
1962-i977; wordt voortgezet.
BRYOPHYTA:R. vanderWijk,W.D. Margadant enP.A.Florschütz,Index Muscorum, 5
delen (A-Z). Utrecht 1959-1967 (Regnum vegetabile vols. 17, 26, 33,48,65).
LICHENES:A.Zahlbruckner, Cataloguslichenumuniversalis, 1odelen. Leipzig 1921-1940.
I. Mackenzie Lamb, Index nominum lichenuminter annos 1932et i960 divulgatorum.
New York 1963.
FUNGI: P. A. Saccardo, Syllogefungorum omnium hueusquecognitorum, 25 delen. Pavia
1882-1931 (namen tot 1919).
Commonwealth Mycological Institute, Index of Fungi, a list of names of new genera,
speciesand varieties of Fungi, newcombinations and newnames,compiled from world
literature. Kew, vols,i-x, 1940-x(during 1940-1948issued as supplements ofthe Review
of appliedMycology). De namen gepubliceerd in de periode 1920-1939zijn door Petrak
verzameld in zijn Lists, nu herdrukt als een deel van de Index of Fungi.
G. C. Ainsworth, Ainsworth &Bisby's Dictionary of theFungi,ed. 6. Kew 1971.
ALGAE:J.B.De-Toni, Syllogealgarum omniumhucusquecognitarum, 6delen.Pavia 18891924. (Na dit werk is geen samenvattende index meer verschenen. Wel zijn er enkele
kaartsystemen uitgegeven en gestencilde lijsten, maar deze zijn onvolledig en slechts in
weinig exemplaren verspreid. Een Index algarum isin voorbereiding.)
ALLE GENUSNAMEN VAN HET PLANTENRUK: Index nominum genericorum.Samengesteld
door de I.A.P.T. Iedere tekst is bewerkt door een specialist en bevat informatie over
plaats van publikatie van de betreffende genusnaam, de nomenclatorische status van de
naam (wettig of onwettig), de type-soort, een eventuele verwijzing naar een wettig
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synoniem en de hoofdafdeling ende familie waartoe hetgenus gewoonlijk wordt gerekend.DeIndexwordt samengesteld door 125auteurs.DeIndexisopgeslagenindevorm
vaneenelektronischedatabank. Eenuitgaveinboekvorm,metinformatie over ongeveer
65.000namen, verscheen in 1979:E.R. Farr,J.A.Leussink, F.A.Stafleu, Index nominumgenericorum (plantarum), 3delen.Utrecht 1979(Regnumvegetabilevols. ioo, 101en
102).

L. Pfeiffer, Nomenclator botanicus, Nominum ad finem anni 1858publicijuris factorum,classes,ordines,tribus,familias,divisiones,genera,subgeneravelsectionesdesignatium enumeratio alphabetica. 2delen. Kassei 1873-1874. Deenigevrijwel complete lijst
van allenamen vantaxa bovenderangvansoort tot 1858.Pfeiffer geeft ookhet gebruik
aan vandenamen bijlatere auteurs.
FOSSIELE PLANTEN: H. N. Andrews, Index of generic names offossil plants 1820-1965.
Geological Survey Bulletin 1300. Washington 1970.
NAMEN VAN LINNAEUS: H.E. Richter, Caroli Linnaei systerna,genera, species plantarum
unovolumine. Leipzig 1835.
GRAYHERBARIUMINDEX:Eenkaartsysteem vanmeerdan265.000kaarten metdenamen
van sinds 1886 gepubliceerde nieuwe namen voor vaatplanten vanhet Westelijk
Halfrond. Sinds 1956publiceert menook geleidelijk aandenamen van infraspecifische
taxadievoor 1886gepubliceerd werden.Denamen vansoorten engeneravanvóór 1886
worden inde Index kewensis gevonden. De index wordt uitgegeven door het Gray
Herbarium, Harvard University, Cambridge, MA,U.S.A. en is- tot aan eind 1966 ook beschikbaar in boekvorm.
GENUS-ENFAMILIENAMENVANSPERMATOPHYTAENPTERIDOPHYTA :J.C.Willis,A dictiona-

ry of the flowering plants andferns, seventh edition revised byH.K.Airy Shaw.
Cambridge (G.B.) 1966.
BOTANISCHE L I T E R A T U U R

Algemeen
G.A.Pritzel, Thesaurusliteraturae botanicae omnium gentium indearerum botanicaruminitiisadnostra usquetempora. Quindecim milliaoperumrecensem. Editionemnovemreformatant. Leipzig 1872-1877.
B. D.Jackson, Guidetotheliteratureofbotany;beingaclassified selectionof botanical
works, including nearly 6000 titles not given in Pritzel's Thesaurus. London 1881, herdrukt NewYork en Londen 1964.
F. A. Stafleu, Taxonomie literature. A selective guide to botanical publications with
dates, commentaries and types. Utrecht-Zug 1967 (Regnum vegetabile vol. 52);ed. 2,
F. A.Stafleu enR.S.Cowan, Utrecht, deel 1, 1977 (Regnum vegetabile vol.94),
deel 2, 1979 (Regnum vegetabile vol.98),deel 3, 1981 (Regnum vegetabile vol. 105),
delen 4-6voorzien voor 1981-1986.
C. Nissen, Diebotanische Buchillustration, ihre Geschichte und Bibliographie, zweite
Auflage, 3delen Stuttgart 1966.
B. H. Soulsby, A catalogue of the works of Linnaeus (and publications more
immediately relating thereto preserved in the libraries of the British Museum
(Bloomsbury) and the British Museum (Natural History) (South Kensington)) ed. 2.
London 1933.

79

Bibliografische tijdschriften of seriewerken
Biological abstracts, Baltimore i926-x(van 1918-1926: Botanical abstracts).
Excerpta botanica, SectioA,Taxonomia et chorologia, redacteur M. Nolte, Stuttgart,
i-x, 1959-x.
Thesauruslitteraturae mycologicae etlichenologicaeratione habita praecipue omnium
quae adhuc scripta sunt de mycologia applicata; redacteuren G. Lindau en P. Sydow, 5
delen, Leipzig 1908-1917. Supplementum 1911-1930; redacteur R. Ciferri, 3 delen.
Cortina 1957-1958.
Bibliography of systematic mycology gepubliceerd door het Commonwealth
Mycological Institute. Kew 1950-x.
AETFA TIndex, Index of the papers on systematic phanerogamy and of the new taxa
concerning Africa south of the Sahara and Madagascar. Published by the Association
pour l'Étude Taxonomique de la Flore d'Afrique Tropicale,jaarlijks, 1954-x.
Algemene commentaren
A. A. Pulle, Compendium van de terminologie, nomenclatuur en systematiek der
zaadplanten, 3edruk, Utrecht 1952.Dederde druk van hetCompendium bevat opp.74136een uitvoerig gecommentarieerd overzicht van de botanische nomenclatuur, vooral
ook van dehistorische achtergronden, geïllustreerd met velevoorbeelden. Dat overzicht
isgebaseerd opde teStockholm (1950)aangenomen nomenclatuurregels. Sindsdien zijn
er enkeleverfijningen encorrecties aangebracht, doch in principe iser weinig veranderd.
W. T. Stearn, An introduction to theSpeciesplantarum andcognate botanical works of
Carl Linnaeus, in: Linnaeus, Species plantarum, Ray Society facsimile edition, vol. 1,
1957. Een uitvoerige inleiding tot de werken en vooral de nomenclatuur van Linnaeus.
J. L. Heller and W. T. Stearn, An appendix to theSpeciesplantarum of Carl Linnaeus,
in: Linnaeus, Speciesplantarum, Ray Society facsimile edition, vol. 2, 1957. Bevat o.a.
een zeer uitvoerig overzicht over de door Linnaeus gebruikte oudere literatuur.
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3 Systematiek vande Spermatofyten

AFDELINGSPERMATOPHYTA
Houtigeofkruidachtigeplanten.Sporofyt isgoedontwikkeldenheterospoor.
Degametofyt iszeerkleinenontwikkelt zichgeheelofgrotendeelsbinnende
sporangia.Hetmicrosporangium(anthère;helmknop)vormtdemicrosporen
dieindezegroeppollenkorrels(stuifmeelkorrels) genoemdworden.Depollenkorrels vormen binnen de anthère de gametofyt die in de meer primitieve
groepen(bijvoorbeeld Cycadospermae)uit i pollenbuiscel, iof2prothalliumcellen,eensteelceleneenfertieleandrogenecelbestaat.Dezelaatstecellevert
degeslachtscellen.BijdeAngiospermaewordennaastdepollenbuiscelalleen2
geslachtskernengevormd.Depollenbuiscelgroeitlanguitenbrengtdeantherozoïdenofdemannelijke kernennabijdeeicel.Deeicelontstaat ineensterk
of zeer sterk gereduceerde gametofyt die in het macrosporangium, hier de
nucellusgenoemd,wórdtgevormd.Nadereductiedelingvandemacro-sporemoederceldesintegreren veelal3cellen.Deoverblijvende celisdeembryozakmoedercel.Indez.g.'abnormale'ontwikkelingdesintegrerenmindercellenbij
devormingvandeembryozak.Denucellusisomgevendoor 1 of2integumenten dieaan de top een opening vrij laten:demicropyle. Nucellus + integumentenwordenzaadknop(ovulum)genoemd.Indeembryozakontwikkeltzich
een,uitzeerweinigtotveelcellenbestaande,gametofyt waaropaandezijdevan
demicropyle 1 ofmeerarchegonia ofslechts 1 ofmeereicellen worden gedifferentieerd.Nadebevruchtingvandeeicelontstaateenkiem(embryo)met 1 of
meerkiembladen (cotylen)dieingeslotenwordtdoorvoedingsweefsel,hetendosperm.Dit geheelwordt omgevendoor eenmeerofminder harde beschermende laag,de zaadhuid, die ontstaat uit het (de) integument(en). Het zaad
bestaat dus uit de kiem, het endosperm (soms al spoedig door de kiem geresorbeerd)endezaadhuid.Naeenkortereoflangererustperiodegroeitdekiem
uit tot de nieuwe sporofyt. Het endosperm kan worden onderscheiden in
primair ensecundair endosperm naast hetperispermdat nucellusweefselis.
Het aantal soorten dat tot deSpermatofyten gerekend moet worden isnatuurlijk afhankelijk vandesoortomgrenzing,maarkanopca.350000worden
gesteld.
ONDERAFDELING I CYCADOSPERMAE
Kleine bomen, heesters of klimplanten, op een honderdtal soorten na uitgestorven. In de stammen veel merg, brede mergstralen en weinig secundair
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xyleem. Bladeren macrofyl met veervormige vertakkingen en/of nervatuur.
Microsporangia en ovula op bladeren of fyllomatische vertakkingsstelsels,
zelden de ovula rechtstreeks op de as van een strobilus.
i Orde Cycadales
Houtige planten met meestal onvertakte stam, soms met ondergrondse knolvormige stam. Secundair hout gering van afmeting, veel merg en vrij dikke
schors. Schors en merg met vertakte slijmkanalen, dieeen gomachtig produkt
afscheiden. Vaatbundels endarch. Geen houtvaten in het secundaire hout.
Bladeren groot, geveerd, zelden dubbelgeveerd, in een spiraal staand, aan de
top van de stam een dichte kroon vormend, afgewisseld door kleine schubvormigebladeren. Bladeren ofbladvinnen somsinknopopgerold.Na afvallen van
de bladeren de blijvende harde bladvoeten de stam alseen pantser omgevend.
Planten 2-huizig. Microsporofyllen schubvormig, verenigd tot strobili (kegels),
met i of enkele aan de top van de stam. Microsporofyllen met vele microsporangiën (pollenzakjes) aan de onderzijde. Microgametofyt met slechts i prothalliumcel en een buiscel. Antherozoïden met een spiraalband met trilharen.
Macrosporofyllen aan de top van de stam al of niet in een compacte strobilus
bijeenstaand. Zaadknoppen atroop, met een dik 3-lagig integument en een
nucellus, die aan de bovenkant een pollenkamer heeft. Het macroprothallium
(primair endosperm) blijft ingesloten in de nucellusen vormt aan de zijde van
de pollenkamer 2-vele archegoniën, die 2-4 halscellen hebben. Zaadhuid gevormd door integumentmetvlezigebuitenlaagenhardebinnenlaag.Kiem met
meestal 2cotylen, veel primair endosperm. Zaad heeft nauwelijks rustperiode
tussen rijp worden en kiemen.
Bladeren vaak als 'palmblad' voor grafkransen e.d. Merg uit de stammen
('sago') en primair endosperm uit de zaden zijn bron van zetmeelvoedsel voor
primitieve volken, vaak alleen alsander voedsel schaars is.Alle Cycadales zijn
min of meer giftig, de bladeren zowel als de zaden. Vooral in Australië zijn
veevergiftigingen geconstateerd.
FAM. CYCADACEAE
Kleine bomen met onvertakte stam. Bladeren enkelgeveerd, niet opgerold in
knop, de 1-nervige bladvinnen wel. Macrosporofyllen met vele spiraalsgewijs
aan detop van delater doorgroeiende stam geplaatst, met geveerd tot gezaagd
steriel topgedeelte en 2-12 zaadknoppen aan de rand van het onderste deel

(fig- OAlleen Cycas(15),Madagascar enO.-Afrika, AziëenAustralië.
FAM. ZAMIACEAE

Kleine onvertakte bomen of planten met ondergrondse knolvormige stam.
Bladerenenkelgeveerd ofdubbelgeveerd (alleen Bowenia), somsinknop opgerold, de bladvinnen met evenwijdige nervatuur zonder hoofdnerf, of
(Stangeria) veernervig.Macrosporofyllen schubvormig,tot eencompacte stro82

bilus verenigd, met steriele min of meer schildvormige top en met 2
zaadknoppen (fig. 2).
9 genera met ca. 85soorten in tropisch tot subtropisch Amerika, Afrika en
Azië.
Dioon (3), Mexico. Zamia(30), van Florida tot in Z.-Amerika. Encephalartos (30),
tropisch en subtropisch Afrika. Macrozamia (14), Australië. Bowenia (2), Australië.
Stangeria(1),tropisch Afrika.
2 Orde Pteridospermales
Geheeluitgestorven, moeilijk tedefiniëren orde.Menkanertoerekenen dez.g.
Zaadvarens met o.a. devolgendefamilies: Lyginopteridaceae uithet Carboon,
Medullosaceae uit Carboon en Onder Perm, Corystospermaceae uit het Trias
en Peltaspermaceae uit Perm en Trias. De Caytoniaceae (Trias tot Krijt) zijn
waarschijnlijk verwant en verder misschien de Glossopteridaceae (Boven
Carboon tot Onder Trias).
De bladeren waren geveerd of hadden een veervormige nervatuur, maar
een/deeerstevertakking(en) kon(den)dichotoom zijn. Depollen-organen warenvaaksynangiaal,d.w.z.opgebouwd doorvergroeiingvan microsporangiën.
Zaadknoppen en microsporangiate stelsels stonden veelal op bladeren of op
vertakkingsstelsels die interpretatie als fylloom (blad-metamorfose) toelaten.
3 Orde Bennettitales
Geheel uitgestorven orde van planten met het uiterlijk van de Cycadales. De
bladerenwarenenkelgeveerd enstonden aan detoppenvandekorte,weinigof
niet vertakte stammen. De strobili waren i-slachtigbijde Williainsoniaceae, 2slachtig bij de Cycadeoideaceae. De microsporangia bevonden zich op sporofyllen die in één krans stonden. De zaadknoppen stonden rechtstreeks op de
strobilus-as, afgewisseld door steriele schubben (parafysen).
De groep is beperkt tot het Mesozoicum.

ONDERAFDELING II CONIFEROSPERMAE
Houtigeplanten,vaakmetharskanalen.Weinigmerg,veelsecundairxyleemin
de stammen. Bladeren macrofyl met dichotome nervatuur, of evenwijdignervig(dichotomieën inde bladvoet),of (secundair?) microfyl met onvertakte
nerfendan veelalnaald- ofschubvormig. Micro-enmacrosporofyllen meestal
in strobili.
1 Orde Ginkgoales
FAM. GINKGOACEAE

Bomen met lange loten en korte loten. Schors en merg niet bijzonder sterk
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ontwikkeld. Goed ontwikkeld secundair hout zonder houtvaten. Lysigene
hars- of slijmholten en tannine bevattende cellen. Knoppen met vele knopschubben. Bladeren wig- tot waaiervormig met dichotoom vertakt
nervenstelsel;de bladeren aan de lange loten meestal diep ingesneden, die aan
dekorte loten met gegolfde rand, niet ingesneden. Eindknoppen van een lange
lootvormen meestal weereen langeloot,zijknoppen vormen meestal een korte
loot. Tweehuizig. Mannelijke strobili op dekorte loten inde okselsvan schubvormigebladeren(fig.3).Microsporangioforen (sporofyllen?)vrijveruitelkaar
in een spiraal, zodat de strobilus op een 'katje' gelijkt. Microsporangioforen hebbeneendunnesteelmetverbredetop,waaraandeonderzijde2(zelden
meer)pollenzakjes hangen,diebijrijpheid metoverlangsespleet openspringen.
Microgametofyt ontwikkelt 2 prothalliumcellen, een haustoriaal groeiende
buiscelen2antherozoïden meteenspiraalbandmettrilharen. De zaadknoppen
meestal 2 (zelden meer) bijeen op de top van een vrij lange steel, met een
verbrederingaandebasisvandezaadknoppen (cupula).Zaadknop atroop met
een drielagig integument. Aan de top van de nucellus een pollenkamer. De
macrogametofyt vormt eenzetmeelrijk primair endosperm enmeestal 2archegoniën met 2halscellen eneen buikkanaalcel. Boven dearchegoniën wordt een
ringvormige archegoniënkamer gevormd. Zaad met vlezige buitenlaag en
harde binnenlaag. Kiem met 2 cotylen. Zaad kiemt meestal vrij spoedig na
rijpwording.
Recent alleen Ginkgo bilobauit China, maar ook daar waarschijnlijk alleen
gekweekt bekend. Van Chinaeerstnaar Japan overgebracht (1ie, 12eeeuw)en
vandaar over de gehele wereld, het eerst inca. 1740naar de Utrechtse botanische tuin. De boom wordt thans vrij veel gekweekt in parken en tuinen. In
Japan worden de zetmeelrijke zaden gegeten.

2 OrdeCordaitales
Geheel uitgestorven orde uit Carbopn enPerm. Het waren bomen metlangelliptischebladerenvoorzienvanevenwijdigenervatuur(dichotoomvertaktin
de uiterste bladvoet). De strobili waren i-slachtig en samengesteld. Op de
hoofdas stonden in de oksels van schutbladeren (dekschubben) kleine
vertakkingsstelsels met een aantal steriele aanhangsels en een aantal schubbenof steekjes metmicrosporangiën resp.zaadknoppen.
Deordewordtbeschouwd alseenvooroudervande Coniferales.
3 OrdeConiferales
Bomen of heesters metharskanalen. Bladeren meestal klein,naaldvormig of
schubvormig, zelden breder en groot, verspreid of kruisgewijs tegenoverstaand, ofinkransen. Strobili vaak metenigesterieleschubben aan debasis.
Mannelijke strobilimeestmetvrij veelschubvormige microsporofyllen die2velepollenzakjesdragen.Pollenkorrelsmetofzonderluchtblazen.Vrouwelijke
strobilusmetmeestvele,somsweinigezaadschubben dievaak inde'okselvan
eenbractée(dekschub)staan,elkezaadschubmet2-vele(zelden 1)zaadknoppenaandebovenzijde.Zaadknopzonderpollenkamer.Microgametofyt met2
of meer prothalliumcellen, zelden zonder. Bevruchting door een pollenbuis,
geenantherozoïden. Kiemmet2-15cotylen.Zaadmeestalmetrustperiode.
FAM. ARAUCARIACEAE

Bomen met vrij sterk ontwikkeld merg en veel harskanalen in de schors.
Tracheïden met alternerenderijendicht bijeenstaande hofstippels. Zijtakken
vaak in kransen dicht opeenstaand, de secundaire takken vaak afvallend.
Bladeren in een spiraal, breed en leerachtig met een aantal parallel lopende
nerven,oflijn-,priem-ofsikkelvormig.Meestali-huizig.Mannelijkestrobilus
(fig. 4)bijna even groot alsde vrouwelijke kegel,eindstandig aan een korte
bebladerdezijtak.Mannelijke sporofyllen ineenspiraal,gesteeldmetverbreed
leerachtiguiteinde,waarzijaandeonderzijdevandebasis4-20langwerpigepollenzakjes dragen. Pollenkorrels zonder luchtblazen. In de microgametofyt
wordt een aantal (ca. 15)prothalliumcellen gevormd. Vrouwelijke strobilus
eindstandig aan een korte bebladerde zijtak, met velein een spiraal staande
zaadschubben,elk met 1 basalezaadknop,demicropylenaar destrobilus-as
gericht. BijAraucaria op debovenzijde van de schub eenligula diedezaadknopomsluit. Mogelijkeinterpretatie,gesteunddoor hetvaatbundelverloop:
de schub is vergroeiing van dekschub en zaadschub, de ligula bij Araucaria
ishet vrije deelvan dezaadschub. De vrouwelijke gametofyt (primair endosperm) vormt tot 25archegoniën met vele halscellen. Rijpe kegels met houtigeschubbenmetgrotegevleugeldezaden,uiteenvallend.Kiemmet2of4cotylenenveelendosperm.
2generametca.40soorten ophetZ. halfrond.
Araucaria(ca.20), inZ.-Amerika,Australië,NieuwGuineaenNieuwCaledonië. Het
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hout isvangoedekwaliteit, maar komt weinigopdeEuropesemarkt (o.a.Paranapine
vanA. angustifoliauitBraziliëenArgentinië,HooppinevanA.cunninghamüuitNieuw
GuineaenAustralië).Zaden vanA.araucanae.a.soortenwordengegeten.A. araucaria
(Chili, Argentinië; 'monkey puzzle') wordt als sierboom geteeld, A. heterophylla
(Norfolk Eil.; kamerden)alskamerplant. Agathis(ca.20),inMalesia,Australië,Nieuw
Zeeland,NieuwCaledoniëenPolynésie.Eveneenswaardevol hout(Kauri).Kopalisde
harsdiebijsommigesoortenovervloedigis,toepassingbijvernis-enlakbereiding.
FAM. P O D O C A R P A C E A E

Bomen of heesters met 1-3 harskanalen in de bladeren en weinig merg.
Bladeren meestalineenspiraal,naald-ofschubvormigofvrijgrooten langwerpig, leerachtig, soms (Phyllocladus) met bladachtig verbrede korte zijtakken
(fyllocladiën). Meestal 2-huizig. Mannelijke strobilus eindstandig of axillair,
meestalmetvelemicrosporofyllen, elkmet2pollenzakjes. Pollenkorrels meestalmet2luchtblazen.Mannelijke gametofyt vormtmeestal2prothalliumcellen,
diezichlaterdoor secundairedelingen vermeerderen, waarna de tussenwanden
echter vóór de bestuiving verdwijnen. Vrouwelijke strobilus meestal axillair,
soms eindstandig, vrij dicht met schubben bezet, waarvan meestal slechts
weinige, en dan de bovenste, fertiele zaadschubben zijn. Zaadschub met 1
zaadknop aan de bovenzijde. Vaak per strobilus maar 1 of 2zaadknoppen die
tot ontwikkeling komen.Dezaadknop heeft demicropyle naardebasis gericht.
Vanuit de zaadschub groeit vaak een bladachtig aanhangsel (epimatium) dat
tenslotte de zaadknop vrijwel geheel omhult. Zaad ongevleugeld, het epimatium vaak met de zaadhuid vergroeiend (Podocarpus). Kiem met 2cotylen.
12genera met ca. 130soorten bijna alleen op het Z. halfrond.
Podocarpus(ca.70)(fig.5),metlangwerpige,aandevoetversmaldetotkortgesteeldebladeren,tropen en subtropen van het Z. halfrond met enkele soorten tot Japan enCentraal Amerika. Dacrydium (20),bomen en struiken met schubvormige of priemvormigebladeren inZuidoost AziëvanThailand totdeSalomon eilandenenFiji,Tasmanië,
NieuwZeeland,NieuwCaledoniëen 1 soortinChili.Phyllocladus(5),met fyllocladiën,
NieuwZeeland,TasmaniëenhetoostelijkdeelvanMalesiavandeFilippijnen totNieuw
Guinea.Podocarpussoortenleverengoedbruikbaarhout,o.a.P.latijolius, Yellowwood
ofPodo,uit Z.-Afrika.
FAM. P I N A C E A E

Meestal bomen met harskanalen in hout en bladeren. Deze in een spiraal
staand, naaldvormig, vaak ookmetschubvormige bladeren enmet korte loten,
waaraan naast schubvormige bladeren groepjes naaldvormige bladeren staan;
korte loten nooit afvallend. Bladeren meestal blijvend. Meestal i-huizig.
Mannelijke strobili axillair of terminaal aan de korte loten met vele in een
spiraal staande sporofyllen, elk met 2 pollenzakjes (fig. 6); pollenkorrels
meestal met 2 luchtblazen. Mannelijke gametofyt met 2 prothalliumcellen.
Vrouwelijke strobili terminaal of axillair, met vele, in een spiraal staande
dekschubben met in de oksel van iedere dekschub een zaadschub, die aan
de bovenzijde 2 zaadknoppen draagt, met de micropyle naar de basis gericht
(fig. 7). Dekschubben of zaadschubben of beide na bestuiving vergroot en
verhout, te zamen de min of meer houtige kegel vormend. Zaden gevleugeld. Kiem met 2-vele cotylen.
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Fig-5
Fig-7
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iogenera met 230soorten o p vrijwel het geheleN . halfrond, m a a r vooral in de
koud-gematigde streken.
Onderfamilie Abietoideae. Alleen lange loten. Kegel in het eerstejaar rijp wordend.
Abies (50), gebergten N. halfrond, grote bomen, met rechtopstaande kegel, die bij
rijpheid uiteenvalt. Pseudotsuga (5),Pacifisch N.-Amerika en O.-Azië,met hangende in
zijn geheel afvallende kegel, dekschub smal, 3-slippig, langer dan de zaadschub. Tsuga
(10), O.-Azië en N.-Amerika, met duidelijke bladkussens, kegel als vorige, dekschub
klein. Picea (40), N. halfrond, met bladkussens, dekschubben zeer klein.
Onderfamilie Larkoideae. Lange loten met ineen spiraal staande naalden en korte loten
met naalden in bosjes.
Pseudolarix (1), goudlork, O.-China, loofverliezend, kegel bij rijpheid uiteenvallend.
Larix (10), lork, N. halfrond, koud-gematigd en subarctisch, loofverliezend, pollenkorrelszonder luchtblazen, kegelniet uiteenvallend, in 1jaar rijp. Cedrus(4),ceder, mediterranegebergtenenW.-Himalaya, naalden blijvend, kegelna 2-3jaar rijpen uiteenvallend.
Onderfamilie Pinoideae. Lange loten alleen met schubvormige bladeren, die okselstandigekorte loten dragen. Korte loten met enkele schubvormige bladeren en meest 2, 3of5
naaldvormige blijvende bladeren. Dekschub bijrijpheid vandekegelverdwijnend. Kegel
in 2-3jaar rijp wordend. Hout zeer harsrijk.
Alleen Pinus(ca. 100), N. halfrond en subtropen en gebergten van de tropen.
Inveledelenvandewereld worden soorten vandezefamilie geteeld voor hethout en/of
als sierboom, in Nederland o.a. Abies alba,zilverspar; Pseudotsuga menziesii, Douglasspar (hout: Oregon pine); Picea abies, fijnspar ('vurenhout'); Larix leptolepis, Japanse
lork; Cedrus atlantica, Atlasceder; Pinus sylvestris, grove den ('grenenhout'); P. nigra,
zwarte den. Ander belangrijk produkt is terpentijn, o.a. gewonnen uit Larix decidua,
Pinus sylvestris, nigra,pinaster en merkusii. Eetbare zaden hebben o.a. Pinus cembra,
arve en P. pinea.
FAM. T A X O D I A C E A E

Meestal hoge bomen. Harskanalen aanwezig. Bladeren meestal in een spiraal
staand, soms in 2 rijen, soms aan afvallende dwergloten
(Metasequoia,
Taxodium), meestal blijvend, naald,- priem-, of schubvormig. Bij Sciadopitys
lange naaldvormige cladodiën. Eenhuizig. Mannelijke strobili met in een spiraal staande microsporofyllen, elk met 2-9 pollenzakjes. Vrouwelijke strobili
met zaadschubben in een spiraal of zelden tegenoverstaand (Metasequoia),
bijna geheel vergroeid met de dekschubben, elk met 2-9 zaadknoppen. Kegels
meestal + bolvormig, de schubben bij rijpheid houtig of leerachtig. Zaden
meestal met een smalle vleugel. Kiem met 2-9 cotylen.
10genera, die onderling vrij sterk verschillen, met 15soorten in N.-Amerika,
Oost-Azië en Tasmanië.
Sequoia (1)sempervirens, redwood, kustgebied van Californie en Oregon, meer dan 100
m hoog wordend en tot meer dan 1000 jaar oud. Sequoiadendron (1) giganteum,
mammoetboom, big tree,Westhelling Sierra Nevada in Californie, ook meer dan 100m
hoog, tot 10 m in diameter, misschien tot 4000 jaar. Metasequoia (1), M.-China.
Taxodium (3), N.-Amerika, Mexico. Cryptomeria (1), Japan. Sciadopitys (1), Japan.
Athrotaxis (3), Tasmanië, het enige geslacht op het Z. halfrond. Als sierboom o.a.

gekweekt Metasequoia glyptostroboides en Taxodium distichum, moerascypres, met
ademwortels.
FAM. CUPRESSACEAE

Heestersofbomen.Bladeren kruiswijstegenoverstaand ofinkransenvan 3(4),
schubvormig,zeldennaaldvormig. Vaak takken afgeplat endebladeren van de
kortezijden verschillendvandieopdevlakkezijden.Bladerenblijvend,meteen
harskanaal ofharsholte. Meestal 1-,zelden 2-huizig. Mannelijke strobili klein,
terminaal of axillair, microsporofyllen kruiswijs tegenoverstaand of in kransen, elk met 3-6 pollenzakjes. Pollen zonder luchtblazen. Mannelijke gametofytmeestalzonderprothalliumcellen.Vrouwelijkestrobili(fig.8)met 1-weinige
parenkruiswijs tegenoverstaande ofineenkransstaandezaadschubben,geheel
vergroeid met de dekschubben, elk met i-vele rechtopstaande zaadknoppen;
zelden 1-3 terminale zaadknoppen, afwisselend met vlezige schubben
(Juniperus). Kegel klein met meestal verhoutende schubben. Zaad meestal
gevleugeld. Kiem met meestal 2,zelden tot 4 cotylen.
17 genera met ca. 130 soorten vooral in N.-Amerika, O.-Azië tot het
mediterrane gebied en Australië.
OhderfamilieCupressoideae.Kegelsmetimbricateschubben.7generamet90soortenop
hetN. halfrond.
Cupressus(12),inhetwestenvanN.-AmerikaenvanO.-AziëtotO.-Europa.C. sempervirens(cypres),het westen vanhet Oostmediterrane gebied. Chamaecyparis(6),N.AmerikaenO.-Azië.Verschillendesoortenwordenveelgekweektalssierstruikof-boom,
o.a. C.obtusa, C. pisifera en C. lawsoniana. Thuja (6),O.-Azië en N.-Amerika. Veel
gekweektworden T.occidentalismlevensboom,uitatlantischN.-AmerikaenT.orientalis
uit O.-Azië. De zaden van deze laatste soort ongevleugeld (ook wel tot genusBiota
gerekend). Juniperus (60), groot areaal op N. halfrond, kegelbes ontstaan door vergroeiingvan3vlezigeschubben.J.communis,jeneverbes,struikofkleineboom,waarvan
dekegelbessenvoorhetmakenvanjeneverwordengebruikt.J.sabina,zevenboom,uit
MiddenenZ.-Europa,giftig./. virginiana,boomuitatlantischN.-Amerika,waarvanhet
houtgebruiktwordt,vooralvoorpotloden,'Redcedar').
OnderfamilieCallitroideae.Kegelsmetvalvateschubben.1ogeneramet40soortenophet
Z. halfrond. Uitzondering: Tetraclinis (1), in N.-Afrika. Callitris (20), Australië en
Nieuw Caledonië. Libocedrus (5), Chili, Nieuw Zeeland, Nieuw Caledonië.
Widdringtonia(5),Z.-en ZO.-Afrika.
FAM. C E P H A L O T A X A C E A E
Bomen ofheestersmeteenharsgang inhetmerg. Bladeren blijvend, verspreid,
maar toch duidelijk in twee rijen, vlak, lijn-lancetvormig, met 1 harsgang.
Meestal 2-huizig. Mannelijke strobili in bolvormige bundels van 6-10 in de
oksels van de bladeren van dejonge takken, de bundels aan de basis omgeven
door schubben die de strobili in de knop omhullen. Elke strobilus met 7-12
sporofyllen, elk 3 pollenzakjes dragend. Pollenkorrels zonder luchtblazen.
Microgametofyt zonder prothalliumcellen. Vrouwelijke strobili alleenstaand
in de oksels van schubben, aan korte zijloten, die pas later tot bebladerde
takken uitgroeien. Vrouwelijk strobilus kortgesteeld met enigeparen kruiswijs
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tegenoverstaande zaadschubben, die elk twee flesvormige, rechtopstaande
zaadknoppen dragen. Tussen de zaadknoppen groeit de as van de strobilus
met een vlezige woekering, die met het midden van de zaadschub vergroeit.
Archegoniën worden pas ijaar nahetontstaan vandezaadknopgevormd. Per
strobilus meestal vorming van maar i of 2 zaden. Zaadhuid met een dikke
vlezige buitenlaag en een harde binnenlaag. Kiem met 2cotylen.
AlleenCephalotaxus(ca.6),vandeHimalayatotO.-Azië.C.harringtoniawordt(zelden)
alssierboom aangeplant.Defamilie wordt ook welindeorde Taxalesgeplaatst.
4 Orde Taxales
FAM. T A X A C E A E

Heesters ofbomen zonder harsgangen inhout of bladeren. Bladeren verspreid,
lancetvormig,blijvend. Meestal 2-huizig. Mannelijke strobilialleenstaand ofin
kleine aren in de bladoksels, de schild- of schubvormige sporofyllen met 2-8
pollenzakjes (fig.9).Pollenkorrels zonder luchtblazen. Microgametofyt zonder
prothalliumcellen. Zaadknoppen aan het eind van een of twee met schubben
bedektezijspruitjes vaneenkortebebladerde okselstandige spruit,schubben na
de bloei niet verhout of vergroot, dus geen kegel vormend (fig. 10). Zaad geheel of gedeeltelijk door een vlezige arillus omhuld. Kiem met 2cotylen.
5genera met ca. 20soorten, op het N. halfrond. Uitzondering: Austrotaxus
(1), Nieuw Caledonië.
Taxus(ca.10),N.halfrond. Arillushetzaadnietgeheelomhullend,vrijervan,microsporofyllen schildvormig. T.baccata, N.-Europa engebergten van hetmediterranegebied
enW.-Azië,wordt aangeplant alssierheester eninhagen. Alledelen behalve dearillus
giftig doorhetalkaloid taxine.Houthardentaai,bruikbaar voorsnijwerk. Torreya(6),
O.-Azië enN.-Amerika.Arillushetzaad geheelomgevend,vergroeidmetdezaadhuid,
microsporofyllen schubvormig.
ONDERAFDELING III CHLAMYDOSPERMAE
Houtige planten, soms alleen met een verdikt hypocotyl. Houtvaten in het
secundairehout, geenharskanalen,welslijmkanalen of-holten. Bladeren klein
ofgroot,enkelvoudig,tegenoverstaand.Bloemen 1-slachtigenplanten 2-huizig.
Bloemen inbloeiwijzen indeokselvan bracteeën, meteenbloemdek. Vrouwelijkebloem metrechtopstaande,atropezaadknop,hetintegument toteen lange
micropyle-buisuitgetrokken, blijvend door hetbloemdek omhuld, bij Gnetum
nog een derde hulsel, het z.g. buitenste integument. Kiem met 2cotylen.
De interpretatie van de bloemdelen is onzeker, met name de homologisatie
met de onderdelen van de Angiospermenbloem.
1 Orde Ephedrales
FAM. E P H E D R A C E A E

Sterk vertakte heesters met lange dunne groene takken en schubvormige,
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kruiswijs tegenoverstaande bladeren.Armbloemigearenaanheteindvan korte
zijspruiten met weinige tegenoverstaande schubvormige bladeren. Bloemen in de oksel van grote bracteeën, die na de bloei vlezig worden of verbreden. Mannelijke bloemen (fig. n ) met 2vergroeide bloemdekbladen en in
het midden een zuil met 2-8 antheren, die 2-3 hokkig zijn. Microgametofyt
met 1prothalliumcel of prothalliumkern. Vrouwelijke bloemen slechts 2 per
aar,met2-bladigvergroeidbloemdek,daarbinnen 1zaadknopmetdun buisvormig verlengd integument. Primair endosperm (prothallium) met 2 archegoniën. De rijpe zaden worden door het hardwordende bloemdek omgeven
(fig. 12).
AlleenEphedrametca.40soortenindewarmetotgematigdestrekenvanhetN. halfrond,
zuidwaartsgaandetotindeAndes.Vooralindrogegebieden.Deschijnbessen worden
hierendaarinAziëgegeten.EnkeleChinesesoortenleverendeHerbaEphedrae,dathet
medicinaalgebruiktealkaloidephedrinebevat.
2 Orde Gnetales
FAM. G N E T A C E A E

Meestal lianen met abnormale secundaire diktegroei, zelden bomen of heesters. Bladeren groot en veernervig. Bloeiwijzen aarvormig, samengevoegd tot
grotere dichasiaal vertakte stelsels. Bloemen in kransen, in de oksel van 2met
elkaar vergroeidebracteeën,metkralensnoervormigeharentussende bloemen.
Mannelijke bloemen tot 40 per krans, met een 2-bladig buisvormig vergroeid
bloemdek, waarbinnen een steel met 2 (soms 1) i-hokkige antheren. Bij vele
soorten boven demannelijke bloemen eenaantal sterielevrouwelijke bloemen.
Geenprothalliumcel of-kern. Vrouwelijke bloemen 3-8perkrans,met buisvormig bloemdek en een zaadknop met 2 integumenten, waarvan het binnenste
lang buisvormig verlengd is. Bij steriele vrouwelijke bloemen ontbreekt het
buitenste integument. Primair endosperm (macrogametofyt) basaal met klein
aantalcellen,inhetnaar demicropylegerichtedeelmeteenaantal vrije kernen,
waarvan enkele eikernen worden. Een aantal kernen kan worden bevrucht,
slechts één zygote komt tot ontwikkeling. Zaad omhuld door het harde buitenste integument en het vlezig geworden bloemdek.
AlleenGnetum,metca.40soortenindetropenvooralvanAzië.Dekern(endosperm)uit
dezadenvan Gnetumgnemon uitZO.-Aziëwordt gegeten(emping).
3 OrdeWelwitschiales
FAM. W E L W I T S C H I A C E A E

Planten met een naar boven verbreed (tot 1m) houtig hypocotyl en lange
paalwortel, met aan de rand van het hypocotyl twee tegenoverstaande breed
lintvormige bladeren, die op den duur aan de top afsterven en franjevormig
splijten enaan debasisdoorgroeien. Bloeiwijzen opderand vanhet hypocotyl,
dichasiaal vertakt (het meest bij de mannelijke planten) met dichte aren van
bloemen in de oksels van grote tegenoverstaande bracteeën (de vrouwelijke
aren opeen kegelgelijkend). Mannelijke bloemen met 2kransen van 2bloem92

dekbladen, waaronder kruiswijs geplaatst 2bracteeën (soms ook bloemdekbladen genoemd). Meeldraden 6, aan de basis vergroeid, met 3-hokkige
antheren.Inhetmiddenvandebloem 1 sterielezaadknopmetlangbuisvormig
uitgegroeid integument, dat aan de top schijfvormig verbreed is.
Microgametofyt met 1 prothalliumkern.Vrouwelijkebloemenmet2vergroeidebloemdekbladen die rondom het zaad alseen vleugel blijven zitten,soms
onder het bloemdek met 2bracteeën, maar deze vaak sterk gereduceerd tot
afwezig.Indebloem 1 zaadknopmetlangbuisvormiguitgegroeid integument.
In het primair endosperm (prothallium) worden geen archegoniën gevormd,
maar inhet bovendeeleenaantal 2-tot 6-kernigecellendiezichverlengen tot
'endospermbuizen'. Dezegroeiendoordemacrosporewand heentotindetop
van de nucellus en versmelten daar met een pollenbuis. Na de bevruchting
vormt de zygote een suspensor en door het uitgroeien daarvan wordt het
embryoinhetendosperm teruggebracht.
Alleen Welwitschiabainesiiindewoestijnofhalfwoestijn vanZW.-AfrikaenAngola.
ONDERAFDELING IV ANGIOSPERMAE (BEDEKTZADIGEN)
Plantenmetwortel,stengelenblad,houtig(bomenofheesters)ofkruidachtig.
Bloemen aanwezig, vaak opvallend. Zaden door de vruchtwand omsloten
(zaadknoppen door een carpel). Vertakking mono- of, vaker, sympodiaal.
Houtvaten inhet geleidingsweefsel.
Dezeonderafdeling (ca.300000soorten)iszeervormenrijk:zob.v.schijnen
somsof destengel, ofdebladeren, of dewortel teontbreken; de afmetingen
variëren van een millimeter tot meer dan 100meter. Bij hoge uitzondering
omsluitdevruchtwandhetzaadniet.Deuitermategevarieerdebloembouwen
bloemorganen behoren tot devoornaamste uitgangspunten voordesystematiek.Deuitwendigemorfologie vanvruchtenzaadworden bijdebesluitvorm
betrokken. Daarna zoekt men bevestiging of correctie bij cytologisch, biofysisch,anatomisch,palynologisch,ontologisch,chemisch,paleobotanisch,geografischenecologischonderzoek.Zoalsookeldersinhetplantenrijkkarakteriseertenomgrensthetsamengaanvankenmerkenelktaxoneninminderemate
het (incidenteel)ontbreken vaneenofvanweinigekenmerken, dieinderegel
wélaanwezigzijn.SlechtsééneigenschapkomtbijalleAngiospermenvoor(en
uitsluitend hier):dez.g.'dubbelebevruchting'. Dezeverloopt alsvolgt.
In het nucellusweefsel van de zaadknop bevindt zich de embryozak ('macrospore'),die(gewoonlijk) 8kernen (aldan niet door celwanden omsloten)
bevat: 1 'eicel',2Synergiden,3antipoden en2poolkernen.
Destuifmeelkorrel (pollenkorrel;'microspore')'kiemt',d.w.z.eencapillaire
buisverschijnt, gereguleerddooreen(vegetatieve)pollenbuiskern.Hierinverplaatsen zich twee (generatieve) kernen in de richting van de embryozak,
daartoe in staat gesteld door de zich sterk verlengende pollenbuis, die door
stempel-(en stijl-)weefsel naar de embryozak groeit. Daar aangekomen versmeltéén generatieve pollenkern metdeeicelkern en deandere met debeide
poolkernen.Hieruitontstaathetinderegeltriploïdeendosperm(kiemwit). De
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generatieve pollenkern en de eicelkern leveren samen dezygote,diezich tot de
kiem ontwikkelt. Deze embryonale plant is in het rijpe zaad omhuld door de
testa (zaadhuid), ontstaan uit de integumenten.
KLASSE DICOTYLEDONEAE
Van oudsher verdeelt men de Angiospermae in Dicotyledoneae (Tweezaadlobbigen) met 2 cotylen (zaadlobben) en Monocotyledoneae (Eenzaadlobbigen).
Eénoftweecotylen isstrikt genomen eenonvoldoende beweegreden voor deze
verdeling, omdat een aantal Eenzaadlobbigen een aanduiding van een tweede
zaadlob bezit (de 'epiblast' bij de Gramineae) en ook omdat bij Tweezaadlobbige taxa uitzonderingen voorkomen, d.w.z. dat slechts 1 zaadlob aanwezig is, terwijl vele zeer nauw verwante soorten 2 zaadlobben bezitten (b.v.
enige Ranunculales, Primulaceae, Gesneriaceae, Umbelliferae). Maar toch hebben de di- en monocotylen elk een eigen karakteristiek, die hen goed herkenbaar maakt. Zo bezitten dicotylen (vrijwel altijd) een hoofdwortel met zijwortels, zowel een bladsteel als een bladschijf, een netvormige adering in het
bladweefsel, en 4- of 5-tallige bloemen. De 'open' vaatbundels liggen regelmatig, als een cirkel, in de stengel gerangschikt. De zaadlobben bevatten
dikwijls reservevoedsel.
De monocotylen daarentegen hebben (vrijwel altijd) slechts gelijkwaardige
bijwortels (dehoofdwortel, deeerstewortel van de kiemplant, gaat tegronde),
'zittende' bladeren, parallelle nervatuur en drietallige bloemen. De 'gesloten'
vaatbundels liggenonregelmatig door hetstengelweefsel verspreid. De zaadlob
fungeert gewoonlijk als een zuig- en transportorgaan, dat de reservevoedselvoorraad buiten de kiemplant, maar binnen het zaad (koolhydraten) oplost
en transporteert naar de groeiende kiemplantstengel en -wortel. De stuifmeelkorrels hebben bijna steeds 1groeve (monocolpaat) bij monocotylen en zijn
ontstaan door succédané deling uit de pollenmoedercel. Bij dicotylen zijn zij
ontstaan na simultane deling en zijn zij in de regel tri- tot pluricolpaat.
Er zijn ook plantembryonen zonder cotylen (b.v. Orchidaceae, Pyrolaceae,
Orobanchaceaè); dit zijn steeds (hemi-)parasieten of saprofyten. Ook komen
weleens4cotylen (pluricotyledonie) of3(Degeneriaceae)of2sterk verschillendecotylen (heterocotyledonie) voor.
Paleobotanisch onderzoek maakt het aannemelijk, dat voorouders van de
huidige Angiospermae, die in deJura-periode leefden, 2cotylen bezaten en dat
vervolgens,waarschijnlijk indeKrijt-periode, taxa ontstonden met 1 cotyl (na
reductievan 1 der2cotylen).Demonocotylen volgdenhuneigenwegdaarna en
de overige dicotylen evenzo, tot in onze dagen, het Kwartair.
SUBKLASSE I MAGNOLIIDAE

Houtige of kruidachtige planten met in het algemeen een goed ontwikkeld
perianth dat aldan nietgedifferentieerd isin sepalenen petalen; zijhebben een
groot aantal meeldraden die in centripetale richting gevormd worden en hebbeneen apocarp gynoecium;zaadknoppen zijn crassinucellaat en zij hebben 2
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integumenten. Zaden met meestal een klein embryo en met veelendosperm.
Etherischeoliënkomen vaakvoor.
HoewelopdezekenmerkenuitzonderingenvoorkomenvormtdezesubklassedemeestprimitievegroepvandeDicotyledoneaeofMagnoliataeenvande
Angiospermaealszodanig.
Eenvrijgrote,veelvormigegroepfamilieswerdalsPolycarpicaeaangeduid.Zij
bezittenvelestampers(dezenietonderlingvergroeid(apocarpie)enuit icarpel
bestaand),dienietzeldenineenspiralenderijopeenstengelvormigverlengde
bloemas (bloembodem) staan. Blad enkelvoudig,bladstand spiralend of(secundair)2-rijig.Bloemactinomorf,vaakgrootenopvallend.Bloemdekofeen
kelkenkroonendezenietvergroeidbladig,maarvaakveelbladig,hoewelook
nietzelden3-of5-tallig.Meeldradentalrijkenvrij.Opvallendishetconnectief
derantherendatbijPolycarpicaebijna steedsméérisdaneenwandtussende
loculamenten.Hetconnectiefisaandetopvergroot,somsverbreed,danweer
verlengd en toegespitst. Deze bouw herinnert aan de microsporen dragende
bladeren van veronderstelde pre-Angiospermen. Hier zijn dePolycarpicae in
deordenMagnolialesenLaurales(beideoverwegendhoutig)enRanales(overwegendkruidachtig) gerangschikt.
De Polycarpicae golden als een bron voor vele dicotyle, verder afgeleide
groepen, maar zij vertonen anderzijds overeenkomsten metdemonocotylen,
zoalseendikwijlsaanwezige,intrapetiolairebractée(of'geadosseerd profyl'),
het vaak te gronde gaan van de primaire wortel (b.v. Nymphaeaceaé), niet
zeldeneensuccédanépollenvorming(b.v.Cabombaceae,veleMagnoliaceaeen
Lauraceae)enenigehoutanatomische eigenschappen.
Zijwaren reedsaanweziginhet Onder Krijt, misschien zelfs alinhet Jura
(toensindsdienuitgestorven,vermoedelijke vooroudersvandeAngiospermen
nogleefden).
1 OrdeMagnoliales
Houtig.Bladenkelvoudig,veernervig,spiralendebladstand. Bloemen2-of1slachtig,meestalactinomorfenacyclisch.Kroon-enkelkbladenvaak3(of6)of
meer. Vruchtbeginsels apocarp, zelden syncarp, maar de vrucht meermalen
syncarp.
Eentientalfamilies,nietinEuropainheems.
DeMagnolialeswordenalsdemeestprimitieve,houtigebloemdragendeplantenbeschouwd,d.w.z.datzijvandeAngiospermenhetnaastverwantzijnaan
devoorouders van dieOnderafdeling. Aanwijzingen daarvoor zijn deacyclischebloembouw,diezichmeteenbebladerdestengellaatvergelijken,debouw
vandeanthère,vaak onvolkomen sluitendecarpellenende(hout)anatomie.
Indezeordebehoreno.m.Schisandraceae(ca.50soorten,ZO.N.-AmerikaenO.-Azië):
klimmendestruikenmeti-slachtigebloemenensterkverlengdebloèmas,eenlosbladig
bloemdekenminstens 12 stampers,elkmet2-5zaadknoppeneneenzamelvruchtvan
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besachtige deelvruchtjes; Himantandraceae (2-3 soorten in ZO.-Indonesië en NO.Australië):bomen met spiraalsgewijs geplaatste bladeren enzonder stipulae, overdekt
metschildvormigeschubben,2-slachtige2-talligebloemeneneenbinnensteenbuitenste
kransstaminodiën;Lactoridaceae(1 soortopJuanFernandez):struikmetgrote,stengelomvattende,schedevormendestipulae.Bloem3-tallig,6meeldradenen3deelsvergroeidecarpellen.Mededoor bijzondere anatomie eengeïsoleerd taxon.
FAM. M A G N O L I A C E A E

Houtig (bomen, struiken of lianen). Blad enkelvoudig, veernervig, gewoonlijk
gaafrandig. Knopschubben afwezig, maar het jonge blad omhuld door een
mutsvormige bractée,dieafvalt eneenringvormiglittekenronddetwijg achterlaat. Bloemen actinomorf, (deels) acyclisch, vrijwel steeds 2-slachtig, vaak
alleenstaand. Bloemdek veelbladig of ook een onderling sterk verschillende
kelkenkroon endie beide 3-tallig. Meeldraden talrijk, spiraalsgewijs geplaatst
onderdereeksvruchtbeginsels.Talrijke stampersopdeverlengde bloembodem
spiraalsgewijs geplaatst, meestal vrij, i-hokkig,met 1 tot (soms) talrijke zaadknoppen langsdenaad ofwandstandig. Vrucht meermalen secundair syncarp.
Zaad met heel kleine kiem en opvallend veeloliehoudend endosperm, soms uit
de opengespleten vrucht naar buiten hangend aan de funiculus (fig. 13) maar
ook wel eens de vruchten samaroïd (droog, gevleugeld, niet openspringend).
Ruim 200soorten (ca. 10genera),ingematigdeklimaten vanhetN. halfrond
(Maleisië, Z.- en O.-Azië, oostelijk N.- en Centraal Amerika).
Magnolia (75),indeHimalaya,Japan,Maleisië,Amerika,ingevoerdealdan niet bladwerpende vroegbloeiende sierheesters in Europa; Liriodendron (2),N.-Amerika enO.Azië; in Nederland als parkboom de Amerikaanse L. tulipifera, de 'tulpeboom';
Michelia (50),Z- enO.-Azië,M. champacalevert tjempaka olie(cosmetica).
AlseendervroegsteMagnoliales (Angiospermae) geldtDegeneria vitiensis,een
boom op de Fidji-Eilanden met spiraalsgewijs geplaatste bladeren (stipulae
ontbreken) en 3-tallige,cyclische, 2-slachtige bloemen die solitair op kortloten
staan. De meeldraden (20-30, in 3-4 kransen) zijn plat, helmdraad en anthère
niet gedifferentieerd (vgl. Lauraceae) en de lange smalle helmhokjes staan ver
uiteen. De anatomie van decarpel isdemeest primitieve, die bij Angiospermae
bekend is. De stempel ligt op de gehele carpelrand (vgl. Illiciaceae) en dringt
zelfs tot indecarpelholte door. Deze bouw wordt alshet beginpunt gezien van
een verdere ontwikkeling van de (stijl en) stempel. Behalve 3-4 sepalen zijn er
12-18 petalen (3-5 kransen) en 10 of meer staminodiën. Een sappige kokervrucht (vgl. Lardizabalaceae) bevat vrij veel zaden, met 3(!) cotylen en ruminaatendosperm (vgl.Annonaceae). Het spreekt vanzelfdatdeze uitzonderlijke
soort de rang van familie toekomt: Degeneriaceae.
FAM.WINTERACEAE

Houtig (bomen of heesters), groenblijvend, zonder stipulae en zonder houtvaten. Bladeren spiraalsgewijs, met aromatische olieklieren. Bloemen acyclisch, klein. Kelk vaak bekervormig en soms gesloten (maar tenslotte openscheurend). Bloemas weinig verlengd. Petalen afwezig tot talrijk. Meeldraden
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talrijk in enige kransen, soms echter gering in aantal, met korte antheren.
Stampers I-IO, in i krans, aanvankelijk niet gesloten, meestal,met 2 rijen
zaadknoppen. Kokervrucht klein,opeenbesje gelijkend.
Ongeveer 100soorten (6 genera) in ZO.-Azië, Australië, Nieuw Zeeland,
NieuwCaledonië,tevensinCentraalengematigdZ.-Amerika.Drimys winteri
leverdevroegereenberoemdanti-scheurbuikmiddel (bastaftreksel).
FAM. I L U C I A C E A E

Houtig (kleine bomen of heesters). Bladeren zowel in slordige kransen als
opeengehooptaanheteindvandetakken,enkelvoudig,doorschijnendgepuncteerd, zonder knopbractee. Bloemen deelscyclisch,klein,meteen veelbladig
bloemdek dateengeleidelijke overgang toont vankelk-naar kroonbladenen
van kroonbladen naar meeldraden. Meeldraden talrijk, somsminder (tot4).
Stampers5ofmeer,apocarpecarpellenin1 krans,open,metstijlenstempelen
1zaadknop.
Slechts 1 genus, Illicium(40), in Himalaya, Malesia, O.-Azië, ZO.N.Amerika,W.-Indië,Mexico.I.verum, steranijs,wasvroegereengeliefdekruiderij,I.aniseturn(= I.religiosum)heeftgiftigevruchten,maarwordtinJapanse
tempeltuinen gekweekt,terwijl debast alswierook dient.
FAM. C A L Y C A N T H A C E A E

Houtig(struiken,zeldenlianen).Bladerenenkelvoudig,tegenoverstaand,zonder stipulae. Bloemen 2-slachtig, solitair, met urnvormige bloembodem en
talrijke spiraalsgewijs geplaatste tepalen als bloemdek. Meeldraden 5 tot
talrijk, evenalsde tepalen soms op de rand van de bloembodem, soms ook
onregelmatigopdebloembodemingeplant.Antherenmetverlengdconnectief.
Stampersvrij, metlangestijl, i-hokkig,onregelmatigindebloembodemkom
geplaatst,(fig. 14).Vrucht talrijke vrije nootjes,door devlezigebloembodem
omsloten.Zaden metweinigofgeenendospermengrotekiem(cotylenopgerold).
Minderdaneendozijn soorten (2genera)ophetN. halfrond.
Calycanthus(4),N.-Amerika;Chimonanthus(4),China.Beidegeneraalssierheestersin
gematigdeklimatengekweekt.
De Calycanthaceae herinneren door hun vruchtzetting aan Monimiaceae en
door hun verspreiding aan Liriodendron en andere Magnoliales. De bloembouwismerkwaardiggelijkend opdievan Nymphaeaceae(vooral Barclaya).
FAM. C A N E L L A C E A E ( W I N T E R A N A C E A E )

Houtig(bomen,zeldenheesters),bladmetvluchtige(aromatische)oliehoudendekliertjes,zonderstipulae.Bloemengeheeloften delecyclisch,2-slachtig,met
kelk en kroon, in sterk verschillende bloeiwijzen, vergezeld van 3 blijvende
bracteolen (sepalen). Petalen wisselend, soms 5, of 5+5,maar ook 8-10,of
3+3+3+3.Meeldraden(7-)io-40,toteenbuisvergroeid.Vruchtbeginsel 1hokkig(2-5vergroeidecarpellen)met4tottalrijkezaadknoppen opdewand.
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Vrucht besachtig. Zaden glimmend, met vlezig, oliehoudend, vaak gegroefd
endosperm.
Ongeveer 20 soorten (6 genera) in (sub)tropisch Amerika en Afrika, en op
Madagascar.
Canella(1),Venezuela,W.-IndiëenFlorida,metgeurige,naarkaneelruikendeschors,als
kruiderij en medicijn; Warburgia (3), in O.- en Z.-Afrika, hout. De bouw van het
androeciumendeolieklieren wijzen opverwantschapmetdeMyristicaceae(Myristica,
maardieheeft i-slachtigebloemen!).VruchtenendospermherinnerenaanAnnonaceae,
maaranderzijdskaneenrelatiemetMagnoliaceaewordenverdedigd(pollenenhoutanatomie).Demeeldradenenpetalen herinneren wathunaantalenplaatsingaangaat, aan
Degeneriaceae. Eenveelzijdig georiënteerde familie binnende Magnoliales.
FAM. ANNONACEAE
Houtig (bomen, vaker struiken, lianen), blad en hout vaak met aromatische
olieklieren. Bladeren (door torsie)dikwijls 2-rijig, veernervig,gaafrandig, inde
regelgrijsgroen opdeonderzijde. Bloem 2-slachtig,3-tallig,metkelk en kroon.
Meeldraden talrijk, spiraalsgewijsgeplaatst opdeverlengde bloembodem, met
gewoonlijk korte en dikke filamenten en grote anthère waarvan het connectief
inderegeleenverbredetopheeft ofanderszinsvergrootis.Stampersapocarpof
somsdeelsvergroeid, i-hokkig,met 1 totvelezaadknoppen. Vrucht gewoonlijk
besachtig, zowel apocarp als (secundair) syncarp. Zaden met ruminaat
endosperm.
Meer dan 2000 soorten (ca. 120genera), vrijwel tot de tropen beperkt.
Annona(125), tropisch Amerika en Afrika, circumtropisch ingevoerd en gekweekt,
eetbare vruchten zoals A. muricata, zuurzak; A. squamosa, Srikaja of kaneelappel; A.
reticulata, Boeah Nonna; Artabotrys (90),evenzo, in tropisch Afrazië, Goniothalamus
(ca. 100),Indomaleisië;Guatteria(250),MexicototZ.-Brazilië;Rollinia(65),intropisch
Amerika, eetbare vruchten; Uvaria (175), tropisch Afrika, Madagascar, ZO.-Azië,
Australië,lianenmetgekromdebloeiwijzen diealsklimhakenfungeren; Xylopia(ca. 60),
indetropen,metapocarpe vruchten, eertijds alsspecerij (fig. 15).
DeAnnonaceae zijn aan Magnoliaceae nauwverwantmaar eenduidelijk verder
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geëvolueerdefamilie.Nieuw verworvenkenmerkenzijn b.v.hetruminateendospermendevrijwel steedsstrikt3-tâlligebloembekleedselen. Dekiemingis
karakteristiek: eensnelgroeiend hypocotyl verschijnt U-vormig gebogenboven de grond, terwijl de gerimpelde cotylen, vastgehouden binnen het zaad
door het ruminate endosperm, afscheuren en daarbinnen achterblijven.
Monodora(20),tropischAfrika enMadagascar,metoporchideeën gelijkende
bloemen,ismerkwaardig omdatdeverhoutesyncarpe vruchtgeen apocarpie
meer laat vermoeden. De Annonaceae, te zamen met de Eupomatiaceae (2),
kruidachtigestruikeninIrianenAustralië,perigynebloemenentalrijkecarpellen die in de bloembodem (tolvormig, vlezig) verzonken zijn (vgl. Barclaya,
NymphaeaindeRanales)werdenwelalseeneigenorde,Annonales, opgevat.
FAM. MYRISTICACEAE

Houtig(bomenofheesters)metenkelvoudige bladeren,zonder stipulae,oliecellen aanwezig. Bloemen i-slachtig,klein,met 3-tallig,vergroeidbladig,valvaatbloemdek.Meeldradentotmeerdan40,filamentenvergroeid.Stamper1,
i-hokkig. Vlezige, leerachtige vrucht, die gewoonlijk met 2 kleppen openspringt. Zaad met meestal gekleurde arillus en ruminaat oliehoudend
endosperm.
Horsfieldia(70),India,ChinaenAustralië,zeergeurigebloemen;Myristica(100),ZO.Azië, N.-Australië, Polynésie, M.fragrans,nootmuskaat (het endosperm geraspt als
specerij,dezaadrok alsfoelie) (fig. 16). Virola (45),Centraal Amerika, W.-Indië,tropischZ.-Amerika,metvethoudendezaden.

Myristicaceaezijn mededoor stuifmeelkenmerken duidelijk met Annonaceae
verwant.
2 OrdeLaurales
Houtig (bomen, struiken of lianen). Bladeren spiralend of tegenoverstaand,
zonderstipulae.Bloemen2-of1-slachtig,cyclisch,3-tallig,meestalmetbloemdek.Meeldraden inkransen van 3.Endosperm niet ruminaat.
Laurales zijn zozeer met Magnoliales verweven, dat zij nietzelden daartoe
gerekendworden.Tochpleitenb.v.dehoutanatbmie,hetgladdeendospermen
de in de regel bijzondere bouw van de meeldraden (klieren) voor een orde
Laurales. Achtfamilies.
InhetNO.-Australische-ZW.-Pacifischegebiedkomteendrietalfamiliesvoor,diewijin
deLauralesplaatsen,nabijde Monimiaceae.
De Austrobaüeyaceae (2 soorten klimmende heesters in Queensland) hebben tegenoverstaande, leerachtige, gaafrandige bladeren. In de bladoksels solitaire, 2-slachtige
bloemenboven8-10paarsgewijstegenoverstaandebracteolen.Ca.20sepalenenpetalen
(bloemdek)gaangeleidelijkinelkaaroverenindespiraalsgewijsgeplaatstemeeldraden.
Vijf tot negen buitenste meeldraden - zij zijn afgeplat, overdekt met harsige klieren,
hebben 2 binnenwaarts gerichte stuifmeelzakjes en missen het filament - zijn fertiel
(stuifmeelkorrelszoalsbijMonocotyledoneaé),deoverige5-20zijnstaminodiaal.Zestot
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15vruchtbeginsels staan in een spiraal. Elk eindigen zij in een gevorkte stijl en zij gapen
enigermate aan detop,zijn apocarp, i-hokkig,enbevatten een dubbelerij zaadknoppen.
Vrucht onbekend.
De Amborellaceae sluiten hier nauw bij aan, al toont de anatomie een belangrijk
verschil: houtvaten ontbreken. De familie bestaat uit i soort, een klimmende heester in
Nieuw Caledonië: Amborella trichopoda. Verschillen met de Austrobaileyaceae zijn
voorts de i-slachtige bloemen, niet gegroefde stuifmeelkorrels, vruchtbeginsels met i
zaadknop en denkelijk de vrucht, die uit 3-5 gesteelde steenvruchtjes bestaat.
Amborellaceae worden ook welin Magnoliales geplaatst, waarmee zijduidelijke bindingen hebben.
De Trimeniaceae herbergen 7 soorten (2 genera), bomen en lianen, die in Nieuw
Guinea, Nieuw Zuid Wales, Nieuw Caledonië en op de Fidji Eilanden voorkomen. Zij
stemmen in veel opzichten met de Austrobaileyaceae en Amborellaceae overeen, maar
bezitten in de mannelijke bloem 6 of meer meeldraden, die bijna geheel anthère zijn
(filament ontbreekt vrijwel) maar een toegespitst connectief hebben, en vrouwelijke
bloemen met I stamper (zittende stempel),dieweleensuit meer dan 1 carpel bestaat. De
vrucht is (altijd?) een bes.
Trimenia (5), met talrijke spiralende bracteolen, die in tepalen overgaan, maar
Piptocalyx (2) heeft geen bracteolen onder de bloem.
Een vergelijking van deze 3families met Magnoliales brengt allerlei overeenkomsten
aan hetlicht (vgl. Calycanthaceae, Degeneriaceaeenz.),maar tochzijn ermeer bindingen
met Laurales. Trimeniaceae in het bijzonder zijn enerzijds met Monimiaceae verwant en
tevens met Lauraceae (maar zijhebben in de lengte splijtende helmhokjes, geen klepjes).
FAM. M O N I M I A C E A E

Houtig (bomen, struiken en lianen). Bladeren enkelvoudig, meestal tegenoverstaand, zonder stipulae. Bloemen geurig, met een platte, verbrede schijf- of
komvormige bloembodem, 2-slachtig of i-slachtig, zowel met bloemdek als,
min of meer, met kelk en kroon. Meeldraden gewoonlijk met klieren aan of
nabij de voet van de helmdraad. Anthère met verlengd connectief, in de lengte
of dwars opensplijtend, of met klepjes. Veel, soms slechts 1, vrije stamper(s).
Vrucht een aantal vrije steenvruchtjes of nootjes die door de vergrote, soms
vlezige, bloembodem omsloten zijn. Zaden met kleine kiem en veel vlezig
endosperm.
Ca. 500 soorten (ruim 30 genera) in de (sub)tropen van het Z. halfrond,
vooral Amerika en o p Madagascar.
Kibara (40), Indomaleisië; Mollinedia (95), tropisch Amerika; Siparuna (165), tropisch
Amerika; Tambourissa (25), Madagascar.
In de Laurales onderscheiden de Monimiaceae zich d o o r de apocarpe stampers
{Magnoliales^, terwijl secundaire syncarpie uitblijft. Wel wordt bij een aantal
taxa een pseudo-syncarpie bereikt d o o r de tenslotte de vruchtjes omsluitende,
vergrote bloembodem.
FAM. L A U R A C E A E

Houtig (bomen, heesters, zeer zelden lianen of zelfs parasitair). Steeds in alle
delen aromatische olieklieren. Bladeren spiraalsgewijs, enkelvoudig, vrijwel altijd gaafrandig en leerachtig. Geen stipulae. Bloemen 2- of i-slachtig,
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Fig.i6
(2-)3-tallig, actinomorf, met bekervormige bloembodem en een vergroeidbladig, onaanzienlijk bloemdek (2 kransen kleine tepalen). Meeldraden in 3of 4
kransen (soms deels staminodiaal), meestal met klieren aan de voet van de
filamenten. Antheren geleidelijk inhet filament overgaand, met kleppen openspringend (fig. 17). Stamper bovenstandig, solitair, i-hokkig, met 1hangende
anatrope zaadknop. Vrucht een i-zadige bes of steenvrucht, al dan niet (gedeeltelijk) omsloten door de vergrote bloemas (en bloemdekbuis). Zaden hangend, zonder endosperm, met grote vlezige cotylen.
Ruim 2000 soorten (ca. 40genera) in alle warmere klimaten.
Cassytha (1-16 soorten) is een parasitaire slingerplant in alle tropische kuststreken;
CinnamomuminZ.-enO.-Azië,Z.Pacific,Australië,debastvanenigesoortenalskaneel
gepoederd,C. camphoralevertkamfer; Cryptocarya(225),circumtropisch,maarnietin
continentaalAfrika; Eusideroxylon(2),levertijzerhout opBorneoenSumatra; Laurus
(2),MiddellandseZee,Madeira,Azoren,KanarischeEilanden,debladerenalskruiderij
gebruikt evenals de vrucht (laurier); Litsea(400), circum(sub)tropisch, maar niet in
continentaalAfrikaenMadagascar,fossielookinEuropaaangetroffen ;Ocotea(375),in
(sub)tropischAmerafrika,Madagascar,KanarischeEilanden,waardevollehoutsoorten;
Persea (135), subtropisch Amerazië, Kanarische Eilanden, P. americana is de advocaat of avocado-vrucht (20% vet); Sassafras (1), in N.-Amerika, S. officinale, een
beroemdAmerikaans huismiddeltje.
Tropisch Afrika is opvallend arm aan Lauraceae. De oudste fossielen dateren
uit het Boven Krijt evenals die van de verwante Monimiaceae.
De bindingen met Hernandiaceae zijn niet steedsduidelijk. Misschien moet een grote
boom uit Chili, die nog onvoldoende onderzocht kon worden, als een brug tussen
LauraceaeenHernandiaceaewordengezien,terwijltevenseennauweverwantschapmet
Monimiaceaebestaat.Gomortegakeuleheefttegenoverstaandebladeren,eenonderstandig, 2-3 hokkig vruchtbeginsel en 5-10ineen spiraal staande tepalen. De bloem is2slachtig en bevat 10-15 ' n e e n spiraal staande meeldraden. De meer centraal staande
springenmet2klepjes open,hebbeneenfilament en2gesteeldeklieren aandevoet(en
zijndanmeestalfertiel),debuitensteenbinnenstestaminodiaal.Destijlis(2-)3-lobbigen
hetzaad bevat behalveveeloliehoudend endospermeengrotekiem.Desoort kreegde
rangvanfamilie: Gomortegaceae.
IOI

FAM. HERNANDIACEAE

Houtig (bomen, heesters of lianen). Blad spiraalsgewijs, enkelvoudig, schildvormig of ook handvormig samengesteld. Geen stipulae. Bloemen in axillaire,
cymeuze bloeiwijzen, i- of 2-slachtig, actinomorf en met een bloemdek (4-10
tepalen in meestal 2 kransen). Meeldraden 4 (3-6) in 1krans, vaak met 2 (of
meer) klieren nabij de voet van het filament. Antheren splijtend of kleppig.
Staminodiën soms aanwezig. Vruchtbeginsel onderstandig. Vrucht een noot,
vaak gevleugeld of omgeven door sterk vergrote tepalen. Zaad zonder endosperm en met een grote kiem.
Ca. 50 soorten (4 genera) in alle tropen.
Gynocarpus(7),circumtropisch, i-slachtigebloemenendevruchtmet2vleugelsgevormd
doordevergrote,blijvendekelk(vgl.Dipterocarpaceaè);Hernandia(ruim20),circumtropisch,strandboompje met i-slachtigebloempjes;Illigera(ca.30),tropen vanAfraziëen
op Madagascar.
Een heterogene familie: de 3genoemde genera zijn alle alsafzonderlijke families voorgesteld.
3 Orde Ranunculales
De orde wordt grotendeels gevormd door de kruidachtige families van de
(traditionele) Polycarpicae (zie boven). Enige houtige taxa mogen er toe worden gerekend. De bladeren zijn vrijwel altijd enkelvoudig, spiraalsgewijs geplaatst terwijl de meestal gedeeltelijk acyclische bloemen losbladige bloembekleedselen,talrijke meeldraden en 1 tot talrijke, vrijwel steedsapocarpe, bovenstandige vruchtbeginsels hebben. De bloemen zijn 2-of i-slachtigen staminodiën komen meermalen voor.
Aantekening verdient dat Ranunculales ook beoordeeld worden alseen taxon
dat veel gelijkt op de Magnoliales-Laurales-Trochodendrales-reeks, maar dit
ten gevolge van een parallelle ontwikkelingsgang en daaruit voortgekomen
convergenties, zodat een wezenlijke verwantschap (gezamenlijke nabije voorouders) niet mag worden verondersteld.
Om naamtechnische redenen is de naam Ranunculales te verkiezen boven
l
Ranales\ die eertijds in vrijwel dezelfde omschrijving voor deze orde gebruikt
werd.
FAM. LARDIZABALACEAE

Houtig (gewoonlijk lianen). Bladeren spiraalsgewijs ingeplant, handvormig
samengesteld (zeldengeveerd),zonderstipulae.Bloemen3-tallig,gewoonlijk 1slachtig. Tepalen in 1 of 2 kransen. Nectarbladen gewoonlijk aanwezig.
Meeldraden 6(in 2kransen) met in de regel verlengd connectief. Staminodiën
dikwijls aanwezig. Stampers meestal 3 (in 1 krans), ook wel 6-15 (in meer
kransen), i-hokkig, apocarp, met zittende stempel. Vrucht een gewoonlijk
meerzadige bes,vaak opvallend gekleurd, aldannietsplijtend. Zaden eivormig
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of niervormig, met veel vlezigendosperm en een kleine kiem.
Ca. 30soorten (8 genera), in Centraal en ZO.-Azië en in Chili.
Akebia(2),inO.-Azië,A.quinataenA.lobatabeidesierplanten;Decaisnea(1),inChina
en Himalaya, ook in Nederland wel gekweekt (eetbare ± sappige kokervrucht);
Lardizabala(2),inChili.
Lardizabalaceae kunnen als een brug worden beschouwd tussen Magnoliales
(b.v. Illiciaceaé) en Ranunculales (b.v. Menispermaceae, en vergelijk ook
Degeneriaceaé).
EenklimmendeheesterinentenZ.vanChina,Sargentodoxacuneata,verschilthoofdzakelijk vanLardizabalaceaedoor despiraalsgewijze inplanting vandetalrijke apocarpe
carpellen in de vrouwelijke bloem. De bloemen zijn 3-tallig (2 kransen tepalen en 2
kransenschubvormigenectarbladen).Demannelijkebloembevat6meeldraden (3+3).
De vrucht bestaat uit i-zadige bessen op een vergrote bloembodem. De Sargentodoxaceaetonenduidelijk verwantschapmetSchisandraceae(Magnoliales).
FAM. MENISPERMACEAE

Houtig (lianen, zelden struiken of kleine bomen). Blad meestal enkelvoudig,
handnervig,somspeltaat,zonder stipulae.Bloemen klein, i-slachtig, 2-huizig,
3-(2-)tallig, met 2 + 2 kransen sepalen en petalen (deze soms ontbrekend) of
ook wel een bloemdek. Aantal bloembekleedselen sterk variërend en 6 (soms
3, zelden 2-12) in 2 kransen voor de kroonbladen staande meeldraden. De
vrouwelijke bloem vaak met staminodiën, en 3-6 vrije, soms talrijke, i-hokkige stampers. Vrucht een kluwen van vaak gekromde steenvruchtjes. Zaad
in de regel gebogen, endosperm soms aanwezig, kiem groot.
Ongeveer 400 soorten (ruim 60genera),vooral in de tropen.
Abuta(20),intropischAmerika;Anamirtacocculuslevertkokkelkorrels,eenvroegerveel
gebruiktvisvergif(1 soortintropischZO.-Azië);Chondodendron(8),inBraziliëenPeru,
eenbronvoorcurare,eendodelijk (pijl)gif, maar ook voormedicijn; Cissampelos(30),
circumtropisch; Hyperbaena (40), tropisch Amerika en W.-Indië; Stephania (30), in
tropischAfrazië enAustraliëmetS.hemandiifolia(bittereknolwortels)diezeergiftigis,
maar eveneens,juist gedoseerd,heilzaam; Tiliacora (30)en Tinospora (35),in Afrazië.
Sedert hetOnder Krijt zijn Menispermaceae bekend. De bloembekleedselen en
het ontbreken van oliecellen duiden op verwantschap met de Berberidaceae;
overigenswijstdeanatomienadrukkelijk opverwantschapmet Ranunculaceae.
Een oude familie, die veel afgeleide kenmerken vertoont (slingerplanten, 1slachtige bloemen, gereduceerde bloemkroon, 2-huizig).Eencyclische apocarpebloemvindenweb.v.terugbijIlliciaceaé.Merkwaardigishetuitblijven van
een gestabiliseerd aantal bloemdelen (een afgeleide (eind)situatie) waarin zij
overigensweermetRanunculaceae overeenstemmen. VeleMenispermaceae zijn
giftig.
FAM. BERBERIDACEAE

Houtig (heesters) of meerjarige kruiden. Bladeren verspreid, enkelvoudig of
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samengesteld, met ofzonder stipulae. Bloemen 2-slachtig,meestal 3-tallig,met
kelk en kroon of een bloemdek. Bloembekleedselen vaak in vele kransen
(meestal 2 met ca. 3 sepalen en 3 petalen) en gewoonlijk zijn nectarbladen
aanwezig. Meeldraden meestal in 2kransen van 3,staande voor de nectarbladen (fig. 18), soms ook meer of minder in aantal. Antheren meestal kleppig
maarsomsooksplijtend. Eénbovenstandigestamper, i-hokkig.Vrucht meestal
een bes, soms droog. Zaden met veel endosperm en meestal een kleine kiem.
Meer dan 600 soorten (ca. 10 genera), in gematigde klimaten van het N.
halfrond, talrijk in O.-Azië, schaars in Z.-Amerika.
Berberis(500),inEuropa,Azië,Amerika,N.-enO.-Afrika; Epimedium (25),inO.-Azië
totZ.-Europaenmediterraan;Mahonia(100),inHimalaya,O.-enZO.-Azië,Mexicoen
CentraalAmerika.Allegeneraleverensierplantenenlatenzichonderling(voordatdoel)
kruisen.B.vulgarisistussengastheer voordegraanroest.
Een vergelijking van de kenmerken der Berberidaceae en Menispermaceae
toont opvallende overeenkomsten, naast verschillen, die ontstaan kunnen zijn
naeenverdereevolutionaire ontwikkeling. Beidefamilies herinneren enigermate aan Cercidiphyllaceaeen Eupteleaceae (zie Trochodendrales).
FAM. RANUNCULACEAE
Kruidachtige planten (bij uitzondering houtige en dan heesters of lianen).
Bladeren spiraalsgewijs, zeerzelden tegenoverstaand, enkelvoudig, ingesneden
of samengesteld, meestal zonder duidelijke stipulae. Bloemen gewoonlijk 2slachtig, zelden i-slachtig, actinomorf of zygomorf, meestal deels acyclisch.
Bloemdek of kelk en kroon, vaak ook nectarbladen aanwezig. Meeldraden
meestal talrijk en spiraalsgewijs ingeplant, vrij, soms deels staminodiaal.
Stampers talrijk (zelden tot 1), meestal vrij, soms grotendeels vergroeid, 1hokkig, 1 tot talrijke zaadknoppen. Vruchteenkoker- ofdopvrucht, een noot,
bes of steenvrucht, zelden een doosvrucht. Zaad met veel endosperm en een
kleine kiem.
Ca. 2000 soorten (ca. 50genera), vooral in gematigde en koude klimaten.
Aconitum (ca. 300), op het N. halfrond wijd verspreid, sierplanten (A. napellus, de
monnikskap)enmedicinale (giftige) planten,algemeen ingebergten;Actaea (7),ophet
N.halfrond; Adonis(20),inEurazië,zeehoogtetot hooggebergte,opvallende akkeronkruiden,sierplanten;Anemone(ca.150),voornamelijk ophetN.halfrond, velesierplanten(HepaticaenPulsatillasomsalsgeneraapartgehouden;A. hepatica,leverbloempjeen
A. Pulsatilla, wildemanskruid); Aquilegia (70),gematigde streken van het N. halfrond,
mettalrijkeoverblijvende sierplanten (akelei);Caltha(20),gematigdeenkoudeklimaten
vanhetN.halfrond (C.palustris,dotterbloem,aanmoerassigeoevers);Cicimifuga(10),
ophetN.halfrond ;Clematis(300),wereldwijd verspreid,houtigeklimplant; Delphinium
(fig. 19)(ca. 300),ophetN. halfrond enindegebergten van tropisch Afrika (velesierplanten enonkruiden,ridderspoor);Eranthis(7),Z.-Europa totO.-Azië(winteraconiet
gekweekt,E.hiemalis);Helleborus(20),inEuropatotCentraalAzië;Nigella(20),mediterranegebiedinEthiopië(N.sativa,eenkruiderijdievroegerzeerpopulairwasennogsteeds
inallerleibakkerijprodukten tevindenis);Ranunculus(ruim400),wereldwijd verspreid,
weideplanten, sierplanten (ranonkel); Thalictrum (100), voornamelijk op het N. half104
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rond, van zeehoogte tot in de bergen, sierplanten; Trottius (15), gematigde en koude
klimaten van het N. halfrond (T. europaeus, opvallende plant van het Europese
hooggebergte).
De Ranunculaceae bezitten de potentie tot boomvorming niet (meer). Zij vormen een wereldwijd verspreide familie met duidelijke voorkeur voor het N.
halfrond en koele klimaten. Mede naar aanleiding van de sterk verschillende
vruchten heeft men herhaaldelijk gepoogd de Ranunculaceae in kleinere families te splitsen, zo b.v. Helleborus als uitgangspunt voor de Helleboraceae,
Podophyllum voor de Podophyllaceae en Paeonia (vooral vroeger tot de
Ranunculaceae gerekend) voor de Paeoniaceae. Paeonia suggereert door zijn
bloem, vrucht- enzaadbouw verwantschap met Magnoliaceae, krachtige argumenten vooreenplaatsinginRanunculaceae, indenabijheid van Magnoliaceae.
Maar tegelijkertijd komen zoveel eigenschappen van Paeonia ook bij Dilleniaceae voor, dat meermalen Paeoniaceae en Dilleniaceae in eikaars onmiddellijke nabijheid geplaatstwordenendanalsClusialesopgevatworden (zie
aldaar). Podophyllum (2),met eengrote besachtige vrucht, komt incentraal en
O.-Aziëen in atlantisch N.-Amerika voor (vgl.Liriodendrori).
FAM. NYMPHAEACEAE

Kruidachtige waterplanten, in de regel met een overblijvend, soms krachtig
ontwikkeld rhizoom. Bladeren drijvend, zelden ondergedoken, enkelvoudig,
spiraalsgewijs geplaatst, schild- of hartvormig, soms met stipulae. Bloemen
groot, opvallend, alleenstaand, meestal lang gesteeld, 2-slachtig. Bloembekleedselenmin ofmeeracyclisch. Kelkenkroon somsgeleidelijk inelkaarenin
meeldraden overgaand, losbladig. Meeldraden talrijk, vrij of(deels) vergroeid.
Vruchtbeginsel 1, boven- of onderstandig, met 5 of meer dan 30 hokken.
Talrijke, zittende, radiale stempels. Vrucht meestal besachtig en de zaden met
endosperm en veel perisperm, een kleine kiem en (meestal) een arillus.
Barclaya(4),intropischZO.-Azië(aquariumplanten);Nuphar(1-25soorten),ophetN.
halfrond, niet in de tropen (N. luteum, gele plomp); Nymphaea (40-50), wereldwijd
verspreid(N. lotus,delotus,TV.-hybridenalssierplanten);Victoria(2),inZ.-Amerika(V.
amazonicaalsspectaculairewarmekasplantgekweekt).
Ofschoon hetvruchtbeginsel syncarpis,kunnentochderadialestempelsalseen
herinnering aan apocarpie opgevat worden (vgl.b.v.Nigella in Ranunculaceae,
en Illiciaceaeen Winteraceaein Magnoliales). De carpellen van derijpe vrucht
van Nuphar splijten vaneen.
De ondergedoken delen worden van lucht (zuurstof) voorzien door luchtkanalen en een wijdmazig bladsteelweefsel. De frequent aanwezige melksapbuizen,slijmcellen en sclereïden hebben Nymphaeaceae gemeen met enige families
binnen Magnoliales en Laurales, en b.v. met Menispermaceae. Het stuifmeel
stemt in belangrijke mate overeen met dat van Magnoliales.
Barclaya werd meermalen als een familie (Barclayaceae) opgevat (steeds
ondergedoken bladeren, kleistogame (mogelijk zelfs apomicte) bloemen en
zaadhuid van bijzondere bouw), maar wordt hier aanvaard als een duidelijk
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afwijkend genusbinnen Nymphaeaceae.
NymphaeaceaehebbenzoveelkaraktertrekkenvanMonocotyledonaedatzij
somsdaartoewerdengerekend.
FAM. CABOMBACEAE

Kruidachtige (water)plantenmetnauwelijks eenrhizoomenbebladerdestengels,die steeds ondergedoken blijven. Bladeren tegenoverstaand, gewoonlijk
deondergedoken met herhaald dichotoom gevorkteendaardoor fijnslippige
bladschijf, endrijvende gaafrandig, schild-ofhartvormig,zeldendeondergedokenendrijvende bladerengelijkvormig. Bloemenalleenstaand,axillair,gesteeld,2-slachtig,3-tallig.Driekelk-en3kroonbladen(dezevrijwelgelijkvan
vormenkleur)ofeenveelbladigbloemdek,3-18meeldradenen(1-)3-18vrije,
i-hokkigestampers.Zaadknoppenonregelmatigverspreidopdewand.Vrucht
eennoot, 1-tot 3-zadig. Zaad zonder arillus,met harde testa (dezeopenend
meteenoperculum)enveelperisperm(weinigendosperm)eneenkleinekiem.
Ca. iosoorten (2genera)indewarmere klimaten.
Brasenia(1),wereldwijdverspreid(maarnietinEuropa);Cabomba(ca.9)(fig.20),in
(sub)tropischAmerika,populaireaquariumplanten.
Een vrij geïsoleerde familie die andere op het land levende voorouders zal
hebbengehaddandehiervoorbeschrevenNymphaeaceaeenalswaterplanten
mindervergeëvolueerdzijn, ofschoon tochhetmeestophen gelijkend.
FAM.NELUMBONACEAE

Kruidachtige moerasplanten met vlezige, gelede rhizomen en spiraalsgewijs
geplaatste, lang gesteelde (niet drijvende) bladeren. Bloem 2-slachtig, deels
acyclisch, met losbladig bloemdek en talrijke spiraalsgewijs geplaatste meeldraden.Stamperstalrijk,apocarpenverzonkenindetolvormige,sterkvergrotebloembodem,met 1 zaadknop.Vruchteen i-zadigenoot,blijvend apocarp
en in de bloembodem verzonken. Zaad met grote kiem en zonder endo- of
perisperm.
Nelumbo (fig. 21)met 2soorten, deenein atlantisch Amerika endeandere vande
KaspischeZeetotinJapanenN.-Australië,inwarmeklimaten.N. nucifera,deheilige
Indischelotus,eetbarerhizomenenzaden.
DeverwantschappenvanN.zijnomstredenmaarinhetalgemeenisdeplaatsin
het systeem toch duidelijk. Degenusnaam Nelwnbium moet niet wordengebruikt;Nelumboisjuist.
FAM. CERATOPHYLLACEAE

Geheelondergedokenwaterplanten, metwortelloze,geledestengels.Bladeren
meermalen dichotoom gevorkt, kransstandig. Stipulae ontbreken. Bloemen
actinomorf,metbloemdek,zittendindebladoksels,i-slachtig(i-huizig),mannelijke bloem met 8-15 tepalen, vrouwelijke bloem met 9-10. Meeldraden
vrijwel zittend, opeen vlakke bloembodem opeengedrongen, meteen aande
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top gevorkt of dubbel toegespitst sponzig connectief. Stamper bovenstandig,
met lange priemvormige stijl en stempel en i zaadknop. Vrucht een i-zadige
noot,gewoonlijk meteenknobbelige ofstekeligewand eneenblijvende verharde (stijl)spits. Zaad vrijwel zonder endosperm en met grote kiem.
Eéngenus, Ceratophyllum (2-3),wereldwijd verspreid. C. demersum, gedoomd hoornblad,waterplant, wereldwijd verspreid.
De Ceratophyllaceae kunnen worden opgevat als een volkomen in het water
ingeburgerde dicotyle angiosperm, ontstaan uit Nymphaeaceae-achtige voorouders. De succédané stuifmeelkorrelvorming is een sterke verwijzing naar
monocotylen en enige Magnoliales, de zaadlijstplaatsing en embryovorming
stemmen met die van de Nymphaeaceae overeen, waarbij echter slechts 1 cotyl
met zekerheid wordt waargenomen. Het bijzondere uiterlijk van hoornblad
heeft veroorzaakt datdeplaatsingder C.inhetsysteemmoeilijk viel;zelfs werd
(lang geleden) aan verwantschap met Pinaceae (!) gedacht.
4 Orde Piperales
Kruidachtige, soms houtige planten, de kruidachtige met onregelmatig geplaatste vaatbundels. Bladeren spiraalsgewijs ingeplant, of tegenoverstaand.
Stipulae gewoonlijk aanwezig. Bloemen in aarvormige ('Katjesachtige')
bloeiwijzen, klein, zonder kroon, dikwijls zonder kelk. Vruchtbeginsel boven-,
zelden onderstandig, meestal syncarp. Olieklieren meestal aanwezig. Zaden
met veel endosperm, perisperm en een kleine kiem.
Drie of vier families, in de (sub)tropen.
Een kleine orde. Verwantschap met de Magnoliales schijnt aannemelijk
wegensanatomische (deaanwezigheid van olieklieren) en stuifmeelkenmerken
en de kleine kiem. Daar staat tegenover dat Piperales perisperm hebben (dit
ontbreekt bij Magnoliales) en bijna zonder uitzondering kruidachtig zijn. Bovendien zijn het windbestuivers; zij bezitten geen bloemkroon en, vrijwel
steeds, ook geen kelk en zij hebben nimmer een volkomen apocarp vruchtbeginsel. De overeenstemming in anatomische houtkenmerken moet misschien
alseen convergentieverschijnsel worden opgevat. De oudere mening,dat Piperalesheel'vroege'dicotylen zijn, na aan monocotylen verwantentevensalseen
inleiding tot de Katjesdragers {Amentiferae), blijkt niet goed houdbaar. Hier
volgen zij op de Ranunculales, in overeenstemming met andere auteurs, terwijl
wij bovendien geneigd zijn de Piperales te zien als een orde met enerzijds
afgeleide, anderzijds oorspronkelijke eigenschappen, die een eigen plaats toekomt tussen monocotylen, Polycarpicae en Amentiferae.
FAM. P I P E R A C E A E

Kruiden of ook wel heesters, soms kleine bomen of slingerplanten of epifyten.
Bladeren in de regel spiraalsgewijs, zelden tegenoverstaand, gaafrandig, met
bladsteel. Stipulaemet debladsteel vergroeid ofafwezig. Bloemen zeer kleinen
onaanzienlijk, 2-of i-slachtig, gewoonlijk in gesloten aren (of dearen scherm108

vormig bijeen). Kelk en kroon afwezig. Meeldraden 2-6, met vrije, dikke
helmdraad en kleine anthère. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig met 1
zaadknopen 1-5stempels.Vrucht besachtig, klein, vaak met sappig pericarp.
Zaad klein, met weinig endosperm en veel perisperm en een zeer kleine kiem
(fig. 22).
Peperomia(600),inwarmereklimaten,met 1 stempelenzonderstipulae.Veelkamer-en
kasplanten terwille van de fraai getekende of gevormde bladeren; Piper (700), in de
(sub)tropen, met 2-4 stempels en stipulae. De gedroogde vruchten als zwarte peper,
zonderpericarpalswitte.
Verwant is de kleine familie Saururaceae (4 soorten, 3 genera). Blad meestal
hartvormig en de vaatbundels in een krans (regelmatig). Vruchtbeginsel meer
ofminderapocarp.Vruchtdroog,eendoos-ofsplitvrucht.Inzuidelijk O.-Azië
en zuidelijk N.-Amerika (vgl. Magnoliales). Houttuynia cordata, met pseudobloembekleedselen onder de bloeiwijze als aquariumplant. De familie Chloranthaceae,eengroep van ruim 50soorten (5genera)kruiden,bomen en struiken, behoort waarschijnlijk in de Piperales. Kenmerkend zijn dan b.v. de gezaagde bladrand en meer of minder versmolten bladvoeten van de tegenoverstaande bladeren. De familie komt in alle warmere klimaten voor, maar ontbreekt in Afrika. Zij laten zich op het eerste gezicht van Piperaceae onderscheidendoordetegenoverstaandebladerenenhetonderstandige vruchtbeginsel.Demannelijkebloem(soms 1-,soms2-slachtig)heeft 1 of3meeldradenenin
het laatste geval zijn deze met elkaar en met het vruchtbeginsel vergroeid.
Terwijl debloemen, evenalsbij Piperaceaeinkatjesvormige bloeiwijzen bijeen
kunnenstaan,komen bij Chloranthaceaeookpluimenofhoofdjesachtige bloeiwijzen voor.
Ascarina (8),in de Maleise Archipel, dePhilippijnen en in Polynésie, heeft i-slachtige
bloemen(1 meeldraad);Chloranthus(15),eenO.-Aziatischgenus,vanCeylontotJapan
en in Nieuw Guinea, de middelste meeldraad heeft een volkomen, elk der 2 zijmeeldradeneenhalveanthère.
5 Orde Aristolochiales
Parasitische, chlorofylloze kruiden met schubvormige bladeren, oflianen met
verspreide bladeren. Bloemen actinomorf of zygomorf, meest met een enkelvoudig, gekleurd bloemdek of soms met een gekleurde kelk en kleine kroon.
Meeldraden meest veel, vrij of vergroeid. Vruchtbeginsel meest onderstandig
en 3-6-hokkig, met hoekstandige placenta's of i-hokkig met parietale placenta's en 00zaadknoppen, met meest 2 integumenten.
Een orde met 3 families.
FAM. ARISTOLOCHIACEAE

Houtige lianen of minder vaak kruiden met verspreide, enkelvoudige, vaak
hart- of niervormige bladeren, zonder stipulae. Oliecellen aanwezig. Bloemen
alleenstaand,inokselstandigebundelsofintrossen,actinomorf ofzygomorf,2109

slachtig. Bloemdek meest enkelvoudig, gekleurd en vergroeid, en op verschillende wijze 3-lobbig. Soms zijn 3rudimentaire kroonbladen aanwezig. Meeldraden6,12of 00,vrijofmetdestijlzuilvergroeid.Vruchtbeginsel onderstandig
of soms half-onderstandig, meest 4-6-hokkig, soms bijna apocarp, met hoekstandigeplacenta's met 00anatrope zaadknoppen met 2integumenten. Vrucht
een septicide doosvrucht. Zaden met endosperm en kleine kiem.
Ca.600soorten in7genera, overwegend indetropenensubtropen,vooral in
Z.-Amerika; slechts weinig soorten in de gematigde gebieden.
Asarum (100), gematigde gebieden van het N. halfrond, Aristolochia (meer dan400),
vooralinM.-en Z.-Amerika (fig.23).
Medicinaal:Asarum europaeum, mansoor,hazelworm(Rhizoma Asari)\Aristolochia
serpentaria (Rhizoma Serpentariae), A. longaen A. rotunda (Tubera Aristolochiae
longaeenrotundae).
Verschillende soortenvanAristolochia worden alssierplant gekweekt.
FAM. R A F F L E S I A C E A E

Vlezige, wortelloze parasieten zonder chlorofyl, met vertakte haustoria in
wortelsentakken van degastheerplanten, metkorte spruiten en schubvormige
bladeren. Bloemen klein tot zeer groot, bijna steeds 1-slachtig, actinomorf.
Bloemdek enkelvoudig, 4-10-lobbig, somskroonachtig gekleurd. Meeldraden
00(-5),vergroeid tot eenzuildieaan debovenzijde ineenschijfvormige verbreding uitloopt, met de antheren zittend aan de rand of de onderzijde van de
schijf. Vruchtbeginsel onderstandig tot halfonderstandig, i-hokkig, met 4-8
wandstandige placenta's met 00 zaadknoppen met 1integument. Stijl 1, met
schijfvormige stempel. Vrucht een veelzadige bes. Zaden met endosperm.
9 genera met 55soorten in de tropen en enkele soorten in de subtropen.
Apodanthus (4),intropisch Z.-Amerika, Rafflesia (12),inIndo-Maleisegebied, o.a. R.
arnoldiiinSumatra metbloemen van 1 mdiameter, Cytinus(6),inmediterrane gebied,
Z.-Afrika en Madagascar.
FAM. H Y D N O R A C E A E

Vlezige, parasitische kruiden zonder chlorofyl en zonder bladeren, met een
kruipend, vaak wratachtig rhizoom. Bloemen alleenstaand, actinomorf, 2slachtig. Bloemdek enkelvoudig, buisvormig, met 3-4 valvate slippen, vlezig.
Meeldraden 3-5, op de perianthbuis ingeplant en zijdelings met elkaar vergroeid,metvele,langwerpigethecae,somsookmetstaminodia. Vruchtbeginsel
onderstandig, i-hokkig, met 3groepen van parietale, plaatvormige placenta's
met 00zaadknoppen met 1 integument. Vruchteenbesmetminofmeer houtige
wand. Zaden met perisperm en endosperm.
2genera met 18soorten in tropisch Z.-Afrika en in tropisch tot subtropisch
Z.-Amerika.
De plaats van de Rafflesiaceae en Hydnoraceae isnog steeds discutabel. Beide
families worden wel in een aparte orde (Rafflesiales) geplaatst. Overwegingen
hierbij zijn de hoge specialisatie m.b.t. het parasitaire karakter van Rafflesia110
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ceaeenHydnoraceae, terwijldezelevenswijzebijdeAristolochiaceaenietvoorkomt. Daarnaast hebben dezegroepen pollen vaneenverschillend type.Ook
etherische oliecellen worden alleen in de Aristolochiaceae aangetroffen. Een
belangrijk verschilpuntisvoortsdatdesoortenuitdeAristolochiaceaemeteen
syncarpvruchtbeginseleenhoekstandigeplacentatiehebben,terwijldeRafflesiaceaeeenparietaleensomsapicaleplacentatiehebben.Verwantschapmetde
Santalaleswordtdan ookwelbepleit.
6 OrdePapaverales
Kruidachtig, zelden houtig (struiken of klimplanten). Dikwijls 'idioblasten'
(melksap-ofslijmvaten of-cellen,ofookmyrosinecellen).Stipulaeinderegel
afwezig. Bladerenspiraalsgewijsaangehecht.Bloemenactino-ofzygomorf,2slachtig,met2-4-(soms5-6-)talligekelkenkroon.Meeldraden4,6tot talrijk,
meestalin2kransen.Discusofgynofoor nietzeldenaanwezig.Vruchtbeginsel
bovenstandig, 1- (of secundair meer-)hokkig, met 2 of meer wandstandige
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zaadlijsten. Zaadknoppen meestal talrijk. Meestal een doosvrucht. Zaden
gewoonlijk zonder, of met weinig, kiemwit.
Zeventot iofamilies, tezamen metmeerdan4500soorten,inalleklimatenen
continenten, maar vooral talrijk rond de Middellandse Zee en op het N.
halfrond. Vrijwel uitsluitend in de gematigd-warme zone.
De orde wordt ook wel Rhoeadales (Rhoeodales), Brassicalesof Cruciferales
genoemd; deze namen kunnen, om nomenclatorische redenen, beter worden
vermeden. Ook worden Papaveraless. lat.welin kleinereorden onderverdeeld,
zo b.v. vormen Papaveraceae en Fumariaceae te zamen Papaverales s. str. (of
Crucialess.str.)endeoverige,hiertot Papaveralesgerekendefamilies,tezamen
zijn dan Capparidales. Weer een andere opvatting is Resedaceae de rang van
ordetoetekennen, 'Resedales\ Hierwordt deordePapaveralesineenbrede (en
gebruikelijke) zin omgrensd.
Ranalesmogen alseennauwverwante ordegelden,waartoedePapaveraceae
en Fumariaceae wegens hun chemische en stuifmeelkorrel eigenschappen de
meeste toenadering vertonen.
FAM.PAPAVERACEAE

Kruidachtig, zelden (een weinig) verhoutend. Melksapvaten aanwezig.
Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, soms de bovenste tegenoverstaand.
Stipulae afwezig. Bloemen actinomorf, gewoonlijk alleenstaand en opvallend,
2-slachtig. Kelkbladen 2-3,afvallend. Kroonbladen 4-6(-8-12),vrij, in 2kransen, vaak gekreukeld. Meeldraden talrijk, vrij. Vruchtbeginsel bovenstandig,
i-hokkig met wandstandige zaadlijsten (fig. 24) of door binnenwaartse groei
vandezaadlijsten diehetcentrumbereiken,meerhokkig,zelden2-hokkig (door
een vals tussenschot, zie Brassicaceae). Carpellen soms in de vrucht vaneenwijkend. Stempels tegenover of alternerend met de zaadlijsten. Zaadknoppen talrijk. Vrucht een doosvrucht, die met kleppen of poriën openspringt.
Zaad klein, vaak met een zaadrok, kiem uiterst klein vergezeld van veel, gewoonlijk vethoudend, kiemwit.
Ca. 250soorten (ca. 25genera),voornamelijk op het N. halfrond in (warm-)
gematigde klimaten.
Argemone (10),Amerika, stekelpapaver, A.mexicana, met gestekelde bladrand engele
bloem,alsonkruidwereldwijd verspreid;Bocconia(6-9),inMiddenenZ.-Amerika,tot6
mhogestruiken,metgeelstinkendsap;Chelidonium(1),ingematigdenkoelEurazië,in
Nederland C. majus, stinkende gouwe, met oranjegeel melksap en blauwgroen blad;
Eschscholtzia(10),inwestelijk N.-Amerika, alsonkruid opdeKanarische Eilanden,in
Nederland gekweekt E. californica (uit Californie), slaapmutsje, als zaaibloem; Glaucium(25),ingematigd Eurazië,inNederland wildengekweektG.flavum,gelehoornpapaver; Meconopsis (ca. 40),inChina en 1 soort in Europa,diein Nederland gekweekt
wordt, M. cambrica, schijnpapaver; Papaver (100),wereldwijd verspreid in gematigde
klimaten, in Nederland 3soorten, b.v. gewone klaproos, P. rhoeas, en gekweekt b.v.
Oostersepapaver(vasteplantuitKleinAzië),P.orientale.Slaapbol,P.somniferumlevert
opiumuithetmelksapvandeonrijpe vrucht.
Papaveraceae suggereren enige overeenkomst met Cistaceae (grote bloemen,
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veel meeldraden, gekreukelde kroonbladen), maar toch is die verwantschap
niet groot. Veelnauwere relatieslaten zichaflezen (b.v. uit de hauwvormige2kleppige vrucht van Eschscholtzia en Glaucium)met Brassicaceae, met Capparaceae(devrucht van Chelidonium)terwijl debloembouw (vorm vande bloembodem) o.m. herinnert aan Santalales.
FAM. FUMARIACEAE

Kruidachtig, somsklimplanten.Geenmelksap.Bladerenspiraalsgewijsaangehecht ofmin of meer tegenoverstaand, gewoonlijk diep ingesneden, samengesteld of fijn verdeeld. Bloemen zygomorf, 2-slachtig. Kelkbladen 2, klein,
afvallend. Kroonbladen 4,elkaar verdekkend, vaak tendelesamenhangend, 1
of 2 buitenste dikwijls opgebold of gespoord, de 2 binnenste smaller en soms
geheel samenhangend. Meeldraden 4, vrij en tegenover de kroonbladen of 6
(2 x 3).Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig,met 2wandstandige zaadlijsten. Stijldraadvormig. Zaadknoppen 1 tot vele.Een doosvrucht of noot, soms
in i-zadige segmenten uiteenvallend, soms met kleppen openspringend. Zaad
glanzend, met kiemwit en dikwijls met zaadrok of caruncula.
Ca. 450soorten (16genera), op het N. halfrond, in warm-gematigde klimaten, enige soorten in O.-en Z.-Afrika.
Corydalis(320),ophetN.halfrond, 1 inO.-Afrika, inNederland4soortenhelmbloem,
b.v. C.bulbosa, holwortel (metholleknol)en C.lutea, gelehelmbloem; Dicentra (20),
Centraal en NO.-Azië en in N.-Amerika, b.v. gebroken hartjes, D. spectabilis, in
Nederlandgekweekt(uitO.-Azië);Fumaria(55),voornamelijk mediterraan,inEuropa,
C.-Azië,1 soortinO.-Afrika.Veelklimplanten(vasthechtingmetdedeelbladsteeltjes),in
Nederland gewoneduivekervel,F. officinalis(fig. 25),enverwanteimmigranten alsonkruid;Hypecoum(20),mediterraantotinN.-China,eenakkeronkruidinZ.-Europa,b.v.
H. procumbens.

Fumariaceae zijn zo nauw met Papaveraceae verwant, dat zij dikwijls als een
onderfamilie (Fumarioideaé) beschouwd worden waarbij dan tevens
Hypecoideae alseenandere onderfamilie fungeren. Dezelaatste te onderscheiden aan 4 meeldraden, elk met 2-hokkige helmknop in tegenstelling tot de
Fumarioideaédie dan 2maal 3meeldraden bezitten. Niettemin zijn er toch zo
veleengewichtige verschillen tussendezetaxaendeoverige Papaveraceae, dat
Fumaria en verwante genera de rang van familie toekomt (terwijl Hypecoum
zich daar bevredigend aan toe laat voegen).
Over de aard van de twee 3-delige meeldraden van Fumaria en verwanten
oordeelt men verschillend. Zij doen zich voor als 3 grotendeels vergroeide
helmdraden waarvan demiddelsteeen2-hokkige helmknop,ende2zijdelingse
elk een i-hokkige helmknop dragen.
FAM. RESEDACEAE

Kruidachtig, zelden struiken. Myrosine cellen aanwezig. Bladeren spiraalsgewijs aangehecht,enkelvoudig,gaafrandig ofsomsdiep(en/of geveerd)ingesneden. Stipulae aanwezig maar steeds uiterst klein, soms afwezig. Bloemen
zygomorf, in trossen of aren, 2-slachtig. Kelkbladen (4-)6(-8), kroonbladen
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(8-)6(-o), dikwijls met een in slippen gedeelde vlag en een nagel, die een vrije
bovenrand heeft (vlagdorsaal enpeltaat aandenagelgehecht).Buiten de krans
van (3-)i6-22(-5o) meeldraden (zelden 2 kransen) een scheve discus, min of
meer halvemaanvormig. Vruchtbeginsel door (2-)3(-6)carpellen gevormd, aan
de top meestal open, zelden (secundair) apocarp. Zaadlijsten wandstandig
(commissuraal), gewoonlijk met vele, soms met 1,zaadknop(pen) per carpel.
Vrucht een doosvrucht (gewoonlijk met open top) of zelden besachtig. Zaad
met perisperm en een 2-3-lagige zaadhuid.
Ca. 70 soorten (6 genera) in Zuid en Centraal Europa, rondom de
Middellandse Zee, westelijk Azië, NO.- en Z.-Afrika, Kanarische Eilanden,
ZW. Ver. Staten en Mexico.
Ochradenus (6), ZO.-Midd. Zeegebied, Iran, Pakistan, Ethiopië, Somalië, Arabisch
Schiereiland, Socotra, O.baccatus, vethoudende bes, kamelenvoer; Oligomeris (3),
Kanarische Eilanden, N.-Afrika, ZW.-Azië, ZW. Ver. Staten, Mexico; Reseda (55),
mediterraan, Kanarische Eilanden, Kaap Verdische Eilanden, O.-Afrika, W. enZW.Azië,inNederlandb.v.leverdeWouw,R.luteola,geleverfstof, R.luteaalsingeburgerde
immigrant; Sesamoides (1),westelijk mediterraan, Iberisch Schiereiland, S. sesamoides
eenvariabelesomswatverhoutende kleineplant,vandekusttotinhethooggebergteen
vaakinvelesoortengesplitst.
De naaste verwanten van R. zijn, naar heden algemeen wordt verondersteld,
Papaveraceae,Brassicaceaeen Capparaceae.Afgaande opchemischegegevens,
kunnen bij dit drietal families nog Moringaceae geplaatst worden. De vermoedens die Cistaceae (zie aantekening bij Papaveraceae) of zelfs Euphorbiaceae
als mogelijkheden aanvaardden, zijn nu wel opgegeven.
Moringaceae, een 10-talboomsoorten (1genus: Moringa) inde Afraziatische
tropen, hebben dubbel geveerde bladeren, géén stipulae, en min of meer zygomorfe, 5-tallige bloemen. Meeldraden 5 fertiel en 5 staminodiaal (buitenste
krans).Vruchtbeginsel opkortegynofoor, i-hokkig,met3parietale zaadlijsten
en een lange, hauwachtige doosvrucht, die met 3 kleppen openspringt. M.
oleiferaen M. peregrina worden in droge streken terwille van de oliehoudende
zaden aangeplant (Behen olie). Zij gelijken bij oppervlakkige beschouwing
zozeer op Leguminosae (Caesalpiniaceae), dat zij niet zelden er mee werden
verward.
Tovariaceaebestaanuit2halfhoutige kruidachtigesoorten(1indeAndes,deandereop
Jamaica), o.m. te herkennen aan 8kelk-, 8kroonbladen en 8meeldraden, terwijl 5-8
carpellenhetvruchtbeginsel vormenwaarbinnen dezaadlijsten uitgroeien naar hetcentrum. Besvruchten. Zij kunnen als een brug tussen Capparaceae en Papaveraceae beschouwd worden. Met Capparaceaehebbenzijb.v.3-talligebladeren,hetgroteembryo
enhetschaarse(ofafwezige)kiemwitgemeen,metPapaveraceaedeafvallende kelkende
vormvanvruchtbeginsel enstempel.Debloemformule pastgoedbijbeidefamilies.
FAM.CAPPARACEAE

Houtig (struiken, lianen, zeer zelden bomen) of kruidachtig. Myrosinecellen
aanwezig. Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, enkelvoudig of handvormig
samengesteld, zeerzelden ontbrekend. Stipulae vaak aanwezig. Bloemenzygo114

morf,zeldenactinomorf,meestal2-slachtig,alleenstaand ofintrossen.Kelkbladen 4(-8). Kroonbladen 4 (op de manier van 'kruisbloemigen'), zelden
2,hoogstzeldenontbrekend,soms2groter.Meeldraden4,6oftalrijk,somsten
delestaminodiaal.Vruchtbeginselopeen,zeldenontbrekend,gynofoor(fig.26)
somseenandrogynofoor (deverlengdediscus),i-hokkig,met2wandstandige
zaadlijsten (commissuraal),somsmeerhokkig(enmet2ofmeerwandstandige
zaadlijsten). Zaadknoppen gewoonlijk talrijk, soms 1 of 2. Vrucht een
hauw(tje),zeldeneendoosvrucht,besofsteenvrucht.Zaadmetweinigofgeen
kiemwit.
Ca.800soorten (45genera),inde(sub)tropen, vooralindrogestreken.
Boscia(40),inde(sub)tropenvanAfrikabezuidendeSahara;Buchholzia(2),bomenin
W.trop.Afrikaans regenbos,kroon ontbrekend;Capparis (200),voornamelijk inde
subtropen,doornigestruiken ofklimplanten,meeldradentalrijk, C. spinosa (mediterraan) levert 'kappertjes', op azijn gezette bloemknoppen; Cleome (ioo), in de
(sub)tropen;Crat(a)eva(25),inalletropen(ontbreektinAustralië);Gynandropsis(20),
inZ.-Amerika,G.pentaphyllainNederlandalseensierplant;Ritchiea(50),intropisch
Afrika,bomenenstruiken,besachtigevrucht.
DenaamCapparaceaeisinovereenstemmingmetdeCodevoornomenclatuur,
maardespellingCapparidaceaeistochinomloop.
Verwantschappen kan men vermoeden onder voorouderlijke Cistales, met
relatiesnaar Papaveraceae,maardekenmerken vandestuifmeelkorrels ende
chemischeeigenschappen steunen dezemeningnauwelijks. Enige kenmerken
duiden opeen relatiemet Myrtaceae, maar veelnauwer iseen onmiskenbare
verwantschapmetBrassicaceae.PogingenkleinerefamiliesuitC.aftezonderen
(b.v.debladlozedoornigeKoeberliniaceae(1 soort))vondengeensteun.
FAM. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Kruidachtig,zeldenenigszinshoutig.Myrosinecellenaanwezig.Bladerenspiraalsgewijs aangehecht, enkelvoudig of samengesteld. Stipulae afwezig.
Bloemenactinomorf,zeldenzygomorf,2-slachtig,introssen.Kelkbladen4(de
2 dwarsgeplaatste vaak gebold, uitgezakt of gespoord). Kroonbladen 4
(kruiswijs), zelden ontbrekend. Meeldraden 6, vier lang en twee korter, met
nectarklieren binnen of buiten demeeldraadkrans aan devoet vandehelmdraad (bloembodemklieren). Vruchtbeginsel opgebouwd uit 2carpellen, die
langsderandenvergroeien,terwijldaarna uitdevergroeiingsnaad eentussenschot zich ontwikkelt, dat de ovariumholte in 2 helften deelt, zodat het 2hokkigwordt('valstussenschot').Zaadknoppen aandevergroeiingsnaadgehecht(commissuraal),meerdan2.Vrucht(fig.27)eenhauw(tje),met2kleppen
openspringendterwijlhettussenschotblijft,somsechterdevruchtinsegmenten
uiteenvallend, somseen i-zadignootje.Zaad metweinigofgeenkiemwit.De
familie werd op vele manieren onderverdeeld; de navolgende rangschikking
wordt,metkleinewijzigingen, vrijalgemeengevolgd.
Ca. 3000 soorten (ruim 350genera), voornamelijk op het N. halfrond en
overvloedigronddeMiddellandseZeeeninAzië.
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Fig.26
Fig.28

Tribus Stanleyeae. Meeldraden ver uitstekend. Vruchtbeginsel met lange gynofoor.
Stempel klein, fluwelig (ook Stanleae en Stanleyaceae genoemd). Acht soorten Stanleya
(westelijk N.-Amerika).
Tribus Pringleeae. Meeldraden ver uitstekend. Vruchtbeginsel zittend en zonder 'vals
tussenschot'. Stempel met lange haarvormige papillen. Zes kleine nectarklieren. Eén
soort, Pringlea antiscorbutica, 'Kerguelen Kool' (Kerguelen Archipel en Crozet Eilanden).
TribusStreptantheae. Kroonbladen golvend en/of gedraaid. Kelk klokvormig en min of
meer 2-lippig. Bloembodem scheef. In W. en Z. Verenigde Staten en Mexico veertien
soorten, die tot de genera Streptanthus, Euklisia en Caulanthus gerekend worden. Een
omstreden tribus.
Tribus Romanschulzieae. Meeldraden laag in de bloembodem geplaatst. Kelkbladen
tenslotte teruggeslagen. Acht soorten. Romanschulzia in Mexico en Centraal Amerika.
Tribus Sisymbrieae. Meeldraden niet of nauwelijks buiten de bloemkroon stekend
(helmknop niet puntig). Vruchtbeginsel zittend. Nectarklieren een gesloten ring vormend. N. halfrond, ca. 150soorten, b.v. Alliaria (2) Europa, N.-Afrika en W.-Azië, in
Nederland A.petiolata, look-zonder-look; Arabidopsis (13), N. halfrond, in Nederland
A. thaliana,zandraket;Bunias(6),Z.-enO.-Europa,inNederland verwilderd B. orientalis, bunias; Descurainia (55), N. halfrond en Z.-Afrika, in Nederland D. sophia, sofiekruid (metuitstekende meeldraden);Isatis (30),inMiddenenZ.-Europa,W.-en Midden
Azië,in Nederland /. tinctoria, wede(blauwe verfstof); Sisymbrium (80),N. halfrond en
in Z.-Amerika, in Nederland een half dozijn raket-soorten, b.v. S. officinale, gewone
raket.
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Tribus Hesperideae. Nectarklieren niet aaneengesloten, vaak slechts 2 (transversale)
aanwezig.Gewoonlijk eencilindrischeofvlakkehauw.Helmknoppen dikwijlspuntig.
Anastatica (1),mediterraan (Marokko tot Midden Azië),indrogestreken, A. hierochuntica, Roos van Jericho; Cheiranthus (10),mediterraan, Z.-China en westelijk N.Amerika,inNederland alssierplant velevormen vanC. cheiri, muurbloem; Erysimum
(80),N.halfrond,enigesoorteninNederland,b.v.E.cheiranthoides,gewonesteenraket;
Hesperis(24),mediterraan,EuropaenCentraalAzië,gekweektinNederlandH.matronalis,damastbloem;Malcolmia(25),mediterraan,inNederlandgekweektM. maritima,
zeeviolier; Matthiola (50), mediterraan (oostelijk), Centraal Azië en in Z.-Afrika, in
Nederlandvelecultivarsgekweektvandeviolier,M. incana.
Tribus Arabideae. Vruchtbeginsel zittend. Kelkbladen uiteenwijkend. Hauw aan de
rugzijdesamengedrukt.Arabis(100),N.halfrond,inNederlandgekweektenwild,b.v.A.
hirsuta, ruige scheefkelk; Armoracia (3),gematigd Eurazië, in Nederland gekweekten
verwilderd,A.rusticana,mierikswortel,eenkruiderij;Aubrietia(12),mediterraan,maar
openigezeehoogte,velecultivarsalssierplanteninNederlandvanA. deltoidea,aubrietia;
Barbarea(12),N.halfrond, inNederland 2soorten barbarakruid; Cardamine (130),in
allegematigdeenkoeleklimaten,inNederland5soortenveldkers,waaronderC.pratense,pinksterbloem; Nasturtium (6),wereldwijd verspreid, inNederland 2soorten witte
waterkers,b.v.N.microphyllum,slankewaterkers,bladalssla;Rorippa(40),wereldwijd
verspreid, in Nederland 4 soorten, b.v. R. amphibia, gele waterkers: Turritis (3), in
EuraziëenAfrikaanse gebergten,inNederland T.glabra, torenkruid.
Tribus Alysseae. Vruchtbeginsel zittend of kort gesteeld. Meestal alleen transversale
nectarklieren. Platte (brede)hauwtjes, zeldeneennootje. Haren,indien aanwezig,vertakt.Alyssum(100),Europa totMidden-Azië,voornamelijk mediterraan,inNederland
velesoorten envormen van schildzaad alssierplant; Berteroa (7),Europa tot MiddenAzië,inNederland ingeburgerd grijskruid, B.incana; Draba (270),N. halfrond enZ.Amerika, rozetplanten in koude klimaten (fig. 28),in Nederland hongerbloempje, D.
vernalis; Erophila(8),EuropatotW.-AziëenN.-Afrika, inNederland E.verna,vroegeling;Lunaria(3),Midden-enZO.-Europa,inNederland alssierplant veelgekweekt L.
annua,judaspenning.
Tribus Lepidieae. Vruchtbeginsel zittend of kort gesteeld. Meestal alleen transversale
nectarklieren (endeze2-delig).Hauwtjes zijdelings afgeplat, smal,zeldennootjes ofin
segmentenuiteenvallend.
Aethionema(6),ronddeMiddellandseZeeenMidden-Europa;Bisentella(40),rondde
Middellandse Zeeen Midden-Europa, B.auriculata, brilkruid, somsin Nederland als
tijdelijk onkruid; Capsella (5), Eurazië en N.-Afrika, in Nederland C. bursa-pastoris,
herderstasje; Cochlearia (25), N. halfrond, met nauwelijks afgeplatte hauwtjes, in
Nederland 3 soorten lepelblad, b.v. C. officinalis, echt lepelblad; Coronopus (8),wereldwijd verspreid, in Nederland 2 soorten varkenskers, b.v. C. squamatus, grote
varkenskers;Lepidium(130),wereldwijdverspreid,inNederlandeenhalfdozijnsoorten,
b.v.L.ruderale,steenkruidkers,L.sativum,tuinkers,alssla;Thlaspi(60),N.halfrond,in
Nederland3soortenboerenkers,b.v.T.arvense,wittekrodde;Teesdalia(2),Europa,in
Nederland kleintasjeskruid, T. nudicaulis.
Tribus Brassiceae. Hauw in de benedenhelft splijtend (kleppen) en in de bovenhelft
ongeveer snavelvormigsamenhangend. Zaadlobben bijna steedsin delengte geplooid
(maar geen teruggeslagen rand). Haren, indien aanwezig, niet vertakt. Brassica (50),
EuraziëenNO.-Afrika, mediterraan,velekruisingenencultivarsalsgroenten: B. olera117

cea, kool, B. napus, koolzaad, B. nigra, zwarte mosterd (gemalen zaad); Cakile (4),
strandplant van het N. halfrond en Australië, in Nederland zeeraket, C. maritima;
Crambe (20), Eurazië en Afrika, in Nederland zeekooi, C. maritima; Diplotaxis (35),
mediterraan, Midden Europa tot India,inNederland 2soortenzandkool,b.v.D. tenuifolia,gewone zandkool;Erucastrum (16), Europa, Z.-Afrika, in Nederland schijnraket, E.
gallicum; Raphanus (8),mediterraan, Europa, in Nederland R. raphanistrum, knopherik
en gekweekt R. sativus, radijs, en ramenas; Sinapis (10), mediterraan, Europa, in
Nederland gekweekt S. alba, witte mosterd (gemalen zaad).
Tribus Chamireae. Zaadlobben zeer groot, in de lengte geplooid en met teruggeslagen
rand. Chamira (1), in Z.-Afrika, met deels tegenoverstaande bladeren.
Tribus Schizopetaleae. Kroonbladen gefranjerd of in slipjes gedeeld. Zaadlobben nooit
tweemaal dwars gevouwen. Acht soorten Schizopetalum in Chili.
TribusStenopetaleae. Kroonbladen smal en puntig, m.u.v. S. trisectum, gaaf of getand.
Acht soorten Stenopetalum in W.- en Z.-Australië.
TribusHeliophileae. Hauw soms met insnoeringen en soms in segmenten uiteenvallend.
Zaadlobben tweemaaldwarsgevouwenenhetkiemworteltje achterover tegende zaadlob
gedrukt. Kaal of met al dan niet vertakte haren. Heliophila (175), in Z.-Afrika, in
Nederland als zeldzame immigrant H. longifolia.
TribusCremolobeae.Kroonbladen nietgedraaidenbloembodem horizontaal. Vrucht op
een gynofoor, in 2helften uiteenvallend, waarna elke i-zadige helft (die vrijwel gesloten
is) aan een draadje komt te hangen. Cremolobus (een dozijn), in Andes; Menonvillea
(20), in Chili, Peru en Argentinië.
De 2gespoorde (of bolle) kelkbladen van Brassicaceae herinneren aan overeenkomstig
gevormde kroonbladen van Fumaria en Hypecoum soorten (Fumariaceaé). De 6 meeldraden mogen denkelijk gezien worden als 4 oorspronkelijk aanwezige meeldraden,
waarvan er 2 in de loop der evolutie verdubbelden (de meeldraden van Fumariaceaé
(Fumarioideae) geven aanleiding tot een vergelijking). Myrosine cellen leggen nadruk
op de verwantschap met Resedaceae en Capparaceae.
Bretschneideriaceae(een familie die slechtsdoor 1 soort, B. sinensis,in W. China, wordt
belichaamd) rekent men wel tot Papaverales, vooral wegens chemische eigenschappen
(myrosine cellen). Het blad is oneven geveerd, kelk en kroon zijn 5-tallig, er zijn 8
meeldraden. Het zittende vruchtbeginsel is3-hokkig, waarbij zich inelk hok 2 hangende
zaadknoppen bevinden. Verwantschap met Capparaceae, Caesalpiniaceae(Rosales), en
Sapindaleskanworden verondersteld,maardetoewijzing vaneenverantwoordeplaatsin
het systeem isnog niet goed mogelijk.
Bataceae (Batidaceae) is eveneens een familie, die door 2 soorten vertegenwoordigd
wordt, Balis maritima, aangetroffen langsdekusten van Queensland, Hawaii, W.-Indië,
westelijk Z.-Amerika en zuidelijk N.-Amerika. De vlezige, smaltongVormige blaadjes
aan de vlezige, kantige, min of meer kruipende stengels staan om en om in paren
('decussaat') en in de bladoksels verschijnen korte, gedrongen aarvormige bloeiwijzen,
die of mannelijk of, aan andere planten, vrouwelijk zijn. De mannelijke bloem is
4-tallig (2-lippige kelk) en bezit 4 meeldraden en 4 staminodiën, de vrouwelijke bloem
mist een perianth en bezit een 2-4-hokkig vruchtbeginsel. In elk hok 1 zaadknop
aan een opgerichte, basaal ingeplante, lange funiculus. Het zaad isrondom gevleugeld.
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Bataceae werden zelfs als eenorde(Batales of Batidales) opgevat. Daarmee komtde
tussenpositie van het taxon (Papaverales-Centrospermae-Hamamelidales) fraai tot uitdrukking.Tegeneenplaatsin Centrospermaepleit o.m.debouwvanembryoenzaad,
tegenPapaveraleso.m.deplacentatieende2-huizigheid,tegenHamamelidaleso.m.de2huizigheid endebouw vanhet vruchtbeginsel enhet zaad. Nader onderzoek isnodig.
SUBKLASSE II HAMAMELIDAE

Houtige of kruidachtige planten met meer of minder sterk gereduceerde
bloemen. Het perianth is weinig ontwikkeld of ontbreekt geheel en de bloemen zijn vaak i-slachtig. In de hoger ontwikkelde groepen zijn de bloemen
vanéénofbeidegeslachteninkatjesgerangschikt;derijpevruchtisi-hokkigen
niet-openend met slechts i zaad. De planten zijn overwegend houtig.
i Orde Trochodendrales
Eenordevanslechts4families (tezamen minderdan eendozijn soorten). Door
hetontbreken vaneenbloemkroon,eensyncarpgynoecium endebouw van de
stuifmeelkorrels wijken de Trochodendrales sterk van de Magnoliales af. Het
stuifmeel wordt bovendien door de wind getransporteerd (vgl. Katjesdragers
(Amentiferaè) ensommigeRanunculales). Hethoutvertoont overeenkomst met
primitieve Magnoliales.
Trochodendron kan worden gezien als een verdere ontwikkeling van
Magnoliales, en Tetracentra vooral alseen schakel met Hamamelidales.
Een5-talO.-Aziatischestruik-enboomsoorten heeft spiraalsgewijsgeplaatste,veernervige, enkelvoudige bladeren, terwijl de stipulae ontbreken. Kleine, lang gesteelde,2slachtige,cyclischebloemenstaandichtopeen;zijhebbengeenperianthenzijnwindbestuivers.Meeldradentalrijken6-18nietgeheelgeslotencarpellenstaanin1krans(stempel
zittend). De vrucht is een opeengepakt groepje 1-3-zadige gevleugelde nootjes en de
zadenhebbenveeloliehoudendendosperm.
Eenvergelijkingmetdefamilie Trochodendraceaeleertdatzijdaarvaneigenlijkslechts
verschillen omdat destampers volkomen apocarp zijnen kort gesteeld.Vooralomdie
redenwordendeEupteleaceaeonderscheiden(1 genus:Euptelea).Hijbezeteentussenpositieindegroep Trochodendraceae,MagnolialesenHamamelidales(ookvanwegeanatomische en stuifmeelkorrel-kenmerken). De naast verwante familie zijn de
Cercidiphyllaceae(1soort: Cercidiphyllumjaponicum). Dezebomen onderscheidenzich
doormeestaltegenoverstaandebladeren(die'swintersafvallen)endeaanwezigheidvan
intrapetiolaire stipulae. Aan lange loten verschijnen veernervigebladeren, aan dwerglotenhandnervige.Bloemen i-slachtig,eveneenszonderperianth,ofmet8-20meeldraden of 4-6 i-hokkige, volkomen vrije stampers met lange stijl. Kokervruchten met
gevleugeldezaden.
Destijlheefttweelangesternpellijsten(vgl.Degeneriaceae,Illiciaceae). Cercidiphyllum
levert in zijn vaderland (China, Japan) hout, en wordt in Europa wel als sierboom
gekweekt.Ofschoon Cercidiphyllaceaeongetwijfeld naaanEupteleaceaeverwantzijn,is
derelatie met naburige orden nogniet duidelijk. De familie werd,door enige soorten
vertegenwoordigd,aangetroffen inhetKrijtenTertiair vanMidden Duitsland.
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FAM.TROCHODENDRACEAE

Bomen of struiken met in schijnkransen staande, veernervige bladeren. Geen
stipulae. Kleine 2- of i-slachtige bloemen in trosachtige bloeiwijzen, de 1slachtige met gereduceerde organen van het andere geslacht. Geen bloembekleedselen. Talrijke meeldraden aan de rand van een brede vlakke bloembodem, in 1 of 2kransen. Stampers 4-11(-15), paracarp; (vrije) stijlen aldan niet
aanwezig. De kokervruchten vergroeien maar kunnen, rijp, soms aan de voet
splijten, en bevatten 1-2 rijen zaden met oliehoudend endosperm en kleine
kiem.
Twee of drie soorten (2genera), in Japan, Tai Wan en Nieuw Caledonië.
ParacryphiainNieuwCaledonië;TrochodendronaraloidesinJapanenTaiWan,deenige
soort,alssierheesteringematigdeklimaten aangeplant.
FAM.TETRACENTRACEAE

Bomen (bladverliezend) met dwergloten links en rechts, om en om geplaatst
aan lange loten, de laatste met door bladlittekens geribbelde schors en een
eindknop, die door de stipulae omhuld wordt. Een enkelvoudig, handnervig
blad met gezaagde rand op de top van de dwergloot. Stipulae met de bladsteel
vergroeid. Bloeiwijzen aan de dwergloten, katjesvormig, met velekleine bloemen (ingroepjes van 4).Bloemen 2-slachtig,met 2-talligbloemdek, 4meeldraden, die op de tepalen geplaatst zijn, en een 4-hokkig vruchtbeginsel en 6
zaadknoppen. Vruchtbeginsel uit 4 vergroeide carpellen opgebouwd (paracarp) en vrije stijlen, die later achterover krommen. Vrucht een splijtende
doosvrucht. Zaden met oliehoudend endosperm en kleine kiem.
Tetracentrasinense, deenigesoort,inZ.-China enBurma.
2 Orde Urticales
Struiken of bomen, zelden kruiden. Bladeren spiraalsgewijs aangehecht of
tegenoverstaand. Stipulae aanwezig. Bladepidermis dikwijls met kristallen.
Bloemen klein, gewoonlijk i-slachtig, met een 4-6-tallig, vrij of vergroeid,
gewoonlijk groen bloemdek. Meeldraden epitepaal, in de regel evenveel als de
tepalen. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig. Zaadknop met 2 integumenten. Stijlen (stempels) 2.Noot of steenvrucht.
Ca. 2500 soorten (6-10 families), wereldwijd verspreid.
FAM. U L M A C E A E

Houtig (bomen of struiken). Bladeren enkelvoudig, gewoonlijk asymmetrisch
(scheve bladvoet), spiraalsgewijs aangehecht (maar in 2rijen gerangschikt aan
horizontale takken). Stipulae vroeg afvallend. Bloemen alleenstaand of in
schermvormigegroepen, inderegel 2-slachtig maar toch nietzelden 1-slachtig.
Bloemdek (3-)4-5(-8)-tallig. Meeldraden evenveel alsdetepalen, soms 2 maal
zo veel, opgericht in de knop. Vruchtbeginsel met 2stijlen. Vrucht een noot of
steenvrucht, vaak gevleugeld. Zaad gewoonlijk zonder kiemwit.
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Fig.29

Ruim 150soorten(ca. 14genera),voornamelijk N.halfrond, maar demeeste
soorten in de tropen.
Celtis (70),N. halfrond en Z.-Afrika. Van C.australis, oosterse netelboom,eetbare,
zoete,bruinzwartesteenvruchten,mediterraan;Trema(io),inde(sub)tropen,veelvormige,alsonkruidoptredendestruiken,b.v.T. cannabina; Ulmus(40),N.halfrond (fig.29),
Indo-China,Himalaya,Mexico,ingematigdeklimaten;gevleugeldevrucht,inNederland
velesoortenencultivarsaangeplant(endooriepziektegedood),b.v.ruweiep,U.glabra,
gladde iep, U.minor en Hollandse iep (een selectie van de 2 genoemde soorten, cv.
belgica).
Graphium ulmi veroorzaakt (door kevertjes overgebracht) sinds 1919 de iepziekte, waartegen nog geen afweer is gevonden.
FAM. EUCOMMIACEAE

Als brug naar de volgende orde (Hamamelidales) gelden Eucommiaceae (1 genus:
Eucommia), dienauwaan Urticalesverwantzijn.Dehoutanatomievan Eucommiaceae
stemtinhogematemetdievan Ulmaceaeovereen. Cercidiphyllaceaeen Eucommiaceae
hebben sterk opelkaar gelijkende stuifmeelkorrels. Eucommiaceaewordendan ooknu
eensinHamamelidalesdanweerin Urticalesgeplaatst,maaromdatEucommiaceaezich
tochingeenvanbeideordengeheelbevredigendlatenvoegen,wordenzijwelalseeneigen
orde,Eucommialesopgevat. Overigensbestaat degehelefamilie uit 1 soort, Eucommia
ulmoides, die rubberhoudend melksap heeft. Het is een 2-huizige boomsoort met 1slachtige bloemen (zonder bloemdek), i-hokkigvruchtbeginsel (met2zaadknoppen,1
integument).Eénkiemwithoudend zaadpergevleugeldenoot.
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FAM. M O R A C E A E

Houtig (bloemen, struiken of lianen), zelden kruidachtig. Melksap aanwezig.
Blad enkelvoudig of handdelig, spiraalsgewijs aangehecht, zeer zelden tegenoverstaand. Stipulae onderling vergroeid (de stengeltop omvattend) of vrij.
Bloem i-slachtig, i- of zelden 2-huizig, gewoonlijk massaal bijeen in cymeuze
afgeplatte ofkomvormige('bloemkoek'),zakvormige('vijg',syconium),kogel-,
of aarvormige bloeiwijzen. Bloemdek al dan niet aanwezig, vaak 2-tallig
(2+ 2).Meeldraden 1 of 2(-4).Vruchtbeginsel bovenstandig of half-onderstandig, meestal 1-,zelden 2-hokkig. Zaadknop 1.Stijlen 1of 2. Vrucht een noot,
vaak opeengehoopt tot een syncarpium (zamelvrucht). Zaad met gekromde
kiem en niet zelden met kiemwit.
Meer dan 1500soorten (60-70 genera), voornamelijk in de (sub)tropen, bij
uitzondering in gematigde klimaten.
Antiaris (4), tropisch Afrazië, b.v. A. toxicaria, oepasboom, met zeer giftig melksap
(pijlgif,antiarine),maarookfysiologische,niet-giftige rassen,enmettakval; Artocarpus
(40) (fig. 30),in tropisch Azië, mannelijke bloemen in katjes, vrouwelijke bloemen in
hoofdjes, b.v. A. altilis,broodvrucht (meelhoudend), A. heterophyllus, jackfruit of
nangka, cauliflorie, ook zaadloze cultivars,de vlezige perianthlobben eetbaar; Broussonetia (7),in O.-Azië en Z. Pacific, 2-huizig. Bast van B.papyrifera, papiermoerbei,
levert Japans papier; Cecropia (10), in tropisch en Centraal Amerika, b.v. C. peltata
(metholletakkenenmyrmecofilie); Chlorophora(2),intropischW.-Afrika 1 boomsoort,
1 soort in tropisch Amerika, C.excelsa levert het Afrikaanse iroko hout; Dorstenia
(20), in alle tropen, kruidachtig, met bloemkoek, vruchten door druk van zwellende
perianthlobben weggeschoten;Ficus (> 1000),boomreuzen,struiken,lianen, epifyten,
b.v.F.elastica,rubberhoudendmelksap,alskamerplant,F.benghalensis,banyan,heilige
(tempel)boom in India evenals F. religiosa, peepiol of bo, F. sycomorus, sycomore,
Ethiopischekarakterboom. F. caricaisdesindsoveroudetijdengekweekte 'vijgeboom'.
AlleF.-soortenlevenineengrotendeelssoortgebonden symbiosemetgalwespjes; Morus
(12),ingematigdeklimatenvanAmeraziëenintropischAfrika,b.v.M.alba,wittemoerbei, waardboom voor de zijderups en M. nigra, wegens de eetbare, uiterlijk op een
braam gelijkende vruchten weleensin Nederland gekweekt; Musanga (1),in tropisch
Afrika, typerende boom in verstoord bos,sterk op Cecropia gelijkend (duidelijke verwantschap met Urticaceaé).
Moraceae (ook Artocarpaceae genoemd) werden meermalen samen met
Cannabinaceaealséén familie opgevat, maar dezemening verliest terrein. Men
kan Moraceae zien als verder geëvolueerde Ulmaceae,een gerichte ontwikkelingsgang die met Urticaceaéen Cannabinaceae de orde Urticales voltooit.
FAM. C A N N A B I N A C E A E

Kruidachtig, soms klimplanten. Blad handnervig,enkelvoudig,diep gespleten
of samengesteld, spiraalsgewijs aangehecht of tegenoverstaand. Stipulae blijvend, niet vergroeid. Bloemen in sterk verschillende bloeiwijzen, 2-huizig,
mannelijke bloemmet 5-bladigbloemdek en 5opgerichte, tegenover debloemdekslippen staande meeldraden. Vrouwelijke bloem zittend, met komvormig
bloemdek en i-hokkig, bovenstandig vruchtbeginsel (2 stijlen). Vrucht een
noot. Zaad met gekromde kiem en kiemwit.
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Fig.30

Viersoorten (2genera),ingematigdeklimatenvanoostelijk EuraziëeninZ.Azië.
Cannabis (1-2),rechtopstaande 1-jarige plant, C.sativa, hennep,gekweekt wegensde
taaievezels(touw).IntropischAziëendaarbuitenwordenC.cultivarsgekweektwegens
deharsachtigeafscheidingen('cannabinol')uitdevrouwelijkebloeiwijzen.Dezeworden
geoogst, gedroogd en geplet ('ganja'), ook wordt de hars van blad en takjes geklopt
('charas'),ofdebladerengedroogdengeperst('bhang').InEuropastaandezenarcotica
bekendals'marihuana','hash'of'hashish',eeninhetlaatstedecenniummodieusschadelijkgenotmiddel;Humulus(2),overblijvendeslingerplanteningematigdeklimatenvan
Europa, O.-AziëenZW.-N.-Amerika. De bittereharsexcreties ('lupuliné')opdebracteeënvandevruchtstanden('bellen')vandehop,H.lupulus,sindsde16eeeuwingebruik
bijdebierbereiding.
FAM. URTICACEAE

Kruidachtig, zelden houtig (struiken of kleine bomen). Brandharen dikwijls
aanwezig. Bladeren spiraalsgewijs aangebracht of tegenoverstaand. Stipulae
aanwezig,nietstengelomvattend. Bloem i-slachtig,zelden2-slachtig,in schijnaren, hoofdjes of cymeuze bloeiwijzen, met (2-)4-tallig bloemdek en evenveel
epitepalemeeldraden,endezeindeknopbinnenwaartsgebogen (elastisch naar
buiten springend bij knopontsluiting: 'explosief stuifmeel'). Vruchtbeginsel 1123

hokkig, i stijl en i bodemstandige zaadknop. Noot of steenvrucht, dikwijls
door het blijvende bloemdek omsloten. Zaad met rechte kiem en oliehoudend
kiemwit.
Meer dan 700 soorten (ruim 40 genera), wereldwijd verspreid, de meerderheid in de tropen.
Boehmeria (60),inde(sub)tropen, B.nivea var. tenacissima levert rami vezels(Chinees
neteldoek);Elatostema (ca.250),intropischAfrazië, bladsierplanten; Laportea(25),in
de (sub)tropen, b.v. L. moroides met rode sappige schijnvruchten en gevaarlijke
brandharen; Parietaria(14),gematigdeentropischeklimaten,P.officinalis, grootglaskruid,inNederland zeldzaam,inZ.-Europa algemeen,tegenmurenenz.;Pilea(200), in
alletropen (niet inAustralië),alskamerplantje P.cadieri(gevlekt blad)enpantropisch
het bombardeerplantje, P.microphylla (uit Amerika),een onkruidje met explosief verschijnende stuifmeelwolkjes ; Urtica (35),ingematigde klimaten van het N. enZ.halfrond,schaarsindetropen.InNederland grotebrandnetel,U. dioica(2.huizig)enkleine
brandnetel,U.urens(1-huizig).Vastebegeleidersvandemens.Toppenvanjongestengels
alsgroente.RijpestengelsvanU. cannabinaenU. urensleverdenvezelsvoor'neteldoek'.
3 Orde Hamamelidales
Houtig (bomen of struiken), met enkelvoudige, spiraalsgewijs aangehechte,
soms tegenoverstaande bladeren. Bloemen gewoonlijk zowel i-slachtig als 1huizig,actinomorf,metofzonderlosbladigperianth (tepalenofkelkenkroon),
aantalbloemdelen variabel. Bloembodem (binnen demeeldraadkrans) dikwijls
met 1krans schubjes of klieren. Meeldraden 1krans van 4 (soms meer), met
splijtende of met kleppen openende helmhokjes. Vruchtbeginsel onder- of
bovenstandig, 2-3-hokkig of apocarp, met 1tot velezaadknoppen per hok.
Een half dozijn families (minder dan 200 soorten) in de subtropen en gematigde klimaten (ontbrekend in Australië en in Europa bijna ontbrekend).
Hamamelidales worden gewoonlijk als een knooppunt van evolutionaire
stromingen beschouwd. Zij zouden als voorouders Magnolioide en Rosoide
taxa hebben en zelf weer uitgangspunt voor Fagalesen Urticaleskunnen zijn.
Zelfs wilde men de krullende petalen van Hamamelis in verband brengen met
de ingerolde bladslippen van varenbladeren, een toch wel onaannemelijke
veronderstelling. Het behoeft geen toelichting dat zo'n oppervlakkige gelijkheid van dezelfde zwaarte isalsb.v.de 'overeenkomst', diewaargenomen werd
tussendennekegels endevruchtstanden van Casuarinaceae(ziealdaar).Weliswaar laat zich in Hamamelidales een ontwikkelingsgang vermoeden, waarbij
de 2-slachtige, door insekten bestoven bloem de perianth-delen allengs verloor en intussen tevens i-slachtig werd, waarbij de wind als bestuiver ging
optreden. Dit laatste karakteriseert de Amentiferae of Katjesdragers. Een mogelijke relatie met deze laatste groep werd boven al gesuggereerd (Fagales).
Ook leidenvelekenmerken vanHamamelidales tothetvermoeden dat taxain
andere orden daarop zouden kunnen aansluiten. De geografische verspreiding
van Hamamelidales herinnert aan die van Magnoliaceae (O.-Azië en N.Amerika) omdat enige genera een overeenkomstig areaal hebben. Niettemin
ontbreken Hamamelidales vrijwel in tropische (warme) klimaten endeze afwe124

zigheidkaneenaanwijzing zijn vooreenvervoortgeschreden specialisatie.Een
grondige en veelzijdige biosystematische studie, door een groep specialisten
samen te ondernemen, zou belangrijke inzichten kunnen opleveren.
FAM. HAMAMELIDACEAE

Houtig (bomen of struiken), soms bladverliezend. Dikwijls zijn sterharen of
schubben aanwezig. Bladeren enkelvoudig. Stipulae zelden afwezig. Bloem
gewoonlijk met 4-5-talligperianth, 1-of 2-slachtig, soms zonder kroon, soms
perianth ontbrekend. Meeldraden (2-)4-5(-25),somsmeteen binnenste krans
staminodiën (schubjes). Helmhokjes met spleet ofmet klepjes. Vruchtbeginsel
minofmeeronderstandig,uit2vruchtbladen opgebouwd,dezesomsdeels vrij,
elkeindigend ineenteruggebogen stijl,2-hokkig, i-talrijke zaadknop(pen) aan
hoekstandige zaadlijsten in elk hok. Zaadknop met 2 integumenten.
Doosvrucht hokverbrekend, exocarp gewoonlijk houtig, endocarp benig.
Zaden soms gevleugeld. Kiem recht, groot, kiemwit schaars.
Ruim 100soorten (25genera),in (sub)tropische en warm-gematigde klimaten, ontbrekend in Europa en in Australië.
Altingia(7),intropischZO.-Azië,regenbos,inIndonesiëwaardevolhoutvanA.excelsa;
Corylopsis(20),inO.-AziëenJapan,heestersmethangende,katjesachtige bloeiwijzen;
Fothergilla(4),inwestelijkN.-Amerika,bloemkroonontbreekt;Hamamelis(6),inoostelijk N.-Amerika,MexicoeninO.-Azië,Hamamelisvirginiana,toverhazelaar (fig.31),
gelebloemeninvoorwinterenrijpevruchtenindevolgendemid-zomer,velecultivarso.m.
metbruinebloemen(H.japonica)inNederlandsetuinen;Liquidambar(5),inAziëenin
N.-enMidden-Amerika,allesoortenproducerengeurigehars(veelkaneelzuur), storax,
vooral L. orientalis en de amberboom, L. styraciflua, in Nederland soms gekweekt;
Parrotia(\-2),inIran,met2-slachtigebloemkroonlozebloem,P.persica,roodijzerhout,
heeft eenschilferende schorszoalsPlatanus(ziealdaar).
Uit Hamamelidaceae werden nu en dan kleinere 'families' afgezonderd, b.v.
Altingiaceae, Liquidambaraceae, Parrotiaceae, enz.; dit vond weinig of geen
steun. Herhaaldelijk wordt op een mogelijke verwantschap gewezen van
Hamamelidaceae met Trochodendraceae(stuifmeelkorrels enz.)en Cercidiphyllaceae(zie aantekening bij Trochodendrales). De houtanatomie steunt de veronderstelling dat Hamamelidaceae voorlopers kunnen zijn van Casuarinaceae
en er zijn ook vele overeenkomsten met Saxifragaceae (Rosales).
FAM. PLATANACEAE

Houtig (bomen). Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, handlobbig, jong met
sterharen. Schors afschilferend waardoor de contrasterende, licht gekleurde
binnenlaag zichtbaar wordt. Stipulae aanwezig. Bloemen klein, talrijk, in bolvormigegroepen aan hangende stengelsopeengepakt, i-slachtig, i-huizig, met
kelkenkroon (kroon somsafwezig). Demannelijke bloemenmet 3-8 meeldradenensomsmetvruchtbeginselresten. Helmbindseltopschildvormigverbreed.
Vrouwelijke bloemen gewoonlijk zonder kroon, met 3-9 vrije vruchtbeginsels
en dikwijls zijn onvolkomen meeldraden aanwezig (1 krans staminodiën).
Vruchtbeginsels bovenstandig, i-hokkig. Zaadknop wandstandig, met 2inte125

Fig-31

Fig.32

gumenten. Vrucht een nootje. Zaad met rechte kiem, omhuld door een dunne
laag kiemwit.
Een half dozijn soorten (1 genus), in warm-gematigde klimaten van O.Europa tot de Himalaya en van N.-Amerika tot Mexico.
Platanus(ca.6),P.orientalis(Eurazië)enP.occidentalis(Amerika)leverdendecultivar
(kruising)P.acerifolia,deookinNederlandgekweekteplataan.Deapocarpevruchtbeginsels zijn niet volkomen gesloten en herinneren daardoor aan Magnoliales (vgl.
Illiciaceae, Winteraceae,Degeneriaceae).Demeeldradenmetnaarverhoudingzeergrote
anthèreenkort,dikfilament,waarbijhetconnectiefaandetopschildvormigverbreedis,
benadereneveneensMagnoliales.Ditalleslaatzichgoedpassenbijdeduidelijkeverwantschap tussen Hamamelidaceae en Platanaceae. Beide families hebben dikwijls bloemkroonlozebloemen,achterovergebogenstijlen. Sterharenenveleovereenkomsten inde
bouwvandeembryozak eninhetbevruchtingsverloop.
Bijzondere eigenschappen zijn b.v. nog de aan de voet holle en verbrede
bladsteel, die de okselknop omsluit, de vliezige stipulae, die rondom de stengel aangehecht zijn (vgl. Moraceae, Ficus). Dit gevoegd bij de bloemdekeigenschappen verklaart devisiedat Platanaceaeeveneensmet Vrticales verwant
zouden zijn.
FAM. B U X A C E A E

Houtig (kleine bomen of struiken), of kruidachtig, groenblijvend. Bladeren
gewoonlijk leerachtig en tegenoverstaand, enkelvoudig. Stipulae afwezig.
Bloemen actinomorf, i-slachtig, meestal klein, alleenstaand of in aren of trossen,met4(-i2)-deligbloemdek (1kranstepalen, dekroonbladen ontbreken)in
devrouwelijke bloem,en4tepalenindemannelijke,die4(-co)gewoonlijk voor
de tepalen staande meeldraden en soms een stamperrest bezit. Helmknoppen
met spleten of kleppen. Vruchtbeginsel 3-hokkig, bovenstandig, met 2(-i)
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hangende, axiele zaadknoppen per hok, en 3 stijlen. Zaadknop met 2 integumenten.Vruchtdroog(hokverbrekende doosvrucht) ofbesachtig.Zaad zwart,
glanzend, meestal met carunculus, met rechte kiem en veel kiemwit.
Ca. 50 soorten (6 genera), in alle klimaten, voornamelijk in Eurafrika en
Azië.
Buxus (20-60),ontbreekt in Australië. B.sempervirens, buxusboompje, uit W.-Aziëen
Centraal Europa, gekweekt als sierplant, levert waardevol fijnvezelig 'palmhout'.
Notobuxus (2-7), tropisch en Z.-Afrika, Madagascar. Pachysandra (3), in China en
Japan, 1soort inzuidoost N.-Amerika, liggende kruiden met afwisselend blad, steenvrucht,alssierplant P.terminate; Sarcococca(16),vanAfghanistan totde Filippijnen,
afwisselend blad,kruidachtig,enmetbessen.
Buxaceae zijn hier naar Hamamelidales verwezen, niet omdat zij zo nadrukkelijk daar behoren, maar mede omdat zij kunnen worden beschouwd als een
verbinding tussen Celastrales (Pandaceae) en Euphorbiales (3-delig vruchtbeginsel, vruchtwand, zaadbouw en enigermate ook de stuifmeelkorreleigenschappen). Morfologisch passen zij goed in Hamamelidales. De bijzondere
aanhechting van de zaadknoppen aan de carpelranden (die nauwelijks vergroeidzijn)endehoutanatomie pleiten daarvoor. Somszijn er2of4carpellen
aanwezig. De stempelplaatsing herinnert aan Degeneriaceaeen Illiciaceae (zie
aantekening bij Hamamelidales).
Twee soorten kleine harsige struiken (in tropisch en in Z.-Afrika en op Madagascar)
vormendeMyrothamnaceae. ZijkunnenwelbijHamamelidalesworden ondergebracht.
Detegenoverstaandebladerenzijnwaaiervormiggeplooidendrageneenkleinevergroeidestipula opdebladsteel(vgl.Rosales, Rosa). Debloemenzijn i-slachtig,2-huizig,en
bezittengeenbloembekleedselen.Zijstaanintrossen.Hethelmbindselisverlengdtoteen
kortespitsbovenopdehelmknop(vgl.Magnoliaceae),maardebouwvanvruchtbeginsel
enzaadknop (2axielerijen inelk der 3hokken)en van devrucht wijzen duidelijk op
verwantschapbinnendeHamamelidales.
4 OrdeJuglandales
Houtige planten met geveerde bladeren en i-slachtige bloemen, meestal met
een4-tallig bloemdek. Vruchtbeginsel meestal i-hokkig met 1of 2 zaadknoppen.
Een orde met 2 families met onzekere systematische plaats, vermoedelijk
sterkafgeleid. SamenhangmetSapindalesmaarookwelmetde Urticaleswordt
verondersteld.
FAM. J U G L A N D A C E A E

Bomen met verspreide, onevengeveerde bladeren met aromatische klieren aan
de onderzijde. Eén-huizig met i-slachtige bloemen. Mannelijke bloemen in
katjes, veelaltotgroterebloeiwijzen verenigd,indeokselvaneenbractée,met2
bracteolen en 4 (soms 5, 1of o) tepalen en 2-veel meeldraden en meestal een
rudimentair vruchtbeginsel.Vrouwelijkebloemenalleenstaand ofslechtsenke127

Iebijeen, somsinkatjes, indeokselvaneenbractéediemetde2bracteolen, met
de (meestal) 4tepalen en met het vruchtbeginsel vergroeid is(fig. 32). Vruchtbeginselonderstandig, 1-hokkigmaaraandebasisonvolkomen 2-4-hokkigmet
een basale zaadknop; 2stijlen. Schijnvrucht steenvruchtachtig of nootachtig;
exocarp dun of vlezig, afkomstig van bracteeën en perianth; endocarp hard;
vrucht soms een gevleugelde noot. Zaad zonder endosperm, vaak 2-4-lobbig
door uitgroei van de tussenschotten en de vrucht.
Meer dan 60 soorten in 8 genera, in de warmere delen van de noordelijke
gematigde streken tot in de tropen van Azië en in Amerika tot in de Andes.
Juglans (40),Europa, Aziëen Amerika, Carya (26),O.-Azië, N.-Amerika, Pterocarya
(11),Azië.Juglansregia,walnoot,med.FoliaJuglandis,J. nigra,walnoot;beidesoorten
leverenmooimeubelhout: notenhout.Caryasp.div.hickory(houtvoorgereedschapstelen),eetbare noten (pecan),Engelhardtia spec.:hout. Sierbomen:soorten van Juglans,
Carya, Pterocaryaen Platycarya.
Rhoipteleaceaemet 1 soortinZ.W.-China.Afwijkend vanJuglandaceaedoordeelbloeiwijzenmeteen2-slachtigebloemgeflankeerd door2vrouwelijkebloemen,hetuit2kransenvan2sepalen bestaande bloemdek enhet2-hokkige vruchtbeginsel.
5 Orde Myricales
Houtige planten met aromatische olieklieren op de bladeren. Bloemen zonder
bloembekleedselen, in aren of katjes. Vruchtbeginsel 1-hokkig,met 2 stempels
en 1 bodemstandige zaadknop.
MetdeJuglandales verwanteordedoor overeenkomsten inbloembouw, pollenkenmerken, zaadknopkenmerken en vrucht. De olieklieren zijn homoloog
met de klieren bij Juglandaceae.
FAM. M Y R I C A C E A E

Eén- of 2-huizige bomen of heesters met verspreide, enkelvoudige bladeren,
meestal zonder stipulae maar met aromatische, zittende klieren. Bloemen
meestal i-slachtig, meest in aren gerangschikt, soms met mannelijke en vrouwelijke bloemen in één aar, zonder bloembekleedsels. Mannelijke bloemen in
deokselvaneenbractée,met(2-)4-8(-20)meeldraden.Vrouwelijkebloemen in
deokselvaneenbractée,somsmet 2bracteolen, meteen 1-hokkig vruchtbeginselmet bodemstandige zaadknop; stempels 2.De 2-slachtige bloemen met 3-4
meeldraden en een vruchtbeginsel. Vrucht een steenvrucht, vaak voorzien van
een waslaag. Zaad met weinig of geen endosperm.
Ca. 55soorten in (1-)3genera over de gehele aarde verbreid, demeeste in de
tropen.
Myrica(53-55), vooral in de subtropen; was van de vruchten van diverse soorten
gebruikt voor kaarsen (bayberrie-kaarsen);M. gale, gagel, levert looistof uit de bast.
SommigeMyricasoortenhebbeneetbarevruchten.Enkelesoortenwordenalssierplant
gekweekt.
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6 Orde Fagales
Houtig(bomen ofstruiken).Bladeren enkelvoudig, spiraalsgewijs aangehecht.
Stipulae afvallend. Bloemen i-slachtig, i-huizig, in 'katjes' (aarvormige
bloeiwijzen uit (gereduceerde) dichasiën opgebouwd). Bloemdek ontbrekend
of kleine schubben. Meeldraden vele tot 2, gewoonlijk epipetaal. Vruchtbeginsel onderstandig. Zaadknoppen weinig talrijk. Vrucht een i-zadige noot.
Zaad met rechte kiem, zonder kiemwit.
Ca. 700soorten (2 families), zowel in gematigde klimaten alsin de tropen.
FAM. BETULACEAE

Bomenof(dwerg)struiken. Bladveernervig,meestalafvallend enmet gezaagde
rand. Bloemen in gewoonlijk i-slachtige 'katjes', de dichasiën nu eens 1- dan
weer 2-bloemig, i-huizig.Bloemdek klein of ontbrekend, vergroeid- of losbladig,meestal4-tallig. Mannelijke bloem vergroeid met de bractée (fig. 33),met
4(2-12) epitepale meeldraden. Vrouwelijke bloem met onderstandig 2-stijlig
vruchtbeginsel, 2-hokkig,inelkhok 1-2hangende zaadknoppen, met 1 integument. Vrucht een i-zadige noot. Zaad zonder kiemwit.
Meer dan 100 soorten (6 genera), verreweg de meeste op het N. halfrond,
enige in de Andes.
Alnus(30), N. halfrond tot in Indo-China en in de Andes, slanke bomen of sterk
vertakkende struiken, deverhoutevruchtstanden zijnde'elzeproppen', inNederland2
elzesoorten,dezwarte,A.glutinosa, endegrauweels,A.incana, vochtminnend; Betuia
(80), N. halfrond, gematigde klimaten en in de Andes (Argentinië), in Nederland 2
berkesoorten,deruweberk,B.pendula,endezachteberk,B.pubescens,anderesoorten
ingevoerd en gekweekt, dikwijls met witte schors. Enige medicinale betekenis, zoals
berkesapenberketeer.Meubelhout; Carpinus(30),N.halfrond, ingematigdeklimaten
envooralinO.-Azië,inZ.-Nederlandwild,eldersgekweekthaagbeuk,C. betulus. Inde
bloeiwijzeontbrekenbracteolen.Fraaihardentaaihout(gereedschappen);Corylus(15),
N. halfrond, in gematigde klimaten, in Nederland wild en gekweekt de hazelaar, C.
avellana.Gekweektb.v.metbruinroodbladlammertjesnoot, C.maximaenalssierboom
boomhazelaaruitZ.-EuropaenW.-Azië,C.colurna.Duurzamewandelstokken,twijgen
voorvlechtwerk(viskorven);Ostrya(5),N.halfrond totinCentraalAmerika,ingematigdeklimatensomsalssierboompjes gekweekt.
Betulaceae zijn misschien aan Casuarinaceaeverwant. De vrucht- en zaadontwikkeling,deontwikkelingvandebractéeendebracteolenwijzendaar o.m. op
(zie aantekening bij Casuarinaceae). In tegenspraak hiermee zijn b.v. de verspreiding, de bladstand, de zaadknop met slechts 1integument enz. Zie ook
aantekening bij Fagaceae.
Carpinus (samen met enige verwante genera) gaf aanleiding tot 'Carpinaceae', een opvatting die weliswaar werd ondersteund door houtanatomische
gegevens, en een geheel of gedeeltelijk door een bladachtig omhulsel omsloten vrucht, maar die toch onvoldoende bijval vond. Corylaceae verging
het evenzo.
AlsordewerdenFagalesookwelbeperkttot 1familie:Fagaceae.Indat geval
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vormden Betulaceae (en Corylaceaé) tezamen een eigen orde: Betulales.
Ofschoon voor deze opvatting wel enige argumenten zijn aan te voeren, zijn
toch meer gegevens nodig om hiertoe over te gaan.
FAM. F A G A C E A E

Bomen of struiken. Blad enkelvoudig, veernervig, spiraalsgewijs aangehecht
maar meermalen tweerijig, soms afvallend. Stipulae afvallend. Bloem meestal
i-huizig,mannelijke bloem in(samengestelde) katjes, met4-8 bladig bloemdek
en 8-40 meeldraden (en soms met stamperresten), vrouwelijke bloemen alleenstaand ofweinige bijeen, min of meerindichasiën, ofineenkort katje, meestal
met 6-bladigbloemdek en onderstandig, (i-)3(-6)-hokkigvruchtbeginsel en36stijlen, of 1 stijl met 3stempels.Zaadknoppen 2per hok enmet 2integumenten. Vrucht droog, i-zadig,deels of geheel omgeven door een 'napje' (cupula)
(fig.34),zeldenzondernapje(deelsinNothofagus). Zaad metgrotekiemenzonder kiemwit.
Ca. 600 soorten (7 genera), zowel gematigde als tropische klimaten, wereldwijd verspreid, met uitzondering van Afrika bezuiden de Sahara.
Castanea (12),N.halfrond tot inZO.-AziëenZ.-Amerika, inNederland verwilderden
geplanttammekastanje,C.sativa,meteetbarevruchtenengoedhout.Schorsalslooistof.
De mannelijke katjes opgericht; Fagus (10), N. halfrond, in gematigde klimaten, in
Nederland beuk, F.syhatica,enige cultivars als sierboom, b.v. met bruinrode, grof
getande, of veerspletige bladeren, of hangende takken ('treurbeuk'). Hout waardevol.
Vrucht oliehoudend; Nothofagus (45),Z.halfrond, in koeleengematigde klimaten,de
'zuidelijke beuk'. Waardevol hout vanenigesoorten; Quercus (400-500),N. halfrond,
O.-Azië,Z.-enCentraalAmerika,inNederland2wildeeikesoorten,zomereik,Q. robur,
enwintereik,Q.petraea. Gekweekt Q. rubra,Amerikaanseeik.Fraaie,duurzamehoutsoorten,schorsenvruchtenalslooistof.Q. suber,mediterraan,kurk.
Fagaceaeworden wel in drie onderfamilies gerangschikt op grond van b.v.
1 bloemen in okselstandige kluwens - Fagoideae(Fagusen Nothofagus),
2 bloemen in katjes. Stempel depunt van de stijl - Castaneoideae {Castanea
en verwante tropische genera),
S bloemen in katjes. Stempel het verbrede stijleinde. Niet meer dan 6meeldraden in de mannelijke bloem - Quercoideae(Quercus en verwante tropische
genera).
De voor de familie karakteristieke cupula is zeer verschillend van vorm en
afmetingen. Dit, in oorsprong 3-lobbige orgaan, is karakteristiek voor
Fagaceae en van geheel andere aard dan bij Corylus (een bladachtige huls om
de hazelnoot). Bij Fagaceae is de cupula een zijwaartse uitgroeiing van de
stengel; of bij sommige napjes daar nog toevoegsels van stipulaire aard of
vergroteen versmolten bracteeën een bijdrage kunnen leveren, blijve onbeslist.
Als mogelijke voorouders trekken Hamamelidales meer en meer de aandacht,
waarbij tevens de opvatting dat Betulaceae en Fagaceae nauw verwante taxa
zijn, aan waarschijnlijkheid wint.
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7 Orde Balanopales
FAM. BALANOPACEAE

Tweehuizige, houtige planten met verspreide of soms bijna kransstandige bladeren
zonderstipulae.Demannelijkebloemeninaren,meteenbloemdekbladen1-12meeldraden;devrouwelijkebloemenalleenstaand,zonderbloembekleedselenmaar aandevoet
omhulddoor eenaantalschubvormige bracteeën;hetvruchtbeginsel isalsregelonvolkomen2(-3)-hokkig,met2zaadknoppenperhok;stijlen2-3,stempels4-6.Vruchteenop
eeneikelgelijkende steenvrucht maarmet2(-3)hokkenen4-6zadendieeengrotekiem
enweinigendospermhebben.
Alleen Balanops met ca. 10soorten in Australië, Nieuw Caledonië,Nieuwe HebridenendeFidji Eilanden.
De orde wordt een nauwe samenhang met deFagales toegeschreven, niet alleen op
grond vandebloemen endebloeiwijze,maar ook door deanatomische bouwvanhet
hout.Anderzijds isereensterkeovereenkomst metHamamelidaceae.
8 Orde Casuarinales
Houtig(struikenofbomen),metkransstandige,rolrondeofvierkante,gegroefdetwijgenenkransstandige bladeren (schubben).Bloemen i-slachtig, i-huizig,
zonder perianth, of uit 1 meeldraad, of uit 1 vruchtbeginsel bestaande.
Eén familie, in ZO.-Azië en Australië.
FAM. CASUARINACEAE

Struiken of bomen, sterk vertakt. Bladeren in kransen aan de dunne, gelede
twijgen,detopalseenkorteschubvrijvandetak,voorhetoverigealseen groen
richeltje metdetakvergroeid(fig. 35),mannelijke bloeiwijze alseen eindelingse
aar,d.w.z.aanheteindvandetwijgenstaatinelkeschubvandebladkranseneen
meeldraad,diedoor 2bracteeënen2bracteolenisomvat.Vrouwelijke bloeiwijzen eindelings aan zijdelingse dwergloten, in hoofdjesvormig gerangschikte
kransen van telkens 1vruchtbeginsel uit de oksel van 1bractée, waarboven 2
bracteolen. Vruchtbeginsel aanvankelijk 2-, tenslotte i-hokkig, met 2 wandstandige zaadknoppen waarvan 1te gronde gaat, met 2 integumenten. Stijl
kort,met 2langestempels.Vruchteengevleugeldenoot, ingeklemd tussende2
vergrote en verhoute bracteolen en bracteeën. Zaad met grote en rechte kiem.
Kiemwit tenslotte ontbrekend, aanvankelijk aanwezig en secundair.
Ca. 50 soorten (1 of 22genera).
Casuarina (ca. 50),zowel aan tropische zandstranden als in bergbossen, gebruikt als
herbebossingsmateriaal(erosiebestnjding, houtskool) b.v. C.equisetifolia, ook wel Csoorten alssier-oflaanboom.
Een uiterlijk zeer opvallende orde (familie, genus), die als ver gespecialiseerd
moetworden beschouwd (anatomie,ontogenie,enz.);wortelsymbiosemeteen
schimmelachtig organisme. Omdat het uiterlijk van C. herinnert aan allerlei
lagere planten (de twijgen lijken op Equisetaceae, de vruchtstanden op een
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dennekegel,deboomherinnertaaneennaaldboom,debladvalgeschiedttezamenmettwijgeinden (vgl. Taxodium, Sequoiadendron, Metasequoia),de twijgenrondomevenwijdige lengteribben hebben,waarindehuidmondjes liggen,
zodat het lijkt alsof naaldvormige bladeren vergroeid zijn met de twijg en
slechts de top als schub vrij is (vgl. Picea enz.), werden zij als een schakel
beschouwdtussenAngiospermae(Dicotylen)enGymnospermae,althansalseen
tussenvorm en verwant aan deze laatste. Deze gedachte is nog niet geheel
verlatenenvindto.m.nogsteunindevertakkendepollenbuis(vgl. Pinaceae).
Toenomstreeks heteindevande 19eeeuwchalazogamiebij Casuarinaceae
werd ontdekt, suggereerde de ontdekker dat Zaadplanten (Spermatophyta)
verdeeldmoesten wordeninPorogamen (alleAngiospermen),Chalazogamen
(Casuarinales)endeGymnospermen.Laterbleekdatchalazogamieookelders
inhetplantenrijkoptreedt,b.v.bijBetulaceae,UlmaceaeensommigeRosaceae,
ennietbij Gymnospermae.
Hetschijntverkieslijkdezevergeëvolueerdeorde(een'eindpunt')teplaatsen
indenabijheid derFagales('Katjesdragers'). Debouwvande stuifmeelkorrel
b.v.stemtverrassendsterkovereenmetdievanBetulaceae. DeuiterlijkeovereenstemmingmetEquisetaceaeenConiferospermaezoutebeschouwenzijnals
eenparallelle(convergente) ontwikkeling.
WellichthebbenalsvooroudersHamamelidaleseenrolgespeeld.EnigebindingenmetUrticalesdienenzichookaan(houtanatomie,embryologie,vruchtbeginsel, stijl en stempels). Algemeen ismen het erover eensdat C.eenzeer
eigen plaats inhet systeem toekomt, zovan oudsher deDuitse school diede
orde Verticillataevoorsteldeen handhaafde.
SUBKLASSE III CARYOPHYLLIDAE

Planten met trinucleaat pollen; de zaadknop heeft twee integumenten en is
crassinucellaat. Zij worden gekenmerkt door het bezit van betacyaninen en
betaxanthinen, in plaats van anthocyaninen, en een vrije centrale tot basale
placentatie. Waarschijnlijk bestaat het primitieve perianth uit 5 sepaloïde
tepalen; de afgeleide vormen zijn op verschillende wijze tot stand gekomen
waarbijeenogenschijnlijk ofwerkelijk perianthdatuit2kransenbestaat,dus
gedifferentieerd insepalenenpetalen, ontwikkeldis.
1 OrdeCaryophyllales(Centrospermaes.str.)
Kruidachtig, zelden houtig (klimmende struiken), zelden (kleine) bomen.
Bladerenenkelvoudig.Stipulaeinderegelafwezig. Bloemactinomorf,meestal
5-tallig,meestaltricyclisch,somsi-slachtig.Kelk(enkroon)meestallosbladig,
nietzeldenopelkaargelijkend.Meeldraden 5of 10,maartalrijkofminder(tot
1 toe)ismogelijk.Vruchtbeginselzeldenmeer-,meestal1-hokkig,met1 centrale(asstandige)zaadlijst,ookbasale,centraleaanhechtingvandezaadknoppen.
Zaadknoppen i-talrijk,met2(ofmeer)integumenten.Vruchteendoosvrucht,
nootje of(zelden)bes.Embryogekromdomhetkiemwit(perisperm)(fïg.36).
Ruim7000soorten,ca.eendozijn families.
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Vooral vertegenwoordigd in gematigde en koele klimaten. Dit versterkt de
gedachte (ondersteund door het hoge percentage kruidachtige taxa en het
ontbreken van bomen), dat C. een ver geëvolueerd (afgeleid) taxon vormen,
waarbij dan vermoedelijk van lieverlede in een meerhokkig vruchtbeginsel de
scheidingswanden verdwenen en een centrale axiele placenta overschoot.
Karakteristiek is tevens het om het perisperm gekromde embryo.
FAM.P H Y T O L A C C A C E A E

Kruiden, struiken, lianenofkleinebomen.Bladeren spiraalsgewijs aangehecht,
enkelvoudig. Stipulae afwezig of klein. Gewoonlijk cellen met Ca-oxalaat
kristallen aanwezig. Bloemen meestal 2-slachtig, gewoonlijk in trosvormige
bloeiwijzen met4-5-talligbloemdek,tepalen vrij,dikwijlsblijvend. Meeldraden
gewoonlijk 10 (in 2 kransen), soms tot 3, soms talrijk. Vruchtbeginsel zittendofopeenkortegynofoor, 1-tot veelhokkig,haast altijd bovenstandig, met
1 zaadknop per hok, met 1 tot vele stijlen. Vrucht vaak besachtig, soms
droog, soms in i-zadige delen uiteenvallend. Zaad soms met arillus.
Ruim 120soorten (17genera), de meeste inde (sub)tropen, voornamelijk in
Amerika.
Phytolacca(35),(sub)tropen,meestalAmerikaans.P.esculenta(8stijlen)enP.americana
(10stijlen).Karmozijnbes,metrodekleurstofdietoepassingvindtbijvoedsel-ofdrankkleuring. P.dodecandra (Ethiopië),eenmogelijk zeergewichtige bron voor stoffen ter
bestrijding van Bilharzia; Rivina (1),in (sub)tropisch Amerika, R.humilis, een kamerplant,Seguieria(30),inZ.-Amerika,blad ruiktnaar knoflook, stipulaedoornig,vrucht
gevleugeld.
Verwantschap met de Ranales, dieminder vergeëvolueerd zijn, kan blijken uit
debouw vandestuifmeelkorrel endedikwijls optredendeneigingvande vrucht
om in delen uiteen te vallen (1 carpel, 1zaad), zodat soms van secundaire
apocarpie kan worden gesproken. Dit schikt zich redelijk wel in de opvatting
dat Centrospermae gekarakteriseerd worden door een 1-hokkig vruchtbeginsel
metcentraalindeholtegeplaatstezaadknop(pen).AlleP.hebbendan 1 ofmeer
Centrospermae-ächtige vruchtbeginsels per bloem (de zaadknop axiel), terwijl
Rivina een i-hokkig, i-zadig (zaad centraal, basaal) vruchtbeginsel heeft (zie
aantekening bij Centrospermae).
De houtanatomie herinnert aan Menispermaceae en de anomale diktegroei
van houtige P. kan aanduiden dat deze houtvorming secundair optreedt (vgl.
Clematis).
Het is waarschijnlijk dat P. zelf weer hebben bijgedragen aan het ontstaan
van talrijke families. Het uitzonderlijk variërende chromosomengarnituur van
P. dodecandra zou men b.v. als een aanduiding kunnen interpreteren van
gereedliggende mogelijkheden voor nieuwe ontplooiing.
FAM. C H E N O P O D I A C E A E

Éénjarige of overblijvende, soms verhoutende kruiden. Bladeren enkelvoudig,
gewoonlijk spiraalsgewijs aangehecht. Bloemen 2- of i-slachtig, actinomorf,
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meestal 3-cyclisch, 5-tallig, onaanzienlijk, gewoonlijk onregelmatig en dicht
opeengehoopt. Kelk en kroon gelijk van uiterlijk, tepalen 5, 3, 2 of afwezig,
groenachtig, aan de voet vergroeid, blijvend. Meeldraden 5,soms minder (tot
1), bijna steeds vrij, tegenover de tepalen aangehecht en in de knop met naar
binnen gebogen helmknop.Vruchtbeginsel bovenstandig ofzelden, halfonderstandig, i-hokkig,met 2(-5)stempelsen 1 basalezaadknop.Vruchteen nootje
of doosvrucht.
Ca. 1500soorten (meer dan 100genera),wereldwijd verspreid, maar vooral
steppeplanten, vaak halofyten, pioniers of onkruiden.
Atriplex(150),ingematigdeen(sub)tropischeklimaten,inNederland4soortenmelde,
b.v.inhet binnenland,maar ook opzilteslikken,b.v.A.hastata, spiesmelde;Beta(6),
voornamelijk mediterraanenNO.-Afrika. Bloemdek 5-delig,vruchtbeginsel halfonderstandig,B.vulgarisdestamoudervanonzebiet,desuikerbiet,devoederbiet,hetbladvan
desnijbiet alsgroente;Chenopodium(150),ingematigdeklimaten,C. quinoa,gierstmelde,heefteetbarezaden(Z.-Amerika),olievanC.anthelminticum(Mexico)medicinaal,in
Nederlandeendozijnganzevoetsoorten,b.v.overalalsakkeronkruidC.album,melganzevoet; Kochia(80), in Europa (mediterraan), gematigd Azië, Afrika en Australië,
somsalssierplantK.scoparia, studentenkruid,metzeersmalleblaadjes (herfstkleuren);
Obione (100), in alle werelddelen, met voorkeur voor kusten, steppen en woestijnen;
Salicornia (30),wereldwijd verspreid,zoutplanten metgelede,groene,bladloze,succulentestengels,inNederlandSalsola(100),wereldwijdverspreid,succulentezoutplanten,
inNederlandS.kali,loogkruid,voornamelijkaanzee,grijsgroen,metlijn-priemvormige
stekelpuntigebladeren;Spinacia(3),mediterraantotinCentraalAzië,windbestuivers,5.
oleracea is spinazie, de bracteolen verhouten rondom de vrucht en zijn niet zelden
gestekeld;Suaeda(100),wereldwijdverspreid,succulentezoutplanten,methalfrolronde
bladeren opziltezandgronden. InNederland schorrekruid, S. maritima.
DeafsplitsingvanSalicorniaceae, Alriplicaceae, Betaceaeenz.bleekgeenweerklanktevinden:C.zijneennatuurlijke, samenhangende familie. Houtvorming
gaat gepaard met anomale diktegroei (vgl. Phytolaccaceaé).
Het grijze 'melige' uiterlijk van veel C.-bladeren wordt veroorzaakt door
kort gesteelde klierharen uit de epidermis met een grote, vloeistofhoudende
topcel.
FAM. AMARANTHACEAE

Eén- of meerjarige kruiden, zelden struiken of kleine bomen (en in dat geval
houtmetanomalediktegroei).Bloemeninonregelmatige staart-of kluwenvormigebloeiwijzen, met 5(-i) vliezige, vaak vergroeide, en gewoonlijk blijvende
tepalen. Meeldraden evenveel als de tepalen en daartegenover aangehecht
waarbij de filamenten gewoonlijk (ten dele) vergroeid zijn en tussen de helmknoppenkroonachtigeslipjesstaan(fig.37).Helmknop2-(Gomphrenoideaè)of
4-hokkig(Amaranthoideae). Vruchtbeginsel i-hokkig,met 1 ofmeerzaadknoppen aan een lange funiculus. Vrucht droog, soms met deksel openspringend,
soms scheurend, soms een bes.
Ca. 900 soorten (ruim 60 genera), vooral in de (sub)tropen en de meeste in
Amerika. Meermalen wijd verspreid als onkruid, of pionier.
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Alternanthera (170), in alle (sub)tropen, b.v. A. sessilis, een pantropisch onkruid;
Amaranthus(40),gematigdeen(sub)tropischeklimaten,A.tricolorenverwantesoorten
zijnAziatischebladgroente,A.paniculatusmeteetbarezaden(trop.Azië),alssierplantin
Nederland, b.v. A. caudatus, kattestaart of amarant, en veleadventieven als onkruid;
Celosia (60),ingematigdezowelalstropischeklimaten, C.argentea, hanekam,eenveel
gekweektezaadvastemonstruositeit zowelmetfasciatie (cv.cristata)alsmetkakelbonte
pluimen (cv.plumosa).
Amaranthaceae bezitten in aanleg bloeiwijzen, die uit gevorkte bijschermen
(dichasia) opgebouwd zijn. Van deze dichasia komen de 2zijdelingse bloemen
niet tot ontwikkeling terwijl de eindbloem blijft. Twee bracteolen daaronder
herinneren aan het complete dichasium. Deze morfologie wijst duidelijk naar
Caryophyllaceae.
A. en Chenopodiaceaezijn somsmoeilijk teonderscheiden. Gewoonlijk hebbenAmaranthaceae eenvliezigengekleurd bloemdeken Chenopodiaceaesappige, grijsgroene tepalen; bij Amaranthaceae zijn de helmdraden vergroeid en
bij Chenopodiaceaezijn demeeldraden bijna steedsvrij op oftegenover de voet
van de tepalen.
InNederland werd Dysphaniamyriocephalaweleensalsimmigrant uitAustraliëaangetroffen, eenvertegenwoordiger vandeDysphaniaceae(1 genus,eenhalfdozijn sterkvertakkendekruidensoorten),diezichvan Chenopodiaceaeonderscheiden doordeaanwezigheidvan 1-3 meeldradenen2-3blijvende tepalen,diehetvruchtje omsluiten eninde
bovenhelft verdiktzijn.Zijtonen duidelijk verwantschap met Caryophyllaceae.
FAM. N Y C T A G I N A C E A E

Eén-ofmeerjarige kruiden,somsstruiken,bomen oflianen(houtvorming door
anomale diktegroei). Cellen met raphiden (Ca-oxalaat) vaak aanwezig. Blad
gewoonlijk tegenoverstaand. Bloem in dichasiale bloeiwijzen, meestal met een
involucrum van 3-5 blaadjes, gewoonlijk 2-slachtig, zelden i-slachtig (en dan
2-huizig). Perianth i-rijig, meestal buisvormig vergroeid en 5-tallig, op een
sympetale bloemkroon gelijkend. Meeldraden 1tot talrijk maar in de regel 5,
afwisselend met de perianth-slippen. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig,
zittend of met gynofoor, met 1 stijl. Vrucht niet openspringend, soms een
achene maar ook eencaryopsis,gewoonlijk omhuld door deblijvende, verhoutende onderhelft van de bloemdekbuis ('anthocarp'). Cotylen ongelijk.
Ca. 300 soorten (60 genera), voornamelijk in (sub)tropisch Amerika. In
Europa (Z.-Spanje) alleen Commicarpus plumbagineus.
Boerhavia (20), in de (sub)tropen, algemene tropische onkruiden; Bougainvillea (14),
alom in de (sub)tropen gekweekt, maar inheems in Z.-Amerika, als sierplant B.
spectabilis(fig.38); Mirabilis(60),Amerika,M.jalapa,vieruurbloem(bloemopentegen
donker),inwarmereklimaten gekweekt,alssierplant intallozekleuren; Pisonia (30)in
de(sub)tropen,gewoonlijk met1-slachtigebloemenenslijmerig,klevendanthocarp.Een
blekemonstruositeit, P.sylvestrisvar.alba,indeMolukken als'kool'gegeten.
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FAM. GYROSTEMONACEAE

In Australië en Tasmanië komen 16soorten (5 genera) G.voor, woestijnbewonende
bomen of struiken met gaafrandige, enigszins succulente bladeren en aarvormige
bloeiwijzen.De1-slachtigebloemenhebbeneenvergroeidbladigbloemdeken6tottalrijke
meeldraden(vrijwelzittendehelmknoppen).Inhetcentrumvandebloemeenzuiltje,dat
eenbrede,platte,schijfvormige topheeft enwaardehelmknoppen entalrijke carpellen
rondomstaan.Zaadmetarillus.Defamilie werdaanvankelijk totPhytolaccaceaegerekend,maarhetisbeterGyrostemonaceaealseendaarvanafgeleid taxontebeschouwen.
DeAchatocarpaceaezijn gewoonlijk gedorendebomen,dievanMexicotot Argentinië
voorkomen. Men onderscheidt 2genera en misschien zijn er niet meer dan 2soorten,
ofschoon er ook wel 10-12 voorgesteld worden. Verwantschap met Phytolaccaceae is
mogelijk, maar meer onderzoek is nodig om tot een verantwoord oordeel te kunnen
komen.
FAM. AIZOACEAE
Kruiden, zelden struiken, met succulente bladeren (en stengels). Bladeren gewoonlijk tegenoverstaand of als schubjes aanwezig. Stipulae vrijwel steeds
afwezig. Bloemenalleenstaand ofinbloeiwijzen,metenkelvoudigbloemdek,45-tallig,zeldenlosbladig,gewoonlijk vergroeid,vlezig,papilleusofschubbigof
harig.Meeldraden 5,zeldenminder,dikwijlsvele,debuitenstevaak kroonbladachtige staminodiën. Vruchtbeginsel boven- tot onderstandig, 2-veelhokkig,
meestalmethoekstandigezaadlijsten,maar dezeook welbodem-of wandstandig. Zaadknoppen gewoonlijk talrijk. Vrucht meestal een hokverbrekende
doosvrucht, somsmet deksel,somseennoot ofeenbes.Zaad somsmet arillus.
Ca. 2000 soorten (20 genera), mediterraan, in Afrika, Australië, Z.- en O.Azië, Californie en Z.-Amerika.
Carpobrotus(24),inZ.-Afrika, Australië,NieuwZeeland, Pacific, C. edule(Z.-Afrika)
heefteetbarevruchten(Hottentotvijg)enisverwilderdronddeMiddellandseZee,overal
aanwezig als rotsbedekker; Conophytum (270), in Z.-Afrika; Fenestraria (2), in Z.Afrika, doorzichtig weefsel indebladtop; Lithops(50),inZ.-Afrika, dez.g. bloeiende
steentjes; Mesembryanthemum (ca. 50), in Z.-Afrika, tropisch Afrika, Kanarische
Eilanden, mediterraan, Arabië, Australië, 1soort in Chili, 1soort op St. Helena, M.
crystallinumishetijsplantje,inwarmeklimatenallerwegegekweekt(enalsonkruid),met
glinsterende blaasharen overdekt, ook Cryophyturn genoemd; Sesuvium (8), (Subtropen, op zoute gronden, kustzone, S.portulacastrum is een posteleinachtige groente;
Tetragonia (50),Z. halfrond, T. tetragonioideseenbladgroente (Nieuw Zeelandsespinazie).
Aizoaceae (voor zover het A. met vergroeidbladig perianth betreft ook wel
Ficoidaceae genoemd) zijn in trek bij liefhebbers van 'succulenten', die deze
merkwaardige, gewoonlijk kleine planten in groten getale kweken. Dit heeft
eenneigingomzeerveel'soorten' teonderscheiden doen ontstaan. Menisinde
gelegenheid de levensloop van zijn planten nauwkeurig en van nabij te volgen
enkleineonderlinge(individuele) verschillen trekken deaandacht ('nieuwigheden'). Al spoedig vindt de wens iets bijzonders te bezitten, gehoor. Een steeds
verderesplitsingin'soorten'en'genera' schijnt gewettigd. Mesembryanthemum
is een goed voorbeeld: dit genus werd tenslotte verdeeld in meer dan 100
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'genera'. Tetragonia, op zijn beurt, werd alseen familie beschouwd.
Molluginaceae zijn nauw aan A. verwant, en deze beide weer aan
Phytolaccaceae. Het genus Gisekia (met apocarp vruchtbeginsel, tropisch
Afrazië) isdeschakel tussende3families, enmen vindt het,bij toerbeurt, inelk
der 3 families geplaatst, en zelfs nog als een eigen 4e familie voorgesteld:
Gisekiaceae. Cactaceae zijn ook aan Aizoaceae verwant, al denkt men toch
eerderaaneenconvergente (parallelle) ontwikkeling danaaneendirecte nauwe
verwantschap. Zie ook aantekening bij Portulacaceae.
FAM. M O L L U G I N A C E A E

Kruiden of struiken. Bladstand zeer variabel. Stipulae afwezig of heel klein en
vroeg afvallend. Bloem actinomorf, 2-slachtig, met losbladig bloemdek (maar
soms een kleine bloemkroon). Meeldraden 10-5. Vruchtbeginsel gewoonlijk
veelhokkig en met evenveel stijlen als hokken (stempels), met 1tot talrijke
zaadknoppen per hok. Vrucht vaak door het blijvende perianth omhuld,
droog, in de regel hokverbrekend.
Bijna 100 soorten (14 genera) in de (sub)tropen, voornamelijk in Afrika,
meestal op droge gronden en als pionier (onkruid).
Glinus (10),opvochtige standplaatsen, 1 soort inZ.-Europa, eninallecontinenten,G.
lotoides,weleensinNederland aangetroffen ;Mollugo(15),inde(sub)tropen.Zieaantekeningbij Aizoaceae, waarmee M.welverenigd worden.
FAM. E L A T I N A C E A E

Water ofoeverplanten, ook landplanten, kruidachtig ofhalfheesters, soms met
klierharen. Bladeren tegenoverstaand of kransstandig. Stipulae aanwezig.
Bloemenklein,3-5-tallig,okselstandig,alleenstaand ofingroepen. Kelkbladen
3-5, somsmet vergroeide voet, kroonbladen blijvend. Meeldraden evenveel of
2 maal zoveel als de kroonbladen. Vruchtbeginsel bovenstandig, 3-5-hokkig.
Stijlen 3-5. Zaadlijsten met talrijke zaadknoppen aan een centrale zuil, die de
bloembodem en de hoeknaden van de hokken samen vormen. Doosvrucht
schotverbrekend. Zaden zonder kiemwit.
Ca. 45 soorten (2genera), gematigde zone tot in de tropen.
Bergia(20),(sub)tropen,halfheesters,vaakalswegbermonkruidofindesavanne;Elatine
(12),Europa, water- ofoeverplanten, opslikken,inNederland 2of3soorten zeldzaam
Glaskroos.
Elatinaceae hebben wel met Hypericaceae enige verwantschap door anatomischedetails,destuifmeelkorrelbouw, zadenzonder kiemwitenhetbezitvaneen
sklerotesta, maar E. bezitten daarentegen stipulae. Zij kunnen het beste als
Centrospermae(nabij Molluginaceae) worden beschouwd,o.m. omdat dezaadknoppen axiel zijn, d.w.z. gehecht aan een van de bloembodem uitgaande
'centralezuil'waaraan deradiaalwanden vandehokkeninhetovarium gehecht
zijn. Vruchtbeginsel en vrucht zijn volkomen in hokken verdeeld, en stemmen
in bouw met Molluginaceae overeen.
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FAM.PORTULACACEAE
Kruiden of (zelden) struiken. Blad vlezig,vaak schubvormig. Stipulae aanwezig,borsteligofvliezig.Bloemactinomorf,met2(ofmeer)kelkachtigeomwindselbladeren, met kroonachtig, 4-5-tallig afvallend perianth (2 kelkbladen), in
cymeuze bloeiwijzen, 2-slachtig. Meeldraden 4-5, tegenover de kroonbladen,
zelden minder, soms meer. Vruchtbeginsel boven- of halfonderstandig, jong
met tussenschotten, volgroeid echter i-hokkig,met 1 bodemstandige, zuilvormige zaadlijst, die 1, maar gewoonlijk veel meer zaadknop(pen) draagt.
Doosvrucht metkleppen of(dwarslossplijtend) deksel,zeldeneennooten niet
splijtend.
Ca.200soorten(ca.5genera),voornamelijk inwestelijk Amerika, maar ook
wereldwijd verspreid, meestal op droge grond.
Calandrinia(150),inZ.-Amerika(Andes)enAustralië\Claytonia(20),inN.-Amerikaen
arctisch, in Nederland ingeburgerd C. perfoliata,winterpostelein; Montia (50), in
Amerika,maar b.v.ookinhet hooggebergte vanNieuwGuinea, opKilimanjaro enin
Nederland bronkruid, M.fontana,op enige vochtige plekken; Portulaca (100), inde
(sub)tropen, als groente P. oleracea, postelein; Talinum (50), in de (sub)tropen, T.
paniculatumuitAmerika,maar overaldoordringend intropischevochtig-warmegebieden,eetbaar.
Portulacaceaezijn zelfbestuivers. Indefamilie zijn veleaanwijzingen te vinden
voor verwantschap met Primulaceae (meeldraden vaak tegenover perianthlobben, i-hokkig vruchtbeginsel met basale centrale placentatie, enz.).
Basellaceae zijn nauw aan Portulacaceae verwant maar verschillen door klimmende
stengels,aarvormigebloeiwijzen eneen i-hokkigvruchtbeginsel,met 1 bodemstandige
zaadknop. Ca. 20soorten (5genera), in alle tropen (W.-Indië), waarvan Basella alba
overalalsgroentewordtgekweekt. Ullucustuberosusheeft aardappelachtige knollenen
BoussingaultiaenAnrederazijn sierplanten.
FAM. CARYOPHVLLACEAE

Eén- of meerjarige kruiden, zelden struiken. Bladeren bijna steeds tegenoverstaand, gaaf, vrijwel zittend, aan een knopigestengel. Stipulae soms aanwezig.
Bloemen indichasiën (gevorkt bijscherm),meestal vele,actinomorf, zelden 1-,
gewoonlijk 2-slachtig, 5-(of 4-)tallig. Kelkbladen 5,vrij of vergroeid. Kroonbladen 5, niet vergroeid, soms minder, soms ontbrekend. Meeldraden in 2
kransen,zelden 1 krans,buitenstekranssomsmetklier(en)aandevoet.Vruchtbeginselbovenstandig, i-hokkig(nietzeldenaanvankelijk meerhokkig). Zaadlijst bodemstandig of als een centrale zuil. Stijlen 5-2, vrij of deels vergroeid.
Zaadknoppen gewoonlijk talrijk, soms tot 1.Vrucht een doosvrucht, nootje
of zelden een bes.
Ruim 2000soorten(ca.80genera),wereldwijd verspreid,maar voornamelijk
in gematigde klimaten van het N. halfrond.
OnderfamilieParonychoideae. Stipulaegewoonlijk aanwezig.Kelkbladen vrij,ofminof
meersamenhangend. Bloemkroon nietzelden afwezig.
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Herniaria(35),inEuropa, mediterraan, Z.-Afrika, in Nederland opzandige rivieroevers
H. glabra, breukkruid; Paronychia (50), gematigde klimaten en vooral mediterraan;
Spergula (5),in gematigde klimaten, in Nederland S.arvensis,gewone spurrie, waarvan
de var. sativa gekweekt wordt als veevoer; Spergularia (35),wereldwijd verspreid, vaak
op zilte grond, in Nederland 3soorten schijnspurrie.
Onderfamilie Alsinoideae. Stipulae gewoonlijk afwezig, kelkbladen vrij, bloemkroon
vrijwel steeds aanwezig.
Arenaria(250),ingematigdeklimaten van hetN. halfrond, inNederland 1 (veelvormige)
soort, A. serpyilifolia, zandmuur; Cerastium (60), in gematigde klimaten, in Nederland
een half dozijn hoornbloemsoorten, zeer algemeen op dorre zandgronden (duinen) C.
semidecandrum, zandhoornbloem ;Holosteum (6),ingematigde klimaten van Eurazië,in
Nederland 1 soort,H.umbellatum, heelbeen;Minuartia (120),ingematigdeklimaten(tropische gebergten), in Nederland zeer zeldzaam M. hybrida, tengere veldmuur; Moehringia (20), in gematigde klimaten van het N. halfrond, in Nederland M. trinervia,
drienerfmuur; Sagina (20), wereldwijd verspreid in gematigde klimaten, in Nederland
een half dozijn vetmuursoorten, waarvan liggende vetmuur nog zelfs tussen straatstenen; Scleranthus (10), ontbreekt in Amerika, in Nederland 3 soorten hardbloem op
zandgrond; Stellaria (120), wereldwijd verspreid, in Nederland een half dozijn muursoorten, waarvan vogelmuur, S. media, het meest algemene akkeronkruid.
OnderfamilieSilenoideae.Stipulaeafwezig.Kelkbladen vergroeid.Kroonbladenvaakmet
een schub ('tongetje') (fig. 39).
Agrostemma (2), in gematigde klimaten van Eurazië, in Nederland vrijwel uitgeroeid
het korenonkruid A. githago, bolderik (zaad giftig?); Cucubalus (1), in Eurazië, in
Nederland zeer lokaal besanjelier, C.baccijer; Dianthus (300),ontbreekt in Amerika en
Australië, rijk ontwikkeld rond de Middellandse Zee,inNederland 3wilde anjersoorten
en vele gekweekte immigranten of hybriden, b.v. D. barbatus, duizendschoon, en D.
caryophyllus, de welriekende tuinanjer; Gypsophila (125),in gematigd Eurazië, frequent
inoostelijk Middellandse Zeegebied, 1 soort inAustralië,inNederland 1 soort gipskruid,
G. muralisengekweekt G.paniculatus, bruidssluier;Lychnis (12),ingematigd Eurazië,in
Nederland 1 soort, echte koekoeksbloem, L. flos-cuculi en enige gekweekte vormen;
Melandrium (100) in het N. halfrond en daarbuiten op grote zeehoogte, in Nederland 3
soorten, denacht-, dag-, en avondkoekoeksbloem (meeldraden niet zelden aangetast en
zwart-poederig door Ustilago violacea); Saponaria (30), in gematigd Eurazië, vooral
mediterraan, in Nederland 1 soort zeepkruid, S. officinalis, wild en alstuinplant; Silene
(500), gematigd N. halfrond, vooral mediterraan, een half dozijn S.-soorten in
Nederland, de meest algemene S. vulgaris, blaassilene; Viscaria(5), gematigd N. halfrond, als immigrant in Nederland rode pekanjer, V.vulgaris.
Caryophyllaceae zijn een goed samenhangende 'natuurlijke' familie en d a a r o m
hadden vele pogingen de familie in kleinere families te verdelen geen succes (b.v.
Alsinaceae, Stellariaceae, Silenaceae, Dianthaceae, enz.). Toch laten zich drie
onderfamilies bijeenbrengen, die echter niet genoeg zelfstandig zijn om als
familie te kunnen optreden. Cucubalus moet denkelijk als een uitgangspunt
voor de Silenoideae worden gezien.
Het is leerzaam bij het overzicht van het kenmerkenpatroon der Caryophyllaceae veelzijdige aanduidingen van verwantschappen b.v. naar Primulaceae
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Fig.39

Fig.40

te constateren. Overweging verdient ook de rol die de besvrucht speelt binnen de Centrospermae : vrijwel alle families hebben wel een besvrucht, maar
steeds bij hoge uitzondering.
FAM. DIDIEREACEAE

Tweehuizigebomenofheestersmetcactus-achtiguiterlijk,metvlezige,laterverhoutende
takken,metlangeenkorte loten enheterofyllie. Kelkbladen 2,petaloïd. Kroonbladen
2+2.Meeldraden meest 8,aan derand vaneenringvormigediscus.Vruchtbeginsel 3hokkig,maarslechts 1 hokmeteenzaadknopmet2 integumenten;stijlmet3 stempels.
Zadenzonderendosperm,metkleinearillus.
Ruim 10 soortenin4generaindrogestrekenvan ZW.-Madagascar.
Hetismogelijk geblekenDidiereaopeencactusteenten.Eriseensterkeserologische
verwantschap tussen Allaudia en taxa uit de Caryophyllales terwijl er ook chemotaxonomischovereenkomstmetdezeordebestaat.Opgrondhiervanwordtdefamiliein
deCaryophyllalesondergebracht.
FAM. POLYGONACEAE

Kruidachtig, soms struiken ofklimplanten, zelden bomen. Blad spiraalsgewijs
aangehecht, soms tegenoverstaand, de voet van de bladsteel gewoonlijk overgaande in een vliezige schede,diede stengel omgeeft ('ochrea'). Bloem 2-of 1slachtig,soms 2-huizig,actinomorf, klein.Perianthslippen 3-6,vaak vliezigen
sterk vergroot aandevruchtgehecht.Meeldraden gewoonlijk 6-9,zelden meer.
Bloembodem met discus. Vruchtbeginsel bovenstandig, zittend, i-hokkig.
Stijlen 2-4, gewoonlijk vrij. Zaadknop 1,bodemstandig. Vrucht een kantig of
gevleugeld nootje (fig. 40).Zaden met eenzijdelings geplaatst en gekromd embryo en veel melig (secundair) kiemwit.
Ca. 900 soorten (30-40 genera), wereldwijd verspreid.
Antigonon(8),tropischAmerika,A. leptopuseenalomtegenwoordigetropischeklimmende sierheester; Coccoloba (150), vrijwel uitsluitend in tropisch Amerika, C. uvifera,
zeedruif;Fagopyrum(15),ingematigdeensubtropischeklimatenvanEurazië,F.esculentum,boekweit,eeninAmeraziënogveelgekweektvoedsel(meel,nectar),ofdeforsereF.
tataricum, Franseboekweit(uit Siberië);Polygonum (300),wereldwijd verspreid,maar
vooral in gematigde klimaten, in Nederland eentiental duizendknoop soorten envele
hybriden, b.v. de slingerende zwaluwtong, P.convolvulus, als onkruid perzikkruid, P.
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persicaria,envarkensgras,P.aviculare. P.aubertiihdeChinesebruidssluier,eenwindendesierheester;Rheum (50),gematigdeensubtropische klimaten vanAzië,rozetten van
kolossale bladeren,b.v.kruisingen van R. rhabarbarum en R. raponticum, alsgroente,
rabarber gekweekt, R. officinale medicinaal (Turkse rabarber); Rumex(200), voornamelijk in gematigde klimaten van het N. halfrond, een dozijn zuring soorten en vele
kruisingen in Nederland, b.v. R. hydrolapathum, waterzuring, als algemeen onkruid
krulzuring, R. crispus en ridderzuring, R. obtusifolius en op schrale zandgronden R.
acetosella, schapezuring.Ingevoerd enalsgroentegekweekt zuring,R. rugosus.
Polygonaceae, niet zelden als een orde opgevat (Polygonales) kunnen toch
zonder veelbezwaar naar Centrospermaeworden verwezenzodat ditde nadruk
legt op algemeen erkende verwantschappen {Caryophyllaceae, Portulacaceae).
Verdelingen in 3onderfamilies werden voorgesteld, b.v.Eriogonoideae (zonder
ochrea en glad kiemwit), Polygonoideae (met ochrea en glad kiemwit) en
Coccoloboideae(met ochrea en gegroefd kiemwit).
De ochrea kan worden gezien als een stipulair orgaan. Polygonum werd
verdeeld in vele kleinere genera (b.v. Aviculare, Bistorta, Persicaria, enz.) en
inderdaad vormt een aantal, door b.v.pollenmorfologie teonderscheiden taxa
te zamen het genus Polygonum, maar ook elders in de familie zijn de polleneigenschappen wijd verschillend. P. kan zonder veelbezwaar en met praktisch
voordeel gehandhaafd blijven in de traditionele omgrenzing.
2 Orde Plumbaginales
Eén familie met sterke verwantschap naar de Caryophyllales op grond van
overeenkomsten in zaadknop, het paracarpe vruchtbeginsel en het trinucleate
pollen. Chemotaxonomischeovereenkomsten met Caryophyllaceae en Polygonaceaein voorkomen van gemeenschappelijke anthoxyaninen en afwezigheid
van betacyanine.
FAM. P L U M B A G I N A C E A E

Heesters, soms klimmend, of kruiden. Bladeren verspreid, soms in een wortelrozet, vaak met epidermale, zout of slijm afscheidende klieren; geen stipulae.
Bloemen in verschillende bloeiwijzen gerangschikt, actinomorf, 5-tallig, 2slachtig, vaak met 2 grote droogbladige bracteeën. Kelkbladen droogvliezig,
vergroeid, blijvend. Kroonbladen meestal vergroeid. Meeldraden 5,epipetaal,
soms op de kroon ingeplant. Discus of discusklieren vaak aanwezig.
Vruchtbeginsel 1-hokkigmet 1 basalezaadknopaaneenlangefuniculus ;stijlen
5, soms vergroeid. Vrucht door kelk omgeven, een noot of aan de basis of met
een deksel openspringend. Zaad met melig endosperm.
Ongeveer 350 soorten in ca. 10genera, kosmopolitisch maar vooral in het
mediterrane gebied, Klein-en Centraal Azië.Vaak halofyten van zoutsteppen,
woestijnen of kusten.
Plumbago (20), tropen en subtropen, Acantholimon (ca. 100), oostelijk mediterrane
gebiedtotCentraalAzië,kussenplanten,Armeria(50),noordelijkgematigdeenarctische
gebiedenindeAndes,Statice(Limonium,meerdan200),overdegehelewereld,vooralin
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hetoostelijkmediterranegebiedenW.-Azië.Sierplanten:Plumbagocapensis,Staticeen
Armeria soorten. Bladeren van Statice limonium, de'lamsoor' van onzeschorrenen
slikken,wordenplaatselijkalsgroentegegeten.
SUBKLASSE IV DILLENIIDAE

Een morfologisch moeilijk te omgrenzen groep. Met uitzondering van de
Dilleniales zijn de orden steedsmet syncarp vruchtbeginsel en zover bekend
wordendemeeldradeninsoortenmetveelmeeldradenincentrifugale richting
ontwikkeldwaardoorzijduidelijkonderscheidenzijnvandeRosidae.IntegenstellingtotdeRosidaeisdeparietaleplacentatieeenveelvoorkomendkenmerk
evenals de sympetale kroon. De zaadknoppen hebben meestal 2,soms 1 integumentenkunnenzowelcrassi-alstenuinucellaat zijn.
1 OrdeDilleniales
Houtig, zelden kruidachtig (bomen, struiken, zelden lianen, soms epifyten).
Bladenkelvoudig,zeldensamengesteld, tegenoverstaand ofspiraalsgewijsgeplaatst,meestalleerachtig.Stipulaealdannietaanwezig.Bloemen2-(zelden1-)
slachtig, actinomorf, 5-tallig. Kelkbladen imbricaat, in de regel blijvend.
Kroonbladen haast altijd vrij, duidelijk van de kelkbladen verschillend.
Meeldradentalrijkengewoonlijkinbundels,maarookwelgelijkinaantalmet
dekroonbladen.Vruchtbeginsel bovenstandig.Kiemwitaldannietaanwezig.
Zaad nietzeldenmeteenarillusofarillodium.Kiemklein.
Tussen 3000en 3500soorten(18families).
Wereldwijd verspreidzowelingematigdealsin(sub)tropischeklimaten.De
orde wordt het best opgevat als een schakel tussen Magnoliales en Cistales.
TezamenmetandereordentreffenwedeDillenialesookwelaanalsbestanddeel
vanhettaxon Cistiflorae('superorde').
OnderordeDUlenineae
Meeldraden niet gebundeld, talrijk, centrifugaal tot ontwikkeling komend.
Vruchtbeginsel apocarp. Zaadknoppen langs de buiknaad van de carpellen
aangehecht. Stipulaeofafwezig ofmetdebladsteelvergroeid.
Ca.400soorten (3families).
FAM. DILLENIACEAE

Houtig(bomen,heesters,lianen)zeldenkruidachtig.Bladerenspiralend,soms
tegenoverstaand, vaakkarakteristiek veernervig,doortalrijkeparallelle,sterk
ontwikkeldezijnerven.Indien stipulaeaanwezigzijn, zijnzijmetdebladsteel
vergroeid. Bloemen al dan niet alleenstaand, 2-slachtig (zelden i-slachtigen
dan2-ofi-huizig),vaakhemicyclisch,vrijwelactinomorf.Kelkbladenmeestal
5(3tot veel)blijvend en vaak bij vruchtrijpheid vergroot. Kroonbladen 5-2,
geel of wit, vaak in de knop gerimpeld, losbladig. Meeldraden talrijk, vaak
blijvend en (grotendeels) vrij. Antheren splijtend of met topporie. Vruchtbeginselsveeltot 1,bovenstandig,(grotendeels)apocarp,elkhok met 1 ofmeer
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zaadknoppen op de buiknaad. Zaad met endosperm, meestal met arillus.
Ca. 380soorten (minderdan 10genera)inwarme klimaten (vooral Australië
en Amerika), sedert het Boven Krijt bekend en in het Boven Oligoceen nog in
Europa voorkomend.
Curatella (2),struik met ruw bladoppervlak (silicium-oxydekristallen in deepidermis)
kenmerkend voor de Amerikaanse savanne (C. americana); Dillenia (60), bomen en
struikeninMaleisiëenN.-Australië,alssierboommetzeergrotewitteblomenendoorde
kelkbladen omsloten eetbarevrucht (D.indica); Doliocarpus (30),lianenofstruikenuit
Z.-Amerikadikwijlsmetgiftigevruchten;Hibbertia(120),geelbloeiendestruikenvooral
inAustralië; Tetracera (60),pantropische witbloeiende heestersenlianen(fig.41).
Zie aantekening bij de Ranunculaceae. De terminale bloem heeft een kelkbladstand die de spiraal van dedaar beneden geplaatste loofbladeren ononderbroken voortzet, een geleidelijke wijziging van loof- in kelkblad als b.v. ook bij
Theaceaevoorkomt. Voortswijzen deindeknopgerimpeldevrije kroonbladen
op Cistaceae, de talrijke meeldraden b.v. op Myrtaceae, gelijkgeaarde stipulae
treffen webij Rosaceae aan (zieaantekening bij Rosales), terwijl de gewoonlijk
min of meer acyclische bloem bij Magnoliales ook voorkomt. Anatomische
eigenschappen wijzen wel naar Lauraceae, maar duidelijker nog naar
Paeoniaceae.
De meeldraden komen centrifugaal tot ontwikkeling, in tegenstelling tot de
centripetale ontwikkeling (de buitenste eerst) van de meeldraden, o.m. der
Ranunculaceae. Vrijwel algemeen worden de Dilleniaceaealseen uitgangspunt
voor verdere ontwikkelingen gezien. Plantengeografisch zijn Dilleniaceae
meermalen van bijzonder belang.
FAM. P A E O N I A C E A E

Kruidachtig of, min of meer, houtig. Bladeren spiraalsgewijs geplaatst of
rozetvormend, diep gelobd of fijn verdeeld, zonder stipulae. Bloemen groot,
eindstandig,alleenstaand, 2-slachtig,actinomorf, ± acyclisch.Kelkbladen 5of
meer,vrij, blijvend, debuitenstemeerenmeerbladachtig, debinnenstemeeren
meer op kroonbladen gelijkend. Kroonbladen 5-10, groot, vaak onderling
verschillend (evenals de kelkbladen). Meeldraden talrijk, vrij. Antheren extrors, in de lengte splijtend. Een intrastaminale discus (die geen nectar afscheidt) soms duidelijk aanwezig. Vruchtbeginsels 5-2, met korte stijl of met
zittende lijnvormige stempel. Zaadknoppen talrijk, in 2rijen op de buiknaad,
met 2 integumenten, waarvan het buitenste uitgroeiend tot een arillodium
(sarcotesta). Zaden met veel endosperm.
Eén genus, Paeonia, met ca. 30 soorten, in gematigde klimaten van het N.
halfrond. Als sierplanten gekweekt, ook medicinaal (knolvormige wortels).
Het kleurcontrast zwart/oranje of zwart/rood, dat zo frequent bij tropische
planten wordt aangetroffen, tonen de talrijke zaden, in de opensplijtende rijpe
kokervruchten (welke door hun bouw sterk aan depeul (Fabales)herinneren).
Misschien een herinnering aan tropische voorouders? De acyclische bloem, de
apocarpe vrucht die langs de buiknaad splijt en vooral ook de langgerekte
stempel wijzen op verwantschap met Magnoliales. Verwantschap met
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Berberidaceaewerdook bepleit (vanwegehetsterk ontwikkelde buitensteintegument), en de intrastaminale discus zou wel een verwijzing naar
Lardizabalaceae kunnen zijn. Een overeenkomstig gedrag van kelk-en kroonbladen komt voor bij sommige Nymphaeaceae en Ranunculaceae. Paeoniaceae
zijn hier naastdemeest verwantefamilie, deDilleniaceae, geplaatst maar hetis
duidelijk dat velebanden met andere taxa bestaan.
Een kleine familie van 4 soorten (1 genus), Crossosomataceae, in Guadeloupe, Californie, Arizona en NW.-Mexico wordt nog tot de Dillenineae gerekend. Deze kleine
struiken onderscheiden zich binnen de Dilleniales door de 15-50 meeldraden in 3-4
kransen,dieopdekelkbuisstaanen3-5vruchtbeginsels opeenkortegynofoor, terwijl
de zaden een schubbige zaadhuid en een gefranjerde arillus hebben (weinig kiemwiteneenvrijgrote,gekromdekiem).
De familie werd wel tot de Rosacea« gerekend, maar de houtanatomie steunt de
toekenning vanderang van familie aan hetgenus Crossosoma(enplaatsingin Dillenineae).
EenstruikopdeSeychellenschijntnauwaanActinidiaceaeverwanttezijn,maaromdat
hijeenheelbijzonderevruchtdraagt(een20-25-hokkigedoosvruchtwaarvandesmalle
hokjes vanelkaarsplijteneneenstervormenopdemaniervandespakenvaneenparaplu)werd Medusagyne oppositifoliaalseenfamilie beschouwd. Debloem herkentmen
aande20-25stijlenbovenophetvruchtbeginsel,elkmeteenknopvormigestempel;de
veernervige bladeren staan tegenover elkaar en er zijn talrijke meeldraden. Verwantschapvermoedelijk enerzijds met Dillenineae(Dilleniaceae) enanderzijds met Ericales
(Actinidiaceae).
Onderorde Theineae
Meeldraden al dan niet gebundeld. Vruchtbeginsel syncarp, soms halfapocarp. Zaadknoppen aan hoekstandige zaadlijsten. Stipulae al dan niet
aanwezig, nooit met de bladsteel vergroeid.
Ca. 2800 soorten (ca. 15families).
FAM. OCHNACEAE

Houtig (bomen (bijna steeds klein) of struiken), soms kruidachtig. Bladeren
spiraalsgewijs geplaatst, met talrijke parallelle dunne zijnerven, enkelvoudig,
zelden geveerd. Stipulae aanwezig (vaak intrapetiolair). Bloemen opvallend,
meestal geel of wit, in tros- of pluimachtige bloeiwijzen, 2-slachtig, (vrijwel)
actinomorf, meestal 5-tallig. Bloembodem vaak tot een gynofoor uitgegroeid
en na de bloei sterk vergroot. Kelkbladen 5 (3-10), meestal imbricaat.
Kroonbladen 5 (4-12), vrij. Meeldraden ( 2 x ) s , of talrijk en in vele kransen,
vrij, of somsten dele staminodiaal en petaloïd en ten delevergroeid. Antheren
extrors,met topporie oflengte-spleet, dikwijls afvallend terwijlde helmdraden
achterblijven. Vruchtbeginsel bovenstandig, 1-of meerhokkig, met 1of meer
zaadknoppen perhok (zaadlijst hoek- ofbodemstandig),met vrijeofvergroeidestijlen, ofvruchtbeginselpseudo-apocarpendegescheiden hokken toch aan
de voet door een daar ontspringende stijl verbonden. Zaadknop met 2integumenten.Bes,steen- ofdoosvrucht. Zaden met groot embryo,vaak gevleugeld,
gewoonlijk zonder kiemwit.
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Fig.42

Ca. 400 soorten (in ca. 30 genera), in alle (sub)tropen, vooral in Amerika
goed vertegenwoordigd.
Lophira(1of2),inAfrika;Ochna(90),inAfrazië;Ouratea(200),inAmerika;Sauvagesia
(25),inAmerika,kruidachtig, 1 soort indeAfrikaanse savanne.
Een tamelijk heterogene familie (die b.v. alskern van een orde Ochnales werd
voorgesteld) en ook wel in kleinere families werd gesplitst, maar de bindende
elementen (nadruk opdeanatomie) bepleiten dehiergegeven omvang. Lophira
alata levert een bekende houtsoort (azobé) en werd wel als een eigen familie
opgevat (Lophiraceae) of tot de Dipterocarpaceae gerekend, vooral omdat 2
kelkbladen in de vrucht zich sterk tot 'vleugels' vergroten, een inderdaad
binnen Ochnaceaeongewonesituatie.DevruchtvanveleOchnaceaetoont, rijp,
het kleurcontrast rood (bloembodem)/zwart (deelvruchten) (vgl. Paeoniaceae,
Sterculiaceae, enz.). Sauvagesia daarentegen heeft droge doosvruchtjes.
Eenboomsoort opNieuwCaledonië,Strasburgeriarobusta,wordtalseenfamilieopgevat (Strasburgeriaceae) die nauw met Ochnaceae verwant is, maar b.v. door een 10lobbigediscusrond hetvruchtbeginsel hiervanverschilt.Devruchtis5-hokkig, kurkighoutigenbevat 1-2 zaden perhok.
Onzekerzijndeverwantschappen vanSphaerosepalaceae(= Rhopalocarpaceae),een
kleine familie van een dozijn boomsoorten of struiken (2genera) op Madagascar. Zij
behorenwelinTheineaethuis,eenaanOchnaceaeverwantefamilie(evenalssommigeO.
metbasaleplacentaendeelsvergroeidehelmdraden),maarmet2-hokkigvruchtbeginsel,
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dat door een grote discus (met gerafelde rand) omgeven is, en met door een breed,
klierachtighelmbindselgescheiden helmhokjes.
FAM. QUIINACEAE

Houtig (bomen,struiken ofklimplanten),vaak metslijmerig merg.Bladeren
gepaardofinkransen,enkelvoudigofonevengeveerd,metveervormigenervatuur (de tertiaire nerven nogmaals met heelfijneveervormige zijnervatuur).
Stipulaeaanwezig(interpetiolair,vaakbladachtig,blijvend).Bloemenklein,in
tros-ofpluimvormigebloeiwijzen, 2-(i-)slachtig, ± actinomorf.Kelkbladen
4-5, ongelijk, klein. Kroonbladen 4-8. Meeldraden 15-30 tot talrijk, met
(bijna) vrije helmdraden. Antheren met breed helmbindsel. Vruchtbeginsel
bovenstandig,metsomsmeerdan 10hokken.Stijlen2-3,vrij,metschildvormigestempel.Zaadknoppen 2perhok,hoekstandig. Vruchteen 1-4-zadige bes,
die met kleppen openspringt. Zaden vaak fluweelachtig behaard, zonder
kiemwit.
Ca.50soorten (4genera),intropischAmerika.
Lacunaria (n), in trop.Z.-Amerika; Quiina (35),in Midden Amerika, W.-Indië, van
VenezuelatotinBraziliëenSuriname;Touroulia(4),intropischZ.-Amerika.
DeQuiinaceaezijndenkelijk hetmeestaan Ochnaceaeverwantalblijft hunverwantschaponzeker.Debladnervatuur, deaanwezigheidzowelvanenkelvoudigealssamengestelde bladeren, stipulae,het variërende aantal kelk-en kroonbladen en meeldraden
schijnen opOchnaceaetewijzen.Erzijn sterkeargumenten omverwantschappen inde
Rosalestevermoeden(Cunoniaceae(blad! stipulae!harigezaden!)maardiehebbeneen
kenmerkendeintrastaminalediscusdiebijQuiinaceaeontbreekt).AanTheaceaekanook
wordengedacht(geenkiemwit,vruchteigenschappen).Hetslijminhetmergontstaatin
lysigeneholten.
FAM. DIPTEROCARPACEAE

Houtig (zeer grote bomen, soms struiken). Dikwijls zijn schubben of (ster-)
harenaanwezig.Bladerenspiraalsgewijsgeplaatst,enkelvoudig,veernervigen
gaafrandig. Stipulaeaanwezig,spoedigafvallend. Bloemen5-tallig,2-slachtig,
actinomorf,meestalinokselstandigepluimen.Kelkbladendevruchtinderegel
omsluitend, alle 5, of 3of 2, sterk vergroot waardoor de vrucht gevleugeld
schijnt. Kroonbladen indeknopcontort,(bijna) vrij(fig.42).Meeldraden 5,
10,15(in3kransen)oftalrijk,helmdraden(bijna)vrij,helmbindselvaakdraadvormigverlengd.Vruchtbeginselbovenstandigofhalfonderstandigendoorde
bloembodemomsloten,ofsomsmetdebloembodemvergroeid,meestal3(-i)hokkig.Zaadknoppen 2perhok,hoekstandigenmet2integumenten. Stijl 1,
vaakmetgezwollenvoet.Vruchteeni-zadigenoot.Zadenzonderendosperm.
Ca.600soorten (ca.20genera)intropischAfrazië,maar inAfrika schaars
enopMadagascar slechts 1 soort.
Anisoptera(20),inZO.-AziëenMaleisië,timmerhout;Dipterocarpus(76),inSriLanka.
India,tot opBali,grote,destengeltopomsluitende stipulae(vgl.Magnolia,Ficuse.a.);
Dryopbalanops(9),MaleiseSchiereiland, Sumatra, Kalimantan (levert Borneo(baros)
kamfer(D.aromatica));Hopea(90),inZ.-ChinaenZO.-Azië(Maleisië);Marquesia(4),
kleinebomenintropischAfrika;Monotes(48),kleinetotmiddelgrotebomenintropisch
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Afrika, soortensystematiek onzeker; Shorea(180),SriLankatotZ.-China,Maleisiëtot
Molukken (S.robusta levert 'sal'hout uit India; merantien seraya hout uitIndonesië;
harsen (damar, copal)en vetten (tengkawan)); Vatica (76), Sri Lanka, Z.-India en in
Maleisië,maar nietbeoosten Java,levert harsen(damarrasak).
Dipterocarpaceae zijn een soortenrijke familie, die een grote rol speelt in het
bomenbestand vanhetregenbosinwestelijk MaleisiëenZO.-Azië,maar steeds
min of meer lokaal en in groepen. Zij zijn sedert het Onder Krijt bekend en
kwamen nog in hetOligoceen in Europa voor. Fossiele resten uit O.-Afrika en
Egypte wijzen er o.m. op dat de Dipterocarpaceae, hoe rijk gevarieerd zij ook
zijn in ZO.-Azië, aanmerkelijk hebben ingeboet in areaal en diversiteit in de
loop van de Angiospermen-evolutie.
Talrijke soorten met hars, slijm, balsem en andere afscheidingen (b.v. vet
(illipe) in de vruchten) die als bosprodukten worden ingezameld.
Een dozijn soorten lianen (diejong als struiken rechtop staan), komt in tropisch W.Afrika en ZO-Azië voor. Zij dragen haakvormig gekromde ranken (die bloemen en
bladeren kunnen dragen) en soms vergezellen stipulae de spiraalsgewijs aangehechte
bladeren. De 2-slachtigebloemen zijn 5-talligen sympetaal. Er iseenonderstandig, 1hokkigvruchtbeginsel (1stijl, 3 stempels)met 1 bodemstandige zaadknop. Hetsleutelkenmerk van de Parietales (waartoe de Ancistrocladaceae wel worden gerekend) ontbreekthier.Deonderstandigevrucht,doordevergrote,blijvendekelkgekroond,herinnert sterk aan Dipterocarpaceae endaarom worden Ancistrocladaceae gewoonlijk met
deze verwant geacht. Toch wijzen sommige eigenschappen op Rosales-Myrtales, en
verwantschapmetDioncophyllaceaeisookverondersteld.Menkanzichnietonttrekken
aandegedachteaanAnnonaceae(3-carpellaatovarium,ruminaatkiemwit,overeenstemmingmetArtabotrys-klimh&ken). Naderonderzoek isnodig.
DeBonnetiaceaezijneenkleinefamilieintropischAmerikaeninZO.-AziëenMaleisië
(tot inN.-Guinea)dieca. 25soorten (3genera) omvat: Bonnetia (17)enArchytaea (2)
(Amerika)en Ploiarium (2)(Azië).Het zijn bomen ofheesters met indeknopgedraaidebloemkroon eneen schotverbrekende doosvrucht (blijvend middenzuiltje). Stipulae
ontbreken en daarin stemmen zij o.m. met Clusiaceae overeen, maar de bladeren zijn
gewoonlijk niet tegenoverstaand.
FAM. T H E A C E A E

Houtig (bomen of struiken). Bladeren spiraalsgewijs gerangschikt, enkelvoudig, gaafrandig, veernervig, vaak leerachtig. Stipulae ontbrekend. Bloemen in
de bladoksels alleenstaand of soms in tros- of pluimvormige bloeiwijzen, 5tallig,2-slachtig (soms i-slachtig), actinomorf. Kelkbladen meestal blijvend, 5
(4-7),imbricaat, (grotendeels) vrij. Kroonbladen meestal 5(soms meer), (grotendeels) vrij, imbricaat. Meeldraden minstens 10(grotendeels) vrij. Antheren
indelengtesplijtend. Vruchtbeginsel bovenstandigtot half-onderstandig, 5(-2io)-hokkig, met talrijke (zelden tot 1)zaadknoppen, aan hoekstandige zaadlijsten. Zaadknoppen met2integumenten. Stijlenevenveelalsdecarpellen, (ten
dele) vrij. Vrucht besachtig ofdroog, al dan niet openspringend. Zaden al dan
niet met weinig endosperm, soms gevleugeld. Embryo groot.
Ca. 400 soorten (ca. 25genera), in alle (sub)tropen.
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Adinandra(80),inZO.-enO.-Azië,Maleisië,Camellia(82),inO.-AziëenIndo-Maleisië
(C.sinensisiseendervoornaamstetheeproducenten (var.assamica); fraaiesierheesters,
'C.japonica'). Eurya (130),inO.-Azië,Indo-Maleisië,StilleOceaan;Laplacea(30),in
MaleisiëentropischAmerika;Schima(15),HimalayatotMaleisiëentotinJapan, fraai
bloeiendenwaardevolhout;Ternstroemia(100),inalletropenmaarinAfrikaslechts2en
inQueensland 1 soort(en).
Het aantal kelkbladen laat zich niet steeds duidelijk vaststellen want de bracteeën wijzigen zich soms geleidelijk in kelkbladen met handhaving van de
bladstandspiraal.
Theaceae worden ook wel Camelliaceae genoemd, vooral indien men de
familie verminderen wilmet de Ternstroemiaceae (Adinandra, Anneslea, Eurya
en Ternstroemia), maar voor deze splitsing bestaat geen gegronde aanleiding.
VerwantschapmetDilleniaceae(dieevenwelgoeddeelsapocarpzijnenzaadknoppen langs de buiknaad dragen) en met Flacourtiaceae (en Strasburgeriaceae).Andere verwanten zijn Saurauiaceae (dieechter geen bracteeën op de
bloemsteel hebben en in de knop rechte helmdraden) en Actinidiaceae (deze
met in de knop omlaag gerichte helmknoppen). Theaceae onderscheiden zich
van andere groepen mede door hun volkomen syncarpie, axiele placentatie
en het (vrijwel) geheel ontbreken van kiemwit. Een neigingtot versmelten van
dekroonbladenwordtzichtbaarbijveleCamellia-en£Krya-soorten.Ditlaatste
genus is een goed voorbeeld van 'Merkmalsgeographie': hier een correlatie
van het aantal meeldraden in de mannelijke bloem en de geografische verspreiding.
Indemangrove-gordelaandekustvandeStilleOceaan,terhoogtevanCostaRicatot
Ecuador, komt een boomsoort voor die in uiterlijk en gedrag op Rhizophora gelijkt:
Pelliceria rhizophorae. Hij stemt zozeer met Theaceae overeen, dat hij daartoe werd
gerekend. Depeervormige vrucht (diemeer dan 10cm in doorsnede meet, en van 10
groeveneneenlangetuitisvoorzien,dieinhetenigevruchthokeenzaadbergtdatuiteen
roodembryobestaatmet2dikke,vlezigezaadlobben,terwijldezaadhuidontbreekt)en
demeeldraden,diemetdedikkestijl zijn verkleefd, werdenechter o.m. aanleidingeen
familie Pelliceriaceaevoortestellen.
FAM. MARCGRAVIACEAE

Houtig(hanenofheesters),vaakepifyten. Dikwijls zijn sclereïdenen/of olie-of
slijmcellen aanwezig. Bladeren enkelvoudig, alternerend of spiraalsgewijs geplaatst, soms de bladeren dimorf. Stipulae ontbreken. Bloemen in tros- of
schermvormige bloeiwijzen, 2-slachtig, actinomorf, 5-(zelden 4-)tallig. Bracteeën van de steriele bloemen zak- of bekervormig (fig. 43),al dan niet met de
bloemsteel vergroeid. Bracteolen kelkbladachtig, meestal tegen de kelk gedrukt. Kelkbladen dik en hard, (bijna) vrij, blijvend. Kroonbladen vrij ofmin
of meer vergroeid en scheurend tijdens de bloei en de bloemkroonslippen
teruggeslagen of de petalen geheel vergroeid en als een kapje afvallend.
Meeldraden evenveel alsdekroonbladen (zelden 3tot vele,zelfs tot 100)vrij of
deelsvergroeid. Antheren indelengte splijtend. Vruchtbeginsel bovenstandig,
2- tot veelhokkig (maar de septen dan vaak onvolledig zodat het bovenge149

deelte i-hokkig blijft). Zaadknoppen met 2 integumenten, talrijk, op dikke,
hoekstandige zaadlijsten. Stijl vrijwel ontbrekend. Stempel stervormig. Vrucht
houtig of leerachtig, niet openspringend of een weinig openscheurend van de
voet af. Zaden vaak talrijk, in een vruchtmoes, vrijwel zonder kiemwit. Embryo recht of gekromd.
Ca. 125soorten (4-10 genera), tropisch Amerika.
Marcgravia (60), in Midden en Z.-Amerika. Met dimorfe bladeren (de onderste veel
kleiner dan dehogereenandersgevormd),metsteriele bloemen inhetcentrum vande
schermachtigehangendebloeiwijze.Doorhoningvogelsbezocht;Norantea(35),tropisch
AmerikaenWest-Indië.Allebloemen fertiel, metzakvormige bracteeën.
DrieboomsoortenopSumatra,KalimantanenhetMaleiseSchiereilandrekentmentot
ééngenus,Tetramerista,enditkrijgtderangvaneenfamilie: Tetrameristaceae. Eigenlijk
verschiltdittaxonslechtsvanTheaceaedoor4meeldradeneneen4-hokkigvruchtbeginsel
(1bodemstandigezaadknopinelkhok).Hetverdientwaarschijnlijk weldevoorkeurde
Tetrameristaceae als 4-tallige Theaceaete beschouwen, terwijl een inlijving in
Marcgraviaceae ook wel aanvaardbaar is (zij het plantengeografisch minder voor de
handliggend).
FAM. C A R Y O C A R A C E A E

Houtig (bomen of struiken). Bladeren spiraalsgewijs geplaatst of tegenoverstaand, handvormig samengesteld (3-5 deelblaadjes). Meeldraden talrijk, lang
(ver uitstekend), aan de voet tot een ring vergroeid, of in 5bundels, met heel
kleinebeweeglijke antheren. Vruchtbeginsel bovenstandig, 4-20-hokkig, met1
zaadknop per hok. Stijlen vrij. Zaadknop met 2 integumenten. Vrucht een
vethoudende steen-of splitvrucht. Zaad metweinigkiemwit eneengrote kiem,
met groot hypocotyl en kleine, haakvormige cotylen, 1 per hok.
Ca. 30 soorten (2 genera) in tropisch Amerika.
Anthodiscus(10),metafwisselende bladerenen8-20stijlen Caryocar(20),mettegenoverstaande bladeren en4-6stijlen (levertdesouari-noten,C. nuciferum).
Een kleine familie, die behalve eetbare zaden ook waardevol hout produceert.
Een duidelijke verwantschap met Theaceae, terwijl ook verwijzingen naar
Bombacaceae bemerkbaar zijn.
FAM. C L U S I A C E A E ( O U T T I F E R A E , p . p . )

Houtig (bomen of heesters). Harsgangen en olieklieren zijn in de regel aanwezig. Bladeren tegenoverstaand of kransstandig, zelden alternerend. Stipulae
ontbreken. Bloemen alleenstaand of in onregelmatig gebouwde bloeiwijzen,
meestal i-slachtig, gewoonlijk polygaam of 2-huizig, zelden 2-slachtig.
Kelkbladen 2-10, zelden meer, imbricaat. Kroonbladen 4-2, vrij, in de knop
gewoonlijk contort, imbricaat. Meeldraden meestal talrijk, vrij of vergroeid
(dan vaak in epipetale bundels). Antheren in de lengte splijtend. In de vrouwelijke bloem vaak staminodiën, in demannelijke bloem vaak een restvan een
vruchtbeginsel. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-veel-hokkig. Zaadknoppen 1
of vele per hok, met 2 integumenten, aan verschillend geplaatste zaadlijsten.
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Fig-43

Fig-44

Stijlen soms ontbrekend, stempels meestal groot. Een doosvrucht of steenvrucht of bes. Zaad zonder kiemwit, vaak met arillus.
Tussen 700en 1000soorten (ca. 40 genera), in alle tropen.
Calophyllum(meerdan100),inalletropen,maarnietincontinentaalAfrika(lokaaldaar
welingeburgerd),C.tacamahacaenanderesoortenkunnenharsleveren.C.inophyllumis
een bekende kustboom (welriekende bloemen, njamploeng); Clusla (145), in de
Amerikaanse(sub)tropen,MadagascarenNieuwCaledonië,gewoonlijkepifytisch,vaak
als boomwurger; Mammea (ca. 40,inclusief Ochrocarpus), in tropisch Amerika, W.Indië, tropisch Afrika, Madagascar, ZO.-Azië en de Stille Oceaan. Vrucht van M.
americana(mammiapple)eetbaar;Garcinia(400),indeAziatischetropenen Z.-Afrika,
G.mangostana met een zeer gewaardeerde eetbare arillus rond de zaden, andereG.soortenleveren'guttegom'of'gamboge'; Mesua(40),inZO.-Azië.Mesuaferreaiseen
ijzerhout (welriekende bloemen, cosmetica); Pentadesma (3),in tropisch Afrika ende
Seychelles.P.butyracea levert (in de vrucht)een soort boter (tallow tree, kanya vet);
Symphonia(ca.20soorten),vooralinMadagascar, 1 soortzowelintropischAfrika alsin
tropischAmerika,ookinColombia.WerdookalsSymphoniaceaebeschouwd.
Eenontwikkelingsgang Theaceae -*Bonnetiaceae -* Clusiaceaeis aannemelijk
en wordt ook door anatomische en fytochemische argumenten gesteund.
BijalleClusiaceaemet tegenoverstaande bladeren vormthetterminale bladpaar dooreengroeveindevoetvandetweeaaneengedrukte petioleneen holte,
eenbehuizingvoordeeindknop.Bijvoortgezette groeiwijken de bladsteelvoeten uiteen om de stengeltop met spruitend bladpaar door,te laten. Uit de
Clusiaceae werden vele families afgezonderd, maar zonder veel succes (b.v.
Gambogiaceae, Garciniaceae, Calophyllaceae,enz.).
FAM. HYPERICACEAE (GUTTIFERAE, p.p.)

Kruidachtig ofhoutig(meestalkruidachtig, somsbomen,zeldenlianen). Hars
en/ofolieklierenaanwezig.Bladerentegenoverstaand ofkransstandig. Stipulae
ontbreken. Bloemen2-slachtig,actinomorf,alleenstaandofinzeerverschillend
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gebouwde bloeiwijzen (geen tros). Kelkbladen 4-5, enigszins ongelijk, (bijna)
vrij. Kroonbladen 4-5,vrij, somsmet honingklier, inde knop somscontort en
steeds imbricaat. Meeldraden talrijk, gewoonlijk in 3-5 (zelden 6-8) bundels
(fig.44).Antherenindelengtesplijtend.Vruchtbeginselbovenstandig,3-5-hokkig(septen vaakonvolledig)of i-hokkig.Stijlen meestalvrij,3-5.Zaadknoppen
met 2 integumenten, talrijk, aan wandstandige zaadlijsten. Vrucht een doosvrucht ofbes,zeldeneensteenvrucht.Zaadzonderendosperm enzonderarillus.
Ca. 450 soorten (8 genera), in gematigde klimaten, ook in de tropen.
Cratoxylon (6), in ZO.-Azië en W.Maleisië, Harungana (1), in tropisch Afrika en
Madagascar,eenheestervooralinsecundairebegroeiing;Hypericum (ca.300),voornamelijkronddeMiddellandseZee,indesubtropenendegematigdezone; Psorospermum
(40),intropischAfrika enMadagascar; Vismia(40),intropischAfrika enAmerika,een
vandeplantengeografische bindingen tussen beidecontinenten.
Clusiaceae,eenfamilieuit hettropischlaaglandbos enHypericaceae, thuisinde
gematigde zone (bergklimaten in de tropen) zijn nauw verwant. Hypericaceae
latenzichvan Clusiaceaevegetatief onderscheiden aandedoorschijnendeklierstippelsindebladeren. Een technische scheiding van Clusiaceaeisevenwelniet
steeds gemakkelijk. Hypericaceae 2-slachtige bloemen {Clusiaceaemeestal 1slachtige), meeldraden steeds gebundeld {Clusiaceaesoms vrij), zaden zonder
arillus{Clusiaceaemeestalmetarillus)enindienharen aanwezigzijn:sterharen
bij Hypericaceae. De bladeren van Clusiaceae hebben in de regel een groot
aantal fijne parallelle zijnerven en gekromde kliergangen (in het bladmoes);
deze nervatuur komt bij Hypericaceae bijna nooit voor, terwijl de klieren
anders gevormd zijn (in de regel).
Sarcolaenaceae (Chlaenaceae)zijn houtigeplanten met verspreide,enkelvoudigebladerenmetstipulae. Bloemen insamengestelde trossen waarbij debloemen vaak tweeaan
tweeineeninvolucrum staan. Kelkbladen 3-5,vrij, imbricaat. Kroonbladen 5-6, contort, vrij. Meeldraden meest veel,zelden 10-5, met dithecische antheren die overlangs
openspringen. Vruchtbeginsel bovenstandig, meestal 3(-5-i)-hokkig, met i-veelzaadknoppenperhok.Vruchteenloculicidedoosvruchtof1-zadig,nietopenspringend.Zaden
metendosperm.
Ruim30soorten in8 genera opMadagascar.
DefamiliewordtvaakindeordeMalvalesgeplaatst,o.a.doorhetbezitvanslijmcellen
en een floëem waarin vezelbanden en niet-vezelbanden afwisselen. De kelk is echter
imbricaat, terwijl indeMalvaleseenvalvate kelk regelis.Vooral opgrond vanpollenmorfologischekenmerkenisplaatsingindeDillenialesennietindeMalvaleswaarschijnlijk
juister. Naderonderzoek is noodzakelijk.
2 Orde Malvales
Houtige, soms kruidachtige planten met verspreide, vaak handvormige bladeren en stipulae. Bloemen hypogyn. Kelk valvaat. Kroon losbladig, contort of
imbricaat of soms valvaat. Meeldraden veel tot 5.Vruchtbeginsel meerhokkig
met hoekstandige placentatie. Slijmcellen of-buizen komen algemeen voor. De
meeste families hebben stervormige of schubvormige haren.
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Een orde met 8 sterk verwante families, overwegend in de tropen. De
Malvales vertonen verwantschap met de Guttiferales en Cistales op grond
van de algemene bloembouw, anatomie van het hout en pollenmorfologie,
maar waarvan zijo.a. verschillendoordevalvatekelk,slijmcellenen-holtenen
de stervormige haren. Een primitief kenmerk ishet voorkomen van apocarpie
bij Sterculiaceae.
FAM. TILIACEAE

Bomen, heesters,ofzelden kruiden met lysigeneslijmholten inschorsen merg.
Bladeren enkelvoudig of gelobd, met afvallende stipulae. Bloemen incymeuze
bloeiwijzen, actinomorf, meestal 2-slachtig. Kelkbladen 4-5,valvaat. Kroonbladen 4-5, valvaat of soms ontbrekend. Meeldraden soms op androgynofoor, veelof soms 10,vrij of in 5-10bundels vergroeid; antheren dithecisch
en met overlangse spleten of apicale poriën openspringend. Vruchtbeginsel 5hokkig met hoekstandige, ofzelden paracarpen dan met parietale placentatie,
i-veelzaadknoppen perhok. Vrucht i-meer-hokkig,doosvrucht somsin stukken uiteenvallend, of een i-zadige noot. Zaad met endosperm en kiem met
bladachtige, soms ingesneden cotylen.
45genera met ca. 400 soorten, vooral in de tropen.
Brownlowia(25),ZO.-Azië,Pentace(5),Indomaleisischegebied,Tilia(ca.40),gematigde
streken van het noordelijk halfrond, Grewia (160), tropen, Luekea (16), tropisch
Amerika,Triumfetta(70),tropenensubtropen,Sparmannia(3),Afrika, Corchorus(40),
tropen.
Tilia platyphyllos en T. cordata, laanbomen, hout en medicinaal (Flores Tiliae),
Sparmannia africana, sierplant. Corchorus olitorius en C.capsularis leverenjute. Ook
bastvezelsvanverschillendeanderegenerawordentechnischgebruikt.
FAM. ELAEOCARPACEAE

Nauwverwantmet Tiliaceaeenhiermeesomsverenigd.Bijna uitsluitend tropische bomen of heesters met ongedeelde bladeren. Bloemen meestal 2-slachtig,
4-5-tallig. Meeldraden veel, vrij, naast of op degoed ontwikkelde discusingeplant. Vruchtbeginsel meestal 2-veel-hokkig met 2-veel hoekstandige zaadknoppen. Vrucht meestal een doosvrucht, zelden een steenvrucht. Zaad met
endosperm en soms met een arillus.
10genera metca. 400soorten, bijna uitsluitend in de tropen.
Elaeocarpus (250),Oost-Aziëen Australië, Sloanea (100),Oost-Azië,AustraliëentropischAmerika.
FAM. STERCULIACEAE

Bomen,vaak metsterharen ofschubben bedekt. Bladerenenkelvoudig, gelobd
ofhandvormigsamengesteld; stipulaeafvallend. Bloemeninokselstandige,cymeuzebloeiwijzen, 2-slachtig ofsomsdoor reductie i-slachtigmet rudimenten
van het andere geslacht nog meestal aanwezig en dan i-huizig. Kelkbladen
vergroeid, met valvate slippen, meestal gekleurd; geen bijkelk. Kroonbladen 5,somsgereduceerd ofontbrekend. Meeldraden envruchtbeginsel meestal
153

F'g-45
opeengoed ontwikkelde androgynofoor, androfoor of gynofoor. Meeldraden
io-veel, de antheren vaak zittend op de rand van een bekervormige buis,
dithecisch.Vruchtbeginsel 3-5delig,met i-veelzaadknoppen percarpel; stijlen
samenhangend, evenveel als carpellen. Vrucht apocarp; deelvruchten kokervruchten of i-zadige, niet openspringende nootjes. Zaden met of zonder endosperm.
12genera met ca. 350 soorten in de tropen.
Sterculia(200),tropen, Cola(100),tropischAfrika, Heritiera (30),tropenvandeoude
wereld.
Cola nitida (vera) uit westelijk tropisch Afrika, maar vooral inZuid-Amerika enhet
Caraïbisch gebied gekweekt, levert de caffeine, theobromine en kolanine bevattende
kolanoot,diegebruikt wordt alsstimulans (SemenColae)en voor bereiding vancocacola.
FAM. BUETTNERIACEAE
Bomen, heesters of kruiden met verspreide, enkelvoudige of handlobbige bladeren met afvallende stipulae. Bloemen in cymeuze bloeiwijzen of soms caulifloor, actinomorf, zelden i-slachtig. Kelk valvaat, zonder bijkelk. Kroonbladen vrij, contort, niet zelden met een kapvormig basaal gedeelte dat duidelijk gescheiden is van de kort-gesteelde vlakke schijf. Meeldraden meestal
met de filamenten tot een buis vergroeid, soms op een androgynofoor, soms5
epipetalemeeldraden afwisselend metstaminodia,maarmeestalingroepen van
2-3 epipetale meeldraden, afwisselend met staminodia; antheren dithecisch,
somszodicht opeendatzijpolythecischlijken.Vruchtbeginsel 1-5-hokkig met
2-veel zaadknoppen per hok; stijlen meestal vergroeid. Vrucht een hokverdelendedoosvrucht ofsplitvrucht, zeldeneenbes.Zaden veel,metweinig ontwikkeld endosperm.
Ruim 50genera met ca. 650 soorten, in tropen en subtropen.
Theobroma(20),noordelijk Z.-Amerika, Hermannia(120),Afrika, Melochia(180),tropen, Waltheria (20),Afrika en Amerika, Dombeya (200),Afrika, Fremontia (5),zuidWestenvanVerenigdeStaten enMexico.
Theobromacacao(fig.45),zadenbevatten45%vet,8%zetmeel,15%eiwitendealkaloïden theobromineencaffeine. Zijleverencacao,chocolade,cacaoboter (med.Oleum
Cacao).Eenaantalsoortenvanverschillendegeneralevertbruikbaarhout.Enkelesoortenindewarmerestrekenentropenalssierplant gekweekt.
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FAM. BOMBACACEAE

Bomen met vaak zeer dikke stam ('flesbomen') met schubben of sterharen.
Slijmholten vaak aanwezig. Bladeren verspreid, enkelvoudig of handvormig
samengesteld, met afvallende stipulae. Bloemen meestal alleenstaand, groot,
met of zonder bijkelk, 2-slachtig,5-tallig.Kelk valvaat. Kroon contort. Meeldraden veel, 10 of 5, vergroeid of vrij, antheren mono-, di- of polythecisch,
somsspiraalvormig opgerold;hetpollenglad.Vruchtbeginsel2-5-hokkig, met
2-veel zaadknoppen per hok. Vrucht een hokverbrekende doosvrucht, vaak
met wollige haren aan debinnenzijde van de vruchtwand of dezewand aan de
binnenzijde in vlezig pulp overgaand. Zaden met grote kiem en gevouwen
cotylen, met weinig of geen endosperm, somsmet een arillus.
28genera met 200 soorten in de tropen, vooral in Amerika.
Adansonia (15)(fig.46),Afrika, Bombax(60),vooralinAmerika,Pachira(4),tropisch
Amerika, Ceiba(20),tropen,Durio(27).
Adansonia digitata (baobab, apenbroodboom, eetbare vruchten). Ceiba pentandra
(kankantrie(Suriname)levertkapok,deharenaandebinnenzijde vandevruchtwand).
Duriozebethinus, durian,eetbarevruchten.
FAM. MALVACEAE

Kruiden, heesters of bomen met verspreide,enkelvoudige of gelobde, meestal
handvormigebladeren,met stipulae.Bloemen groot,alleenstaand ofincymeuzebloeiwijzen, actinomorf, meest 2-slachtigenvaak met bijkelk. Kelk valvaat.
Kroonbladen soms aan de basis vergroeid, contort of imbricaat, meeldraden
veel, in 2 kransen, de filamenten tot een buis vergroeid, soms 5 meeldraden;
antheren monothecisch,metgrote,gestekeldepollenkorrels.Vruchtbeginsel 5veel-hokkigmet i-veelzaadknoppen per hok; stijlen evenveel alsdehokken of
2 maal zoveel. Vrucht een splitvrucht of doosvrucht (Hibiscus). Zaden soms
behaard, met endosperm;kiem met gevouwen cotylen.
Ruim 80genera met meer dan 1500soorten, over de gehelewereld voorkomend, vooral in de tropen en in Amerika.
Abutilon (150),en Abelmoschus (15),in tropen en subtropen, Malope (3),mediterrane
gebied,Malva(30),gematigdegebiedenvanhetN.halfrond,Mahastrum(75),Amerika
en Zuid-Afrika, Lavatera (20), mediterrane gebied tot Centraal Azië, Sida(ca. 200),
AmerikaenenkelesoorteninAustralië,Sphaeralcea(60),Amerikaenenkelesoortenin
Zuid-Afrika, Urqfia (6),tropen, Hibiscus (200),tropenen subtropen,vooral in Afrika,
Gossypium (katoen)met slechtsenkelesoorten enveelinfraspecifieke taxadievaakals
soortenbeschrevenworden,intropenensubtropen.
Medicinaal:Althaeaofficinalis(FoliaetRadixAlthaeae),Malvasylvestris(Floreset
FoliaMalvae).
Technisch: Gossypium soorten: de haren op de zaden leveren katoen. Van enkele
soortenwordenlokaaldebastvezelsgebruikt voorhetvervaardigen vantextiel.
Sierplanten:soorten vanAbutilon, Althaea, Hibiscus, Lavatera, Sphaeralcea.
DeBombacaceaeenMalvaceae zijnnauwverwant.DetribusHibiscaevormtde
overgangsgroep tussen, de families en wordt soms ondergebracht bij de
Bombacaceae, waarbij de wijze van openspringen van de vrucht dan als crite155
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Fig.46

Fig-47

rium wordt gehanteerd. Wij rekenen de Hibiscae tot de Malvaceae op grond
van de gestekelde pollenkorrels die kenmerkend zijn.
FAM.SCYTOPETALACEAE

Bomen of heesters met verspreide, leerachtige, veernervige bladeren, zonder
stipulae. Kelk vergroeidbladig, blijvend. Kroonbladen 3-10, vrij hoog vergroeid. Meeldraden veel, of zelden 10,op of aan de rand van de schijfvormige
discus ingeplant. Vruchtbeginsel 3-8-hokkig, bovenstandig, met 2-6 zaadknoppen per hok. Zaden met meestal gespleten endosperm.
Ca. 30 soorten in 5genera in tropisch Afrika.
3 Orde Sarraceniales
Kruidachtigeplanten ofhalfheesters metverspreide,enkelvoudigebladeren-die
geheel of gedeeltelijk tot insektenvangendebeker- of buisvormige organen zijn
gemetamorfoseerd. Bloemen 2-of i-slachtig,spirocyclisch. Meeldraden in 1 tot
verscheidenekransen.Vruchtbeginselbovenstandig,3-5-hokkig,methoekstandige placentatie en zeer veel zaadknoppen per hok.
Een orde met 3tropische families die hoogontwikkelde kenmerken hebben
o.a. door de metamorfose van bladeren tot insektenvallen. Daarnaast vinden
we ook primitieve kenmerken: de spirocyclische bouw van de bloem en de
laddervormige doorboringen van de houtvaten. In verband hiermee vaak verwantschapverondersteld metdeRanunculales. DeDroseraceae,eveneensinsektivore planten, werden vroeger weltot de Sarraceniales gerekend, maar zijn nu
in de Cistales ondergebracht. Een grote verwantschap van de orde met Cista156

leswordtalgemeenaangenomen.Plaatsingvandederdefamilie,Dioncophyllaceaeisonzeker.
FAM. SARRACENIACEAE

Overblijvende kruiden met wortelstok. Bladeren verspreid of grondstandig,
waarvaneendeelomgevormd istot buisvormige bladerenmetbovenaaneen
verdikte rand met bladlob ofdekselenindebuishoningklieren (lokmiddel),
harenenklierendieeiwitsplitsendeenzymenafscheiden.Bloemenintrossenof
alleenstaand,2-slachtig,actinomorfmetdebloemdelenineenspiraalgeplaatst.
Kelkbladen 6-3. Kroonbladen 5of ontbrekend (Heliamphord). Meeldraden
meestal 00.Vruchtbeginsel 3-5-hokkig, bovenstandig met veel hoekstandige
zaadknoppen; stijl 1.Vrucht een hokverbrekende doosvrucht. Zaden klein,
metendosperm.
Bijna 20soorten in3 genera;moerasplanten inAmerika.
Darlingtonia(1),westelijkN.-Amerika,Heliamphora(6)(fig.47),noordelijkZ.-Amerika
(zonderkroonbladen),Sarracenia(10),oostelijkN.-Amerika.
FAM. NEPENTHACEAE

Overblijvendekruiden,heestersofhalfheestersmetwortelstokken,vaakepifytisch. Bladeren verspreid of grondstandig; debladschijf isaan debasissoms
steelachtig versmald, aan de top een rankende steel waaraan een beker met
deksel(fig.48).debekerisaandebinnenzijde eerstglad,waaronder eenzone
met klieren dieeiwitsplitsende enzymen afscheiden. Bloemen en trosvormige
pluimenwaarvandeeindvertakkingencymeuszijn,actinomorf,metenkelvoudigbloemdekvan3-4bladen.Mannelijkebloemenmet4-24meeldraden,toteen
zuilvergroeid.Vrouwelijkebloemen:bovenstandigvruchtbeginsel 3-4hokkig
met00 hoekstandigezaadknoppen;stijlkortofontbrekend, stempel4-spletig.
Vruchteenhokverdelendedoosvrucht. Kleinezadenmetendosperm.
AlleenNepenthes(ca.80),vanMadagascar totNieuwCaledonië,vooralin
hetIndo-Maleisegebied.
De systematische plaats van de derde familie Dioncophyllaceae (3genera
metelk 1 soort,tropischWest-Afrika) isonzeker.PlaatsingindeCistaleslijkt
misschienjuisterdanindeSarraceniales.
4 OrdeCistales
Houtig of kruidachtig. Blad enkelvoudig. Stipulae vrijwel steeds aanwezig,
vaakklein,vaakvroegafvallend. Bloemenvrijwelsteedsactinomorf,2-slachtig
(zeer zelden i-slachtig), 5-tallig, kelk steeds aanwezig, kroon vrijwel steeds
losbladig,somsafwezig. Meeldradentalrijk, maarsomsin 1 kransengeringin
aantal.Vruchtbeginselbovenstandig,somsonderstandig, 1-hokkig(althansin
aanleg), met wandstandige zaadlijsten (die binnenwaarts kunnen uitgroeien
waardoor het vruchtbeginsel in hokken verdeeld schijnt te zijn). Zaden met
endosperm.
Deorde wordt verschillend omgrensd en draagt verschillende namen,b.v.
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Parietales,enisdanwatgroterinomvang,Bixales (veelkleiner),Cistiflorae (als
superorde, b.v. samen met Theales enz.). De Cistales laten zich op allerlei
manieren onderverdelen; zij zijn een agglomeraat van onderling soms sterk
verschillende families. Men zou b.v. onderorden kunnen ontwerpen zoals
Cistineae, Tamarineae, Passiflorineae en daardoor verwantschappen binnen
Cistales accentueren. Daarentegen mogen de bindende elementen niet uit het
oogworden verloren,vooralnietdewandstandigezaadlijsteninhetinaanleg ihokkige vruchtbeginsel, die zeer verschillend, maar toch volgens één vast
patroon, kunnen uitgroeien. Een breed opgezet vergelijkend onderzoek in
talrijke botanische disciplines isnodig om de systematiek der Cistales beter te
benaderen.
FAM. C I S T A C E A E

Houtig (struiken), zelden kruiden. Vaak sterharen aanwezig. Bladeren vrijwel
steeds tegenoverstaand, enkelvoudig. Stipulae al dan niet aanwezig. Bloemen
zelden alleenstaand, 5-tallig. Kelkbladen 3-5, ongelijk van afmetingen.
Kroonbladen 3-5, soms afwezig. Meeldraden vrij, gewoonlijk talrijk, op een
discusachtige (verhoogde) bloembodem, zelden 3-6. Antheren splijtend.
Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig, met 3-5(-io) wandstandige zaadlijsten (die dikwijls binnenwaarts uitgroeien, zodat het vruchtbeginsel meer of
minder in hokken wordt verdeeld). Stijl 1, met 3-5 stempels. Zaadknoppen
meestal talrijk. Vrucht droog, een van de top af hokverbrekende doosvrucht.
Zaden met gebogen of gevouwen kiem en melig kiemwit.
Ca. 175soorten (8 genera), vooral in Europa en N.-Amerika.
Cistus(30),struikenmetopvallendebloemen,mediterraan,KanarischeEilanden,W.en
Centraal Eurazië. Soms als sierplanten; Fumana (10), ZO.-Europa, ZW.-Azië en
mediterraan; Helianthemum (80),mediterraan,KaapVerdischeEilanden,Sahara,Azië
eninNederland H. nummularium,grootzonneroosje,vrijweluitgestorven. Sierplanten;
Tuberaria (12),mediterraan, kleine struikjes of kruiden, soms met Helianthemum verenigd(destijl ontbreekt echter vrijwel).
Cistaceaelatenzichgemakkelijk herkennen aande'gekreukelde',snel afvallende kroonbladen. Een familie van droge, zonnige standplaatsen. Zij zijn aan
Bixaceae en Violaceaeverwant (Bixaceae spiraalsgewijs aangehechte bladeren
en Violaceae zygomorfe bloemen). Cistaceae en Bixaceae (en Dilleniaceae)
werden ook welmet Guttiferae (Dilleniales)verenigd,daar staan de zaadlijsten
op de carpelrand en zijn nimmer wandstandig.
FAM. BIXACEAE

Houtig (kleine bomen of struiken). Hars (in cellen) en slijm (in holten).
Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, enkelvoudig, handnervig, rood gespikkeld. Stipulae klein, spoedig afvallend. Bloemen groot, actinomorf, 2-slachtig,
in eindstandige bloeiwijzen. Kelkbladen 4-5, aan de voet met 2 klieren.
Kroonbladen (4-)5(-7). Meeldraden talrijk, op een ringvormig gezwollen
bloembodem, centrifugaal ontwikkelend. Antheren hoefijzervormig, met topporie.Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig,met2wandstandige zaadlijsten.
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Fig-49

Doosvracht openspringend (met2kleppen,dieelkeenzaadlijst dragen) (fig.
49),terwijlexocarpenendocarpvaneensplijten.Zadenmetpapillenbezet,die
tot een rood pulp samenvloeien. Embryo met aan de top gekromde cotylen.
Kiemwitmelig.
Eén soort, Bixaoreilana, inZ.-Amerika inheems,maar thans overal inde
tropen.
Allerwegeindetropengekweekt,terwillevandekleurstof,diedezaadhuid
produceert en die als een onschadelijk pigment.(Annatto dye, Orlean) aan
allerleivoedselwordttoegevoegd (boter,kaas,wijn,enz.).
Plantengeografisch zijn de Cochlospermaceaebelangwekkend, omdat zijin
CentraalenZ.-AmerikaeninW.-enCentraalAfrika voorkomen (eninIndia
en N.-Australië).Zij zijn nauw aan Bixaceae verwant (beidefamilies hebben
gekleurd sap, een palmate nervatuur, zeer opvallende 2-slachtige, 5-tallige
bloemen mettalrijke vrije meeldraden en antheren mettopporie).Men heeft
hendan ook weltotéénfamilie verenigd,maar Cochlospermaceaeverschillen
tochvanBixaceaedoorhungelobdeofsamengesteldebladeren(afvallend!)en
vooral door de aanwezigheid van 3-5 zaadlijsten. Het kiemwit is bovendien
oliehoudend, maar de zaadhuid, die bij Bixaceae een rode sappige massa
leverde,draagtbij Cochlospermaceaewolligeharen.Ca. 15soorten (2genera)
worden tot Cochlospermaceaegerekend;sommigeeigenschappen wijzen naar
deMahales.
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FAM. F L A C O U R T I A C E A E

Houtig (groenblijvende bomen, struiken of lianen). Bladeren enkelvoudig, in 2
rijen (fig. 50)(maar spiraalsgewijs aangehecht).Stipulaemeestal afvallend, soms
ontbrekend. Bloemen actinomorf, 2-slachtig, zelden 1-slachtig,axillair of in cymeuze bloeiwijzen, vaak o p een aan de voet geleed bloemsteeltje. Kelk (2-)36(-i5)-lobbig. K r o o n b l a d e n vrij, vaak met schub of klier, evenveel als de kelklobben, soms meer, soms ontbrekend, soms niet van de kelkbladen te onderscheiden. Bloembodem schijf-, ring-, of bekervormig gezwollen, soms beklierd,
soms corona-achtig. Meeldraden meestal talrijk, of 5, en in 1of meer kransen,
of in epipetale bundels. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig, 10-2 wandstandige zaadlijsten, soms geheel, soms ten dele in hokken verdeeld.
Z a a d k n o p p e n 2tot talrijk, met 2integumenten. Vrucht niet openspringend, bes
of doosvrucht, zelden steenvrucht. Zaad gewoonlijk met arillus, soms wollig
behaard, en met veel oliehoudend kiemwit.
Ruim 1200 soorten (ca. 84 genera), in de (sub)tropen.
Caloncoba (15), bomen, gewoonlijk gedoomd, uit tropisch Afrika. Grote opvallende
bloemen; Casearia (160), met doorschijnende puntjes en streepjes in de bladschijf;
Doryalis ( = Dovyalis) (30). Kei appel (Z.-Afrika) is D. caffra; Homalium (180), alle
tropen.H.foetidum isTernataansijzerhout ;Hydnocarpus (40),bomen inZO.-Azië. Bron
van chaulmogra olie (leprabestrijding); Pangium (1), een 2-huizige boom in trop. ZO.Azië en Z.-Pacific. P. edule met na spoelen en koken eetbare zaden (blauwzuur!);
Phyllobotryon (2),struiken die bundels bloemen opdebladeren dragen, in W.-Afrikaans
regenbos;Scolopia(40),(sub)tropen OudeWereld,kleinebomen metkleine besvruchten,
vaakgestekeld;Xylosma (100),gewoonlijk 2-huizigebomen ofstruikenmet vergroeidbladige kelk. Ontbreekt in Afrika.
Flacourtiaceaeonderhouden nauwe relaties met een groot aantal 'kleine' families, maar
ook werden uitdeFlacourtiaceaevelefamilies afgezonderd, besluiten diebij nader inzien
toch geen of weinig steun ontvingen. Als voorbeelden daarvan Samydaceae (genus
Samyda (16), W.-Indië en Mexico), Homaliaceae (Homalium) omdat de kelk- en/of de
kroonbladen zich daar bij vruchtzetting vergroten tot zweeforganen, Pangiaceae
(Pangium), Erythrospermaceae (Erythrospermum (6),van Madagascar tot inChina ende
Z.-Pacific), Asteropeiaceae (7), Madagascar, enz. Ook voegde men delen van de
Flacourtiaceae samen met andere families, b.v. met Bixaceae of Paropsis met Passifloraceae.
Als nauw verwante, maar toch aanvaardbare kleine families noemen we
Lacistemataceae (25 soorten, 2 genera, trop. Amerikaanse struiken). Deze hebben zeer
kleine bloemen in groepjes in de holte van grote, buikige bracteeën, katjesvormige
bloeiwijzen indebladoksels,zijzijn kroonloos enbevatten 1 (vaak gespleten) meeldraad,
en2-1zaadknop(pen) aan eenlangefuniculus. Peridiscaceae(2boomsoorten in Guyana)
hebben eveneens bloemen zonder kroonbladen, maar veelmeeldraden (1helmhok!),een
ringvormig gezwollen bloembodem en,wat hen vooral van Flacourtiaceae onderscheidt,
6-8zaadknoppen, dieaan hetplafond vandeovariumholte hangen.Stachyuraceae (ruim
een half dozijn bladverliezende heesters of kleine boomsoorten in Centraal en O.-Azië,
met bladeren die een gezaagde bladrand hebben, heel kleine stipulae en strikt 4-tallige
bloemen die besvruchten leveren) tonen ook enige verwantschap met Theaceae (daarop
wijzen o.m. 2 vergroeide bracteolen onder de bloem) en met Actinidiaceae (Ericales).
Embryobouw echter duidelijk overeenstemmend met Flacourtiaceae. Turneraceae (ca.
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120soorten, 8genera) zijn houtig of kruidachtig, met getande of gedeelde bladeren.
Stipulaezijn somsaanwezig.Bloemenactinomorf, 2-slachtig,5-tallig,metbuisvormige
bloembodem. Vruchtbeginsel met 3 stijlen (stempels met franje) en 3 wandstandige
zaadlijsten. Een 3-kleppige doosvrucht. Zaad met arillus en endosperm. Tumeraceae
komenvoorin(sub)tropisch AmerikaeninAfrika. ZijzijnnauwaanPassifloraceaeen
Malesherbiaceaeverwant(morfologie,anatomie,stuifmeel),maarhetembryostemtmet
dat van Flacourtiaceae overeen. Turnera ulmifolia is een tropisch onkruid.
Malesherbiaceae(1genus,Malesherbia,datuit2dozijnsoortenkruidenenhalfheestersin
deAndesbestaat) hebben geen stipulaeendiepingesneden,behaarde bladeren.Bloem
actinomorf,2-slachtig,5-tallig,meteenbuisvormigebloembodemdieeencoronadraagt
(vgl.PiriquetainTumeraceaemetPassifloraceae). Meeldradenenvruchtbeginselopeen
androgynofoor eneendoosvrucht, diedoor debloembodem isomsloten.Zaad zonder
arillus.
Scyphostegiaceaezijnslechtsdoor 1 soortvertegenwoordigd,S.borneensis,eenkleine
boominmiddenenN.-Borneo,diemannelijkeofvrouwelijkebloemenin katjesvormige
bloeiwijzen draagt. Deze staan in bekervormige bracteeën. Deenkelvoudige bladeren
(metgezaagde bladrand) gaan van kleine stipulaevergezeld.Deverwantschappen zijn
onzeker,maarde(hout)anatomieverwijst nadrukkelijk naarFlacourtiaceae.
Flacourtiaceae die slechts mannelijke bloemen dragen zijn moeilijk van
Euphorbiaceae te onderscheiden (maar deze laatste hebben vaak, en
Flacourtiaceae nooit, melksap). In fylogenetisch opzicht zijn Flacourtiaceae
zekerbelangrijk, maar toch onvoldoende onderzocht. Zijzijn vooral invochtigeklimatentevinden,zeldentalrijk,somsinstrekenmeteendroogseizoen (dan
kan bladvalvoorkomen).F.rukam iseendoornige boom ofstruik met eetbare
bessen ('rukem')* die b.v. in Indonesië, evenals F. indica, de Madagascar of
Mauritius pruim, gekweekt wordt (bladverliezend !).
FAM. VIOLACEAE

Houtig (bomen tot halfheesters), soms kruidachtig. Bladeren spiraalsgewijs
aangehecht. Stipulaegewoonlijk aanwezig,somsgrootenbladachtig. Bloemen
gewoonlijk zygomorf, 2-slachtig, 5-tallig, alleenstaand of in bloeiwijzen.
Kelkbladen 5,vaak blijvend. Kroonbladen 5,soms 1 ervan gespoord (fig. 51a).
Meeldraden 5, met de kroonbladen afwisselend, vaak 2 meeldraden met een
staartvormig verlengd helmbindsel. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig,
met (2-)3(-5) wandstandige zaadlijsten en 1stijl. Vrucht een hokverbrekende
doosvrucht,zeldeneenbes.Vaakhetzaadmetarillus,enveelkiemwit(fig. 51b).
Ca. 850 soorten (16genera), wereldwijd verspreid.
Rinorea(> 300),bomenofheesters,voornamelijk intropischAfrika; Viola(> 400),in
gematigde en koele klimaten, meestal kleine kruiden, waaronder veledieals sierplant
gekweektworden(cultivars!).InNederlandeendozijnsoorten(eneenaantalnatuurlijke
hybriden)viooltjes,b.v.Maartsviooltje, Violaodorata,driekleurigviooltje, Violatricolor
enhetbeschermdezinkviooltje, Violacalaminaria.
Violaceae kunnen als de directe afstammelingen van Flacourtiaceae worden
opgevat. Meestal zijn zij houtig. Rinorea als de schakel tussen de 2 families.
Bijzondere eigenschappen zijn de 2 staartvormige helmbindsels die nectar
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afscheiden. Ook treedt vaak cleistogamie op (Viola), door laag geplaatste,
vrijwel kroonloze bloempjes op korte steekjes, diezichniet openen. Met goede
argumenten laat zich verdedigen dat Violaceaeeenvoortgezet evolutiepatroon
tonen (zygomorfie, toenemende kruidachtigheid, meeldraadbouw, gespoorde
petaal, cleistogamie, kruidachtige vertegenwoordigers in gematigde klimaten)
vergeleken met Flacourtiaceae.
FAM. PASSIFLORACEAE

Kruidachtig of houtig, soms heesters of kleine bomen maar gewoonlijk lianen
(met okselstandige ranken). Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, meestal enkelvoudig,somsgelobd,zeldengeveerd,vaakmetnectariën (aandevoetvande
bladschijf). Stipulae ontbreken zelden, vaak bladachtig. Bloemen al dan niet
alleenstaand, meestal groot, meestal 2-slachtig, met grote bracteeën.
Bloembodem kom-, beker-, of buisvormig. Kelkbladen (3-)s(-8), evenals de
kroonbladen, die echter kunnen ontbreken. De bloembodem draagt gewoonlijk i corona (fig. 52),dieopallerleiwijzen gevormd ofgekleurd kan zijn.
Meeldraden 5(-io), soms 5 staminodiën. Vruchtbeginsel i-hokkig, met 3(-5)
stijlen en wandstandige zaadlijsten, soms met de meeldraden op een androgynofoor, soms op een gynofoor, somszittend. Zaadknop aan een lange funiculus. Vrucht een bes of doosvrucht. Zaden talrijk, met arillus en kiemwit.
Ca. 600 soorten (12 genera), in de (sub)tropen, voornamelijk in Amerika.
Adenia(ca.100soorten),indeAfraziatische tropen;Passiflora(ca.400),isvoornamelijk
Amerikaans, maar wordt overal in warme klimaten gekweekt vanwege de vruchten
(Grenadilla, Marquisa)ofdeopvallendebloemen ('passiebloem').
Passifloraceae werden samen met Turneraceae, Malesherbiaceae, Caricaceae,
Achariaceae en Cucurbitaceae tot een orde Passiflorales samengevoegd. Dit
legtterecht de nadruk op de sterke onderlinge overeenkomsten van deze families,maar zij laten zich als ver ontwikkelde (afgeleide) families binnen Cistales
toch ook zeer goed plaatsen in wijder verband; er zijn b.v. ook opvallende
bindingen met Flacourtiaceae (houtanatomie).
FAM. CUCURBITACEAE

Kruiden met ranken, klimmend of kruipend, zelden heesterachtig of kleine
bomen. Blad spiraalsgewijs aangehecht, gewoonlijk grof, borstelig harig, vaak
gelobd of diep ingesneden, vrijwel altijd met okselstandige spiralende ranken.
Stipulae afwezig. Bloemen gewoonlijk i-slachtig, actinomorf, 5-tallig, tetracyclisch, met vergroeidbladige bloemkroon (zelden losbladig). Meeldraden 5,
vaak grillig vergroeid, met kronkelende helmhokken (fig. 53a). Vruchtbeginsel onderstandig (fig. 53b), in aanleg i-hokkig, maar in de regel door wandstandige binnenwaarts uitgroeiende zaadlijsten 3-hokkig (de zaadlijsten weer
teruggekromdzodat elk'hok' schijnbaar 2asstandigezaadlijsten heeft). Meestal
talrijke zaadknoppen, 2integumenten. Stijl 1,met 3gevorkte stempels. Vrucht
gewoonlijk een bes,zelden een doosvrucht. Zaden zonder kiemwit.
Tussen 800en 900 soorten (ca. 100genera), in de (sub)tropen.
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Fig.5l

Acanthosicyos(2), A. horridusiseendoornigestruikinhetZW.-Afrikaanse woestijnzand
meteen1omlangepenwortelendorens(= ?ranken);Anguria(30),intropischAmerika,
moetmisschienmetCitrulluswordenverenigd;Bryonia(4),inEuropa,mediterraanenop
deKanarischeEilanden,B.dioica(2-huizig,knolwortel,giftig!)isdeheggerank;Cucumis
(40),oostelijkdeelvandeMiddellandseZeeendelenvanAfrazië,C.meloisdemeloenen
C. sativusdekomkommer, kleinvruchtigevormenzijn 'augurken'; Cucurbita(20),tropischAmerika. Devrucht van enigesoorten gekweektengegeten, b.v.C.pepo (pompoen),en ook alscuriositeit vanwege bijzondere vorm,kleur of afmetingen (kalebassen).DereuzekalebasisC.maxima;Ecballium(1),AzorentotinKleinAzië,E.elaterium
isdespring-ofspuitkomkommer;Lagenaria(6),tropenvandeOudeWereld,L.siceraria
isde fleskalebas (houtige vruchtwand); Luffa (6),alle tropen. Het vezelnetwerk inde
vruchtwandvanL.cylindricalevertde'luffa' spons;Melothria(60),alle(sub)tropen,de
mannelijkebloemenmetrechtehelmknoppen;Momordica(60),(sub)tropenvanAfrazië,
vruchten vaak opvallend omdat zij wijd openscheuren, waardoor de zaden met felgekleurdearillusvrijkomen;Sechium(1),tropischAmerika,S.eduleheefteenvruchtmet 1
zeergroot,eetbaarzaad.
De Cucurbitaceaebehoren in Cistales (Parietales) en kunnen als afstammelingen van Passiflora-achtige voorouders worden opgevat. Pogingen om
Cucurbitaceae in kleinere families te verdelen (b.v. Zanoniaceae, Bryoniaceae
enz.)kunnen alsmisluktworden beschouwd.VerwantschapmetBegoniaceaeis
aannemelijk.
FAM. CARICACEAE

Bomen (weinig vertakt, mergrijk) of struiken, zelden kruiden, melksaphoudend. Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, aan de stam- of takeinden dicht
opeen,meestaldiepgelobd,zeldengaafrandig. Stipulaeafwezig. Bloem actinomorf, 5-tallig, 1-of 2-slachtig,met buis- of bekervormige bloembodem, caulifloor of in vertakte bloeiwijzen. Kelk 5-tandig, evenals de 5-lobbige bloemkroon meer of minder vergroeid. Meeldraden 5of 10(2kransen in mannelijke
bloemen).Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig, met 5parallelle wandstan163

digezaadlijsten en 5stijlen. Zaadknoppen talrijk, met 2integumenten. Vrucht
een bes. Zaden met kiemwit.
Ca. 45 soorten (3-5 genera), in tropisch Aframerika.
Carica (35),in (sub)tropisch Amerika (Andes). C.papaya levert dealom in de tropen
gekweektepapaja (pawpaw)methetpeptoniserend 'papaïne'.
Een vergelijking met Passifloraceae en Cucurbitaceae toont duidelijk nauwe
verwantschappen, maar anderzijds zijn ertochenigebindingen met Euphorbiaceae (b.v. melksap, bladvorm, neiging tot i-slachtige of polygame bloemen,
gevorkte stempels).
FAM. D R O S E R A C E A E

Kruiden, zeldenhalfheesters ofklimplanten.Bladeren gewoonlijk ineen rozet,
jong ineengerold, later spreidend, bezet met kleverige borstelige klierharen.
Bloemen actinomorf, 2-slachtig. Kelk- en kroonbladen (4-)5. Meeldraden 420.Vruchtbeginsel inde regel bovenstandig, met 3-5 aldan niet vrije stijlen en
3-5 zaadlijsten (tegen de wand of in de voet). Hokverbrekende doosvrucht.
Zaad met kiemwit.
Ca. 100soorten (4genera), voornamelijk Z. halfrond en Amerika.
Aldrovanda (1), een waterplant met zeer merkwaardige, disjuncte verspreiding, van
EuropatotinAustralië;Dionaea(i),N.-Amerika.D.muscipulaishetvliegevangertje,in
kassen veelgekweekt (fig. 54); Drosera (ca. 100),met 2soorten in gematigd Eurazië.
In Nederland de beschermde soorten kleine zonnedauw, D. intermedia, ronde zonnedauw,D.rotundifoliaenlangezonnedauw,D. anglica.
De klierharen houden insekten vast en scheiden een eiwit verterend enzym af
('vleesetende planten'). Aanraking veroorzaakt een inrollen of dichtklappen
(Dionaea) van het blad.
FAM. LOASACEAE

Kruidachtig, dikwijls slingerplanten, zelden houtig (struikjes), met weerbarstige haren, die weerhaken kunnen hebben, of ook met brandharen. Bladeren
spiraalsgewijs aangehecht of tegenoverstaand, gaafrandig, gelobd of veerspletig.Stipulaeontbreken. Bloemenactinomorf, 2-slachtig,5-tallig,met bekervormigebloembodem (dieineengedraaid kan zijn).Kelk- en (dedikwijls bootvormige) kroonbladen (4-)5(-7). Meeldraden soms 2-5, maar gewoonlijk talrijk
terwijl alternerend met de kroonbladen groepen staminodiën kunnen voorkomen (vaak alsnectariën).Vruchtbeginsel onderstandig, i-hokkig,met (3-)s(-7)
wandstandigezaadlijsten, somspseudo-meerhokkig (binnenwaarts uitgroeiendezaadlijsten). Zaadknoppen talrijk, met 1integument. Hok- of wandverbrekendedoosvrucht, dienietzelden alseenkoord isgedraaid. Zaad met kiemwit.
Ca. 250soorten (15genera), in (sub)tropisch Amerika, vooral inhet westen,
1soort in Afrika, 1 in Arabië.
Caiophora (50),Z.-Amerika; Loasa (85),Mexico tot Patagonië. Vrucht niet gedraaid;
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Kissenia (2), Arabie en W.-Afrika; Mentzelia(60), N.-Amerika tot Argentinië. In
NederlandalssierplantM.aurea,diegrotegelebloemenheeft,geenbrandharenengeen
staminodiën.
Loasaceae hebben dikwijls brandharen met een gezwollen voet en teruggeslagen top (weerhaak).
DeAchariaceae zijn 3soorten Z.-Afrikaanse kruidachtige of enigszinsverhouteklimplanten met actinomorfe, i-slachtige, i-huizige, 3-5-tallige, sympetale (klokvormige)
bloemen(demeeldradenopdekroonvoetaangehechteneenbloembodemmetinterstaminaleaanhangsels).Hetvruchtbeginsel isbovenstandig, i-hokkigenheeft 3-5wandstandige zaadlijsten. Zaad met rijkelijk kiemwit. Een vergelijking met Turneraceae en
Passifloraceaetoontduidelijkeennauweverwantschapaan.DaarentegenstaatdefamilieDatiscaceaeveelgeïsoleerder.Diensverwantschappenzijnallerminstzeker,almagmen
een band met Begoniaceae veronderstellen (op grond van de overeenkomsten in de
stuifmeelkorrels, zaadknop,embryo,envruchtzetting).Datiscaceaezijn eenzeerkleine
familie (4soorten, 3genera),bomen,heesters of kruiden inAmerika enZO.-Azië.De
bloemenzijnvaak1-slachtig.Hetvruchtbeginselisonderstandig(1-hokkig,3zaadlijsten)
invrouwelijke of2-slachtigebloemen,dieeen3-8-bladigekelkhebben (engeenbloemkroon).Meeldraden4-25.
FAM. B E G O N I A C E A E

Kruidachtig of halfheesters, nietzeldenepifyten, vaak met knol of wortelstok,
in de regel min of meer succulent. Bladeren gewoonlijk afwisselend, scheef,
vaak gelobd, zelden hartvormig gedeeld. Stipulae aanwezig, vaak groot.
Bloemen gewoonlijk in gevorkte bloeiwijzen, i-slachtig, i-huizig. Mannelijke
bloemen met 2-5 kelkbladen (die meestal op kroonbladen gelijken) en 5-0
kroonbladen en gewoonlijk talrijke meeldraden (ofminder tot 4). Vrouwelijke
bloemen met 5-2 op kroonbladen gelijkende kelkbladen en 5-4 kroonbladen,
ofdezeontbrekend,eneenonderstandig,aldannietgevleugeld vruchtbeginsel,
soms 1-hokkig met 5 wandstandige zaadlijsten maar gewoonlijk pseudomeerhokkig ten gevolge van het binnenwaarts uitgroeien van de zaadlijsten
(die dan in lobben uitlopen). Stempels gewoonlijk gedraaid en/of gevorkt.
Zaadknoppen talrijk, met 2integumenten. Vrucht een hokverbrekende doosvrucht of bes.
Meerdan 800soorten(5genera),inde(sub)tropen,enzeldzaam ingematigde klimaten. Ontbreekt in Australië.
Begonia(ca.800),alsalomtegenwoordige kamer-entuinplanten (tallozehybriden).
FAM. CACTACEAE
Stamsucculenten zonder (zichtbare) bladeren (m.u.v. Pereskia), al dan niet
geribd,metwrattenenareolen(ineengedrongen dwergzijtakken indeoksel van
de schub- of priemvormige of afwezige bladeren), met haren of stekels. De
afgeplatte (gesegmenteerde), of zuil-,of bolvormige stengel isgewoonlijk vertakt. Bloem meestal alleenstaand op dearéole,meestal actinomorf, 2-slachtig,
met lang hypanthium waarop areolen en/of bracteeën kunnen staan, deze
laatstegaangeleidelijk over invelegroene,ofnaar boven toeanders gekleurde
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tepalen,dievrijofvergroeidzijn. Meeldraden talrijk. Vruchtbeginsel i-hokkig,
met talrijke parietaleplacenta's en zaadknoppen. Stijl i. Vrucht vlezig(bes)of
droog (aldan niet openspringend). Zaad met gekromd ofrecht embryo. In het
rijpe zaad kiemwit ontbrekend.
Ca. 2000 soorten (8-200 genera), beperkt tot Amerika (vooral Mexico en
Brazilië, W.-Indië), warme droge streken en woestijnen; 1 genus ook in
Afrazië.
Cereus (50), in Z.- en Centraal Amerika, gewoonlijk rib-cactussen, vaak in kleinere
generagesplitst,b.v.Selenicereusgrandiflorus,nachtcactus;Echinocactus(10),inMexico
en Z.-Noord Amerika, Mexicaanse E. levert 'peyotl' (mescaline), een narcoticum;
Epiphyllum (20),in Mexico en Z.-Amerika, veelliefhebberssoorten en -hybriden, met
afgeplatte lintvormige stengels en fraaie bloemen; Mammillaria (300),in N.- en Centraal Amerika, ongeveer bolvormig; Melocactus (30),in tropisch Amerika, ribcactussen, bloemen op de top; Opuntia (250),Amerika, meestal met platte gesegmenteerde stengel of stam. Onkruid in droge (sub)tropen. O.vulgaris en O. ficus-indica met
eetbarevruchten, stekellozevormenalsweiniggeslaagdveevoer,O. (= Nopalea)cochenillifera vroeger belangrijk wegens de cochenille (schellak) cultuur; Pereskia (20),in
Mexico en tropisch Amerika, bebladerd, gekweekt b.v. P. aculeata, een klimplant;
Rhipsalis (60),intropisch Amerika,Afrika enSri Lanka,meestalepifytisch, stekelloos,
kiemplanten echterdicht gestekeld.
Ongetwijfeld zijn C. een uiterst ver gespecialiseerde familie, die binnen elke
orde een eigen geïsoleerde plaats zou innemen. Toch is het onnodig de familie
de status van een orde toe te kennen ('Cactales'), want zij past redelijk wel in
Cistaleswaarbij dan het genus Pereskia een schakel vormt naar Caryophyllales en mogelijk naar Phytolaccaceae; verwantschap met Aizoaceae laat zich
veronderstellen alishet mogelijk dat convergentieverschijnselen de onderlinge
uiterlijke overeenkomst accentueren.
Wat de systematiek binnen C. betreft, hiervoor geldt hetzelfde als voor de
systematiek binnen Aizoaceae (zie aldaar).
FAM. T A M A R I C A C E A E

Houtig (kleinebomen ofstruiken),metdunnetwijgen enschub-ofnaaldvormige bladeren. Stipulae afwezig. Bloemen alleenstaand of in dichte, aarvormige
bloeiwijzen, actinomorf, meestal 2-slachtig, 4-5-tallig. Kelk- en kroonbladen
vrij,nietafvallend. Meeldraden vrij,evenveelofdubbelzoveelalsdekroonbladen, zelden talrijk en in groepen. Stuifmeel vaak in tetraden. Vruchtbeginsel
bovenstandig, i-hokkig, met 5-2 wandstandige of basale zaadlijsten, soms
pseudo-meerhokkig door uitgroeiing binnenwaarts van de zaadlijsten. Stijlen
5-2.Zaadknoppen alléén basaal. Doosvrucht hokverbrekend. Zaden behaard,
soms alleen aan de top. Kiem recht en kiemwit schaars of ontbrekend.
Ca. 100 soorten (4 genera), in de Oude Wereld, gematigde klimaten en
subtropen.
Reaumuria (20),O.-mediterraan, tot in Centraal Azië,in zoutsteppen (zout excretie);
Tamarix(50-60),inW. Europa,mediterraan,totinIndiaenChina.T.mannifera(Egypte
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Fig-55

Fig-54

totCentraalAzië)leverteenwiteetbaarkoolhydraatnadoorinsektentezijnaangeprikt,
datloslaatenwegwaait.T.gallicaaangeplantalssierheesterlangsdeEuropesestranden.
Tamaricaceae zijn voornamelijk zouttolerante struiken of bomen, die ook
droogte zeer goed verdragen. Samen met Fouquieriaceae en Frankeniaceae
werdenzijalseenorde(Tamaricales) opgevat.DeFouquieriaceaeonderscheiden zich van de nauw aan hen verwante Tamaricaceae door veel grotere
kroonbladen,dietoteenbuiszijnvergroeid,enveelgrotere,vlezigebladerenen
bovendien bevat het kiemwit oliecellen. Zij komen voor in Mexico en de
zuidelijkste Verenigde Staten (eendozijn soorten, 2genera).Hetzijn,evenals
Tamaricaceae, woestijnbewoners.
FAM. FRANKENIACEAE

Kruidachtig, soms kleine struiken. Bladeren tegenoverstaand, enkelvoudig,
leerachtig.Stipulaeontbreken.Bloemenbijnasteeds2-slachtig,alleenstaandof
metweinigebijeen,4-7-tallig,metvergroeidekelkenlanggenageldekroonbladen (ligula aan de binnenzijde). Meeldraden vrij of met de voet vergroeid,
meestal 6 (4-24), in 2 kransen. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig, 2-4
wandstandigezaadlijstenmet3 totvelezaadknoppen(langefuniculus, 2 integumenten).Stijl 1 (2-3takken).Doosvrucht.Zaad metmeligkiemwit.
Ca.50soorten(4genera),inalle(sub)tropen, vooralronddeMiddellandse
Zee,meestalzoutplanten (langsdekust,insteppen).
Frankenia(45),opdeKanarischeeilanden,ronddeMiddellandseZee,totinZ.-Afrika,
AustraliëenAmerika(langsdeStilleOceaan).
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Frankeniaceae en Tamaricaceae kunnen als een schakel tussen Cistales en
Caryophyllales worden beschouwd.
5 Orde Salicales
Tweehuizige, houtige planten met sterk gereduceerde bloemen in 'katjes' gerangschikt. Vruchtbeginsel uit 2 carpellen opgebouwd, i-hokkig, met veel
pariëtaal geplaatste zaadknoppen.
Eén familie dietaxonomisch geïsoleerd staat en sterk afwijkt van de overige
'katjesdragers'. Vroeger hiermee wel samengebracht in de Amentiflorae. Een
verwantschap met de Parietales (Violales) wordt thans mogelijk geacht op
grond van overeenkomsten inanatomische bouw van denectariën en overeenkomsten in pollen met groepen uit Flacourtiaceaeen Tamaricaceae.
FAM. S A L I C A C E A E

Tweehuizige bomen of heesters met enkelvoudige, verspreide of zelden tegenoverstaande bladeren met stipulae. Bloemen inkatjes, vaak inde okselvan een
laciniate ofsterk behaarde bractée, i-slachtig(fig. 55)enzonder bloembekleedsels.Mannelijke bloemmet2-veelmeeldraden met somsvergroeide filamenten
en somseendiscus.Vrouwelijke bloemmet 1 vruchtbeginsel endiscus.Vruchtbeginsel met 2-4 parietale placenta's, soms echter een bijna basale placentatie. Vrucht een doosvrucht, meestal met 2, soms met 4 kleppen openspringend. Zaden klein, met vruchtpluis en zeer weinig tot geen endosperm.
2 genera met ca. 350 soorten, over bijna de gehele aarde verspreid, met
uitzondering vandeMaleiseArchipelenAustralië. Demeestesoorten echterin
de noordelijke gematigde en koude gebieden.
6 Orde Ericales
Overwegend houtige planten met enkelvoudige, verspreide bladeren zonder
stipulae. Bloemen 2-slachtig, pentacyclisch, actinomorf. Meeldraden obdiplostemoon of somshaplostemoon en dan meteen krans van staminodia ofde
meeldraden epipetaal. Vruchtbeginsel meer-hokkig, met hoekstandige placentatie.
Zeven, misschien 10families. De orde vertoont grote overeenkomst met de
Clusiales zoals blijkt uit het onderbrengen door enige systematici van de
Actinidiaceae en Saurauiaceae in die orde. Zij worden hier in de Ericales geplaatst op grond van o.a. losbladige bloem en embryologische kenmerken die
ook bij de Clethraceae worden gevonden. Verder wordt een nauwe verwantschap met Ebenales en Primulales aangenomen.
FAM. E R I C A C E A E

Meest heesters of halfheesters met soms tegenoverstaande of kransstandige
bladeren. Bloemen alleenstaand ofintrossen, 2-slachtig, 4-7-tallig, actinomorf
ofenigszinszygomorf. Kelk vergroeidbladig, blijvend. Kroon meest vergroeidbladig. Meeldraden 2 maal zoveel als de kroonslippen en obdiplostemoon,
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zelden haplostemoon; ingeplant aan de buitenzijde van een hypo- of epigyne
discus; thecae van de antheren vrij, vaak met aanhangsels en meestal met
apicaleporiën openend (fig. 56).Pollen intetraden. Vruchtbeginsel boven- tot
onderstandig,(2-)5(-io)-hokkig;stijl 1,metknopvormige stempel. Zaadknoppenveelofsomsslechts 1,aangrote,axillaireplacenta's.Vruchteenbes,steenvrucht ofdoosvrucht. Zaden meteenlossezaadhuid en veelvlezig endosperm,
soms gevleugeld.
Meer dan 2500soorten inongeveer 80genera, over degehelewereld, vooral
in de gematigde en de koude streken, in de tropen vooral in de gebergten.
Meestal op een zure bodem, vaak met een Mycorrhiza.
Rhododendron (meer dan 1200),vnl. in de gebergten, vooral in Centraal- en O.-Azië,
ontbreektinAfrika, Vaccinium(meerdan200),N.halfrond, tropischegebergten,Erica
(ruim500),vooralinZ.-Afrika, Salaxis(25),Z.-Afrika, Arctostaphylos(30),gematigde
enkoudestrekenvanhetN.halfrond, vooralinAmerika,Andromeda(10),N. halfrond,
Arbutus(20),N.-enMidden-Amerika,mediterranegebied,Ledum(5),noordenvanhet
N.halfrond,Japan,Phyllodoce(10),koudestreken,vooralN.-AmerikaenJapan,Kalmia
(6),N.-Amerika,Loiseleuria(15),arctisch-alpien,Cassiope(12),arctisch-boreaal,Japan,
Himalaya,Gaultheria(15),Z.halfrond, N.-Amerika,HimalayaenJapan,Pernettya(30),
Z.- en Midden-Amerika, Tasmanië en Nieuw-Zeeland, Leucothoe(50), Amerika,
Himalaya, Japan, Madagascar, Gaylussacia (50), vnl. tropisch Amerika, Calluna (1),
atlantischEuropaenN.-Amerika.
Alssierplantengekweekt:soortenvandiversegenerao.a.Rhododendron(incl.Azalea),
Ledum, Gaultheria,Erica, Calluna,Kalmia,Arbutus,PernettyaenAndromeda.
Eetbarebessenleveren Vacciniummyrtillus(blauwebosbes),V. vitis-idaea(rodebosbes,vossenbes),V. macrocarpon(cranberry).
Medicinaal:Arctostaphylosuva-ursi(FoliaUvaeUrsi), Vacciniummyrtillus(Fructus
Myrtilli), Ledum palustre (Herba Ledi palustris). Ericaarborea levert Bruyère-hout,
Gaultheriaprocumbens, wintergreen-olie.
FAM. EPACRIDACEAE

Sterk met Ericaceae overeenkomend maar met een haplostemoon androecium en 1hokkigeantherendiemetspleten opengaan.
Ongeveer400soortenin30genera,indeniet-tropischegebiedenvanhetZ. halfrond;
veelin Australië. Sommige soorten worden in botanische tuinen in de koude kasgekweekt.
FAM. CLETHRACEAE
Bomen of heesters met enkelvoudige, verspreide bladeren zonder stipulae.
Bloemen ineindstandige trossen ofpluimen,2-slachtig,actinomorf, meteen5delige,blijvende kelk en 5vrije kroonbladen. Meeldraden io(-i2), obdiplostemoon; filamenten in de knop buitenwaarts gebogen; antheren met poriën
aan de top openend. Pollen niet in tetraden. Geen discus. Vruchtbeginsel
bovenstandig,3-hokkigmetveelanatropezaadknoppenperhok,aan hoekstandige placenta's; stijl 1, 3-spletig of met een 3-lobbige stempel. Vrucht een
loculicide doosvrucht met eenblijvende middenzuil.Zaden 3-kantig of samengedrukt, soms gevleugeld, met een lossezaadhuid en vlezig endosperm.
Alleen Clethra met ca. 35 soorten, voornamelijk in de warmere streken,
vooral in N.- en Z.-Amerika en Z.- en O.-Azië; niet in Afrika en Australië.
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Sommige soorten worden als sierheesters gekweekt.
FAM. P Y R O L A C E A E

Overblijvende kruidenmetenkelvoudige,verspreide,vaakineenrozet geplaatste bladeren zonder stipulae. Bloemen ineindstandige trossen of alleenstaand,
zelden in een scherm of een tuil, 2-slachtig, actinomorf, 5-4-tallig. Kelk blijvend. Kelk- en kroonbladen vrij of nagenoeg vrij. Meeldraden 10of zelden 8,
vrij, obdiplostemoon; antheren in de knop teruggeslagen, met 2 poriën openend. Pollen in tetraden. Discus vaak aanwezig, soms in de vorm van klieren.
Vruchtbeginsel bovenstandig,meest 5-(zelden 4-)hokkig,somsnaar detop onvolkomen hokkig, met veel anatrope zaadknoppen aan dikke, hoekstandige
placenta's. Vrucht een loculicide doosvrucht. Zaden klein,met een losse zaadhuid, met vlezig endosperm en een kleine kiem.
Ongeveer 45soorten in 4genera, voornamelijk in de gematigde streken van
het N. halfrond.
Pyrolametca. 40soorten.
FAM. M O N O T R O P A C E A E

Veelovereenkomst met de Pyrolaceae maar saprofyten. Kruiden zonder bladgroen met verspreide, schubvormige bladeren. Bloemen alleenstaand of in
trossen,somsinhoofdjesachtige trossen,2-slachtig,actinomorf. Kelkbladen 36. Kroonbladen 3-6, vrij of vergroeid, zelden zonder kroonbladen.
Meeldraden 6-12,metvrijeofaandebasisvergroeide filamenten ;antheren met
een ringvormige of hoefijzervormige spleet of met 2 overlangse spleten openend. Pollen niet in tetraden. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-6-hokkig met
veel,kleinezaadknoppen aan hoekstandige ofparietaleplacenta's. Vrucht een
loculicide doosvrucht, zelden een bes.Zaden klein, met veel endosperm.
Ongeveer 25soorten in 12genera op het N. halfrond.
FAM. E M P E T R A C E A E

Kleine, op Ericaceae gelijkende struiken met verspreide, aan de onderzijde
gegroefde bladerenzonderstipulae.Bloemenklein,alleenstaand ofin hoofdjes,
2-of 1-slachtig,actinomorf. Kelkenkroon weinigverschillend, losbladig, 1-3tallig. Meeldraden 2-4,vrij;antheren metoverlangse spleetopenend. Pollen in
tetraden. Geendiscus.Vruchtbeginsel bovenstandig, meteengespleten stijl, 29-hokkig, met 1zaadknop per hok. Vrucht een steenvrucht. Zaden met veel,
vlezig endosperm.
Negen soorten in 3 genera in gematigde en koude streken, vooral in
Amerika; niet in Afrika en Australië.
Empetrum (6),gematigde en koude streken van het N. halfrond en Z.-Amerika, Corema
(2), oostelijk N.-Amerika en het Iberische Schiereiland. Empetrum nigrum en E. hermaphroditum leveren eetbare bessen.
FAM. D I A P E N S I A C E A E

OpEricaceae gelijkende dwergheesters of kruiden met enkelvoudige, versprei170

debladerenzonderstipulae.Bloemenalleenstaandofintrossenofhoofdjes,2slachtig,actinomorf.Kelkbladen5,vrijofvergroeid,blijvend.Kroonbladen5,
vrijofvergroeid.Meeldraden5,epipetaal,opdebloemkrooningeplantensoms
aan de basis tot een ring vergroeid; vaak nog 5 alternerende staminodiën.
Antherenmetoverlangseensomsmetdwarsespleten openend. Pollennietin
tetraden.Geendiscus.Vruchtbeginselbovenstandig,3-hokkigmetveelanatropeofamfitropezaadknoppenmet 1 integument,aanhoekstandigeplacenta's;
stijl 1,meteen3-lobbigestempel.Vruchteenloculicidedoosvrucht.Zadenmet
veelvlezigendosperm.Geenendosperm haustoriën.
Ca. 15soortenin6generaingematigdeenkoudestrekenvanhet noordelijk
halfrond.
Diapensia(4),Himalayaenarctischegebied,Shortia(io),O.-Azië,N.-Amerika, Galax
aphylla,N.-Amerika.
Diapensiaceae verschillen van alle overige families in de orde Ericales door
embryologischekenmerken,o.a. hetontbreken vanendospermhaustoria.De
familiewordtdanookwelineenaparteordeDiapensialesgeplaatst.
FAM. ACTINIDIACEAE

Houtig(slingerplanten, somsbomen, somsstruiken).Bladeren spiraalsgewijs
geplaatst, enkelvoudig. Stipulae ontbreken of zijn korte tijd, uiterst klein,
aanwezig.Bloemenalleenstaand indebladoksel ofindichasiaal vertakkende
bloeigestellen talrijk bijeen, 2-of i-slachtig (en 2-huizig),actinomorf, 5-(4-)
tallig.Bloemsteelzonder bractée.Kelk-enkroonbladen imbricaat,delaatste
(bijna) vrijensomsindeknopenigermatecontort. Meeldraden talrijk tot10
(2x5), (bijna) vrij. Antheren splijtend of met eindporie, in de knop omlaag
gericht.Vruchtbeginselsyncarp,veel-tot3-hokkigenmetveeltot3vergroeide
ofvrijestijlen.Vruchteenbesofeendoosvrucht. Zaadknoppen met 1 integument,vele(ofzeldenslechts2)perhokaanhoekstandigezaadlijsten.Zaadmet
veelendospermenrechtekiem.
Veertig tot 50soorten (2 genera),Azië (Himalaya tot Sachalin, Japan en
Formosa,W.-Indonesië,MaleiseSchiereiland,Indo-China).
Actinidia(35),inZ.enO.-Azië,somsvanwegedebesvruchtengekweekt,ookalssierplant
(blad).Clematoclethra(10),inTibetenW.-China(ookwelinSaurauiaceaegeplaatst).
Dikwijls zijn Actinidiaceae behaard (borstelharen of sterharen) en draagt de
schorsindelengtegerichte,kleine,lijnvormige lenticellen.Verwantschapmet
Dillenineaekanmenmedeopgrondvandecentrifugaleontwikkelingsgangvan
demeeldradenvermoeden;met Theaceaeookduidelijke overeenkomsten.
FAM. SAURAUIACEAE

Houtig (bomen of struiken). Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, meestal met
gezaagde rand en vele duidelijke parallelle zijnerven. Stipulae ontbrekend.
Bloemen in pluimen maar ook caulifloor, gewoonlijk klein, 2-slachtig.
Bracteeënklein.Kelkbladen 5,evenalsde5vrijeofdeelsvergroeidekroonbla171

Fig.56

Fig-57

Fig.58

denimbricaat. Meeldradentalrijk, opdevoetvandekroonbladen ingeplant,de
helmdraad in de knop niet haakvormig gekromd. Antheren met topporie of
kleine spleet aan de top. Vruchtbeginsel bovenstandig, 3-5-hokkig, met 3-5
min of meer vergroeide stijlen. Zaadknoppen talrijk, op axiele zaadlijsten.
Vrucht een soms leerachtige bes,met kleine door vruchtmoes omgeven zaden.
Eén genus, Saurauia (ruim 250), in (sub)tropisch Amerazië, 1 soort in
Australië.
Debladerenzijn vaak borstelig-harig,ofgeschubd,endragen dikwijls domatiën op het ondervlak. Zij herinneren door hun nervatuur aan de Dilleniaceae.
ZekerheiddatdeCyrillaceaeinEricalesgeplaatstmoetenwordeniserbepaaldniet,want
zij tonen toch veel verwantschap met Icacinaceae (Celastrales). Herhaaldelijk werd
evenwel gewezen op verwantschap met Ericales, in het bijzonder met Clethraceae.
Cyrillaceaebezittenb.v.evenalsdeze,antherendiemeteenporieopengaan,hoekstandigezaadknoppen (met 1 integument)envlezigkiemwit.Debeschikbaregegevenspleiten
zozeervooreenplaatsinEricalesdatditvoorlopighetbesteschijnt. Cyrillaceaebestaan
uiteendozijn soorten (3genera)enkomen in(sub)tropischZ.-Amerika voor. Hetzijn
groenblijvende struiken of kleine bomen met enkelvoudige bladeren (stipulae ontbreken),en2-slachtige,5-talligebloemen,dieeenvalvatekelkhebbenen 10(soms5fertiele
en 5gereduceerde) vrije meeldraden. Het bovenstandige vruchtbeginsel (2-5-hokkig)
draagt 1 stijl met 2-3stempels.Vruchtdroogofvlezig,somsgevleugeld.
7 Orde Ebenales
Bomenofheestersmetverspreide,enkelvoudigebladerenensomsmet melksap.
Bloemen4-5-tallig,alleenstaand ofinoksel-ofeindstandige bloeiwijzen, meest
2-slachtig, soms i-slachtigen dan 2-huizig. Kelk en kroon vaak buis- of klokvormig, geheel often delevergroeid. Meeldraden in 1-3kransen waarvan vaak
slechts 1 krans fertiel, epipetaal en op de kroonbuis ingeplant. Vruchtbeginsel
boven- tot onderstandig, meerhokkig.
Zeven tropische families.
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FAM. STYRACACEAE

Bomen of heesters met verspreide, enkelvoudige bladeren zonder stipulae;
vaak met ster- of schubharen. Bloemen in trossen of pluimen, actinomorf, 2slachtig, 4-5-tallig, cyclisch. Kelk vergroeidbladig met 4-5 korte tanden of
lobben. Kroonbladen 4-7, vrij of alleen aan de basis vergroeid. Meeldraden
twee keer zoveel als petalen, epipetaal, de filamenten aan de basis vergroeid;
antheren lang en smal. Vruchtbeginsel boven- tot half-onderstandig, gewoonlijk alleen aan de basis 3-5-hokkig, met 1-00zaadknoppen aan hoek- of
wandstandige placenta's; stijl 1met 1-5stempels. Vrucht een noot, doos- of
steenvrucht met 1-3zaden. Zaden met veel endosperm en een rechte kiem.
Meer dan 150soorten in 11genera, overwegend in de tropen en subtropen
van ZO.-Azië en de nieuwe wereld; in Europa 1soort.
Styrax(120),inhetgeheleverspreidingsgebiedvandefamilie;Halesia(5),overwegendin
Noord Amerika, 1soort in China; Pterostyrax (4), in O.-Azië. Sierheesters: Halesia
virginiana; Pterostyrax. Verschillende Styrax soorten leverenhars,o.a. S.benzoin (fig.
57)uitMaleisië,benzoëhars.
Grote overeenkomsten met de Styracaceae vertonen de Symplocaceae. Zij
onderscheiden zich hiervan door de talrijke meeldraden die vaak in bundels
voordepetalenstaan,enderondehelmhokjes. Hetvruchtbeginsel isvolledig25-hokkig met2(soms4)zaadknoppen perhok. Vruchteenbes-of steenvrucht.
AlleenSymplocos metmeerdan 300soortenintropenensubtropenvanZO.-en
O.-Azië, Maleise archipel en Amerika.
Fam. Lissocarpaceae met alleen Lissocarpus (2 soorten in N.-Brazilië en Guyana) en
Fam.HoplestigmataceaemetalleenHoplestigma(2soortenintrop.W.-Afrika) worden
vaakgeassocieerdmetdeSymplocaceae.PlaatsingvanHoplestigmataceaeindeEbenales
isechterweinigbevredigend,maarookinandereordenismoeilijk aansluitingtevinden.
FAM. EBENACEAE

Bomenofheestersmetgewoonlijk enkelvoudige,verspreidebladeren. Bloemen
alleenstaand in de bladoksel of in korte, schermachtige bloeiwijzen of caulifloor, 3-6(-7)-tallig, i-slachtig of zelden 2-slachtig, vaak 2-huizig. Kelk aan
debasisvergroeid ennadebloeivaak vergroot.Kroon buis-ofklokvormig met
contorte slippen. Meeldraden epipetaal, vrij of vergroeid, op de basis van de
kroonbuis ingeplant, evenveel als de kroonslippen, 2 maal zoveel of door
verdubbeling in verschillende rijen achter elkaar. In de vrouwelijke bloem
meestalstaminodia aanwezig.Vruchtbeginselbovenstandig,2-16-hokkig,vaak
door valsetussenschotten tweemaalzoveelhokkenalscarpellenendan 1 zaadknop per hok; stijlen 2-8, vrij of aan de basis vergroeid. Vrucht een bes met
weinigzaden.Zaden methard,vaak ruminaat endosperm enrechteofzwakgebogen kiem.
Degenus-omgrenzing isnietduidelijk, waardoor 2-7 genera worden onderscheiden. Meer dan 450 soorten in tropen en subtropen van de gehele wereld.
Diospyros(400,indienhieronderookMabawordtgerekend),verspreidingalsdefamilie;
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Fig-59

Royena (25),meestinZuid-Afrika, Euclea (30),Afrika. Veelsoorten Diospyros hebben
waardevol, hard, zeer donkerbruin ofzwart kernhout (ebbenhout) o.a. D.ebenum van
SriLanka,D.perrierivanMadagascar,D.crassifoliamiAfrika,D.celebicauitdeMaleise
Archipel;D.virginianauitNoord-Amerikaheeftrood-bruinkernhout.Eetbarevruchten
levertD.kaki(fig.58)uitChinaenJapan,dieinhetmediterranegebiedveelwordtaangeplant(kaki-appel).
FAM. S A P O T A C E A E

Bomen of heesters met meestal verspreide, enkelvoudige bladeren, soms met
stipulae. Melksap in bast, bladeren en vruchten. Bloemen meest klein, in
bundels of alleenstaand in de bladoksel, soms caulifloor. Kelkbladen 4-12,
vaak in 2 kransen, niet of weinig vergroeid. Kroon buis- of klokvormig met
korte buis en 4-12 imbricate slippen die vaak dorsale of laterale aanhangels
hebben. Meeldraden epipetaal indien 1 krans aanwezig, maar meestal 2-3
kransen, alle of alleen de binnenste fertiel (fig. 59a), de buitenste krans staminodiaal often dele ontbrekend; helmhokjes vaak extrors. Vruchtbeginsel
meest4-8(-i)-hokkig met 1 bodem- ofhoekstandige zaadknop perhok. Vrucht
een vaak harde bes met zelden meer dan 5 zaden. Zaad met harde testa,
grote kiem en al dan niet met vlezig,oliehoudend endosperm.
Ca. 800 soorten die in een van 40 tot 125 wisselend aantal genera zijn
ondergebracht alsgevolgvandesterkwisselendeomgrenzingen vande genera.
Vooral in de tropen, maar ook in de subtropen.
Micropholis(30),tropischAmerika,Pouteria(150),tropenensubtropen, Chrysophyttum
(90),tropen ensubtropen, Planchonella (100),ZO.-Aziëtot Australië, Manilkara (incl.
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Achras, 80),tropen, Mimusops (30),paleotropen, Payena (16), Indp-Maleise gebied,
Madhuca(75),Indo-Maleisegebied,Palaquium(115),MalakkaenIndonesië.
Manükarazapotaleverteetbarevruchten(sapotilla,sawoeminilla)(fig.59b)enmelksapwaaruit kauwgom (chicle)wordtgemaakt; uit melksap van PalaquiumguttaenP.
leiocarpumwordt guttapercha bereid,ook P.leerii; balatauit melksapvan Manükara
bidentatauitNO-ZuidAmerika;ChrysophyllumenPouteriasoortenwordenindetropen
alsvruchtbomen gekweekt. Veelsoorten leveren goed,meestzwaar en hard bouw-en
meubelhout,o.a.Chrysophyllum,Dumoriaheckelii(Makoré,tropischAfrika),Manükara
bidentata(bolletrie,Suriname),Micropholis,Madhuca, Planchonella, Pouteria.
FAM. SARCOSPERMATACEAE

NauwverwantmetdeSapotaceaemaarhiervanafwijkend doordebijnategenoverstaandebladeren met stipulae, de 5-talligebloemen met 5tegenover dekroonslippen opde
kroonbuisingeplantemeeldraden,dieafwisselen metstaminodia,het2-hokkigvruchtbeginselendezadenzonderendosperm.AlleenSarcospermamet8soorteninZO.-Aziëen
Maleisië.
8 OrdePrimulales
Heesters, bomen of kruiden met verspreide, tegenoverstaande, krans-of wortelstandige bladeren. Bloemen 4-5-talligmet vergroeidbladige bloemkroon en
epipetale meeldraden, met of zonder een krans van alternerende staminodia.
Vruchtbeginsel i-hokkig met 1stijl en 2 tot veel zaadknoppen aan een vrije,
centrale of basale placenta.
Tot de orde worden 3families gerekend, die een natuurlijke groep vormen.
DePrimulales zijn mogelijk sterk verwant metdeEbenales opgrond van de
combinatie sympetale bloemen eneen zaadknop met 2integumenten. Zij zouden gezamenlijk uit de Dilleniales(Guttiferae, Clusiales)kunnen worden afgeleid.Ditzoudaneentropischeboommoetenzijnmethypogyne,sympetalebloemen, 2 of 3 kransen van epipetale meeldraden, een uit verscheidene carpellen opgebouwde stamper en verscheidene zaadknoppen met axillaire placentatie.Een sterke verwantschap metde Caryophyllales wordt tegenwoordig niet
meer aangenomen, ondanks morfologische overeenkomsten met Caryophyllaceae.
FAM. MYRSINACEAE

Altijd groene, kleine bomen of heesters, soms klimmend, met harsgangen en
verspreide bladeren. Bloemen in trossen die schermvormig of hoofdjesvormig
kunnen worden of in een pluim bij elkaar staan, 2-1-slachtig en 4-5-tallig.
Meeldraden met de kroonbuis vergroeid; staminodia meestal afwezig.
Vruchtbeginsel boven- tot halfonderstandig, met gesteelde centrale placenta
waaraan veelcampylotropeofanatropezaadknoppen dieindeplacenta liggen
ingebed; stijl kort of ontbrekend. Steenvrucht met weinig zaden. Zaden met
veelendosperm en recht embryo.
De soms onderscheiden Aegicerataceae zijn inde Myrsinaceae opgenomen.
Ca. 1000soorten inmeerdan 30genera, overwegend indetropen, vooral in
het tropisch regenbos; weinig soorten in de subtropen.
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Ardisia (250), tropisch Amerika en Azië en de Pacifische eilanden en enkele soorten in
Australië, Cybianthus, Conomorpha en Stylogyne (elk met ca. 40 sp.), in tropisch
Amerika, Myrsine (4),tropisch Afrika tot O.-Azië, Rapanea (140),tropen, Maesa (100),
tropisch en subtropisch Afrika en Azië. Een aantal soorten van verschillende genera
levert bruikbaar hout; Myrsine africana met zaad dat lokaal gebruikt wordt als
emeticum.
FAM. P R I M U L A C E A E

Een- of 2-jarige kruiden, soms kussenplanten of halfheesters met kliercellen,
schizogene intercellulaire klierholten en vaak ook klierharen. Bladeren met
verschillende inplanting en vaak met melig secretieprodukt aan de onderzijde.
Bloemen alleenstaand in de bladoksel, in aren, schermen of pluimen gerangschikt, meestal actinomorf. Bloemkroon (fig. 60) soms bijna losbladig of ontbrekend. Staminodia, indien aanwezig, klein en schubvormig. Vruchtbeginsel
soms halfonderstandig, met al dan niet in de min of meer bolvormige placenta ingezonden zaadknoppen. Vrucht een 5-kleppige of met deksel openspringende doosvrucht. Z a d e n met dik, h a r d endosperm.
Ruim 800 soorten in 28 genera over de gehele wereld verspreid vooral in de
gematigde streken van het N . halfrond.
TribusLysimachieae. Kroon gedraaid enmetzeerkorte buis.Lysimachia (150),in gematigde streken van het N. halfrond, in Afrika en Australië, Trientalis (3), N. halfrond,
Glaux (alleen G,maritima) op N. halfrond (geen petalen !),Anagallis (40),over de gehele
wereld verspreid.
TribusCydamineae. Kroongedraaidenmetteruggeslagen lobbenenkortebuis.Knollen.
Cyclamen (ca. 25), in Alpen en mediterrane gebied tot Transkaukasië.
Tribus Primuleae. Kroon imbricaat of quincunciaal en met goed ontwikkelde buis.
Androsace (120), N. halfrond vooral in de Alpen, Primula (550), gematigde en koude
streken, vooral in de gebergten, Hottonia (2), waterplanten van het N. halfrond,
Soldanella (6), Alpen.
Tribus Samoleae. Kroon quincunciaal. Vruchtbeginsel halfonderstandig. Samolus (9),
over de gehele wereld verspreid maar vooral op het Z. halfrond.
TribusCorideae.Bloemen zygomorf. Coris(alleen C.monspeliensis)mediterrane gebied.
Medicinaal:Primula elatior en P. veris(officinalis):Radices en Flores Primulae.
Sierplanten: vele Primula, Androsace, Soldanella, Cyclamen en Lysimachia soorten
worden gekweekt.
FAM. THEOPHRASTACEAE

Een kleine familie van 4genera en ruim 100soorten intropisch en subtropisch Amerika
en Hawaii. Onderscheiden zich van de 2voorgaande families door de in het bladoppervlak ingezonken bolvormige klieren, het bezit van 5episepale staminodiën en de grote,
oranjegeel gekleurde zaden. Heesters of bomen met aan het einde van de takken dicht
opeenstaande bladeren.

176

SUBKLASSE V ROSIDAE

Deorden uitdezesubklassehangenalseennatuurlijke groepsamen,maarde
groep als zodanig kan niet geheel morfologisch worden gekarakteriseerd.
Kenmerkend isde hogere ontwikkeling dan de Magnoliidae, maar geringere
ontwikkeling dan de Asteridae. De bloemkroon is overwegend polypetaal,
maar apétalebloemenenenkelesympetalekomen voor, terwijl katjesdragers
hiereveneenswordenaangetroffen. Bloemenmetveelmeeldradenhebbeneen
eentripetale ontwikkeling van deze meeldraden. Het pollen is overwegend
binucleaatendezaadknoppen hebbenoverwegend 2 integumenten;inenkele
families metparasieten zijn integumenten zelfsafwezig. Dezaadknoppen zijn
overwegendcrassinucellaat.Parietaleplacentatiekomtzeldenvoor;veelfamilieshebben slechts 1 of2zaadknoppen perhok.Eengoedontwikkeldenectar
discusiszeervaakaanwezig.
1 OrdeRosales
Struiken, bomen of kruiden. Bladeren zelden tegenoverstaand, meestal spiraalsgewijsgeplaatst,samengesteldofenkelvoudig.Stipulaezeldenafwezig,al
dan nietmet debladsteel vergroeid. Bloemen gewoonlijk 2-slachtig,cyclisch,
actinomorf, meestal 5-tallig. Bloembodem vaak vergroot en dan concaaf of
convex.Kelkbladen vrij of vergroeid, kroonbladen vrij. Meeldraden meestal
vrij.Vruchtbeginselhalf-ofgeheelonderstandig, 1 tottalrijkecarpellen,aldan
niet vrij. Zaden gewoonlijk zonderendosperm.
Eendertigtalfamilies(ca.2500soorten)vormendezeorde,dieaangematigde
enkoeleklimatendevoorkeurgeeft. Alsschakelnaar Magnolialeskunnende
Dillenialeswordengezien,maarerzijn ookbindingenmetde Hamamelidales.
BruniaceaezijneengoedvoorbeeldvaneenschakeltussenRosalesenHamamelidales.
Eenkleinefamilie(ca.70soortenin12 genera),dieuitheestersofopheidegelijkende
struikjesbestaat;de4-5-talligebloempjesstaaninbolvormigehoofdjesofarenenhebben
2-3stijlen enheelkleinestempels,dedrogevruchtjes worden door deblijvendekelk
gekroond.AlleeninZ.-Afrika.
FAM. CRASSULACEAE

Kruiden,zeldenheesters.Bladerenvlezig,dik('succulent'),enkelvoudig,soms
ingesneden. Stipulae ontbreken. Bloemen in verschillend gebouwde bloeigestellen,2-slachtig,zeerzelden i-slachtig,(4-)5-tallig,actinomorf,metmeestal
losbladigekelkenkroon.Meeldradenin2kransen.Antherenintrors.Carpellen
evenveelalsdekroonbladen, (deels)vrij, meteenbasaleschubofklieraande
buitenzijde.Eénstijlpercarpel.Zaadknoppentalrijk.Koker-ofdoosvruchten.
Zaden klein,metweinigendosperm.
Ca. 1400soorten (ruim 30genera),vrijwel overal ter wereld maar voornamelijkopdrogestandplaatsen,opallezeehoogten.Velesoortenalssierplanten
(kamer, tuin en kas); talloze cultuurvariëteiten, maar ook in de natuur vele
hybriden.
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Fig.6o

Fig.6i

Aeonium (ca. 40), op de Kanarische Eilanden, mediterraan, NO. tropisch Afrika;
Bryophyllum (20), op Madagascar en 1 soort in tropisch Amerika, viviparie op de
bladranden; Cotyledon (40), in Z.-Afrika tot in Arabie, met vergroeidbladige bloemkroon;Crassula(ca.300),vooralinAfrika ;Echeveria(ruim 150),inAmerika;Kalanchoë
(200), in Afrazië, maar 1soort in Z.-Amerika, evenals Cotyledon met vergroeidbladige
bloemkroon;Sedum(ca.500)(fig.61a),demeestesoortenophetN.halfrond ;Sempervivum
(25-30), in Z.- en Midden Europa en W.-Azië; Umbilicus(2-18), mediterraan en Kanarische Eilanden.
Het min of meer apocarpe gynoecium is misschien een aansluiting bij
Magnoliales hoewel om dezelfde reden ook een verwantschap met sommige
Saxifragaceae en Rosaceae kan worden verdedigd, vooral omdat als de carpellen geheel samengroeien tot 1 vruchtbeginsel (zoals bij Saxifragaceae vaak
voorkomt), een veelhokkig vruchtbeginsel met axiele placentatie ontstaat,
zoals juist bij Saxifragaceae regel is.
Het genus Penthorum (4) komt in N.-Amerika en O.-Azië voor; het is zowel aan
Crassulaceaealsaan Saxifragaceae verwant en toont ook enigegelijkenis met Rosaceae.
Penthorum onderscheidt zich van de eerstgenoemde familie door niet-succulente bladeren,hetvrijwel geheelontbreken vandepetalen, hetontbreken vaneenschub ofklier aan
devoet van decarpel enenigeanatomische eigenschappen. Of het voorstel, het genus als
eenfamilie optevatten (Penthoraceae), steunverdient moet na verder onderzoek worden
beslist.Eenmerkwaardige soortindevenenvanZW.-Australië behoorthiereveneenseen
plaats te krijgen. Cephalotusfollicularis iseen kruidachtige plant, diewat bloem, vrucht
en zaad betreft, nauw bij Crassulaceaeaansluit, maar die naast normale heel bijzondere
bladeren in de bladrozet heeft, gevormd als een beker met deksel (vgl. Nepentaceae en
Sarraceniaceae); soms beschouwt men de soort als een familie: Cephalotaceae. Hier
ontbreken eveneenspetalenenrondomeenborstelig-klierigediscusstaan 12meeldraden.
FAM. P O D O S T E M A C E A E

Kruidachtige planten, soms zonder wortels, in watervallen, stroomversnellingen of, zelden, in stilstaande wateren, dikwijls op wieren of mossen gelijkend,
met bijzondere organen aan het substraat vastgekleefd. Bladeren onduidelijk,
zowel van vorm als van plaats. Stipulae gewoonlijk aanwezig. Bloemen alleenstaand of in groepjes, d o o r een spathella omhuld, gewoonlijk zygomorf, 2slachtig. Bloemdek uit 2 tot talrijke tepalen samengesteld, vaak gekleurd m a a r
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ook niet zelden vrijwel afwezig. Meeldraden i tot vele, afwisselend met de
tepalen, in i of 2 kransen, vaak éénzijdig ontwikkeld (en dan staminodiën
aanwezig),vaakvergroeid.Anthèreextrorsofintrors.Vruchtbeginsel dikwijls
opeengynofoor,bovenstandig,1-3-hokkig,methoekstandigeofcentralezaadlijst en 1-3vrije of samenhangende stijlen, elk met 1stempel. Hokverbrekendedoosvrucht. Zaden talrijk, zeer klein, met slijmerige zaadhuid, zonder
endosperm.
Ca. 200 soorten (43 genera), in warme klimaten, bij uitzondering ook in
gematigdeklimaten,voornamelijk inAmerika,maarinalletropenlokaalniet
zeldzaam.
Apinagia(50),inZ.-Amerika;Dicraeanthus(2),intropischW.-Afrika;Hydrostachys(ca.
30),intropischeninZ.-Afrika, envooralopMadagascar.
De Podostemaceae kunnen als Rosales worden gezien, die zich door uitzonderlijke eigenschappen in het water konden handhaven. Voorouders op het
land moeten denkelijk bij de Crassulaceae worden gezocht (die behalve op
drogeterreinenookopmoerassigeplaatsen voorkomen).Voordezeverwantschap pleit de merkwaardige bouw van het embryo en deembryozak die bij
beidefamiliesvrijwelovereenstemt.Decentrale(vrije)placentatie,diesomsbij
Podostemaceaeoptreedt,moetmisschienalseenverwijzingnaardeGeraniales
worden beschouwd. Hydrostachys wordt wel als een eigen familie opgevat
(Hydrostachyaceae), maar het genus(dat zichvan de overige Podostemaceae
onderscheidtdoor i-slachtigebloemen)kanzonderbezwaarinPodostemaceae
eenplaatshebben.
Fossiele Podostemaceae zijn uit het Oligoceen van Midden Duitsland
bekend.
FAM. SAXIFRAGACEAE

Kruiden.Bladerenaldanniettegenoverstaand,dikwijlsinrozetten,enkelvoudig of samengesteld. Gewoonlijk zonder stipulae. Bloemen in verschillend
gebouwdebloemgestellen,actinomorfofscheef,2-of1-slachtig,4-5(-7!)-tallig.
Bloembodem vaak verdiept, soms ook een discus aanwezig. Sepalen gewoonlijk vrij, petalen vrij maar soms(tendele)ontbrekend, zelden onderling
ongelijk. Meeldraden dubbel zoveel alsde kelkbladen. Carpellen somstot 7,
gewoonlijk vergroeid,elkecarpelmet 1 stijlen 1 stempel,zeldeneen i-hokkig
vruchtbeginselendanzaadknoppenopdewand.Doos-ofkokervrucht.Zaad
metendosperm.
Ca.450soorten(30genera),voornamelijk ingematigdeklimatenenopelke
zeehoogteophet N.halfrond, maar talrijk in hetgebergte,vooral ook inde
Andes.Velesierplanten.
Astilbe(25) (fig.61b),inO.-AziëenN.-Amerika;Bergenia(6),inMiddenenO.-Azië;
Chrysosplenium (55),vandepoolcirkel tot in N.-Afrika engematigd Z.-Amerika,in
Nederlandzeldzaam2soortenGoudveil;Heuckera(50),inN.-Amerika;Saxifraga(ca.
400),meteenverspreidingalsdefamilie.
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De4navolgende'families'(allemetdoosvrucht)verdienendierangnietenbehoreninde
Saxifragaceae teworden opgenomen, aldannietalseeninfrafamiliaal taxon.
Francoaceae. Kruidachtige,meerjarige plantenmetingesnedenbladeren.Geenstipulae. Meeldraden 2maal zoveel alsde sepalen, afwisselend met klieren. Vruchtbeginsel
bovenstandig,4-5-hokkig,met4zittendecommissuralestempels.TweegenerainChili,
elkmet 1 soort; Francoapolymorphasomsalskamerplant incultuur.
Vahliaceae. Éénjarige kruiden, met tegenoverstaande gaafrandige bladeren. Zonder
stipulae. Meeldraden 5, afwisselend met de petalen. Vruchtbeginsel onderstandig, 1hokkigen2-3vrijestijlen. AchtsoortenBistella(Vahlia) inZ.-Afrika enZ.-Azië.
Eremosynaceae. Éénjarigekruidenmetveerspletige,tendelebasalebladeren.Bloemen
zeerklein,5-tallig.Meeldraden 5,afwisselend metdepetalen.Vruchtbeginsel halfonderstandig,2-hokkig,elkhokmet1 basale,ophettussenschotaangehechtezaadknop;twee
stijlen, vrij. EénAustralische soort: Eremosynepectinata.
Lepuropetalaceae. Éénjarige kruiden, met enkelvoudige, verspreide en basale bladeren,en 1 eindstandige, 2-slachtige,4-5-talligebloem.Vijf meeldraden afwisslend met5
staminodiën opderandvaneenkomvormigebloembodem. Vruchtbeginsel onderstandig, i-hokkigen3-4commissurale stempelsmetenkelvoudigestempels.Slechts 1 soort,
Lepuropetalon spathulatum, dieinzuidelijk N.-Amerikaengematigd Z.-Amerika voorkomt.
FAM. H Y D R A N G E A C E A E

Kruiden of heesters, zelden klimplanten. Bladeren tegenoverstaand, zelden
spiraalsgewijs, enkelvoudig, gewoonlijk metgezaagdeofingesneden bladrand.
Stipulaeontbreken. Bloemen 2-,soms i-slachtigofdeelssteriel,in onregelmatige bloeiwijzen, de bloembekleedselen en meeldraden op de rand van de vaak
verdieptebloembodem. Sepalenvrij. Petalenaldan nietvergroeid. Meeldraden
in 2 of meer kransen, 2 maal zoveel als de sepalen of meer. Anthère latrors.
Vruchtbeginsel, half ofgeheelonderstandig 2-10-hokkig(placenta's hoekstandig of axiel). Zaadknoppen talrijk, met 1integument. Carpellen met elk 1stijl
en stempel (stijlen vaak deels vergroeid). Doosvrucht of bes. Zaad klein, met
endosperm.
Ca. 200 soorten (17genera), voornamelijk in gematigde klimaten op het N.
halfrond (ontbreekt inAfrika), Himalaya totJapanenN.-Amerikaen westelijk
Z.-Amerika. Talrijke sierplanten (bloemheesters in tuinen).
Deutzia (50),inAziëenMexico;Hydrangea (80),evenveralsdefamilie verspreid,met
sterielerandbloemen(vergrotesepalen;'Hortensia')(fig.62);Philadelphus(70),ophetN.
halfrond, inNederland gekweekt boerejasmijn, Ph. coronarius.
De zaadknop heeft, bijna zonder uitzondering, slechts 1 integument, mogelijk
eenverbindingmet Caprifoliaceae.Hetvoorstelomeenfamilie Philadelphaceae
af te zonderen verdient (voorlopig) geen steun.
FAM. P A R N A S S I A C E A E

Meerjarige kruiden. Bladeren voornamelijk nabij destengelvoet, spiraalsgewijs
ingeplant, enkelvoudig. Stipulae ontbreken. Bloemen 2-slachtig, 5-tallig, actinomorf, alleenstaand. Kroonbladen vaak met rimpelige of rafelige rand, vrij,
evenals de kelkbladen. Meeldraden 5, afwisselend met 5 vaak gefranjerde of
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beklierde staminodiën die tegenover de kroonbladen staan. Stamper min of
meerbovenstandig,metkortestijlen 3-4(zittende)stempels, 1-hokkigenmet4
wandstandigeplacenta'sdiemetdestempelsafwisselen. Zadentalrijk, (vrijwel)
zonder endosperm, gevleugeld, ineen hokverbrekende doosvrucht.
Ca.50soorten(1genus),vandepoolcirkelinnoordelijke gematigde klimaten
totinIndia. Parnassiapalustris inNederland invochtigeheiden, blauwgraslanden en vooral in duinpannen.
Parnassialaatzichingeenenkelefamilie ongedwongen plaatsenenhet genus
wordt daarom als een familie beschouwd, aan Saxifragaceae en Droseraceae
verwant. Voor bindingen met deze laatste familie pleiten de bouw van het
vruchtbeginsel, de zaadknop en de embryozak; zowel Parnassia als de Droseraceaehebben een hokverbrekende doosvrucht.
NauwaanParnassiaceaeverwantzijndePterostemonaceae,alevenzeereentaxonwaarvooreigenlijk noggeengeheelbevredigendeplaatsinhetsysteemisgevonden.Hetzijn
struikenmetgevorktetakjes.Bladerenspiraalsgewijsaangehecht,vanbovenbeklierden
metgetandebladrand.Stipulaeklein.Bloemeninkleine,vlakkecyma's,weinigbijeen,5tallig,met5meeldraden,diemetdepetalenafwisselen,enmetde5staminodiën,dievoor
depetalenstaan.Vruchtbeginsel onderstandig, 5-hokkig(uit5carpellenopgebouwd).
Eénstijlmet5kleinestempellobjes.Vruchtzacht(geenbrossedoosvrucht),langsde
schottenopensplijtend. Zaadzonderendosperm.Demeeldradenzijnuitzonderlijk,omdatdefilamentenaan weerszijden vandeanthèremeteentandje eindigen.
Eén genus in Mexico, met 2 soorten. De beschrijving toont afdoende aan hoezeer
ParnassiaceaeenPterostemonaceaeverwantzijn,maarookdatzijduidelijk verschillen.
FAM. GROSSULARIACEAE

Struiken.Vaakstekelig,ookwelharsig.Langeenkorteloten.Bladeren spiraalsgewijsgeplaatst ofopeengehoopt, meestalgelobd.Stipulaemeestal ontbrekend
en indien aanwezig, dan met de bladsteel vergroeid. Bloemen in trossen of
opeengehoopt, soms ook solitair, actinomorf, 2- of i-slachtig, 5-4-tallig.
Bloembodem verdiept,opderand staandebloembekleedselenende5meeldraden.Sepalen enpetalen vrij,desepalen vaak gekleurd engroterdan depetalen,
dienietzeldenschubachtigzijnofzelfsontbreken. Meeldraden afwisselend met
depetalen. Anthèrelatrors. Stamper met onderstandig vruchtbeginsel, 1-hokkig en met 2 wandstandige zaadlijsten en vrij veel zaadknoppen. Stijl met 2
stempels. Meerzadige, door de blijvende kelk gekroonde bes. Zaad met
endosperm.
Ca. 150 soorten (1 genus) op het N. halfrond, niet in de tropen, maar op
bergen in Centraal en Z.-Amerika rijk vertegenwoordigd. In Nederland welin
het wild aan te treffen maar gewoonlijk gekweekt, zowel sierheesters als ter
wille van de vruchten; Ribes uva-crispa, de kruis- of klapbes, R. nigrum, de
zwarte bes (fig. 63);de aalbescultuurvariëteiten zijn hybriden van R. rubrum.
DeGrossulariaceae(ookwelRibesiaceaegenoemd)worden verschillend beoordeeld.Stengelweefsel sluithet onderstandige vruchtbeginsel in(vgl. Myrtaceae
ensommigeRosaceae)endezaadknopheeft bijsommigesoorten 1,bijandere2
integumenten. Nu eens voegt men defamilie met de Saxifragaceae bijeen, dan
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Fig.63
Fig.62

weer worden de Grossulariaceae tot een orde, die o.m. de primitieve Rosales
omvat, de Cunoniales, gerekend (zie ook Escalloniaceae).
FAM. E S C A L L O N I A C E A E

Houtig (bomen of heesters), zelden kruidachtig. Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, soms tegenoverstaand, enkelvoudig, dikwijls met gezaagde en beklierde bladrand. Stipulae al dan niet aanwezig. Bloeiwijze trosvormig. Bloem
vrijwel steeds 2-slachtig, actinomorf, 4-5(-9)-tallig. Bloembodem vergroot.
Sepalen en petalen meestal vrij. Meeldraden (4-)5(-6), in 1krans en met de
kroonbladen afwisselend. Vruchtbeginsel boven-tot onderstandig, 2-6-hokkig
(2-6 carpellen), zelden i-hokkig en met axiele of (zelden) wandstandige
zaadlijst(en) en talrijke zaadknoppen (deze met 1 integument). Onder het
vruchtbeginsel (en vaak daarmee ten dele vergroeid) een (gelobde) discus. Stijl
enkelvoudig(somsafwezig) enmetevenveelstempelsalscarpellen. Doosvrucht
maar ook een bes of steenvrucht. Zaad met kleine kiem en met of zonder
endosperm.
Ca. 150soorten (6-20 genera), voornamelijk op het Z. halfrond.
De Escalloniaceae zijn zo veelvormig dat er bepaald geen zekerheid over de
besteplaats inhet systeem bestaat en alevenmin overdejuiste omgrenzing van
defamilie.Indeloopvandetijdzijnmetbetrekkingtotdittaxoneendozijn kleinefamilies voorgesteld,dieechter onvoldoende instemming hebben gevonden.
Terwijl soms Saxijragaceae als een verwante familie worden beschouwd, bepleiten anderen verwantschap met Pittosporaceae en zelfs met Umbellijerae
(anatomie, embryologie). De knopligging die wel eens contort is, en zowel
imbricaat alsvalvaat kan zijn, gafaanleiding tot beschouwingen, maar niet tot
overtuigende resultaten. Stuifmeelonderzoek toonde alevenzeer eengrote vormenrijkdom aan, maar leidde ook niet tot voldoende aanwijzingen.
Escalloniaceaezijn zeker met Grossulariaceaeverwant en worden weleens met
die familie verenigd, maar zijn steeds te onderscheiden door de aanwezigheid
van een gezwollen bloembodem (discus).
Een groenblijvend struikje in de bergen van Tasmanië heeft vele kenmerken van
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Escalloniaceae, maar 4-tallige bloemen, 8 meeldraden in 2 kransen en een apocarp
gynoecium,dat4drogekokervruchtjes levert.Debladeren staan spiraalsgewijs enzijn
diepingesneden,metdubbelgezaagdebladrand.DitendeemisTetracarpaeatasmanica;
desoortwerdalseenfamilie, Tetracarpaeaceae, opgevat.Zoweleenverwantschapmet
Grossulariaceae alsmet Cunoniaceae (en Escalloniaceae), als ook een herinneringaan
Magnolialeslatenzichbepleiten,terwijl TetracarpaeazekerindeRosalesthuishoort.Zo
gezienisookplantengeografisch degroeiplaatsvan Tetracarpaeaeen 'natuurlijke'.
FAM. CUNONIACEAE

Houtig (heesters en bomen). Bladeren tegenoverstaand of kransstandig, samengesteld (trifoliolaat), zeldenenkelvoudig,meestalleerachtigenmetgezaagde rand. Stipulae aanwezig, soms twee aan twee vergroeid (intrapetiolair).
Bloemen in trossen of pluimen, actinomorf, meestal 5(-4-6)-tallig, 2-slachtig,
soms i-slachtig. Discus aanwezig, schotelvormigen vaak gevingerd, intrastaminaal. Sepalen en petalen vrij (deze laatste soms ontbrekend). Meeldraden
dubbel zoveel als de sepalen, soms talrijk, in de regel lang. Anthère klein,
latrors. Carpellen 2 (of meer), vrij of vergroeid en dan (deels) onderstandig.
Stijlen vrij, 2. Zaadknoppen (i-)2 tot vele,hoekstandig, met 2 integumenten.
Doos- of kokervrucht, soms een noot of steenvrucht. Zaad met endosperm,
kaal of langharig.
Ca. 300 soorten (ca. 25 genera), vooral op het Z. halfrond. In Europa
ontbrekend, enige vertegenwoordigers tot in de Philippijnen, Mexico en W.Indiè. Eén soort in Afrika.
Cunonia (17),inZ.-Afrika (1)en in NieuwCaledonië(ca. 16).De knopdoor stipulae
omhuld; Weinmannia(170),inMadagascarenvanMaleisiëtotinMexicoeninChili.
De Cunoniaceaewordenmetenigeverwantefamilieswelineenorde Cunoniales
geplaatst; wij zien hen bij voorkeur als Rosales, weliswaar met kenmerken in
bloembouw, pollenkorrel en zaadknop, die wijzen op een eindfase in de
Rosales,waarbij hetwoord 'eindfase' kan worden begrepen alseenslotvaneen
evolutionaireontwikkelingofeengrensvaneenmorfologische variatiebreedte.
Nauw aan de Cunoniaceae verwant is de kleine familie Eucryphiaceae (5
soorten), diein ZO.-Australiëen in Chili voorkomt, een verwantschap die op
talrijke anatomische eigenaardigheden en op de pollenmorfologie steunt. Als
onderscheidingskenmerken kunnen gelden: de 4 aan de top samenklevende
kelkbladen, die een afvallend mutsje vormen terwijl de hokken van de rijpe
vrucht vaneensplijten om daarna zelf open te springen. Op de stipulae (die
vergroeid zijn, zoals bij Rubiaceae regel is) en de bracteeën harsklieren. De
zaden zijn gevleugeld.
HetpollenvandeenigeAfrikaanse Cunoniaceae,C.capensis,verschiltvanhet
pollen van soorten, die in Nieuw Guinea en Nieuw Caledonië werden aangetroffen.
De Davidsoniaceae (1 soort in NO.-Australië), zijn de schakel tussen Cunoniaceae en
Saxifragaceae. De familie onderscheidt zich van Cunoniaceae door de spiraalsgewijs
geplaatste geveerde bladeren, korte meeldraden, eengrove beharing en 2gevleugelde
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zadenterwijl deintrastaminale discusder Cunoniaceaehierdemeeldraden draagt.
Brunelliaceae(35soorten,1 genus,inMexicototPeruenW.-Indië)onderscheidenzich
van de Cunoniaceae door de stand van de zaadknop (micropyle omhoog gericht i.p.v.
omlaag).
FAM. G R E Y I A C E A E

Bomen of struiken met spiraalsgewijs geplaatste,enkelvoudige bladeren (bladrand getand, gezaagd). Stipulae ontbreken. Bloemen in trosvormige bloeiwijzen + actinomorf, 5-tallig, 2-slachtig. Sepalen en petalen vrij, imbricaat.
Extrastaminale ringvormige discus, met 10 klieren, afwisselend met de 10
meeldraden. Vruchtbeginsel bovenstandig, 5-lobbig, i-hokkig(maar inwendig
met 5ver inspringende lengteribben, die elk een paar zaadlijsten dragen). Stijl
en stempel 1.Doosvrucht met talrijke zaden met endosperm.
Drie soorten (1)in Z.-Afrika.
Niet zelden in Sapindales geplaatst en/of als verwant aan Meliaceae of aan
Melianthaceae beschouwd. G. sutherlandii een sierheester, soms gekweekt.
FAM. P I T T O S P O R A C E A E

Houtig (bomen,struiken oflianen).Stekelssomsaanwezig. Schorsmet schizogene harsgangen. Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, enkelvoudig. Stipulae afwezig. Bloemen 2-, zelden i-slachtig, actinomorf tot (zelden) zygomorf, 5tallig. Sepalen en petalen (bijna) vrij, imbricaat. Petalen genageld. Meeldraden
5,afwisselend metdepetalen.Anthèreintrorsofmeteentopporie opensplijtend.
Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig en met 2wandstandige zaadlijsten, of
2-3(-5)-hokkig endan met gepaarde hoekstandige zaadlijsten. Stijl en stempel
1. Zaadknoppen talrijk, met 1integument. Vrucht met kleverige pulp, een
doosvrucht of bes, soms een nootje. Zaden met veel endosperm en een zeer
kleine kiem, zelden gevleugeld.
Ca. 250 soorten (9 genera), in de subtropen, voornamelijk Australië; ontbreekt in Amerika.
Pittosporum (160),warmeklimatenvanhetO. halfrond.
Misschien zijn de Pittosporaceae het meest met Escalloniaceae(en Saxifragaceae)verwant, maar deharsgangen indebuitenste lagen van de schors kunnen
eenverwijzingnaar Umbelliferaezijn.Tochblijft opgrondvanveleanatomische
kenmerken en debloembouw een plaats in de Rosales zeer goed verdedigbaar.
InAustraliëenNieuwGuinea komen 2soorten kruiden voor,diemetgesteeldeklieren
overdektzijnenlijnvormige,indeknopineengeroldebladerenhebben,maaroverigensin
hogematemetPittosporaceaeovereenstemmen.Zijwordenals1 genusopgevat, Byblis,
enditweer alseenfamilie, Byblidaceae, beschouwd.
Hieraantoetevoegen2soortenRoridula(Roridulaceae).DeRoridulaceaeomvatten2
soortenVliegebosinZW.-Kaapprovincie,Z.-Afrika; dekleverigeklierenhoudeninsekten gevangen (die niet verteerd worden). De Roridulaceae behoren denkelijk met de
Byblidaceae teworden verenigd inéénfamilie,dieByblidaceaesensulato genoemd kan
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worden. De Byblidaceae, zo omgrensd, hebben een discontinue verspreiding die van
dezelfdeaardisalsb.v.voorCunoniaceaewerdvermeld.Doorhunuiterlijkherinnerende
Byblidaceaeaan Droseraceae,maar werkelijk verwantzijn zemetdePittosporaceae, al
behoeven Roridula en Byblis beide meer onderzoek, om tot een geheel verantwoorde
conclusietekomen.
FAM. ROSACEAE

Struiken, kruiden, bomen en (soms) klimplanten. Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, zelden tegenoverstaand, samengesteld of enkelvoudig, vaak met klieren (in de voet van de bladschijf), meestal met getande rand. Stipulae zelden
afwezig, dikwijls met de bladsteel vergroeid. Bloemen 2-ofsoms i-slachtigen
dan in de regel 2-huizig, actinomorf, 5- of 4-tallig. Kelk soms met bijkelk.
Bloembodem gewoonlijk vergroot, dikwijls uitgehold, of omhoog gestulpt,
bloembekleedselen en meeldraden op de rand. Sepalen en petalen vrij, imbricaat, de laatste soms afwezig. Meeldraden talrijk, gewoonlijk 2-4 maal zoveel
als de sepalen, of meer, in de knop gewoonlijk teruggebogen. Helmdraden
meestal draadvormig. Carpellen 1tot vele, vrij of samenhangend, boven- of
halfonderstandig, meermalen door de bloembodem en bloemsteeltop omsloten en daarmee vergroeid. Stijlen vrij. Zaadknop met 1 of 2 integumenten.
Vrucht zeer verschillend. Zaad zonder, of met weinig;endosperm.
Ca. 3000 soorten (ca. 100genera), wereldwijd verspreid, met een duidelijke
voorkeur voor het N. halfrond en gematigde of koele klimaten.
Onderfamilie Spiraeoideae. Meestalhoutig.Nietzeldenzonderstipulae.Bloembodem (vrijwel) vlak. Meeldraden in de regel met brede voet en naar boven
toe versmallend. Eén krans van (12-)5(-l) deels vergroeide carpellen, elk met
1 of 2zaadknoppen. Achene of kokervruchten (splijtend).
Spiraea(100),ingematigdeklimatenvanhetN.halfrond,totindeHimalayaenMexico.
Sierheesters,inNederland gekweektenverwilderd, theeboompje, S. salicifolia.
Onderfamilie Rosoideae. Meestal struiken of kruiden. Meeldraden al dan niet
met brede voet. Carpellen talrijk tot (zelden) 1,op een vergrote bloembodem,
vrij,eerstineenplatte,latervaakverwijdende spiraalgeplaatst,somsopdebuitenwand,somsopdebinnenwand vandebloembodem,met 1of2zaadknoppen.
Vrucht i-zadig, niet openspringend, achene of steenvrucht.
TribusRoseae.Rosa(250),ophetN.halfrond ingematigdeklimatenenindetropenop
grotezeehoogte.Gestekeldestruiken.Derozebottel(vlezigebeursvormigebloembodem,
dieveleachenenbevatendoordekelkgekroondwordt)karakteristiek.Tallozecultuurvariëteiten (met 'dubbele'bloemen).In Nederland b.v.egelantier, R.rubiginosaenduinroos,R.pimpinellifolia.
TribusPoterieae.Stekellozekruiden,metmeestalapocarpe,droge,nietopenspringende
vruchten.Stijlvaakbehaard.Kroonbladen somsontbrekend.
Agrimonia (15),in gematigde klimaten van het N. halfrond. In Nederland b.v. agrimonie, A. eupatoria; Alchemilla (250),in gematigde klimaten en op grote hoogte in
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de tropen. Petalen ontbreken. In Nederland b.v. vrouwemantel, A. vulgaris; Dryas
(2),arctischenalpien(ook Pyreneeën),discontinue verspreiding,eenijstijdrelict; Filipendula (Ulmaria) (10), in gematigde klimaten van het N. halfrond. In Nederland moerasspiraea, F. ulmaria; Fragaria (15), in Eurazië, Chili en N.-Amerika. Bijkelk aanwezig.InNederlandb.v.bosaardbei,F. vesca,enveleuitheemsecultuurvariëteiten;Geum
(40), overal ter wereld in gematigde tot koude klimaten. In Nederland b.v. nagelkruid, G. urbanum; Hagenia (1), een bergboom in Ethiopië en NO.-Afrika, 'Kosso';
Kerria (1), in O.-Azië. Als sierheester K.japonica; Potentilla (500), vooral in koele en
gematigde klimaten van het N. halfrond. Bijkelk aanwezig. In Nederland vele soorten
ganzerik ofook zilverschoon, P.anserina;Rubus (250),wereldwijd verspreidin gematigdeklimaten; duizenden microtaxa zijn alsbraamsoorten beschreven. In Nederland ook
enigecultuurvariëteiten vandebraam.Wildengekweektdeframboos, R. idaeus,vaakals
hybride of cultuurvariëteit; Sanguisorba (Poterium) (25), in gematigde klimaten van
Eurazië. Kelk gekleurd. In Nederland b.v. kleine pimpernel, S. minor.
Onderfamilie Maloideae(Pomoideae,Pyroideae).
Houtig. Bladeren enkelvoudig
of samengesteld. Stipulae aanwezig. Carpellen onderstandig, 5-2 in T krans,
verzonken in, en vergroeid met, de binnenwand van de bloembodem en dikwijls
ook onderling vergroeid. Appelvrucht (vlezige carpellen omsloten d o o r vlezige
bloembodem). Z a a d k n o p p e n 1-3per carpel.
Amelanchier (25), in gematigde klimaten van het N. halfrond, vooral Amerika. In
Nederland verwilderd krenteboompjes, A. ovalisenA. lamarckii; Chaenomeles(3),inO.Azië. In Nederland wegens fraaie bloemen gekweekt b.v. Japanse kwee, C. speciosa;
Cotoneaster (50), in gematigde klimaten van het N. halfrond, veel gekweekte tuinheestertjes intalrijke variëteitenenhybriden;Crataegus(200),doornigeheestersingematigde
klimaten van het N. halfrond. In Nederland b.v. éénstijlige meidoorn, C. monogyna,
naastveelgekweektecultuurvariëteiten ;Cydonia (1),van Klein Aziëtotin Midden Azië.
In Nederland somsgekweekt kweepeer, C.oblonga;Eriobotrya (30),inwarme en gematigdeklimaten van Centraal en O.-Azië. Veelgekweekt loquat, E.japonica; Malus (35),
ingematigdeklimatenvanhetN.halfrond. Detallozecultuurvariëteitenvandeappelzijn
medeafkomstig vanM. domestica. In Nederland wildeappel, M. sylvestris;Mespilus (1),
van ZO.-Europa tot in Midden Azië. In Nederland nog wel eens gekweekt mispel, M.
germanicus; Pyracantha (10), van ZO.-Europa tot in China. In Nederland gekweekt
vuurdoorn, P. coccinea; Pyrus (30), in gematigde klimaten van Eurazië (fig. 64a). P.
onderscheidt zichslechtsvan Malus door deaanwezigheid van'steencellen' inhet vruchtvlees (en dit is het enige constante verschil). Talloze cultuurvariëteiten. In Nederland
misschien nogdewilde(doornige)peer,P.communis;Sorbus(i00) ingematigdeklimaten
van hetN. halfrond. In Nederland dewildelijsterbes, S. aucuparia,naast vele gekweekte
vormen.
Onderfamilie Prunoideae. Houtig. Bladeren enkelvoudig. Carpellen zelden 2-5,
gewoonlijk 1, bovenop de bloembodem geplaatst (bloem perigyn) en niet
daarmee vergroeid. Steenvrucht (met 1zaad) of bès.
Prunus (430), wereldwijd verspreid, maar vooral op het N. halfrond en meestal in
gematigde klimaten. Velesoorten entalrijkecultuurvariëteiten gekweekt zoals abrikoos,
P.armeniaca;amandel,P.dulcis;meikers,P.cerasus(üg. 64b);perzik,P.persica; pruim,
P. domestica. In Nederland b.v. kriek of zoete kers, P. avium; vogelkers, P. padus en
sleedoorn, P. spinosa.Vaak verwilderd Amerikaanse vogelkers, P. 'Iserotina.

Fig.64
DeRosaceae zijn eenheterogeen taxon, vooral watdevruchten betreft en deze
waren allereerst aanleiding tot pogingen om de familie in kleinere taxa te
verdelen.DetoelegomuitdeRosaceae kleinerefamiliesaftezonderenisechter
overhetalgemeenmisluktomdattocheenzoduidelijkenatuurlijke samenhang
blijkt te bestaan, dat gewoonlijk de afsplitsing van een taxon te kunstmatig
schijnt. De 4 onderfamilies, hier aanvaard (zie boven), zijn ook als families
opgevat:Spiraeaceae, Malaceae (Pomaceaé), Poteriaceae en Amygdalaceae.
Velegenerazijneveneensvoorgesteldalsuitgangspuntvooreenfamilie(dieechtergeen
steunvonden),zob.v.Agrimonia,Alchemilla,Cercocarpus,Cliffortia,Coleogyne,Dryas,
Fragaria,Hirtella,Lindleya,Mespilus,Neillia,Potentilla,Prunus, Quillaia,Rhodotypus,
Sanguisorba,Stylobasiumen Vimaria.DegeneraNeuradaenChrysobalanuskregen,als
familie,welenigebijval,almogenzijookalsonderfamilieswordengezien(Neuradoideae
enChrysobalanoideae).
DeNeuradaceae(ca.10soorten,3genera)komenvoorindrogeklimatenvanAfrikaen
W.-Azië(oost-mediterraan).Hetzijn 1-jarigekruidenmetverspreide,ingesnedenbladerenen5-talligebloemen.De5-1ocarpellenzijnaandevoetmetelkaarendebloembodem
vergroeid,maaraan 1 zijdevandebloemgereduceerd,zodateenvormvanzygomorfie
ontstaat.Zadenzonderendosperm.Eengrondstandigestekeligekraagofschijfomringt
deeerstestengelvandezaailing(deblijvende verdroogdebloembodem).
FAM. CHRYSOBALANACEAE

Houtig (heesters of bomen). Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, enkelvoudig.
Stipulaeaanwezig. Bloemen minofmeerscheef(zygomorf), 5-tallig,meestal2slachtig. Sepalen en petalen vrij of de laatste ontbrekend. Meeldraden (2-)io
(-vele),op de rand van de kom- of buisvormige bloembodem ingeplant, soms
enige staminodiaal. Stamper 1,op de rand van, of op, de bloembodem, maar
zelfs indien centraal op de bloemas geplaatst, dan nogisde vrucht in de regel
duidelijk excentrisch. Vruchtbeginsel uit 2-3 carpellen opgebouwd (maar
slechts 1hok ontwikkelt zich ten volle) terwijl van de 2zaadknoppen per hok
hoogstens 1tot ontwikkeling komt. Stijl aan de voet van het vruchtbeginsel
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aangehecht, met i stempel. Eénzadige steenvrucht. Zaad zonder endosperm.
Ca. 300 soorten (12 genera) in alle tropen, met de nadruk op Amerika.
Chrysobalanus (4),in tropisch Amerafrika, Ch.icaco (tropisch Amerika) met eetbare
'coco pruimen', evenals Parinari (60), in W.-Afrika; Hirtella(ca. 100), in tropisch
Amerika,O.-Afrika enop Madagascar.
De neiging tot reductie van bloemdelen en zygomorfie werd ook bij de Neuradaceae(zie boven) gesignaleerd.
FAM. C O N N A R A C E A E

Houtig (meestal klimmende struiken of lianen, soms bomen). Blad spiraalsgewijs geplaatst, (on)even geveerd (bladrand gaaf) of 1-3-foliolaat. Stipulae
afwezig.Bloemeninpluimen(racemeuzebloemgestellen),2-slachtig,of 1-slachtig en dan 2-huizig, 5-tallig, zelden 4-tallig. Sepalen evenals de petalen vrij.
Meeldraden 10,in 2kransen, debinnenste krans soms staminodiaal. Filamenten soms vergroeid. Anthère intrors. Stampers meestal 5, soms 4, vrij, of
solitair, met één paar zaadknoppen, 1stijl en 1stempel. Kokervrucht of peul,
gewoonlijk opensplijtend, meestal i-zadig. Zaad glanzend, met of zonder endosperm, gewoonlijk met een arillus.
Ca. 400 soorten (24genera), in alle tropen.
Cnestis(40),vantropischAfrika totindePhilippijnen;Connarus(ca.90),pantropisch,
ook inAustralië endePacific; Hemandradenia (2),intropisch Afrika en Madagascar.
De Connaraceae hebben nog geen algemeen aanvaarde plaats in het systeem
gevonden.Zij kunnen alseenschakel tussen RosalesenFabalesworden gezien.
Anderenleggennadruk opeenverwantschapmetdeGeraniales,maar erkennen
tevens de overeenkomsten met de Sapindales, die weer aanleiding gaven de
Connaraceae naar de Sapindales te verwijzen (vooral vanwege de zaad- en
vruchtkenmerken). Wij beschouwen de Connaraceaealseen verbinding tussen
RosalesenSapindalesenbepleiteneenplaatsingbinnen deRosalesom daarmee
duidelijk aan te geven dat tevens de verwantschap met Fabales zich niet laat
loochenen.
Een pulvinus (boveneengewrichtje) onder dedeelblaadjes legtdenadruk op
de samengestelde aard van het blad.
2 OrdeFabales (Leguminosae)
Bomen, struiken, kruiden, niet zelden windend, klimmend of lianen. Bladeren
samengesteld, dubbel of enkel geveerd, soms 5- soms ook i-foliolaat (schijnbaar enkelvoudig). Stipulae meestal aanwezig. Bloemen actinomorf of zygomorf, 5-tallig, in racemeuze bloeiwijzen, enkelvoudige trossen of aren of in
samengestelde pluimen, of in kogelvormige groepen opeengedrongen. Meeldraden vrij of deels vergroeid, (talrijk-)io(-i), niet zelden staminodiën aanwezig, gewoonlijk 2-slachtig (en 2-huizig indien i-slachtig). Sepalen en petalen duidelijk van elkaar verschillend, de petalen vaak genageld, vrij of (ten

dele)vergroeid.Stamper i (zeerzeldenmeer).Zaadknoppen i totvele,met2(of
ookweli)integument(en).Vruchtdroogofvlezig,i-hokkig,met izaadlijst,die
1 of meer alternerende zaadknoppen in 1 reeksdraagt (langs de buiknaad) en
tevensdaarlangs opensplijt, ofook langsderugnaad, of gesloten blijft (peul in
de breedste zin).
Ca. 15.000soorten (550-600 genera) wereldwijd verspreid.
Vier families, waarvan de Fabaceae in groten getale in gematigde en koele
klimatenvoorkomen (endanvoornamelijk alskruiden)terwijl alledrie families
sterk vertegenwoordigd zijn in de (sub)tropen. De Fabales kunnen als een
voortgezette ontwikkeling van de Rosales worden gezien (vgl. b.v. Neuradaceae, Chrysobalanaceae, en Parinari of Hirtella met b.v. Bauhinia, Macrolobium en Hymenostegia). Er zijn ook aansluitingen met Cunoniaceae en
Escalloniaceae. Deordeisfossiel sedert het Midden Krijt bekend ende fossiele
Caesalpiniaceae,die tot dusverre werden gevonden, zijn ouder dan de vroegst
gevonden Fabaceae.
Inde20eeeuwwerdendeFabalesnietzeldenbijdeRosalesingelijfd, maar wij
menen (in overeenstemming met andere recente auteurs), dat ofschoon een
nauweverwantschap met Rosales onmiskenbaar is,tochdeonderlinge bindende elementen van de Fabales zo karakteristiek zijn, dat een eigen orde is
gewettigd.
De naam 'Leguminosae' kan desgewenst evenals vroeger voor de Fabales
worden gebruikt; de Code laat dit toe al verdient Fabales de voorkeur. Het
barbarisme 'Leguminales' behoort teworden afgewezen.
FAM. CAESALPINIACEAE

Houtig (heesters, bomen of lianen, zelden min of meer kruidachtig). Bladeren
spiraalsgewijs geplaatst, samengesteld, zelden i-foliolaat. Bladschijf of bladsteelnietzeldenmetklieren.Stipellenzeerzeldenaanwezig.Bloemeninpluimen
oftrossen, ofaren,2-slachtig,soms i-slachtig(en2-huizig),zygomorf tot bijna
actinomorf, 5-tallig. Sepalen en petalen vrij of ten dele vergroeid, imbricaat.
Petalen zelden 2 of 1, soms ontbrekend, het achterste petaal (vexillum, vlag)
geplaatst binnen de 2laterale (zwaarden). Bloembodem meestal bekervormig,
somsvlak(engezwollen,discus).Meeldraden 5,zeldentot 10ofook 3of 1,niet
zeldeneenaantal staminodiaal, vrij ofaan devoetvergroeid, opderand van de
bloembodem geplaatst. Stamper 1,bovenstandig, vaak excentrisch, i-hokkig,
met 1(dubbele) zaadlijst langs de buiknaad. Stijl 1,stempel 1, soms gelobd.
Peulvrucht vaak met pulp.Zaden met of zonder endosperm, somsmet arillus.
Embryo groot.
Ca. 2200 soorten (130-140 genera), vooral in warmere streken, circumtropisch.
Afzelia(14), in de tropen van Afrazië. Zaad met arillus. Hout van A. bipindensis, A.
africana; Bauhinia (ca. 100),heesters of kleine bomen met schijnbaar enkelvoudig,2lobbig blad. In warme klimaten veel gekweekt, b.v. B. purpurea, B. tomentosa, B.
monandra; Brownea (25), in tropisch Amerika, heesters of kleine bomen, in parken
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aangeplant; Cadia (80),inO.-Afrika, Madagascar enArabië, bloem bijna actinomorf,
morfologisch intermediairtussenCaesalpiniaceaeenFabaceae; Caesalpinia(100),inalle
(sub)tropen,C.pulcherrima, bekendesierheester;ooklooi-,kleurstofenhoutproducenten,somsscherpstekelig;Cassia(ca.500),inde(sub)tropen (nietinEuropa),bomenof
heesters,somsonkruiden.Alssierplanten b.v.C.fistula,C. nodosa, medicinaalC. alata,
onkruid inalletropenC. mimosoides; Ceratonia(1),mediterraan. Johannesbroodboom
C.siliqua, de peul en het loof als veevoer; Cercis (7),in gematigde klimaten van het
N.halfrond,C.siliquastrummetbloemendiebedrieglijkopFabaceaegelijken,ookinNederlandweleensgekweekt;Copaifera(25),inalletropenmaarvooralinAmerika,houten
harsen;Delonix(3),intropischAfrikaenMadagascar,deflamboyant,D.regia,misschien
demeestaangeplantelaanboomindetropen,somsverwilderend,Dimorphandra(25),in
tropisch Amerika,deepisepalemeeldraadkrans staminodiaal;Haematoxylon (3),inde
tropen van Centraal en Z.-Amerika, kleurstof hematoxyline, hout; Hymenaea (25),
tropenvanCentraalenZ.-Amerika,harsenenhout,b.v.H. courbaril;Peltophorum(12),
tropen van Amerazië, allerwege als laanboom aangeplant terwille van de schaduw;
Phanera(60),lianenindeAziatischetropeneninAustralië,soms'apeladders';Swartzia
(100),tropenvanAframerika;Tamarindus(1)(fig.65),savanneboomintropisch Afrika,
maarnualgemeeninalletropen.Vruchteneetbaar.
FAM. KRAMERIACEAE

Kruiden of (kleine) struiken. Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, i-foliolaat, of
3-tallig, bladrand gaaf. Stipulae ontbrekend. Bloem solitair of in trossen, 2slachtig, zygomorf, (4-)5-tallig. Sepalen niet vergroeid, kroonbladachtig, imbricaat. Achterste petalen vrij of vergroeid, de 2 voorste klierschubachtig.
Meeldraden 4 of 3(de voorste ontbrekend), filament dik, soms met achterste
petalen vergroeid. Anthère met 2 topporiën. Vruchtbeginsel bovenstandig, 1hokkig,met 2zaadknoppen. Stijlen stempel 1.Vrucht i-zadig,niet openspringend, droog, slap of star gestekeld. Zaad zonder endosperm.
Ruim 20 soorten (1), in zuidelijk N.-Amerika, tot in Argentinië en Chili.
Krameria triandra, Ratanhia looistof producent.
Destrijd ofKrameriaceae nu bij deLeguminosae ofbij dePolygalaceae moeten
worden geplaatst, is nog niet geheel beslecht. Het verdient de voorkeur
Leguminosae als de natuurlijke verwanten te aanvaarden en de Krameriaceae
alseen bijzondere ontwikkeling van de Caesalpiniaceaete zien.
De verspreiding van de Krameriaceae herinnert aan die van Lepuropetalon (zie
Saxifragaceae).
FAM. FABACEAE (PAPILIONACEAE)

Kruiden, heesters of bomen, niet zelden slingerplanten of lianen. Bladeren
spiraalsgewijsgeplaatst,zeldentegenoverstaand, enkelvoudiggeveerdof handvormigsamengesteld, somsmetranken. Bladsteelensteekjes inderegelmeteen
zwelling (pulvinus, 'gewricht'). Stipulae zeer zelden afwezig. Bloeiwijze racemeus, eenvoudig of samengesteld. Bloemen zelden solitair, zygomorf, 5-tallig,
2-of(zelden) i-slachtig. Sepalen 5,deelsvergroeid. Petalen 5,duidelijk onderling verschillend, het achterste petaal (vexillum, vlag) met de randen de 2
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laterale (links en rechts) dekkend, vaak het grootst. Meeldraden io of 9, in 1
krans, alle onderling vergroeid (helmdraadbuis gesloten of gespleten) of 1
meeldraad (grotendeels) vrij, soms in 2 bundels (5+ 5; helmdraadbuis aan
weerszijden gespleten), zelden minder dan 9, dikwijls enige staminodiaal, zelden 10 (deels) vrij. Stamper 1, bovenstandig, i-hokkig, met 1 zaadüjst en
alternerende zaadknoppen, deze met 1of 2 integumenten. Stijl en stempel 1.
Peulvrucht zoals bij Caesalpiniaceae (zie aldaar). Zaad vrijwel zonder endosperm, meermalen met arillus; embryo groot; hilum duidelijk.
Ca. io.ooo soorten (ruim 400 genera) wereldwijd verspreid.
DeFabaceaezijnbinnen deFabalesdemeestgeëvolueerde familie;zij kwamen
voortuit de Caesalpiniaceae(dehoutanatomie encytologie steunen dezeop de
uitwendige morfologie en palynologie berustende conclusie).
De innige onderlinge samenhang van de Fabaceae laat een bevredigende
onderverdeling van dezezeer grote familie nauwelijks toe, maar toch leidt een
structurering tot eenbeter overzicht. Hier volgen 10triben, diereedsmeer dan
een eeuw min of meer in deze omgrenzing werden onderscheiden (maar een
scherpe afgrenzing isniet mogelijk).
TribusSophoreae. Bomen of zelden heesters. Tien (of meer) vrijwel vrije meeldradenen(meestal)onevengeveerdblad.
Myroxylon (2-3),intropisch Amerika, M. balsamumlevert 'perubalsem'; Sophora(ca.
50),indesubtropen,S.japonica(China)alssierboominNederland.
Tribus Podalyrieae. Struiken of kruiden, soms slingerplanten. Tien vrije meeldraden
envaakgepaardeofkransstandige,handvormigsamengesteldebladeren, 1-5-foliolaat.
Stipulaevaak ontbrekend.
Podalyria(25)in Z.-Afrika.
Tribus Genisteae. Heesters of kruiden, zeer zelden bomen. Tien gewoonlijk monadelfische meeldraden, soms 9+1. Blâd 1-3-foliolaat. Blaadjes gaafrandig. Peul meestal
langs2naden opensplijtend.
Crotalaria(ca.500),inde(subjtropen,vooralinAfrika,b.v.C.junceazeetveelgekweekt
ter wille van de vezels, ook onkruiden; Cytisus (60), op de Kanarische Eilanden en
mediterraan,IberischSchiereilandtotinW.-AziëendeBalkan,inNederlandgekweekt,
b.v.wittebrem,C.multiflora;Genista(90),vooralmediterraan,inEuropaenW.-Azië,in
Nederland b.v.verfbrem, G. tinctoriaenstekelbrem,G. anglica; Laburnum(2),inZO.Frankrijk,Alpen,Apennijnen endeBalkan,inNederlandgekweektb.v.goudenregen,
L. anagyroides en velecultuurvariëteiten o.m. de ent Labumocytisus adamii; Lupinus
(200),inAmerika(pacifischestrook),ookmediterraanentropischAfrika,inNederland
gekweekt(groenbemester)gelelupine,L. luteus(i-jarig)envastelupine,L.polyphyllus
(meerjarige sierplanten); Sarothamnus (10), in atlantisch Europa tot in W.-Siberië,in
Nederlandbrem,S.scoparius;Spartium(1),opdeKanarischeEilandenenmediterraan,
inNederlandsomsgekweektbezemstruik,S.junceum(fig.66);Ulex(15),inW.-enZW.Europa,doornigestruiken,inNederlandwildengekweektgaspeldoorn,U. europaeus.
Tribus Trifolieae. Kruiden, zelden + houtig. Tien meeldraden (9+1) en handvormig
samengestelde bladeren,bijna steeds3-foliolaat. Bladrand getand ofgezaagd.Peulge191
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woonlijk niet splijtend. Chromosomen x = 6-i6.
Medicago (110), in Europa, Afrika en W.-Azië, ook in Nederland gekweekt (veevoer)
luzerne,M. sativa; Melilotus (25),in gematigde en subtropische klimaten van Eurazië en
noordelijk Afrika, in Nederland ingeburgerd b.v. gele honingklaver, M. altissimus;
Ononis(75),opde Kanarische Eilanden, mediterraan tot in Mongolië en NO.-Afrika, in
Nederland b.v. kattedoorn, O.spinosa; Trifolium (300), in gematigde en subtropische
klimaten,slechtsontbrekend inZO.-AziëenAustralië,inNederland b.v.witteklaver, T.
repens en rode klaver, T. pratense en hazepootje, T. arvense; Trigonella (85), van de
Kanarische Eilanden naar ZW.-Europa, mediterraan en tot Mongolië, ook wel in
Nederland gekweekt fenegriek, T.foenum-graecum (kruiderij).
Tribus Loteae. Dwergstruiken of kruiden. Tien meeldraden (9+ 1)en bladeren 3-foliolaat of (zelden) geveerd. Bladrand gaaf. Peul gewoonlijk 2-kleppig. Chromosomen x
= 6-8.
Anthyllis (ca. 30), in Klein Azië, Midden en N.-Europa en mediterraan, in Nederland
wondklaver, A. vulneraria (soms ook als veevoer gekweekt); Dorycnium (10), dwergstruikjes op de Kanarische Eilanden en mediterraan; Lotus (150), in gematigde en subtropische klimaten en mediterraan, in Nederland b.v. rolklaver, L. uliginosus.
Tribus Astragaleae (Galegaé). Bomen, struiken of kruiden. Tien meeldraden (10 vrij of
9+ 1). Bladeren in het algemeen geveerd, met bijna altijd gave bladrand. Bloemen in
trossen. Peul meestal 2-kleppig.
Astragalus (1600), op het N. halfrond maar ook in de Andes en tropisch Afrika, vaak
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stekelige,somskussenvonnende halfstruiken op droge terreinen; Colutea (20),inZ.EuropatotW.Himalayaenmediterraan,metopgeblazenpeulen,inNederlandgekweekt
(sierheester)Europeseblazenstruik,C.arborescens;Glycyrrhiza(15),inwarmeklimaten
vanAmerikaenAustraliëenmediterraan, zoethout,G. glabra; Indigofera(500),inde
(sub)tropen, met nadruk op Afrika, /. tinctoria, I. suffruticosa en I. arrecta, eertijds
bronnen van 'indigo', in Nederland gekweekt indigoboompje, /. gerardiana; Psoralea
(150), in gematigde en tropische klimaten van Australië, Z.-Afrika en W.-NoordAmerika,deeetbareprairierapenknollenvanP.esculenta,ruderaalinmediterraneklimaten P.bituminosa; Robinia (20),in N.-Amerika tot Mexico,in Europa (Nederland)ingeburgerdwitteacacia,R.pseudoacacia; Tephrosia(250),inde(sub)tropen,metnadruk
opAfrika,bronvoorvis-eninsektenvergif,b.v.T.purpurea; Wisteria(9),uitN.-Amerika
enO.-Aziëklimmendestruiken,inEuropaallerwegegekweekteblauweregen,W.sinensis
ofW. floribunda.
TribusCoronilleae(Hedysareaè). Heestersofkruiden,somsklimplanten,zeldenbomen.
Tienmeeldraden,monadelfischof9+1. Bladeren3-foliolaatof(oneven)geveerd.Peulen
gewoonlijk geleed.
Arachis(12), in tropisch Z.-Amerika, voornamelijk Brazilië, aardnoot (pinda) A.
hypogaea; Coronilla(25),vanW.-SiberiëenMiddenAziëronddeMiddellandseZeetot
opdeKanarische Eilanden,inNederland kroonkruid, C. varia.
Tribus Dalbergieae. Houtig, bomen of klimmende struiken. Tien meeldraden, monadelfisch of 9+1 of minder. Bladeren oneven geveerd,meestal met 5blaadjes of meer.
Peulniet opensplijtend.
Andira(30),intropischAframerika, A. inermiszowelinAmerikaalsinAfrika,waardevolhout; Dalbergia (200),in alle tropen, enigekostbare houtsoorten, b.v. D. latifolia
(Indonesië)enD.melanoxylon(tropischAfrika); Denis(80-100),inalletropen,vis-en
insektengif'rotenon' uitdewortelsvanD.elliptica; Dipteryx(12),intropischAmerika,
vanD.odorataTonkabonen,bronvan'cumarine'(tabaksindustrie);Lonchocarpus(100150),intropischAmerikaenAustralië,rotenon-producenten, somsmet Derrissamengevoegd; Pterocarpus(60-70),inalletropen,velekostbarehoutsoorten, b.v.rood sandelhout,P.santalinus(India)en'padouk'-soorten (Afrazië).
TribusFabeae(Vicieae).Kruiden.Tienmeeldraden,monadelfischof9-I-1,soms9.Bladeren evengeveerd omdat het topblaadje door een rank of priem is vervangen. Stipulae
vaakbladachtig.
Abrus(4),houtigeslingerplanten ofdwergstruikjes inalletropen, paternosterboontjes,
A. precatorius; Cicer(15-20),inMiddenAzië,W.SiberiëtotronddeMiddellandseZee,
kekerofkikkererwt, C.arietinum, indrogestrekenveelgekweekt;Lathyrus(160),met
dezelfde verspreiding als Vicia (zie boven), in Nederland b.v. aardaker, L. tuberosus
(knolletjes)enalsvelecultuurvariëteiten gekweektL.odoratus(sierplant);Lens(4),van
de Himalaya tot de Middellandse Zee, linze, L. culinaris, een oeroude cultuurplant;
Pisum(6-7), mediterraan tot in Klein Azië, erwt, P. sativum,gekweekt in talloze
cultuurvariëteiten; Vicia(ca.150),demeesteingematigdeklimatenvanhetN. halfrond,
maar ook indegebergten vanZ.-Amerika enO.-Afrika, tuinboom ofpaardeboon, V.
faba, zeer oude cultuurplant, voederwikke, V. sativa als veevoer gekweekt en in
Nederland b.v.vogelwikke,V. cracca.
Tribus Phaseoleae. Windende kruiden of struiken, zelden bomen. Bladen handvormig
samengesteld of geveerd, 3-foliolaat of met meer gaafrandige deelblaadjes. Stipellen
aanwezig.Peulgewoonlijk 2-kleppig.
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Canavalia (50), voornamelijk in de Amerikaanse (sub)tropen, overal in de tropen
gekweekt;Dolichos(120),inde(sub)tropen,voornamelijk vanAfrika,lablab,D.lablab,
zeer veel in allerlei vormen in cultuur; Erythrina (ruim 100),in detropen, gewoonlijk
bomen, somsdwergstruiken, vaak als schaduwboom inplantages,op Z.-Amerikaanse
bergenE. edulismeteetbarebonen,inNederland somsgekweektkoraalstruik,E. cristagalli;Glycine(60),inde(sub)tropenvanAfrazië,sojaboon,Glycinemax,bronvanvetten
en eiwitten, in talrijke cultuurvariëteiten; Phaseolus (200), in gematigde tot tropische
klimaten, met nadruk opAmerika, boon, Ph.vulgaris, in talloze variëteiten en pronkboon,Ph.coccineus, ook inNederland gekweekt.
FAM. MIMOSACEAE
Houtig (bomen, struiken, klimplanten en lianen) soms kruidachtig. Bladeren
spiraalsgewijs geplaatst, dubbel geveerd (zeer zelden enkel geveerd) of fyllodiën. Stipulae aan- of afwezig, soms doornvormig. Bladsteel of -steekjes,
dikwijls met klieren. Bloemen in bolvormige groepen en/of in aren, trossen of
pluimen, actinomorf, (4-)5(-6)-tallig, 2-(zelden i-)slachtig. Sepalen en petalen
valvaat, (deels) vergroeid of (zelden) geheel vrij, sepalen zeer zelden ontbrekend. Meeldraden 10(of 5,ofmeer dan 10),helder gekleurd en meestal ver uit
dekroon stekend. Anthèreklein, somsmet een klierboven aan het connectief.
Vruchtbeginsel bovenstandig met 1 stijl en 1 stempel, zeer zelden tot meer dan
een dozijn stampers (apocarp) aanwezig. Vrucht een peul, al dan niet geleed,
vaak openspringend. Zaad gewoonlijk met endosperm, nietzelden een arillus.
Ca. 2000 soorten (40 genera) in de tropen, zelden daarbuiten.
Acacia (ca. 150),in alle(sub)tropen en vooral in Australië, veelsoorten met fyllodiën,
karakterbomenvandrogegebieden,bloemengeelofwit;Adenanthera(8),indeAziatische
tropen,A.pavonina(methelderrodezaden)alslaanboomaangeplant;Albizia(ca.160),in
deAfraziatische tropen, als sierboom A.julibrissin, alslaan-enparkboom A. lebbeck;
Archidendron (ca. 30),in Nieuw Guinea en omliggende gebieden, met 2-15 stampers
(apocarp); Calliandra (150), in tropisch Amerika, met helder gekleurde meeldraden;
Entada(30),inalletropen,struikenoflianen,E.gigas(tropischAzië)metmeerdaneen
meter lange peul; Inga (300),in tropisch Amerika, I.edulis eetbare peulen (niet openspringend); Leucaena (50),in subtropisch Amerika, L. leucocephala veel aangeplant
terwille van schaduw en voedsel in alle tropen; Mimosa(400), in alle (sub)tropen,
voornamelijk Amerika,somskruidachtig,bloemenpurper ofwit, kruidje-roer-me-niet,
M. pudica; enige groenbemesters en onkruiden; Parkia(40), in alle tropen, ook als
cultuurboom vanwege eetbare peulen; Pithecellobium (150), in alle tropen, veel aangeplante bomen (schaduw, voedsel,looistof); Prosopis (35),in tropisch Amerika,zeer
zeldenbuiten Amerika,mesquit boom,P.juliflora(hout,gom,voedsel);Samanea(20),
inMexico,Z.-AmerikaentropischAfrika, regenboom,S.saman veelalspark-enlaanboom aangeplant.
De aanwezigheid van een aantal vrije stampers in sommige Mimosaceae
(Archidendron, Affonsea) kan wijzen op verwantschap met Rosales. Opvallend
veruitstekende meeldraden zijn eveneensbij veleRosales aanwezig. Maar daar
staattegenoverdat hetcarpel vanMimosaceae van 5vaatbundels voorzien isen
Rosaceae, evenals Fabaceae en Caesalpiniaceae, slechts 3-vasculaire carpellen
hebben.
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3 OrdeMyrtales
Houtig (bomen of heesters, zelden lianen), soms kruidachtig. Bladeren gewoonlijk tegenoverstaand ensteedsenkelvoudig.Stipulaeinderegel afwezig.
Bloemenactinomorf,zeldenzygomorf,2-slachtig,zeldeni-slachtig,dikwijls4tallig, kelk en (losbladige) bloemkroon onderling sterk verschillend of ook
bloemkroonafwezig.Meeldradentenminsteevenveelalsdekroonbladen,soms
dubbel zoveel, somstalrijk. Vruchtbeginsel onderstandig, onder eenkom-of
bekervormige bloembodem, metmeestal 1 stijl,enmetaxiele zaadlijsten.
Ca.10.000soorten(minderdan20families)wereldwijdverspreid,metvoorkeurvoortropische klimaten.
MyrtalesvertonenovereenkomstenmetLeguminosae,zokanb.v.hethypanthium van vele M. ongedwongen met dat van vele Caesalpiniaceae worden
vergeleken(zijhetdat dezesteedseenbovenstandig, i-hokkigvruchtbeginsel
hebben). De houtanatomie van vele Combretaceae benadert die van vele
Leguminosae.AlsvooroudersvanM.kunnenzekerookRosalesinaanmerking
wordengenomen.Hetintraxylairefloëem,datbijverrewegdemeesteMyrtales
optreedt, komt ook bijeen aantal Rosalesvoor {Cunoniaceaeen verwanten).
MyrtalesplaatstmensomsinwijderverbandalsbestanddeelvanMyrtiflorae,
waarbijindat gevalfamiliesalsHaloragaceae, GunneraceaeenHippuridaceae
tezameneenordevormen.
FAM. LYTHRACEAE

Kruidachtig, zelden houtig. Bladeren bijna steeds tegenoverstaand, soms
kransstandig, enkelvoudig. Stipulae afwezig of klein en vroeg afvallend.
Bloemenactino-ofzygomorf,metkom-ofbuisvormigebloembodem,2-slachtig, meestal 4-6-8-tallig. Kelkbladen valvaat, de kelkbuis dikwijls met aanhangselstussendelobben ('epicalyx'). Kroonbladen evenveel alsdekelklobben,somsontbrekend. Meeldraden gewoonlijk dubbelzoveelalsdekelklobben,meestalin2,zeldenin1krans,zeldenslechts1meeldraadaanwezig,zelden
vele,aan dekelkbuisrand gehecht. Vruchtbeginsel bovenstandig, zelden half
onderstandig, 2-6-hokkig, methoekstandige zaadlijsten, zelden i-hokkigen
met 1 wandstandigezaadlijst,gewoonlijk velezaadknoppen perhok(-2).Stijl
i. Doosvrucht of (soms) een noot. Zaden niet zelden gevleugeld, zonder
kiemwit.
Ca.500soorten(22genera),voornamelijkintropischAmerika,tevensinalle
subtropenenookwelingematigdeklimaten,overalterwereld.
Ammannia(20),inde(sub)tropen,gekweektalssierplant;Cuphea(200),inAmerikaen
opdePacifischeeilanden,veelsierplantenincultuur,inNederlandsetuinenC.lanceolata
(uitMexico);Lagerstroemia(40)(fig.67a),ZO.-AziëenAustralië,fraaibloeiendekleine
bomenofheesters,L. indicaaangeplantinalle(sub)tropen;Lawsonia(1),indeAfraziatischetropen,L.inermiseenheester,levert'henna'rodekleurstofvoorislamitischebaardenen nagels; Lythrum (30),wereldwijd verspreid,trimorfe bloemen (3stijl-enmeeldraadlengten,delangstemeeldradenmetdegrootstestuifmeelkorrels), inNederland L.
salicaria, gewonekattestaart; Peplis(3),ingematigdeklimaten vanhetN.halfrond, in
moerassen en vrijwel zonder bloemkroon. In Nederland waterpostelein, P.portulaca;
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Rotala (50), in alle (sub)tropen, in moerassen en soms gekweekt als sierplantje
(aquaria).
Pogingen om L. in kleinere families te verdelen (b.v. Lagerstroemiaceae,
Ammaniaceae, Lawsoniaceae, enz.) hebben schipbreuk geleden. Verwantschap
met Sonneratiaceae kan blijken uit deovereenkomstige embryonale ontwikkelingterwijl ook de stuifmeelkorrels inhoge mate overeenstemmen. Evenals bij
Myrtaceae ontluiken dekroonbladen kreukelig. Cleistogamie komt nogal eens
voor.
Oliniaceae, die Igenus(Olinia)omvatten,herbergen 8soortenheestersofbomen(inZ.enO.-Afrika enopSt.Helena),diezichvanLythraceaeonderscheideno.m.doorkantige
twijgen, een onderstandig, 3-5-hokkig vruchtbeginsel en een steenvrucht (zaden met
geplooidecotylen);zij vormen een schakel naar Rosales. De stuifmeelkorrels verschillensterk vandievan Lythraceaeenbenaderen dievan Melastomaceae.
Crypteroniaceae zijn 4boomsoorten (t genus: Crypteronia) inZO.-Azië.Zijhebben
kroonlozebloemen,eenbovenstandig, 2-3-hokkig vruchtbeginsel eneenmet2 kleppen
openspringende doosvrucht (de kleppen blijvend verbonden door de stijlvoet). Zaden
talrijk. C. zijn nognauwermetRosalesverbonden dan Oliniaceae(inhetbijzonder met
Cunoniaceae), maar anatomisch zijnzijnauwelijks vanLythraceaeteonderscheiden.
FAM. S O N N E R A T I A C E A E

Houtig (bomen). Bladeren tegenoverstaand, enkelvoudig, gaafrandig, leerachtig. Stipulae bijna afwezig. Bloemen actinomorf, alleenstaand ofin schermvormigetrossen,groot, 2-of i-slachtig,met klokvormig hypanthium. Kelkbladen
4-8. Kroonbladen evenveel als de kelkbladen, of ontbrekend. Meeldraden
talrijk (soms 12). Vruchtbeginsel met het basale deel van het hypanthium
vergroeid, 4-20-hokkig, met talrijke hoekstandige zaadknoppen. Stijl 1.Besof
doosvrucht. Zaad zonder kiemwit.
Een achttal soorten (2genera) in de Afraziatische tropen.
Duahanga (2),in ZO.-Azië, regenbosbomen in geheel Indonesië met uitzondering van
Sumatra, vrucht eensplijtende doosvrucht; Sonneratia (eenhalf dozijn soorten),inO.Afrika, Madagascar, ZO.-Azië tot op de Nieuwe Hebriden en Ryukyu Eilanden, b.v.
S.caseolaris, opbrakke slikken (mangrove),zeerzeldeninzoetwater.
S. zijn nauw aan Lythraceae verwant, zozeer zelfs dat samenvoeging werd
bepleit.Tevenswekthetbedenkingen dathethoutvanSonneratia enDuabanga
anatomisch sterk verschilt (door de verschillende groeiplaats of door taxonomische oorzaken?). Een breed opgezet biosystematisch onderzoek zou tot een
gewijzigde (of beter gefundeerde) systematiek kunnen leiden.
FAM. P U N I C A C E A E

Houtig (bladverliezende struiken of kleinebomen).Bladeren tegenoverstaand,
enkelvoudig. Stipulae afwezig. Bloemen actinomorf, okselstandig, groot, met
een groot, kruikvormig hypanthium. Kelkbladen blijvend, 5-8, valvaat.
Bloembladen 5-7, imbricaat, op de rand van de bloembodem ingeplant, kreukelig. Meeldraden talrijk, in vele kransen. Vruchtbeginsel onderstandig, 8-12196

hokkig, de hokken in 2-3 lagen onregelmatig boven elkaar (fig. 67b). Stijl 1.
Vrucht meerhokkig, besachtig,leerachtig,vlezig('ballausta'),elk hok met vele
zaden. Zaad groot, zaadhuid vlezig en sappig. Kiemwit ontbreekt.
Twee soorten (1genus),mediterraan tot in India.
Punica (2),granaatappel, P.granatum, alom gekweekt wegenseetbare vruchten enals
sierheester.Vruchtinkerkelijke kunstalsreligieussymbool.
Zaadlijsten in P. zijn asstandig in de onderste hokken van het vruchtbeginsel
maar wandstandigindehogere.Omdat dezaden vanP.eensarcotesta bezitten
en dus in moes gebed zijn, ontstaat de neiging dit met het vruchtmoes va/i
Sonneratiaceae te vergelijken, maar daar wordt het moes door de zaadlijst
gevormd. P.protopunica, eenendeem op Sokotra, heeft 1 krans van hokken in
het vruchtbeginsel.
Jeugdvormentoneneenafwisselende bladstand(vgl.Eucalyptus,juistandersom). Verwantschap met Lythraceae kan volgen uit de overeenstemming in
bouw van de zaadknop en uit de houtanatomie.
FAM. MYRTACEAE

Houtig (groenblijvende bomen of struiken). Bladeren enkelvoudig, tegenoverstaand,zelden afwisselend, leerachtig,gaafrandig, metdoorschijnende puntjes
(lysigeneolieklieren)indebladschijf. Stipulaeafwezig. Bloemenactinomorf,2slachtig,inverschillend gebouwdebloeiwijzen. Kelkbladen 4-5,blijvend, soms
gereduceerd of ontbrekend. Kroonbladen 4-5, meestal vrij. Meeldraden gewoonlijk zeer talrijk, zelden weinige,somsinepipetale bundels,helmdraden in
deknop teruggebogen ofgevouwen,zelden recht, vaak gekleurd. Helmbindsel
gewoonlijk met topklier. Vruchtbeginsel onderstandig (soms half onderstandig), door de bJoemsteel ommanteld, in aanleg 1-hokkig maar door binnenwaartsgroeiendezaadlijsten meerhokkigendaardoor metschijnbaar asstandige ('axiele') talrijke zaadknoppen. Stijl 1. Vrucht een hokverbrekende doosvrucht, besof steenvrucht, met weinigzaden.Zaden zeer zelden gevleugeld, al
dan niet met kiemwit.
Ca. 3000 soorten (ca. 100 genera), in de tropen, veel soorten in Australië,
schaars in de subtropen.
Onderfamilie Leptospermoideae. Doosvrucht. Z. halfrond (enige soorten in
ZO.-Azië.
Callistemon(ca. 20),AustraliëenNieuwCaledonië,sierheester (degekleurdehelmdraden, macrobiocarpie); Eucalyptus (500-600), in Australië en Tasmanië, O.-Indonesië,
bomenmetafwisselendblad(jongmettegenoverstaandebladeren),zeerveelaangeplantin
alle(sub)tropen,(brand)hout, oliën,herbebossing,b.v.E.globulus;Leptospermum(25),
in Maleisië,Australië,NieuwZeeland; Melaleuca(100),O.-Indonesië, Australië ende
Pacific, in de Molukken kajoe poetih olie van M. leucadendron; Metrosideros (40),in
Z.-Afrika, O.-MaleisiëenZ.-Pacific,zeerhard hout.
Onderfamilie Myrtoideae. Besofsteenvrucht. Bladeren altijd tegenoverstaand.
Alle tropen, vooral Amerika.
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Fig.68

Fig.69

Eugenia(800),alle(sub)tropen,inknopeenopenkelk,besvrucht.E.uniflora,Surinaamse
kers;Myrciaria(40),intropischZ.-Amerika,met2zaadknoppen perhok;Myrtus(een
dozijn),rond deMiddellandseZee,inW.-Indiëenzuidelijk N.-Amerika,M. communis,
mirte,karakteristieke mediterrane struik; Pimenta (15),intropisch Amerika, P. dioica
gekweekt(deonrijpe vruchten als'allspice');Psidium (120),intropischAmerika,inalle
tropen gekweekt enverwilderd P.guajava, goejave (fig. 68),eetbare vrucht; Syzygium
(100,inclusief Jambosa), indeAfraziatische tropen.Debloemknoppen (gedroogd)van
5.aromaticum,kruidnagel (gekweektinZanzibar endeMolukken).
Myrtaceae vormen met Lythraceae, Punicaceae en Sonneratiaceae een groep
nauw verwante families; embryologische gegevens ondersteunen o.m. deze
opvatting.
FAM. R H I Z O P H O R A C E A E

Houtig (bomen of struiken). Bladeren enkelvoudig, gewoonlijk tegenoverstaand, gaafrandig, leerachtig. Stipulae aanwezig, vroeg afvallend. Bloemen
actinomorf, 2-slachtig,zelden 1-slachtig,met hypanthium en (half) onderstandig vruchtbeginsel (min of meer vergroeid met stengelweefsel). Kelkbladen 48(3-16),vrijofdeelsvergroeid,blijvend. Kroonbladen evenveelals kelkbladen,
vaak gefranjerd. Meeldraden op de rand van de bloembodem, die ringvormig
gezwollen is (en dikwijls gelobd), met 4- tot veelhokkige helmknoppen.
Vruchtbeginsel 1-6-hokkig (tussenschotten somsonvolledig),met2 (i-talrijke)
zaadknoppen perhok aan hoekstandigezaadlijsten. Stijl 1. Vrucht 1-6-hokkig,
meestal een bes, soms openspringend, gekroond door de blijvende kelk, en 1
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zaadperhok.Zadengroot,meestalmetkiemwit,dezaadlobben meestal groen,
soms vivipaar (Rhizophoreae).
Ca. 120soorten (16genera), in de tropen.
Bruguiera(6),intropischAfrika, Z.-Azië,AustraliëerfdePacific,mangrovebomenmet
5-16-bladigekelkengespletenkroonbladen,kniewortelsbijB.gymnorhiza;Cassipourea
(70),tropen(ontbreekttussenCeylonenW.-Amerika);Rhizophora(eenhalfdozijn),alle
tropische slibkusten, mangrove-bomen met 4-bladige kelk en gavekroonbladen, vivipaar,metsomsmeerdanî mlanghypocotyl,b.v.R.mangle(AmerikaenW.-Afrika),en
R. mucronata(O.-Afrika entropischAzië).
Rhizophoraceae zijn grotendeels planten van de zilte tropische slikken
(mangrove vegetatie),en zij zijn vivipaar. De kiemplant ontwikkelt zichin het
aan de boom hangende zaad en valt met sterk ontwikkeld hypocotyl (fig. 69)
opdemodder;merkopdatviviparieookoptreedtbijandereniet-verwantemangroveplanten (Araceae).
Van Lythraceae verschillen Rhizophoraceae sterk door hun anatomie (door
debijzonderegroeiplaatsofveeleereentaxonomischeoorzaak?),maar daarentegenkomendestuifmeelkorrelsvanbeidefamiliessterkovereen.Zelfsverwantschapmet Tiliaceaeisweleens verdedigd.
FAM. LECYTHIDACEAE

Houtig (bomen ofstruiken).Bladerenenkelvoudig,spiraalsgewijs aangehecht,
inderegeldichtbijeen aandetakeinden. Stipulaeafwezig. Bloemen actinomorf
of zygomorf, 2-slachtig, met bekervormig hypanthium, alleenstaand of in
schermvormige trossen. Kelkbladen (2-)4-6. Kroonbladen 4-6(-8), zelden afwezig.Meeldraden talrijk, inmeerdan 1 krans,somsvrij, meestalde helmdradentot eenringvormige,asymmetrische androfoor vergroeid (vaak aan 1zijde
tot een groot, kapvormig orgaan), meeldraden soms ten dele staminodiaal en
dan eencorona vormend. Discus somsnaar binnen uitgegroeid en het vruchtbeginsel overdekkend. Vruchtbeginsel met hethypanthium vergroeid (door de
top van de bloemsteel ommanteld), 2-6(-veel)-hokkig, met talrijke (-1) zaadknoppen per hok. Stijl 1. Vrucht vlezig, leerachtig of houtig en dan met een
deksel openspringend ('pyxidium'). Zaden talrijk (of 1),zonder kiemwit, vaak
verhoutend.
Tussen 200-400 soorten (24 genera), in de tropen, voornamelijk
Amerikaanse.
Barringtonia(50),Afraziatische tropen, met i-zadige,sponsachtige vruchten (stinkend
vruchtmoes); Berthollelia(1), tropisch Amerika, B. excelsa levert para-noten;
Couroupita (20),tropisch Amerika, meeldraden vande'kap' fertiel, C.guianensis, kanonskogelboom, caulifloor, met grote kogelvormige houtige vruchten langs de stam;
Lecythis(50),tropischAmerika,meeldradenvande'kap'staminodiaal;Napoleona(7),
tropischAfrika, metstaminodialecorona(bloemkroon afwezig).
Lecythidaceae missen het voor de Myrtales gebruikelijke intraxylaire floëem,
en onderscheiden zich bovendien door meer anatomische kenmerken.
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Afwisselende bladeren en o.m. embryonale bouw leggen nog meer nadruk op
de afzonderlijke plaats van de Lecythidaceae, zo zelfs dat voorgesteld werd de
familie derangvan ordetoetekennen: Lecythidales. Barringtonia (en verwante
genera) verwierven dan te zamen de rang van familie, Barringtoniaceae.
Onderscheidingskenmerken waren de slechts aan de voet vergroeide meeldraden, en zij komen alleen in tropisch Afrazië voor. Daarentegen hebben -de
resterende Lecythidaceae een androfoor en blijven beperkt tot tropisch Amerika.
FAM. C O M B R E T A C E A E

Houtig (bomen, struiken of lianen). Bladeren enkelvoudig, tegenoverstaand,
kransstandig of spiraalsgewijs aangehecht. Stipulae afwezig. Bloemen actinomorf, 2-of i-slachtig,inaren, trossen ofpluimen,metbuisvormig hypanthium.
Kelkbladen 4-5(-6-8). Kroonbladen evenveel of ontbrekend. Meeldraden
talrijk, in(i-)2(-meer)kransen. Vruchtbeginsel onderstandig, i-hokkig, meestalmet 2-4(zelden -6)hangende zaadknoppen (aaneenlangefuniculus). Vrucht
i-zadig, niet openspringend, leerachtig of een steenvrucht, vaak gevleugeld of
kantig. Zaad zonder kiemwit.
Ca. 450 soorten (18 genera), in de tropen.
Combretum (230), tropen (ontbreekt in Australië), soms lianen, in de regel savannestruiken; Conocarpus (1), in (sub)tropisch Amerika en tropisch Afrika; Laguncularia
(2), in tropisch Amerika en tropisch W.-Afrika, mangrovestruik met ademwortels,
b.v.L.racemosa; Lumnitzera(2),tropischO.-Afrika,ZO.-Azië,N.AustraliëenPacific,
in mangrove L. littorea, rood bloeiend, met kniewortels; Quisqualis (17), Afraziatische tropen, halfklimmend, bladstand variabel (afwisselend, maar aan jonge scheuten tegenoverstaand en bloemen verschillend gekleurd) bij Q. indica, een klimmendesierplant; Terminalia (200),tropen,met karakteristieke vertakking, T.catappaen T.
chebula leveren Myrobalanen,zijn sierbomen meteetbare vruchten.
Dehoutanatomie van Combretaceae duidt opverwantschap met Rosales, maar
ook met Sapindaceae. De stuifmeelkorrels evenwel gelijken op die van
Melastomaceae en Lythraceae.
FAM. MELASTOMACEAE

Houtig (struiken, zelden bomen of kruidachtig, zelden lianen of epifyten).
Bladeren tegenoverstaand, soms kransstandig, met palmate nervatuur, 3(-o,)
gebogen en aan de bladtop samenkomende hoofdnerven. Stipulae afwezig.
Bloemen meestal actinomorf, 2-ofzelden 1-slachtig,met beker- of buisvormig
hypanthium. Kelkbladen 3-5. Kroonbladen evenveel. Meeldraden 2 maal zo
veel als de kroonbladen en in de knop naar binnen gebogen (de helmdraad vaak met knieengekromd),helmknop mettopporie, vaak met aanhangsels aan het helmbindsel (androecium meermalen zygomorf). Vruchtbeginsel (half-)onderstandig, soms vrij in de bloembuisbeker, (i-)3"5 (-meer)hokkig, met talrijke zaadknoppen. Stijl 1. Bes of doosvrucht. Zaden talrijk,
klein, zonder kiemwit.
Ca. 4000 soorten (ca. 200 genera), in de tropen, voornamelijk Amerika,
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Fig.70

Fig.71

schaars daarbuiten.
Bertolonia (10), Brazilië, sierplanten met gevlekt blad (kruisingen met Sonerila als
sierplanten);Dissotis(140),Afrika bezuidendeSahara,enigesoortenalsfraai bloeiende
'onkruiden' in alle tropen, b.v. D.rotundifolia; Leandra (200),in tropisch en Midden
Amerika; Medinilla (300), tropisch Afrazië, enige opvallende sierplanten; Memecylon
(200),tropisch Afrazië, AustraliëendePacific, met i-hokkigvruchtbeginsel, een brug
tussenMyrtaceaeenMelastomaceae;Melastoma(50),inZO.-Azië,Pacific;Sonerila(70),
insubtropischAzië,met3-talligebloemen,alssierplantb.v.S.margaritacea(uitJava);
Tibouchina(250),intropischAmerika.
Melastomaceae zijn gemakkelijk herkenbaar aandekarakteristieke bladnervatuur (die zelden elders voorkomt, b.v. sommige Lauraceae (Cinnamomum),
Caesalpiniaceae (Phanera), Loganiaceae (Strychnos) ) en aan de bijzondere
meeldraden (fig. 70). Aluminiumverbindingen worden door Melastomaceae
opgehoopt. Voorstellen om Melastomaceae inkleinerefamilies tesplitsen (b.v.
Memecylaceaé) hebbengeenbijvalgevondenalisdefamilieMelastomaceae toch
kennelijk een weinig samenhangende natuurlijke groep.
FAM. OENOTHERACEAE (ONAGRACEAE)

Kruidachtig,zeldenstruikenofkleinebomen.Bladerenenkelvoudig tegenoverstaand of spiraalsgewijs gerangschikt. Stipulae in de regel afwezig. Bloemen
actinomorf, zelden zygomorf, meestal 2-slachtig, 4-tallig (hypanthium bekerof buisvormig verlengd boven het vruchtbeginsel), okselstandig of in bloeiwijzen. Kelkbladen (2-3-)4(-5-6), valvaat. Kroonbladen (2-)4(-vele),zelden ontbrekend, vaak genageld, gedraaid of deels elkaar dekkend. Meeldraden 8-4,
somsminder,somstot 12.Vruchtbeginsel onderstandig,meestal4-hokkig (1-6hokkig), met 1tot talrijke zaadknop(pen) per hok. Stijl 1,omgeven door een
kussenvormige discus. Doosvrucht (meestal hokverbrekend), bes, noot of
nootje. Zaad soms gekuifd, zonder kiemwit.
Ca.650soorten (20genera),wereldwijd verspreid,vooralinwarme klimaten
van N.-Amerika.
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Circaea(7),gematigde klimaten van het N. halfrond, vrucht een borstelharig nootje, in
Nederland 3soorten heksekruid, b.v. C.lutetiana, groot heksekruid; Chamaenerion(10),
inkoeleengematigdeklimaten van hetN.halfrond, b.v. C.angustifolium, wilgeroosje,in
Nederland; Clarkia (ca. 30), westelijk N.-Amerika, Chili, gekweekt als zaaibloem in
Nederland, b.v. C.pulchella; Epilobium (215),in koeleen gematigde klimaten der gehele
aarde,zaad metkuif,inNederland eentiental soortenbasterdwederik envelekruisingen;
Fuchsia(100),MiddenenZ.-Amerika, NieuwZeeland,Tahiti,besvrucht,sierplanten met
eindeloos variabele bloemen, als cultivars veel gekweekt; Ludwigia (incl. Jussieua, 75),
wereldwijd verspreid, vooral in tropisch Amerika, in Nederland misschien nog waterlepeltje, L. palustris; Oenothera (80),in gematigd en tropisch Amerika, in Nederland een
tiental teunisbloemsoorten min ofmeeringeburgerd, b.v.O. biennis,gewone teunisbloem
en O.'lamarckiana', het verkeerd gekozen voorbeeld van dejuiste 'mutatietheorie'.
Oenotheraceae werden o p grond van de binnen de familie zeer sterk verschillende vruchten onderverdeeld, of kleine families werden incidenteel afgezonderd,
zo b.v. Circaeaceae, Epilobiaceae, enz. Steun hiervoor bleef ontbreken. D e
plaats van Oenotheraceae in Myrtales was ook in discussie (b.v. wegens de afwijkende stuifmeelkorrels), m a a r het intraxylaire floëem en de onmiskenbare
verwantschap van Ludwigia soorten met Lythraceae wettigen o.m. deze rangschikking. O. zijn dikwijls moeras- en oeverplanten.
Een viertal kleine families vindt nog een plaats in Myrtales. Gunneraceae(met 1 genus:
Gunnera,1(30-50 soorten)wordennietzeldenmetHaloragaceaeverenigd. Van die familie
(zie beneden) onderscheiden zij zich echter dikwijls op het eerste gezicht door hun
afmetingen :sommige Gunneraceaehebben bodemstandige rozetten van kolossale bladeren (meer dan 2 m overdwars). Meer principiële verschillen zijn o.m. de stipulaire
uitgroeisels in de bladoksels (priem- of schubvormig), die grote afmetingen kunnen
aannemen,afwezige bracteolen 1 zaadknop samenmetsecundairkiemwitentenslotteeen
klein embryo in het i-hokkig vruchtbeginsel. De zaadknop heeft 1 integument. Bovendien bevinden zichin stengel, en bladvoetcellen symbiontische blauwalgen (Nostoc).
Gunneraceae komen op vrij grote hoogte voor in de tropen (ontbreken op het Aziatisch continent en in Australië), in Afrika, Madagascar, Indonesië, Tasmanië, Nieuw
Zeeland,Antarctica,HawaiieninZ.-enMiddenAmerika.Vaakzijnhet indrukwekkende
gewassen op koele, vochtige, moerassige groeiplaatsen. Op Indonesische bergen G.
macrophylla, een harig, overblijvend, kruipend kruid dat op Petasites (groot hoefblad,
Asteraceaé) lijkt.

Trapaceae, die beter Hydrocaryaceae kunnen heten, worden d o o r 3 soorten
waterplanten vertegenwoordigd. Zij laten zich dadelijk onderscheiden d o o r de
drijvende, breedbladige, bladrozetten aan het einde van bebladerde ondergedoken stengels. Deze ondergedoken bladeren lijken o p veervormige wortels. De
bloem is 4-tallig en de bladsteel gezwollen. D e steenvrucht is tonvormig, m a a r
de vlezige buitenlaag verdwijnt spoedig en dan blijft een groot, vreemd gevormd endocarp over, met 2-4 grote, scherpe, doornachtige uitsteeksels, de
blijvende verharde kelkbladen. De waternoot, T. natans, witbloemig, k w a m
lang geleden ook in Nederland voor. Het zaad heeft sterk verschillende lobben.
Hydrocaryaceae ( 1genus : Trapa) komen overigens in alle warmere klimaten
van E u r o p a en Afrazië voor, de zaden worden in Azië gegeten.
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Theligonaceae (i genus: Theligonum) zijn 3soorten kruiden; geografisch zijn zij heel
bijzonder: zij komen voor op de Kanarische Eilanden, rond de Middellandse Zee,in
ZW.-ChinaeninJapan.ZijwordenookwelCynocrambaceaegenoemdofThelygonaceae
gespeld.
Tegenoverstaande,vlezige,eirondebladeren(somspaarsgewijsvergroeidestipulae),1slachtigebloemenin3-bloemigebijschermen,demannelijke bloemen 6-30 meeldraden
opeenholhypanthiumeneen2(-5)-lobbigenkelvoudigbloemdek,devrouwelijkebloemeneen 3-4-lobbigbloemdek,eneenonderstandig (tenslottebovenstandig) vruchtbeginselmeteendoor schevegroeiophetlaatst bodemstandige stijl(1zaadknopwaaruit
eensteenvruchtmetkiemwithoudendzaadzichontwikkelt),herinnerenaanveleandere
families. Het staat dan ook lang niet vast waar denaaste verwantschap moet worden
gezocht.Terwijl Urticaceaeof Rubiaceaedeaandacht trokken ofook Portulacaceae,is
misschien een plaatsing naast Haloragaceae het best verdedigbaar. Niettemin zoueen
vergelijkend onderzoek kunnen uitwijzen dat Centrospermae (Portulacaceae Caryophyüaceae- Chenopodiaceaé)denauwstebindingenmet Theligonaceaevertonen.
Dialypetalanthaceae zijn 1boomsoort in Brazilië (Dialypetalanthusfucescens)met
enkelvoudige,tegenoverstaande bladeren(grote,aan devoetvergroeide intrapetiolaire
stipulae)enmetolieklieren.Debloemenmetgefranjerde discus,4vrijekelk-enkroonbladen,en 16-25meeldraden(helmknopindelengtesplijtendenmetzeerbreedhelmbindsel)zijn 2-slachtig,actinomorf,en staan inpluimen.Het onderstandige vruchtbeginsel
is2-hokkig,mettalrijkezaadknoppenaanmarginalezaadlijstendiedoorinwaartsegroei
van de carpellen centraal staan. Stijl 1(2 stempels). Vrucht droog, na rijping door
blijvende kelkbladen gekroond, aan de top openspringend, waarna talrijke, smalle,
spoelvormige,puntigezadenmetoliehoudend kiemwitontsnappen.
Oorspronkelijk werddefamilie met Rubiaceae verenigd (waar velekenmerken voor
pleiten)maardehoutanatomieendeolieklierenwarenaanleidingMyrtalesteverkiezen.
DuidelijkebindingenmetRubiaceaemogenechternietwordenvergeten.
FAM. HALORAGACEAE

Kruidachtig,somsenigszins verhoutend. Rhizoom monopodiaal. Bladeren tegenoverstaand, kransstandig of spiraalsgewijs aangehecht (bij waterplanten
somsdimorf). Stipulae afwezig of vertegenwoordigd door schubben of priemvormigeuitgroeiseltjes. Bloemen actinomorf,meestal 1-soms2-slachtig,(1-3-)
4-tallig,alleenstaand ofincymeuze bloeiwijzen, klein.Kelk en kroonbladen 24,vaakontbrekend. Meeldraden 2maalzoveelalsdekelkbladen, somsminder
(-2). Vruchtbeginsel onderstandig, 4-1-hokkig, met 1hangende zaadknop (2
integumenten) per hok. Stijlen 1-4.Noot of splitvrucht of steenvrucht. Zaad
met oliehoudend kiemwit en een groot embryo.
Circa 150soorten (7genera), wereldwijd verspreid, zeldzaam in de tropen.
Halor(h)agis(60),voornamelijk Z.halfrond (o.m.Australië);Myriophyllum (40), wereldwijd verspreid,inNederlandinzoetwater3soortenvederkruid,enM.brasilienseals
kasplant (eetbaar, in tropische visvijvers gekweekt); Proserpinaca (3), oostelijk N.Amerika,inmoerassen.
Haloragaceae (ook Halorrhagidaceaeen Halorhagaceae gespeld)zijnwater- of
moerasplanten, op enkele uitzonderingen na. Verwantschap met Oenotheraceae valt niet te ontkennen (Myriophyllum bezit de zeldzaam voorkomende, maar voor Oenotheraceae karakteristieke 4-kernige embryozak), maar de
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afwezigheid van intraxylair floëem, vrije stijlen (of zittende stempels)en zaden
met kiemwit zijn o.m. duidelijke verschillen. Samen met Hippuridaceae en
Gunneraceae (zie boven) werden zij als een orde Haloragales beschouwd.
Veel andere verwantschappen zijn in discussie (geweest), b.v. met Datiscaceae.
4 Orde Thymelaeales
Meestal houtige planten met vaak intraxylair floëem. Bladeren enkelvoudig,
tegenoverstaand of soms verspreid, meestal zonder stipulae; indien stipulae
aanwezig,dan vaak weinigontwikkeld. Bloemen meteenkom- of bekervormige, vaak gekleurde bloembodem, actinomorf, 4-5-tallig. Kelk 4-5-bladig of
-slippig. Bloemkroon afwezig of slechts weinig en dan vaak als schubben ontwikkeld, 4-5-tallig. Meeldraden in 1of 2 kransen, zelden 00, op de kelkbuis
ingeplant. Discus soms aanwezig. Vruchtbeginsel bovenstandig, 1-12-meestal
1-of 4-hokkig met 1 of weinig zaadknoppen met 2 integumenten.
De omvang en samenstelling van deze orde is nog niet zeker. Zo worden de Penaeaceae samen met de Thymelaeaceae wel in de Myrtales, de Geissolomataceae ook inde
Penaeaceae,zijhetals'anomaal'genus,geplaatst.Deplaatsingvandezekleinefamilies
is zeer onzeker. De Thymelaeaceae staan meer of minder geïsoleerd maar zouden in
de Myrtaleswel passen wanneer er niet een opvallende relatie tot de Euphorbiaceae
bestond in het type pollenkorrel. Voorlopig dient de orde dan ook gehandhaafd te
blijven.
FAM. T H Y M E L A E A C E A E

Meestal struiken, zelden bomen ofkruiden, met netvormig verbonden groepen
van bastvezels en intraxylair floëem. Bladeren verspreid of tegenoverstaand,
gaafrandig, zonder stipulae. Bloemen meestal in aren of trossen of zelden
alleenstaand, 4-5 (zelden 3of 6)-tallig, meestal 2-slachtig. Bloembodem komtot bekervormig. Kelkbladen 4-5,gekleurd. Kroonbladen evenveel of ontbrekend, meest als verschillend gevormde schubben aan de rand van de bloembodem.Meeldraden meest 2maalzoveelalsdekelkbladen,evenveelofsoms2;bij
i-slachtige bloemen is de stamper rudimentair. Discus vaak aanwezig.
Vruchtbeginsel bovenstandig, meestal i-hokkig,soms2-12-hokkig,met 1 hangende, anatrope zaadknop per hok; stijl 1,met van debasis van het stijlkanaal
uitgaande obturator. Vrucht een nootje, bes, steenvrucht of loculicide doosvrucht. Zaden zonder of met weinig endosperm.
48genera met 650soorten over degehele wereld verbreid, maar vooral in de
warme gematigde streken.
Aquilaria(20),Indomaleisischegebied, Wikstroemia(60),AziëenOceanië,Daphne(50),
Europa, Azië en N.-Afrika, Thymelaea (25), mediterrane gebied tot Centraal Azië,
Passerina(15),Z.-Afrika, Daphnopsis(46),WestIndiëentropischcontinentaalAmerika.
Aquilariaagallocha,adelaarshout(aromatisch)enmedicinaal(LignumAloes),Daphne
mezereum, peperboompje, medicinaal (Cortex Mezerei). Uit de bast van Edgeworthia
papyriferaenanderesoortenuitJapanwordtMizumatapapiergemaakt.Lagettalintearia
uitWest Indiëleverttextielvezels.
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De Penaeaceae zijn heesters met kleine, leerachtige, tegenoverstaande bladeren met
rudimentairestipulae.Bloemenindeokselsvandebladeren,2-slachtig,meteenbekervormige,gekleurdebloembodemen4kelkbladen.Kroonontbreekt. Meeldraden4,met
dekelkbladenafwisselend. Vruchtbeginselbovenstandig,4-hokkigmet2of4zaadknoppenperhok;stijl 1.Deloculicidedoosvruchtbevatmeestalslechts1 zaadperhok.Zaad
metnucleairendosperm.
5generametca.25soorten inZW.-Kaapland.
GeissolomataceaemetalleenGeissolomamarginatum inZW.-Kaapland. Eenstruikmet
tegenoverstaande,altijd groenebladerenmetrudimentairestipulae.Bloemenindebladoksels, 2-slachtig, door bracteeën omgeven. Bloembodem vlak. Kelkbladen 4. Kroon
ontbrekend.Meeldraden8.Vruchtbeginselbovenstandig,4-hokkigmet2zaadknoppen,
perhok;stijl 1. Vruchteenloculicidedoosvrucht. Zadenmetendosperm.
5 Orde Proteales
FAM.PROTEACEAE
Houtig (bomen, heesters of halfheesters) of kruiden. Bladeren meestal enkelvoudig,verspreidofsomsdichtopeenenschijnbaar inkransen,vaakdikenleerachtig,zonderstipulae.Bloemeninaren,trossenofhoofdjes endandicht opeen
enomgevendoor opvallend gekleurdegrotebractee-achtigebladeren. Bloemen
indebloeiwijze alleen of inparen indeokselsvan bracteeën. Bloemen 2-slachtigofdoor reductie i-slachtig,meestal actinomorf. Bloemdek enkelvoudig,4tallig. Bloemdekbladen aan de top vaak lepelvormig verbreed, in de knop
buisvormig vergroeid ofsamenhangend, latergeheeloften delevrijen teruggeslagen. Meeldraden 4, epipetaal, met de bloemdekbuis vergroeid en meestal
alleenantheren vrij.Vruchtbeginsel bovenstandig,somsopgynofoor, 1-hokkig
met i-veel zaadknoppen; stijl 1. Een bekervormige of uit honingschubben
bestaande discus meestal aanwezig. Vrucht een kokervrucht, noot of steenvrucht. Zaden somsgevleugeld, zonder endosperm.
Ca. 60genera metca. 1.400soorten. Overwegend ophetZ.halfrond, vooral
in Australië en Zuid-Afrika.
Persoonia (72),Australië, Protea (meer dan 100),van de Kaapprovincie tot Ethiopië,
Leucospermum(40),Z.-Afrika, Leucadendron(75),Kaapprovincie(L.argenteum,zilverboom), Grevillea (170), Australië en aangrenzend deel van Polynésie, Hakea (115),
Australië en Tasmanië, Roupala (50), tropisch en subtropisch Z.- en M.-Amerika,
Banksia(40),Australië,TasmaniëenNieuwGuinea.
Indebetreffende landenwordteenaantalsoortenalssierplantengekweekt.InEuropa
worden Macadamia tenuifolia en M. tetraphylla, Australische hazelnoot met eetbare
vruchtenenGuevinaavellana,Chileensehazelnootmeteetbarezadengekweekt;zijzijn
nietwinterhard enmoeten 'swintersinkassenworden overgehouden.
De familie staat geïsoleerd maar vertoont enige overeenkomsten met de
Penaeaceaeen Geissolomataceae van de Thymelaeales.
FAM. ELAEAGNACEAE

Houtige planten (meestal struiken, zelden bomen) zonder intraxylair floëem.
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Bladeren meestal verspreid of zelden tegenoverstaand. De vegetatieve delen
met schild- of stervormige, witachtig glanzende haren. Bloemen in trossen of
aren of alleenstaand, meest 4-tallig, 1-of 2-slachtig. Kelk buis- of schotelvormigvergroeid, 4(-5)-slippig. Kroon ontbrekend. Discus ringvormig of gelobd,
klierachtig. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig met 1 basale, anatrope
zaadknop met 2 integumenten; 1stijl. Vrucht een door de vlezig geworden
kelkbuis omsloten noot en daardoor steenvruchtachtig. Zaden zonder of met
weinig nucleair endosperm en dikke cotylen (fig. 71).
Ca. 65soorten in 3genera in Europa, N.-Amerika, Azië en Australië.
Hippophaë (2), in Europa en Azië, Elaeagnus (60), op N. halfrond en in Australië.
ffippophaërhamnoides, duindoorn,meteetbarevrucht;Elaeagnussoortenalssierheester
gekweekt.
De Proteaceae en Elaeagnaceae hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: zij hebben beide sterk perigyne bloemen waarin de petalen sterk
gereduceerd zijn of verdwenen; de kelk is 4-tallig, valvaat en vaak kroonachtig; de zaden hebben geen of weinig endosperm; de stengeldelen hebben
tannine producerende cellen en de bladeren hebben geen stipulae. De
Elaeagnaceae werden vroeger ondergebracht in de Myrtales of Thymelaeales.
6 OrdeHippuridales
Een orde met slechts één familie waarvan de systematische plaats uitermate
onzeker is.Zie bij Haloragaceae.
FAM. HIPPURIDACEAE

Overblijvende, kruidachtige water- of moerasplanten met kruipende wortelstok en kransstandige, lijnvormige bladeren, zonder stipulae. Bloemen alleenstaand in de bladoksels, klein, 2-slachtig, met weinig ontwikkelde, bochtige
kelkzoom en zonder kroonbladen en met één meeldraad. Vruchtbeginsel onderstandig, i-hokkig,met 1 hangende,anatropezaadknopen 1 stijl.Vruchteen
noot. Zaad met endosperm.
AlleenHippuris vulgaris,delidstengel,ophet N.halfrond, inZ.-Amerika en
Australië.
7 Orde Cornales
Houtigeplanten metenkelvoudige bladeren. Bloemeninschermvormige bloeiwijzen metmeeldraden in 1-4kransen eneenbovenstandig, 1-4-hokkigvruchtbeginsel. Discus aanwezig.
Vier kleine families in de tropen en een grotere familie op het N. halfrond.
AlgemeenwordtdeordenauwverwantgeachtmetdeRosales. Enkelegenera
van de Cornaceaewerden vroeger wel tot de Saxifragaceae en Grossulariaceae
gerekend. Chemotaxonomisch vormt de orde een duidelijk geheel.
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FAM. CORNACEAE

Houtige, soms klimmende planten, zelden kruiden. Bladeren enkelvoudig,
tegenoverstaand ofsomsverspreid,stipulaemeestalafwezig. Bloeiwijzecymeuzeschijnschermen, trossen ofhoofdjes, somsomgeven door kroonbladachtige
schutbladen. Bloemen 4(-5)-tallig, 2-slachtig of door reductie i-slachtig.
Kelkbladen klein. Kroonbladen soms ontbrekend. Meeldraden evenveel als
en alternerend met de kroonbladen. Vruchtbeginsel onderstandig, 1-4-hokkig, met 1zaadknop per hok; 1 stijl. Discus epigyn, meestal gelobd. Vrucht
een 1-4-hokkige steenvrucht of een 1-4-zadige bes.Zaden met endosperm.
Meerdan90soortenin 12genera,voornamelijk ophetN.halfrond, vooralin
N.-Amerika en Azië.
Cornus (45),N. halfrond, Aucuba (3),Azië. Sierheesters: Aucubajaponica en Cornus
soorten.
Fam.Alangiaceae, 1genus met 18soorten in tropisch Aziëen Polynésie. Bloemen in
cymeuzeschijnschermen, getandekelkzoomendikkekroonbladen. Vruchtbeginselonderstandig, i-2-hokkig.
Fam. Nyssaceae, 2 genera met ca. 10 soorten in tropen en subtropen. Bloemen in
schermen,hoofdjes oftrossen,devrouwelijkebloemenvaakalleenstaand,veelalmeteen
bekervormigekelk,zonderofmetkroonbladen.Meeldraden,8-16.Vruchtbeginselonderstandig,meest i-hokkig.
Fam. DavidiaceaemetDavidiainvolucratauitTibetenWest-China.
Fam. Garryaceaemet 1 genusenca. 15 soortenvanCalifornietot Guatemala enCuba.
Planten2-huizig.Bloemeninkatjes-achtige,hangendepluimen.Mannelijkebloemenmet
enkelvoudig,4-deligbloemdek,alternerendemeeldradenenrudimentairvruchtbeginsel;
vrouwelijke bloemennaakt,met i-hokkigvruchtbeginsel.
8 Orde Santalales
Houtig of kruidachtig, vaak (halfjparasieten. Bladeren spiraalsgewijs aangehecht óf tegenoverstaand, enkelvoudig. Stipulae afwezig. Bloemen vaak 1slachtig,metbloemdekofmetkelkenkroon.Meeldradenin 1 of2(-3)kransen.
Vruchtbeginselmeestalonderstandig,aanvankelijk 1-3(-s)-hokkig,tenslotte 1hokkig, met 1(hangende) zaadknop. Zaadknop zonder of met i(-2) integument(en), soms zaadlijst en zaadknoppen niet of nauwelijks gedifferentieerd.
Zaad met kiemwit.
Een tiental families, wereldwijd verspreid, in alle niet-arctische klimaten.
FAM. OLACACEAE

Houtig (bomen of struiken of lianen, soms half-parasiet). Bladeren spiraalsgewijs aangehecht, meestal gaafrandig. Bloemen klein, actinomorf, meestal 2slachtig,incymeuze bloeiwijzen. Kelk meestalzeer klein,4-6-tandig, maar na
debloeigewoonlijk sterkvergrootengekleurd,blijvend. Kroonbladen 4-6, vrij
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ofvergroeid. Meeldraden4-i2(-i5), in 1-3 kransen. Discusaanwezig, ringvormig. Vruchtbeginsel boven- of pseudo-onderstandig (vergroeid met discus),
soms in de voet 3-5-hokkig, van boven i-hokkig, met 1stijl (2-5-lobbig) en1
hangende,axielezaadknop perhok. Besofsteenvrucht, i-zadig.Zaad met veel
kiemwit.
Ruim 200 soorten (ca. 25genera), in alle tropen.
Coula (1), boom in W. Afrikaans regenbos, C. edulis,kiemwit eetbaar, vet- en
zetmeelrijk; Heisteria (45), in Z.-Amerika meer dan 40, in W.-Afrika 1soort. Kelk
bloemkroonachtig, onder devrucht; Olax(35), in de Afraziatische tropen. Zaadknop
zonderintegument;Ximenia(5),inalle(sub)tropen,meeldradenafwisselend mettepalen.
X.americanameteetbare vruchten (vethoudend).
Eentientalfamilies werd uit Olacaceaeafgezonderd, b.v. Coulaceae, Heisteriaceae,enz.),maar ditontmoette geenbijval. Ook wachten eenhalfdozijn genera
op een verantwoorde plaats hetzij binnen Olacaceae, hetzij (ver) daarbuiten.
En tenslotte worden Olacaceaeen verwanten ook als orde, Olacales, opgevat.
De verwantschappen van Olacaceaezijn onduidelijk maar zeker veelzijdig.
Alsanatomische bijzonderheden moeten harsgangen enmelksapvaten worden
genoemd, die hier en daar bij Olacaceae aanwezig zijn. Gewoonlijk worden
Celastrales en Proteales allereerst als verwanten gezien.
Octoknemaiseengenusvan7 soortenbomenenstruikenintropischW.-Afrika, datvan
Olacaceae verschilt door een onderstandig vruchtbeginsel en een zeer merkwaardige
placentatie. De zaadlijst is basaal en centraal ingeplant, stijgt als een draad vrij inde
vruchtbeginselholteomhoognaardetopdaarvanenhechtzichvast;vervolgenshangen3
zaadknoppen vandat punt uit,elk aan eenlangefuniculus omlaag.Dit gevoegd bijde
sterharen op blad en bloem mag voldoende reden zijn om Octoknemataceae als een
familie te aanvaarden. Daartegenover staat de mening dat Octoknema niettemin in
Olacaceaegeplaatstmagworden (b.v.Coulaheeft ooksterharen).
Opiliaceaezijneen60-talsoorten bomenofstruiken,dieinalletropen voorkomen(6
genera), vooral in Azië. De bloem heeft 4-5 kroonbladen en geen of een nauwelijks
zichtbare kelk, een4-5-deligeof-lobbige discusonder het vruchtbeginsel, terwijl de1hokkige steenvrucht éénvethoudend zaadzonderzaadhuid bevat.
FAM. S A N T A L A C E A E

Houtig (bomen of struiken) of kruiden, vaak half-parasieten. Bladeren spiraalsgewijs aangehecht of tegenoverstaand. Bloemen meestal klein, alleenstaand of in bloeiwijzen, actinomorf, 1- of 2-slachtig en 1- of 2-huizig.
Bloembodem bekervormig. Bloem met 1 krans van 3-6 kelkbladen (vaak
bloemkroonachtig gekleurd).Aan devoet van dekelkbladen (valvaat in knop)
een haarbosje, tegenover de meeldraden, en deze evenveel als de kelkbladen.
Vruchtbeginsel in de regel onderstandig en vergroeid met de bloembodem, of
bovenstandig en met een nectar uitscheidende discus, met 1stijl en 2-4 zaadknoppen, hangend aan een centrale zaadlijst, zonder of met 1 integument.
Embryozak uit de zaadknop naar buiten stulpend. Vrucht een i-zadige steenvrucht of noot. Zaad zonder zaadhuid, met kiemwit.
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Ca.400soorten(35genera),wereldwijd verspreid meteenvoorkeur voor vrij
droge streken, in gematigde en (sub)tropische klimaten.
Osyris(7),inZ.-Europa, Afrika enZ.-enO.-Azië,O. albaeenverhoutend struikje met
geurige,gelebloempjesenrode'besjes'ronddeMiddellandseZee,eenwortelparasietop
vele waardplanten; Santalum(19), in ZO.-Azië, Australië en Hawaii, S. album, wit
sandelhout, is welriekend, vrijwel uitgeroeid; Thesium(220), Europa en Afrika,
zeldzaam in AziëenAustralië, T.alpinum, witbloemig,in Middeneuropese gebergten.
ZeerzeldzaaminNederland (misschienaluitgeroeid)2soortenbergvlas,T. humifusum
(duinbergvlas)enT.pyrenaicum(weidebergvlas).
Santalaceae zijn nauw aan Loranthaceae verwant en voornamelijk daarvan
verschillend door een aantal duidelijk herkenbare zaadknoppen (meestal 3,
Loranthaceae geen duidelijk onderscheiden zaadknoppen). Voorts zijn
Santalaceae wortelparasieten of niet parasitair terwijl Loranthaceae bovengrondse(half)parasieten zijn. Verbindingen met Celastralestreden opde voorgrond en misschien moeten Olacaceae tot de voorouders van Santalaceae
worden gerekend (stuifmeelkorrel overeenkomsten).
Misodendraceae (Myzodendraceae) zijn een kleine familie van parasitaire
struikjes (zonder bladgroen) op Nothofagus, tezamen 11 soorten (1 genus:
Misodendrori).Dehelmknop is i-hokkig,demannelijke bloem isnietmeer dan
1meeldraadindeokselvaneenbractée(geenkelkofkroon)endebladeren zijn
heelklein,leerachtig, somsnietmeerdan schubjes.Misodendraceae worden als
afstammelingen van Santalaceae beschouwd.
FAM. LORANTHACEAE

Houtig of kruidachtig, half-parasieten (bladgroen in blad en/of stengels).
Bladeren leerachtig, tegenoverstaand of kransstandig. Bloemen in trossen of
schermen, opeengedrongen, 2-of i-slachtig, 1-of 2-huizig, actinomorf, zelden
zygomorf, met 2-3-talligbloemdek. Meeldraden evenveelalsdetepalen, epitepaal,vrijofvergroeid (mettepaal).Vruchtbeginsel indebloembodem ('bloemas') ingebed en daarmee vergroeid, gewoonlijk zonder differentiatie tot zaadlijst en zaadknop. Stijl 1 of ontbrekend. Vrucht een bes of steenvruchtachtig, met slijmige, klevende binnenlaag en 1zaad. Zaad zonder zaadhuid, met
kiemwit en 2-6 cotylen (3 embryonen).
Ca. 1400soorten (40genera), voornamelijk in de tropen.
Arceuthobium (15),N. halfrond enopJava, A.minutissimum (Himalaya)isdekleinste
tweezaadlobbige,A. oxycedri,inZ.-Frankrijk opJuniperus;Loranthus(ca.500),voornamelijk in de Afraziatische tropen, 1soort, L. europaeus in Z.-Europa op beuken en
Castanea; Phoradendron (200), in N.- en Z.-Amerika en in W.-Indië, P. flamm isde
Amerikaansemistletoe;Phthirusa (55),intropischAmerika;Psittacanthus(80),intropischAmerika; Viscum (65),voornamelijk inAfrika, ontbreekt inAmerika, V. album,
maretak of mistletoe of vogellijm, 2-huizig, ook in Nederland op appel, meidoorn,
populier,enz.
Loranthaceae parasiteren enzijn aan boomtakken gehecht (zelden aan wortels,
b.v.Nuytsia, eentot 10mhogeboominW.-Australië).Haustoriëndringeninde
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gastheer door en maken zieh via open verbindingen tussen de vaatstelsels van
gastheerenparasiet van voedselmeester. Defamilie laatzichin2 onderfamilies
rangschikken: Loranthoideae, met een richeltje onder de tepalen, dat uit de
bloemsteel ontspringt, de 'calyculus' (denkelijk 2 versmolten bracteolen) en
Viscoideae(hierontbreekt decalyculus).Meerdaneendozijn families werden te
eniger tijd uit Loranthaceae afgezonderd (b.v. Viscaceae, Arceuthobiaceae,
Nuytsiaceae, enz.), maar zonder steun te ondervinden.
Drie kleine families die nadere studie behoeven om tot conclusies te kunnen komen
betreffende de plaatsen die zij in het systeem behoren in te nemen, zijn b.v.
Dipentodontaceae, Grubbiaceae en Cynomoriaceae. De eerstgenoemde bestaat uit een
boomsoort in W.-China, die gesteelde, kogelronde bloemschermen in de bladoksels
draagt,Dipentodonsinicus. Bloemenmet7-5kelkbladenenevenzoveelkroonbladen(alle
vrij), meeldraden endiscusklieren.Het (enige)zaad (met zaadhuid) staat rechtopinde
droge dopvrucht, op een dik steekje. Grubbiaceae zijn 5 kleine, op heide gelijkende
heestersinzuidelijk Z.-Afrika. Indeokselsvantegenoverstaandebladeren staankegelvormigegroepjes4-talligebloemenmet8latrorssplijtende helmknoppenaanvrijemeeldraden.Steenvruchtjes met 1 zaad(zaadhuid aanwezig),maaraanvankelijk 2 hangende
zaadknoppen aandetopvaneencentrale,zuilvormige zaadlijst.
Cynomoriaceaezijndoor 1 soort vertegenwoordigd, Cynomoriumcoccineum,dierond
deMiddellandseZeeenindezoutsteppenvanW.-Aziëvoorkomt.Mentreftdeplantaan
alssmalle,paarsrode,kegelvormige,zeerdichtebloeiwijzen,ca.40cmhoog,parasiterend
opdewortels van b.v. Cistus soorten. Deplant bevat geenbladgroen,debladeren zijn
schubjes. De opeengepakte bloempjes hebben 1 meeldraad of 1vruchtbeginsel binnen
een bloemdek van 1-8 slipjes. Dikwijls worden Cynomoriaceae als Balanophoraceae
beschouwd om vervolgens, samen daarmee, in Santalales een plaats te krijgen, maar
anderzijds worden Balanophoraceaeweer alseeneigen ordeopgevat (Balanophorales).
Intussenisdesamenhangtussendeze3families opvallend:zijbezittenalleeenvruchtbeginsel,dat i-hokkigofgedeeltelijk 3-hokkig is(dooronvolkomen tussenschotten)en
een op de bodem van het ovarium rechtopstaande placenta, die aan de top 2-3(-4)
hangendezaadknoppen draagt,waarvanslechts 1 totzaadvormingkomt.Ditzouzeker
als een argument kunnen gelden om de drie families bijeen te houden, te zamen deel
uitmakend vaneenvangenoemdeorden.
9 Orde Balanophorales
Een orde met slechts één familie, waarvan de plaats, zoals boven reeds werd
vermeld, onduidelijk is. Naast plaatsing in de Haloragales of Myrtales wordt
ook plaatsing indeorde Santalales bepleit. In afwachting van nader onderzoek
wordt de voorkeur gegeven aan een aparte orde.
FAM. BALANOPHORACEAE

Vlezige,chlorofylloze,geelofroodgekleurdewortelparasietenmet ondergrondseknollenmetkleineknolvormigeuitwassenopdewortelsvandegastheerplant.
Stengelvlezigmetschubvormige bladeren. Bloemen klein, 1-slachtigen 1-of2huizig, meest in dichte, kolfachtige, zelden in pluimvormig vertakte bloeiwijzen,naakt ofmet eenenkelvoudig 3-4- of 2-8-talligbloemdek dat vaak enigszins is vergroeid. Mannelijke bloemen met bloemdek en evenveel meeldraden
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alsbloemdekbladen of 1-2 meeldraden met i-oo-hokkige antheren.Vrouwelijke bloemen meestnaakt metbovenstandig, i-hokkigvruchtbeginsel en1-3
zaadknoppen.Vrucht een i-zadigenoot ofsteenvrucht.Zaad metendosperm
enzeerkleinekiem.
Ruim 100soortenin 18generaindetropen,vooralin Z.-Amerika.
Balanophora(70),intropenvandeOudeWereld,Helosis(3),intropischZ.-Amerika.
10 OrdeCelastrales
Houtig(zeldenkruidachtig),dikwijls slingerplanten. Bladerenenkelvoudigof
samengesteld, gewoonlijk leerachtig. Stipulae aldan niet aanwezig. Bloemen
klein,2-of i-slachtig(en 2-huizig),actinomorf,4-cyclisch(eventueelmeteen
onvolkomen 5e(staminodiale) krans).Kelkbladen gewoonlijk 4of 5 endeels
vergroeid.Kroonbladengewoonlijk 4-of5-tallig,(bijna)vrij. Gewoonlijkeen
discusaanwezig.Meeldradenin1 of2kransen.Vruchtbeginsel2-tot 5-hokkig,
met1 tot5kortestijlen.Zaadknoppen 1 tot(zelden)vele,anatroop,gewoonlijk
apicaal (hangend) of basaal. Steen- of doosvruchten, soms bessen of ook
samara's.Zaadmeestalmetkiemwit.
De taxa Pandales en Rhamnales, die dikwijls als orden werden aanvaard,
voegenwijhiersamentot Celastrales(inbredezin).Zijhebben waarschijnlijk
Rosales als voorouders terwijl ook met Dilleniales verwantschappen kunnen
wordenvermoed.
OnderordePandineae
Houtig(zeldenkruidachtig).Stipulaeaanwezig,spoedigafvallend. Bloemen2huizig. Discus afwezig. Vruchtbeginsel op een korte gynofoor. Olieklieren
aanwezig.
Eénfamilie,ca.25soorten.
FAM. P A N D A C E A E

Houtig(kleinebomen).Olieklieren(lysigeen)inschors,kiemwitensomsinhet
bladmoes.Bladenkelvoudig,alternerend(2-rijig),leerkrachtig.Stipulaeklein,
spoedig afvallend. Bloemen i-slachtig(2-huizig),actinomorf, somsineindelingse,somsinaxillairebloeiwijzen,somscaulifloor. Kelk5-tandigofgaafrandig,komvormig,indeknopopen.Kroonbladen5,vrij.Vijf,1oof15meeldraden
(2 kransen), beurtelings lang en kort (en bijna steeds een intrastaminale
discus).In de vrouwelijke bloem een korte gynofoor onder het (2-) 3-4(-5)hokkige vruchtbeginsel met een 3-4-voudige stijl. Eén zaadknop per hok.
Steenvrucht met (2-)3-4(-s) hokken. Zaad oliehoudend, met hartvormige
cotylen.
Ca.25soorten(4genera)intropisch Afrazië.
Galearia (16)in ZO.-Azië (tot opde Solomons Eilanden),werd welalseen familie
beschouwd (Galeariaceae); Microdesmis (16) in tropisch Afrika en ZO.-Azië(W.Maleisië),metdoorschijnendeoliekliertjesinhetblad;Panda(1)intropischW.-Afrika,
P. oleosaiseenvetproducent.
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De familie is onvoldoende bestudeerd en wordt zowel wat omvang als verwantschap betreft zeer verschillend beoordeeld. Het laat zich denken dat
Pandaceae betrokken zijn geweest bij de evolutie binnen Celastrales (inclusief
'Rhamnales') enmogelijk eenrelatiehebbenmetBuxaceae (Hamamelidales; zie
aldaar), terwijl zelfs een samenvoeging met Euphorbiaceae bepleit is.
Onderorde Celastrineae
Zevenfamilies, tezamen ca. 1300soorten. Meeldraden tegenoverde kelkbladen
(binnenste meeldraadkrans ontbrekend).
FAM.CELASTRACEAE

Houtig(bomen,struiken oflianen),zeerzeldendoornig.Bladeren enkelvoudig,
spiraalsgewijs aangehecht of tegenoverstaand. Stipulae klein (indien aanwezig). Bloemen klein, actinomorf, 2- of i-slachtig, geel of (groenachtig) wit, in
terminale of okselstandige bloeiwijzen (geen tros). Kelkbladen 4-5, klein, aan
devoet vergroeid,imbricaat evenalsde3-5vrijepetalen. Gewoonlijk debloembodem gezwollen (discus). Meeldraden alternerend met de kroonbladen, 3-5.
Antheren met porie of lengtespleet. Vruchtbeginsel vrij, of door de discus (ten
dele)omsloten, 2-5-hokkig. Stijl 1,zelden ontbrekend. Zaadknoppen 2(-3-i8),
met 2 integumenten. Een hokverbrekende doosvrucht, soms gevleugeld, een
steenvrucht of een bes. Zaden dikwijls met een gekleurd arillodium, soms gevleugeld. Kiemwit, indien aanwezig, oliehoudend. Kiem recht.
Meer dan 1000soorten (ca. 90 genera) voornamelijk in de (sub)tropen van
Amerika, Afrika en Azië.
Cassine (40),vooralintropisch Afrazië. Saffraan hout van C. crocea; Catha (1),inO.Afrika,ArabieenMadagascar.C.eduliseenveelgekweekteheesterwaarvandebladeren
worden gekauwd ('khat' of 'tsjat'), een stimulant voor het centrale zenuwstelsel;
Celastrus (30), in de (sub)tropen, klimmende heesters, vrucht gelijkend op die van
Euonymus;Euonymus(fig.72a)(ca. 150),bijnawereldwijd verspreid,vooralingematigdeklimaten(HimalayatotO.-Azië).Gekleurdearillodiën,b.v.bijdekardinaalsmuts,E.
europaeus; Gymnosporia (ioo),inde(sub)tropen, vooral inAfrika. Vaak zijtakken als
dorens; Maytenus (meer dan 200),in alle tropen, gedorend; Salacia (ca. 150),in alle
tropen,dikwijls lianen metbijzonder gevormdeklimtakken.
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Verwantschap met Rosales wordt algemeen verondersteld (b.v.wegensdenectarafscheidende discus,dieookwelbijRosales voorkomt).Eigenschappen van
stuifmeelkorrels stemmen bij Celastraceae, Pandaceae en Aquifoliaceae
overeen; stuifmeel van Celastraceae en Goupiaceae (i genus, i soort, Goupia
glabrain NO.-Zuid Amerika) is(vrijwel) identiek. Nu heeft Goupiaglabra wel
van detop af naar binnen gebogen kroonbladen in heelkleine 5-talligebloempjes, maar Hippocrateaceae hebben eveneens kroonbladen met een verdikte
haakvormige top.(Bijzondere eigenschappen van de kroonbladtop komen op
allerleiplaatsen in Celastralesvoor,vgl.b.v. Vitaceae.)Anderekenmerken van
Goupia(bladsteel, hoekstandige zaadlijsten, talrijke zaadknoppen, besachtige
vrucht)zijn grotere of kleinere kwantitatieve verschillen met vele Celastraceae
en laten daarom geen taxonomische scheiding toe. Omdat Goupiaceae nauw
metHippocrateaceae enmet Celastraceaezijn verbonden,behoortdefamilie in
Celastrales teworden geplaatst. De Hippocrateaceae zijn overigens zozeer met
Celastraceae verweven, dat beide families werden verenigd. Goupiaceae kan
men als een morfologische overgangsvorm tussen beide families zien, hetgeen
nietnoodzakelijk maaktedatGoupiaceaeinevolutionairezinbijde ontplooiing
van de Celastrales betrokken zouden zijn geweest.
Niet zelden isde aanwezigheid van elastische draadjes, dieverschijnen wanneer plantedeeltjes worden afgebroken, behulpzaam bij het herkennen van
Celastraceae.Dedraadjes zijnvanrubberachtige aard (eenpolymeer isopreen).
Andere fytochemische kenmerken zijn dulcitol ( = hexitol), dat frequent in
Celastraceaewordt aangetroffen encelastrol ( = pristimerine),eenrode kleurstof in de schors.
FAM. ICACINACEAE

Houtig (bomen, struiken of lianen). Bladeren spiraalsgewijs geplaatst, gaafrandig. Stipulae ontbreken. Bloemen in okselstandige bloeiwijzen, aar-, trosof pluimvormig, klein, actinomorf, 2-slachtig (zelden i-slachtig), soms 2-huizig, 4-5-tallig. Kelk vaak beker- of komvormig, en vaak getand of gelobd.
Kroonbladen valvaat, vrij ofvergroeid. Meeldraden tegenover de kelkbladen.
Discus aldan niet aanwezig. Vruchtbeginsel bovenstandig, inaanleg 3-hokkig
maarmeestalslechts 1 hokontwikkeld.Zaadknoppen 1 of2,met 1 integument.
Stijl soms ontbrekend, met 3(5-2) stempels. Steenvrucht, i-hokkig, meestal 1zadig. Zaad met kiemwit.
Ca. 300soorten (56genera),voornamelijk inde tropen, weiniginde subtropen, zeldzaam in de gematigde zone.
Gomphandra(ca. 35),inZ.-AziëendeStilleOceaan, 2-huizigebomen; Phytocrene(ca.
11), in ZO.-Azië (tot op Nieuw Guinea), 2-huizige lianen met zeer poreus hout dat
drinkwater bevat.
De verwantschappen van Icacinaceae zijn onzeker. Dit wordt aangeduid o.m.
omdat veletaxauitdefamilie werdengelichtenderangvanfamilie kregen,b.v.
Phytocrenaceae,lodaceae, Sarcostigmaceae, enz.Dezeopvattingenhebbenweinig bijval gevonden.
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Klimmende heesters en kleine lianen vormen een ZO.-Aziatisch taxon dat oorspronkelijk als Icacinaceae werd beschouwd, maar daarna als een familie werd opgevat,
Lophopyxidaceae (isoort,Lophopyxismaingayi). Door onzekereverwantschapwordthet
waarschijnlijk toch het best in Celastraceae geplaatst, en maakt het geen deel uit van
Icacinaceae noch van Euphorbiaceae waarmee ook enige gelijkenis bestaat. Van de
Icacinaceae is Lophopyxis op het eerste gezicht te onderscheiden door de gezaagde
bladrand en de vrucht die 5 brede vleugels heeft. Er zijn 2hangende zaadknoppen per
hok. De nectarklieren aan de voet van de kroonbladen (steriele meeldraden) wijzen
nadrukkelijk op verwantschap met Gouaniaen Corynocarpaceae. Lophopyxis is evenals
beide laatstgenoemde taxa een schakel met de Rhamnineae ( = Rhamnales; zie verder).
FAM. D I C H A P E T A L A C E A E

Bomen, heesters, halfheesters of soms lianen. Stipulae snel afvallend. Bladeren
enkelvoudig,verspreid. Bloeiwijzedichtgedrongen indebladoksels ofvaker met
de bladsteel vergroeid. Bloemen klein, meestal 2-slachtig, actinomorf of zwak
zygomorf. Kelkbladen 5. K r o o n b l a d e n vrij of tot een buis vergroeid. Meeldraden 5 of slechts 3 fertiel, vrij of met de kroonbuis vergroeid; antheren met lengtespleten openend. Discus uit 5klieren. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-3-hokkig; stijlen 2-3, vrij of vergroeid, stigma vaak verdikt. Vrucht een
droge of een vlezige steenvrucht. Zaden met endosperm en een groot embryo.
Ca. 240 soorten, in 1groot genus, Dichapetalum, en twee kleine genera, Ste~
phanopodium en Tapura, het laagland van de tropen, vooral in Afrika.
Een familie die in vele orden van de dicotylen geplaatst is en waarvan thans
een plaatsing in de Celastraceae het meest natuurlijk lijkt.
De Stackhousiaceae zijn een bindend element tussen Celastraceae en Hippocrateaceae.
Het zijn min of meer kruidachtige planten met spiraalsgewijs aangehechte bladeren (die
schubachtig kunnen zijn). Stipulae (vrijwel) afwezig. Bloem 5-tallig,maar het vruchtbeginsel 2-4-tallig. Meeldraden opderand van dediscus (komvormige bloembodem), vrij,
detop ingehuld door dekroonbladen, diein de bovenhelft zijn vergroeid. Men denkt bij
deze kenmerken direct aan Rhamnineae (b.v. Vitaceae) en ook herinneren wij ons de
kroonbladeigenschappen van de Goupiaceae. Stackhousiaceae hebben echter een splitvrucht, die in 2-5 niet splijtende deelvruchtjes, elk met 1zaad (oliehoudend kiemwit)
uiteenvalt. Er zijn 2dozijn soorten (3genera) in Australië,Tasmanië en Nieuw Zeeland,
terwijl 1soort ook in Malesia voorkomt, S. intermedia, een i-jarige spichtige plant met
kleinegelebloempjes en een 3-deligesplitvrucht (waarmee hij aan b.v.Euphorbiaceae en
Cneoraceae herinnert).
FAM. PENTAPHYLACACEAE

Houtig (groenblijvendebomen of struiken). Bladeren enkelvoudig,gaafrandig, spiraalsgewijs aangehecht. Stipulae ontbreken. Bloemen 2-slachtig, actinomorf, vergezeld van2
blijvende, ciliate bracteolen, vlak bij de kelk. Kelk- en kroonbladen 5. Meeldraden 5,
met de kroonbladen alternerend. Antheren met 2 kleine uitstulpingen aan de top (=
porie).Vruchtbeginsel bovenstandig, 5-hokkig, met 1 stijlen 5 stempels.Zaadknoppen 2
per hok, hoekstandig. Doosvrucht splijtend, een middenzuiltje blijft achter. Kiemwit
schaars.
Slechts 1 soort, Pentaphylax euryoides, inZO.-Azië(China, Maleise Schiereiland, N.Sumatra).
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De Pentaphylacaceae gelijken welop Theaceae (bracteeën!, Eurya) maar ofschoon de
systematische plaats onzeker blijft (? Ericales) kan het taxon voorlopig het best in
Celastraleswordengeplaatstinafwachting vannaderegegevens.
FAM. SALVADORACEAE

Kleinebomenofslingerendestruikenmettegenoverstaandebladerenvormende
kleine familie Salvadoraceae (3genera, eendozijn soorten).Zij komen in ZO.Azië, India, Z.-Arabië en tropisch Afrika voor. Tussen de meeldraden staan
nectarkliertjes op de bloembodem. De 2-slachtige, meestal 4-tallige bloemen
met meestal ten dele vergroeide kroonbladen herinneren sterk aan Oleaceae
(tegenoverstaande bladeren!) maar de zaadknoppen van Salvadoraceae hebben 2integumenten en die van Oleaceae 1.
Anderzijdsverschillen SalvadoraceaevanAquifoliaceaejuistdoor huntegenoverstaandebladeren,deaanwezigheidvan4meeldraden(Aquifoliaceae meestal 5) en het vruchtbeginsel dat 1- of 2-hokkig is (Aquifoliaceae meestal
4-9-hokkig (2-22)). Een besachtige steenvrucht kan men zowel bij Salvadoraceae als bij Oleaceae en Aquifoliaceae aantreffen. Meer gegevens over b.v.
het stuifmeel, de anatomie, chromosomen, en fytochemische eigenschappen
zouden meer inzicht kunnen geven.
Azima(4)iseengedorendeboomofslingerstruik in(sub)tropischAziëenZ.-Afrika,en
Salvadora (4,tropisch Afrazië) isbekend door S.persica, eenzouttolerante struik,die
tandenstokerslevertaandebevolkingterwijldebladereneenmosterdsmaakaanvoedsel
N
kunnenverlenen.
FAM. AQUIFOLIACEAE

Houtig(bomenofstruiken,gewoonlijk groenblijvend). Bladeren spiraalsgewijs
aangehecht, enkelvoudig, meestal leerachtig, niet zelden met gestekelde of
gekarteldebladrand. Stipulaeklein(envroegafvallend) ofafwezig. Bloemen2slachtig (soms i-slachtig en dan 2-huizig), meestal strikt 4-cyclisch, zonder
discus, wit of geel, gewoonlijk in gedrongen okselstandige bloeiwijzen.
Kelkbladen 4-6, vergroeid of vrij (kelk vaak komvormig). Kroonbladen 4-6,
vrij of aan de voet vergroeid. Meeldraden evenveel als de kroonbladen en er
meeafwisselend (in vrouwelijke bloemen steriel).Vruchtbeginsel (2-)4-o,(-22)hokkig, zittend, in mannelijke bloemen sterk gereduceerd. Stijl 1of ontbrekend. Zaadknoppen 1of 2 per hok, hoekstandig, met 1integument. Vrucht
meestal helder gekleurd en met evenveel pyrenen als 1-of 2-zadige hokken in
het vruchtbeginsel. Embryo klein. Veel kiemwit.
Ca.450soorten(3genera),wereldwijd verspreidmaarvoornamelijk in (subtropisch Amerazië.
Ilex(440)inalle(sub)tropeneninEuropaalleen/.aquifolium,hulst.InZ.-Amerikablad
vanI.paraguariensisalstheegebruikt (maté,Paraguaythee).
Verder voortgezet onderzoek (b.v.stuifmeel, anatomie,cytologie, fytochemie)
zal misschien de opvatting steunen, die de morfologie suggereert nl. dat
Pandaceaeen Aquifoliaceae nauw verwant zijn. Een volkomen scheidslijn tus215

senbeidefamilies kannauwelijks getrokken worden opbasisvande morfologie
alleen (Aquifoliaceaemetzittend vruchtbeginsel, nooit meerdan 6meeldraden,
dikwijls aan de voet vergroeide kroonbladen en zonder kliercellen). Eveneens
nauw aan Celastraceae verwant.
Onderorde Rhamnineae
Meeldraden tegenover de kroonbladen (epipetaal) en de buitenste meeldraadkrans ontbrekend (zelden steriel aanwezig).
Drie families, ca. 1600 soorten.
Corynocarpaceaezijn eenkleinefamilie (1genus,5boomsoorten) uitdeStilleOceaan,
Australië enNieuwZeeland. Dedikke bladeren staan spiraalsgewijs aangehecht ende
stipulaevallen spoedigaf. Vijftallige bloemen bevatten 5meeldraden vandebinnenste
krans,dieopdekroonbladvoetenstaanterwijlde5meeldradenvandebuitenstekransop
kroonbladengelijkenwaarbijzichtegendevoetvanelkdezerstaminodiëneengroteklier
bevindt.DeplaatsvandeCorynocarpaceaeinhetsysteemisonzeker.Hoewelzijharskanalenhebben (uniek in Celastrales, ofschoon rubberachtige afscheidingen welvoorkomen),verwijzen demeesteauteursCorynocarpaceaetochnaar Celastralesin afwachting
vanmeerenbeteregegevens.C. laevigatusgroeitindekuststrookvanNieuwZeelanden
was bij de Maori's als 'karaka' bekend; de kiemwitloze zaden werden gebakken of
gekookt gegeten.
FAM. R H A M N A C E A E

Houtig (bomen, struiken of lianen), vaak gedoomd. Bladeren enkelvoudig,
soms tegenoverstaand, dikwijls met drie basale nerven (tripalmaat). Stipulae
klein. Bloemen bijna steeds 2-slachtig, 4-5-tallig, nooit solitair maar in okselstandige bloeiwijzen. Bloembodem meestal kom- of bekervormig, met een
ringvormige, intrastaminale discus. Kroonblad vaak als een kapje om de er
voor staande meeldraad. Vruchtbeginsel soms met de bloembodem vergroeid,
2-4-hokkig. Zaadknop 1 perhok, bodemstandig, met2integumenten. Stijlen1
of 2. Steenvrucht of samara. Kiemwit gewoonlijk schaars. Kiem groot, recht.
Meer dan 900 soorten (ca. 55genera) wereldwijd verspreid.
Ceanothus (55),inN.-Amerika, somsalssierheesters(tea bush);Colletia (17),ingematigd en (sub)tropisch Z.-Amerika, gedorend en schijnbaar zonder bladeren; Gouania
(misschien40soorten),inalle(sub)tropen.Sommigesoortenmetopgerolderanken(vgl.
Vitaceae);Paliurus(8),inEuraziatischewarmereklimaten,metdoornvormigestipulaeen
gevleugelde vrucht. P.spina-christi, Middellandse Zee vegetatie; Phylica (150), in Z.Afrika, Madagascar,heideachtigestruikjes;Rhamnus(110),N.-halfrond,vooralrondde
Middellandse Zeealgemeen,groenblijvende heesters. R. catharticus (fig. 72b,c)(wegedoorn)en R.frangula(— Frangula alnus, sporkehout),beidealsvolksmedicijn (laxeermiddel)enverwerkttot'sapgroen';Zizyphus(100)wereldwijdverspreidinwarmeklimaten,met doornvormige stipulae. Vruchten van enige soorten eetbaar (Z.lotus, Z.jujuba: Chinesedadels).
FAM. V I T A C E A E

Houtig (klimmende struiken, zelden rechtopstaand, of kleine bomen), twijgen
duidelijk knopig. Bladeren alternerend of spiraalsgewijs aangehecht, samen216

gesteld of enkelvoudig en gelobd. Stipulae zelden ontbrekend. Ranken en/of
bloeiwijzen tegenover een bladsteel aangehecht. Bloemen i- of 2-slachtig,
talrijk bijeen,meestal4-of5-tallig,klein,groenig.Kelkbladen 3-7,meestal aan
devoetvergroeid.Kroonbladen valvaat,vrijofaandetopverbonden(enalseen
kapjeafvallend).Discusvaakgelobd.Inmannelijkebloemenvrijeof vergroeide
meeldraden tegenoverdekroonbladen aandevoetvandediscusgehechteneen
vruchtbeginselrest. In vrouwelijke bloemen (meestal steriele meeldraden en)
eenbovenstandig 2-hokkigvruchtbeginsel met 1 stijl.Zaadknoppen 2per hok,
met 2 integumenten aan hoekstandige zaadlijsten. Vrucht een (i-)2-4(-6)zadige bes. Veel kiemwit, dat min of meer ruminaat en oliehoudend is, het
embryo recht en klein en aan de binnenzijde in de vrucht geplaatst.
Ca. 700 soorten (een dozijn genera) in alle (sub)tropen, soortenarm daarbuiten.
Ampelocissus (100), in tropisch Afrazië; Ampélopsis (15), in Azië en oostelijk N.Amerika; Cissus (300), in alle tropen, met 2-slachtige bloemen. Sierplanten, b.v. C.
discolor; Parthenocissus (15), in gematigde klimaten van Amerazië (N.-halfrond), P.
tricuspidatusen P.quinquefolia,wildewingerd; Vitis(50),vooralinN.-AmerikaenO.Azië.RonddeMiddellandseZeeeninEuropaV.vinifera,dewijnstok,veelhybridenmet
N.-Amerikaanse soorten.
SomswordtLeea(70),eengenusvan + sappigestruikenenlianen(tropischAfrazië)als
eenfamilieopgevat(Leeaceae),wegenshet3-8-hokkigevruchtbeginsel(met1zaadknop
perhok)endebloemkroon,diemetdemeeldradenvergroeidis.
Despelling Vitidaceae i.p.v. Vitaceae istaaltechnisch beter maar wordt zelden aanvaardevenminalsAmpelidaceae.
Aextoxicaceae met alleen Aextoxiconpunctatum uit Chili. Een houtige plant met enkelvoudige,verspreide bladeren met stervormige schubben. Bloemen in trossen,klein,
2-slachtig,4-6-tallig,zygomorf.Hetbuitenstekelkbladgroot,deknopomhullend.Meeldraden alternerend met discusklieren. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig met 2
zaadknoppen per hok. De vrucht is een i-zadige steenvrucht. Zaad met gedeeld
endosperm.
Eenfamiliewaarvandesystematischeplaatsonduidelijk is.Erwerdeenverwantschap
aangenomenmetdéMonimiaceae,metdeEuphorbiaceaeendeMelianthaceaeentenslotteinrelatie gebracht metde Celastraceae, eenopvatting diehier ook voorlopig wordt
aangenomen.
11 Orde Coriariales
Struiken (houtig en min of meer kruidachtig). Bladeren tegenoverstaand of in
kransen, aan hoekige twijgen. Bloem actinomorf, 1-of 2-slachtig, 5-tallig, 4cyclisch, waarbij de 5 meeldraden van de buitenste krans met de 5 gekielde
kroonbladen afwisselen. Vruchtbeginsel apocarp, 10-5 carpellen.
Eén familie in Amerika, Europa, Centraal en O.-Azië, en in de Pacific.
FAM. CORIARIACEAE

Blad enkelvoudig. Stipulae heel klein, spoedig afvallend. Bloemen groen,
217

klein, in okselstandige trossen. Carpellen soms met dekegelvormige bloembodem vergroeid, met i hangende zaadknop per hok. Zaadknop wandstandig,
met 2integumenten. Zaad met rechte kiem en weinigkiemwit. Een droge dopvrucht, omsloten door vlezige, vergrote, sappige petalen, splijtend.
Ca. een dozijn soorten (i genus) in warm-gematigde en tropische klimaten.
Coriaria (8-12), in Europa alleen C. myrtifolia (mediterraan), Evenals C. ruscifolia
(NieuwZeeland,Chili,Peru)welgebruikt alslooimateriaal.
Coriariaceae werden naar Rutales (Terebinthales) verwezen, naar Sapindales
(met Empetraceae verwant) of als een orde opgevat (verwant aan Celastrales,
op grond van embryobouw). Deze laatste rang ismisschien welgewettigd alis
nader onderzoek nodig om tot een geheel toereikende grondslag voor dit
oordeel te komen.
De familie komt bijna in alle luchtstreken voor maar tevens ontbreken
Coriariaceaeinzeergrotegebieden (disjuncteverspreiding)enwaarzijverschijnen groeien zij in groten getale bijeen, evenwel steeds binnen nauwe grenzen.
Deplanten zijn nietgiftig voor schapen engeiten maar bevatten coriariamyrtine, een voor de mens gevaarlijke stof (die in geitemelk kan voorkomen).
12 Orde Euphorbiales
Planten met verspreide bladeren en met stipulae. Bloemen i-slachtig.
Vruchtbeginsel 3-hokkig met hangende zaadknoppen. Vrucht een 3-kluizige
splitvrucht.
Eenorde waartoe hieralleen deEuphorbiaceaeworden gerekend,een familie
metduidelijk afgeleide kenmerken waarbij hetgeringeaantalzaadknoppen per
hok en de i-slachtige bloemen moeten worden genoemd. Opmerkelijk is de
sterke neiging tot de vorming van een schijnbloem (pseudanthium) waarbij de
bloeiwijze als functionele bloem optreedt: centraal een naakte vrouwelijke
bloemmetdaaromheeneenaantaluitstralendeschichtenmetnaaktemannelijke
bloemen. Dit geheel wordt vaak omgeven door een krans bracteeën, alternerend met de honingklieren. Deze bloeiwijze wordt een cyathium genoemd.
De orde wordt een sterke verwantschap met de Geraniales toegekend.
FAM. EUPHORBIACEAE

Eenhuizige kruiden, stamsucculenten (en dan met een cactus-achtige habitus)
of houtige planten, soms met fyllocladiën, soms met rhizomen of knolvormig
verdikte wortels. Bladeren meestal verspreid, enkelvoudig of samengesteld,
meestal met stipulae en soms met stipellen. Vaak melksapvaten aanwezig en
niet zelden extraflorale nectariën (o.a. stipellen, stipulae, bracteeën en bladeren). Er komt een veelsoortige beharing voor, vooral sterharen of schubben,
somsook brandharen. Bloemen meestalklein,inzeerverschillende bloeiwijzen
gerangschikt, waarbij de eerste vertakkingen vaak racemeus, de volgende vertakkingen steedscymeuszijn. Bloemenzelden 2-slachtig,metkelkenkroon, de
kroon soms ontbrekend of de bloemen naakt. Discus vaak aanwezig, veelvor218

mig,in mannelijke bloemen zowel extra- als intrastaminaal. Vruchtbeginsel
meestal3-hokkig.Indevrouwelijkebloemsomsrudimentairemeeldraden.Stijlen meestal 3,vrij of vergroeid en vaak 2-spletig.Zaadknoppen met een uitgroeiing vanuit defuniculus op de micropyle (obturator), vaak ook nogeen
wratachtige uitgroeiing van het buitenste integument (caruncula). Vrucht
meestaleen3-deligesplitvrucht waarbijdedeelvruchten met2kleppen openspringen,zeldeneenbesof steenvrucht.
Meerdan7500soorteninca.300genera,kosmopolitischmaarvooralinde
tropen.
Defamilie wordt ingedeeld indeOnderfamilie Crotonoideaemet 1 zaadknop
perhokenmelksapvatenaanwezig,enPhyllanthoideaemet2zaadknoppenper
hok en zonder melksapvaten. Ook wordt een indeling in 3triben gebezigd:
Phyllantheae, CrotoneaeenEuphorbieae.
DePhyllantheaezijn dan gekenmerkt door apétalebloemen (fig. 73a,b)of
wanneerkroonbladenaanwezigzijn,zeerkleinofschubvormig,demeeldraden
tegenoverdekelkbladen ofinonbepaald aantalinhetcentrumvandebloem;
erzijn 2zaadknoppen inelkhok.
De Crotoneae hebben een enkel of dubbel perianth; meeldraden in i-veel
kransen,debuitenstealternerendmetdekelkbladenofeenonbepaald aantal;
zaadknoppen 1 perhok (fig.73c,d).
De Euphorbieae bezitten een cyathium en er is 1zaadknop per hok (fig.
73e).
Antidesma (160), Indomaleise gebied en enkele soorten in Afrika, Breynia (30)
Indomaleisegebied,Securinega(20)gematigdegebiedenensubtropen,Phyllanthus(ca.
500),tropenensubtropen,Drypetes(160),tropen,Croton(700),tropenenenkelesoorten
buitendetropen,Chrozophora(9),mediterranegebiedenaangrenzendewoestijngebie219

den,Caperonia(40),tropischemoerasplanten,Aleurites(15),Indomaleisegebied, Hevea
(20), vnl. in het Amazonegebied, Mercuriales (8), gematigde gebieden van Europa en
Azië,Macaranga(250),tropenvandeoudewereld,Acalypha(450),tropenensubtropen,
Tragia(140), vooral N.-Amerika, Codiaeum (14), Indomaleise gebied en Oceanië,
Jatropha (150),vooraltropischAmerikaenAfrika, Cluytia (70),vooralKaapsegebied,
Manihot(160),Amerika,Sapium(100),tropen,Hura(2),tropischAmerika,Dalechampia
(100),tropen, vooral inAmerika, Euphorbia (1600),overdegehelewereld, Pedilanthus
(14),tropisch Amerika.
Heveabrasiliensislevertrubberuithetmelksap;ookveleandereEuphorbiaceaeleveren
rubber die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Veel soorten bezitten giftige
bestanddelen, alofnietinhetmelksap.
Medicinaal: Ricinuscommunis,dezadenleverenolie(OleumRiciniofOleumCastoris,
wonderolie), Aleurites moluccana, bangkoelnoten (Kemiri-olie), Jatropha curcas (purgeernoot), Euphorbia resinifera (Euphorbium, ingedroogd melksap), Croton tiglium
(SemenCrotonis,OleumCrotonis),Crotoneluteria(CortexCascarillae),Aleuritesfordii
(tung-olieofhoutolie).
Veel soorten worden lokaal gebruikt als visvergift, pijlvergift en medicinaal.
Voedselplantenzijno.a.Manihotesculenta (M.utilissima),Cassave,Tapioca(éénvande
belangrijkste tropischevolksvoedselplanten).Eenaantalsoortenlevertwaardevolhout.
Enkelesoortenhebbeneetbarevruchten,maaralleenlokaalgebruik.Eenaantalsoorten
van Euphorbia (E.pulcherrima), Phyllanthus, Codiaeum, Acalypha wordt als sierplant
gekweekt.
13 Orde Daphniphyllales
FAM. DAPHNIPHYLLACEAE

Houtige planten met gaafrandige, enkelvoudige, inschijnkransen staande bladeren, zonder stipulae. Bloemen in trossen, i-slachtig, apopetaal, 3-6 kelkbladenofontbrekend. Meeldraden 6-12.Bijnaaktevrouwelijke bloemenvaak5-10
staminodia. Vruchtbeginsel onvolkomen meerhokkig (meest 2)met 2 hangende anatrope en epitrope zaadknoppen per hok. Geen discus. Vrucht een 1zadige noot. Zaden met oliehoudend endosperm.
Alleen Daphniphyllum met 35soorten in ZO.-Azië en de Maleise archipel.
De Daphniphyllaceae werden lange tijd in verband gebracht met de
Euphorbiaceae en in de Euphorbiales ondergebracht. Monografisch onderzoek heeft waarschijnlijk gemaakt dat de familie geen grote verwantschap
vertoont met de Euphorbiaceae. In afwachting van nader onderzoek wordt de
familie in een aparte orde ondergebracht.
14 Orde Sapindales
Houtige planten met verspreide, samengestelde of soms enkelvoudige bladeren,zelden met stipulae.In devegetatieve delenvaak holten metharsachtige of
melksapachtige secretieprodukten. Bloemen vaak i-slachtig, zygomorf, met
een losbladige, 5-tallige kelk en kroon en 2, vaak onvolledige, kransen van
meeldraden. Discus duidelijk ontwikkeld. Vruchtbeginsel 2-3(-meer)-hokkig
met 1-2anatrope en meest apotrope zaadknoppen per hok.
Een orde met 7families, dieduidelijk verwantschap vertoont met de Rutales
en Geraniales.
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FAM. A N A C A R D I A C E A E

Houtige planten met harsholten en vaak looistoffen. Bladeren zelden tegenoverstaand, enkelvoudig of samengesteld. Bloemen in pluimen, i-2-slachtig
en i- of 2-huizig, 5-tallig, klein. Kelkbladen 3-5, meestal iets vergroeid.
Kroonbladen 3-5 of ontbrekend, vrij. Meeldraden 10 of 5, de kransen vaak
onvolledig often dele staminodiaal, vrij of basaal vergroeid, ingeplant aan de
randvaneen,somstoteengynofoor uitgegroeide,discus.Vruchtbeginsel meest
bovenstandig, 3-i(-io)-hokkig, soms een apocarp gynoecium. Vrucht een 1totmeerzadigesteenvrucht metharsrijk mesocarp.Zadenzonderofmet weinig
endosperm.
Circa 600soorten in + 80genera in tropen en subtropen;enkele soorten in
de gematigde gebieden.
Mangifera(40),tropenvandeoudewereld,Anacardium(15),tropischAmerika,Spondias
(6), tropen, Pistacia (9),subtropen en warmere streken op N. halfrond, Schinus (30),
Mexico tot Chili, Cotinus (3),mediterrane gebied tot China, Rhus(60),gematigdeen
warmere streken op N. halfrond, Toxicodendron (30), Azië en N.- en Z.-Amerika,
Semecarpus(40),IndomaleisegebiedenAustralië.
Vruchtbomen: Mangifera indica, mango, manga; Anacardium occidentale, acajou,
cachou,cashew;Spondiasdulcis,mopé,enandereS.soorten;Pistaciavera,pistakinoot.
Medicinaal:Anacardiumoccidentale,FoliaAnacardü.
Hars en gom: Anacardium occidentale: uit de bast acajou-gom, uit vruchtwand
cardol-olie;Pistacialentiscus,mastic-hars,P.terebinthus,Cyprischeterpentijn,looistof;
Schinus molle, Amerikaanse mastix; Rhuscoriacia, sumak, looistof; R. copallina en
anderesoortenAmerikaansesumak,ToxicodendronsuccedanaenT.vernicifera,lakboom,
Japanse was (alle soorten van dit genus veroorzaken huidaandoeningen door het
toxicodendrol indehars),Semecarpusanacardium,inktvisboom,vernis.
Sierheesters:soorten Rhusen Cotinuscoggygria,pruikenboom.
FAM. S A P I N D A C E A E

Houtige planten, vaak lianen, of kruiden, met melksapachtige of harsachtige,
vaaksaponinebevattendeexcretieprodukten.Bladerenmeestalgeveerdofsoms
enkelvoudig; alleen de klimmende soorten hebben stipulae. Bloemen meest
scheefzygomorf,inpluimen,2-of 1-slachtig.Kelkbladen 5.Kroonbladen 5-3of
ontbrekend, vaak met aanhangsels (nectariën) aan de basis en aan de binnenkant. Discusextrastaminaal enmeestal i-zijdig. Meeldraden 8(5,10of ontbrekend). Vruchtbeginsel"3(i-4)-hokkig, soms met onvolledige tussenschotten en
met 1-2ofmeer zaadknoppen per hok; stijl 1.Vrucht zeer verschillend: doosvrucht, noot, steenvrucht of splitvrucht, vaak gevleugeld. De zaden vaak met
arillus, zonder endosperm.
Ongeveer 1500soorten in ruim 140genera in tropen en subtropen; enkele
soorten in de gematigde gebieden.
Koelreuteria (7), China en Taiwan, Dodonaea (54), tropen en subtropen, vooral
Australië en aangrenzende eilandengroepen, Serjania (220), Paullinia (150), enCardiospermum (11), tropisch Amerika, Sapindus (15), tropisch Amerika en Azië,Talisia(40),tropischAmerika,Schleichera(alleenS.trijuga),Indomaleisegebied,Litchi(2),
China,Nephelium(30),Indomaleisegebied,Cupania(45),tropischAmerika,Blighia(6),
tropisch Afrika.
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Litchichinensis, litchi, Nephelium lappaceum, ramboetan, en Blighia sapinda, akee,
hebbeneeneetbarearillus.
Medicinaal: Paullinia cupuna, guaranâ,zadenmethooggehalteaanCoffeine; Schleichera trijuga,koesambi,Makassarolie,OleumSchleicherae.
Pijl-envisvergift: Serjania-soorten, Paulliniapinnata.
Sierbomen: Koelreuteria paniculata, Cardiospermum halicacabum, ballonplant, Sapindussaponaria, zeepnoot, levert saponineuit hetvruchtvleesentechnische olieuitde
zaden.
FAM. A C E R A C E A E

Bomen of heesters met tegenoverstaande, vaak gelobde of soms geveerde
bladeren; vaak melksapindebladeren. Bloemeninaren, trossen ofpluimen,2of i-slachtig, 4-5-tallig, actinomorf. Kelkbladen 4-5. Kroonbladen 4-5 of
ontbrekend. Meeldraden (4-)8(-io), vrij. Discus ringvormig, extra- of intrastaminaal. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig, meestal samengedrukt loodrecht op het tussenschot, met 2(-i) anatrope zaadknop(pen) per hok. Vrucht
eengevleugelde splitvrucht met éénzadigedeelvruchten (fig. 74).Zaden zonder
endosperm.
Meer dan 150soorten in tweegenera op het N.halfrond, voornamelijk inde
gematigde gebieden.
Acer(150),N.halfrond, Dipteronia(2),Centraal China.
Acersaccharum en A. saccharinum met suikerrijk sap in de stam, ahornstruik,Acer
soorten,esdoorn,ahorn alssierheestersgekweekt.
FAM. H I P P O C A S T A N A C E A E

Bomen of heestersmet tegenoverstaande, handvormig gedeelde bladeren, zonder stipulae. Bloemen groot, in een tros van schichten, 2-of i-slachtig, scheefzygomorf. Kelkbladen 4-5,aan de basis meestal vergroeid. Kroonbladen 4-5,
ongelijk, genageld. Meeldraden 5-9, ongelijk. Discus éénzijdig ontwikkeld,
extrastaminaal. Vruchtbeginsel bovenstandig, 3-hokkig met 2 zaadknoppen
perhok. Vrucht eenloculicidedoosvrucht metgewoonlijk slechts 1 groot zaad
zonder endosperm en een embryo met dikke cotylen.
Twee genera met ruim 20 soorten op het N. halfrond.
Aesculus(13),metAe.hippocastanum,paardekastanje, Ae.pavia,Ae.octandra enhybriden,sierbomen.
FAM. M E L I A N T H A C E A E

Houtigeplantenmetverspreide,onevengeveerde bladerenmetgroteinterpetiolaire stipulae. Bloemen 2-slachtig, zygomorf, resupinaat. Kelkbladen 5, soms
één gespoord. Kroonbladen 4-5,genageld en ongelijk. Meeldraden 5-4,vrij of
2vergroeid. Discus i-zijdig, hoefijzervormig. Vruchtbeginsel bovenstandig, 45-hokkig met i-veel zaadknoppen per hok. Vrucht een 4-lobbige of -delige
loculicide doosvrucht met 1 zaad per hok. Zaden soms met arillus en met veel
endosperm.
Twee genera met 40soorten inZuid- en tropisch Afrika. Een aantal soorten
wordt in de warmere gebieden als sierplant gekweekt.
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Fig-74
Fig-75
Kenmerken met betrekking tot discusvorm, pollen en hout ondersteunen
zeker een plaatsing in de Sapindales. De aanwezigheid van veelendosperm in
hetzaad,degrote stipulaeenhetvaakgroteaantalzaadknoppen pleiten echter
tegen.Defamilie wordt dan ook welineenaparte orde Melianthales geplaatst.
FAM. STAPHYLEACEAE

Houtig (bomen en struiken). Bladeren tegenoverstaand, samengesteld, oneven
geveerd of 3-tallig,zeldenenkelvoudig, somsspiraalsgewijsgeplaatst. Stipulae
aanwezig en ook (afvallende) stipellen. Bloemen in trossen of pluimen, 2slachtig,actinomorf,5-tallig.Discusmeestalintrastaminaal, inderegelaanwezig. Kelk- en kroonbladen (ongeveer) vrij, de kelkbladen vaak op kroonbladengelijkend. Meeldraden 5,afwisselend met dekroonbladen. Carpellen (4-)3
(-2),vrijofvergroeid,(half-)bovenstandig.Stijlen evenveelalsdecarpellen,vrij
of deels (aan de top of aan de voet) vergroeid. Zaadknoppen 1tot weinige
percarpel,met2integumenten.Vruchteenniet-openspringende,somsopgeblazen kokervrucht of bes.Zaad met endosperm.
Ca. 40-50 soorten (5 genera) in noordelijke gematigde klimaten en in Z.Amerika en ZO.-Azië.
Staphylea (12), op het N. halfrond. In Nederland soorten pimpernoot gekweekt, uit
MiddenenZ.-EuropaenAzië. Turpinia(35),tropischAmerazië.
Staphyleaceae werden weltot de Rosales gerekend, maar o.m.de cytologische
gegevens (chromosomen enz.) sluiten zo goed aan bij de Sapindales
(Aceraceae) datdefamilie daar behoort. Toch gelijken Staphyleaceae sterk op
Celastraceae,maar deze hebben zaden met zaadrok en spiraalsgewijs geplaatste bladeren.
FAM. SABIACEAE

Bomen, heesters of lianen met verspreide, enkelvoudige of geveerde bladeren zonder
stipulae.Bloemenklein,2-of i-slachtig,zygomorf,introssenofschermvormigetrossen.
Kelkbladen 3-5.Kroonbladen 4-5,vrijofaandebasisvergroeid,ongelijk vangrootte.
Meeldraden 3-5,epipetaal,somstendelestaminodiaal. Discusgelobd,intrastaminaal.
Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-3-hokkig, meest 2-delig, met 2 of soms 1hangende,
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anatrope zaadknopperhok. Vruchteenbes.Zaadzonder endosperm.
4generamet90soortenintropischAziëtotKoreaenintropischAmerika.Sabia(30),
ZO.-Azië, Meliosma (90), Amerika. De systematische plaats van deze familie is niet
zeker: een enkele maal wordt een verwantschap met de Ranunculaceae verondersteld.
Nader onderzoek isnoodzakelijk.
15 Orde Rutales
Houtige of zelden kruidachtige planten met meest verspreide, samengestelde
bladeren; meestal met olie-,balsem- of harsklieren ofsecernerendecellen inde
vegetatieve delen. Bloemen actinomorf, 5-tallig. Meeldraden in 2 kransen en
obdiplostemoon, soms met vergroeide filamenten. Intrastaminale discus vrijwel steeds aanwezig. Vruchtbeginsel bövenstandig, syncarp of apocarp.
Zaadknoppen epitroop en meestal anatroop, 1-00per hok.
Deze orde vertoont sterke verwantschap met de Geraniales en Sapindales en
wordt soms in de Sapindales opgenomen. Deze 3orden worden in samenhang
gebracht met de Rosales en dan vooral met de Cunoniaceae, maar ook met de
Dillenialesen dan vooral met de Dilleniaceae.
Zeven families, overwegend intropenen subtropen,waarvan deCneoraceae
(3 soorten in 2genera) in het mediterrane gebied, de Kanarische Eilanden en
Cuba, de Akaniaceae met Akania (1) in O.-Australië.
FAM. Z Y G O P H Y L L A C E A E

Heesters, of zelden bomen of kruiden, met meestal tegenoverstaande, pariggeveerde bladeren, meest met stipulae. Geen echte secernerende cellen of
klieren maar welslijmcellen en somsmet harshoudende mergstralen. Bloemen
actinomorf, 4-5-tallig. Kelkbladen soms aan de basis vergroeid. Kroonbladen
vrijofsomsontbrekend. Meeldraden 10-8,obdiplostemoon, somsin3kransen,
vaak met bladachtige of klierachtige aanhangsels aan de basis van de filamenten. Intrastaminaal discus ring- of bekervormig of in lobben gedeeld, soms als
gynofoor ontwikkeld. Vruchtbeginsel 4-5-,zelden 1-2-hokkig met 1-2of meer
zaadknoppen per hok; stijl 1.Vrucht een doos of splitvrucht, zelden een besof
steenvrucht.
Ruim 250 soorten in ca. 30 genera, in de drogere delen van de tropen en
subtropen, vooral in zoutwoestijnen.
Fagonia (40), en Zygophyllum (90), in steppen en woestijnen van de oude wereld,
Guaiacum (6),bomenvandezuidelijke Verenigde Staten tot Z.-Amerika, Tribulus(20),
droge gebieden van Europa, N.-Afrika, Azië; Kallstroemia (17)van Verenigde Staten
tot Peru, Balanites (20),droge gebieden van tropisch Afrika en Azië, Guaiacum officinaleenG. sanctum leveren zwaar hout (pokhout).
Medicinaal:Guaiak-hars enLignumGuaiaci.
FAM. R U T A C E A E

Bomen of heesters, soms klimmend, zelden kruiden, met verspreide, samengestelde bladeren, zonder stipulae. Meercellige olieklieren in bast en bladeren,
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schizolysigene holten vormend. Bloemen meest 2-slachtig,actinomorf of soms
zygomorf, (2-4-)5-tallig of zelden zonder kroonbladen. Meeldraden 5-00,
meest in 2kransen, obdiplostemoon of somsdiplostemoon; deepipetale meeldraden soms staminodiaal (fig. 75).Intrastaminale discus ring- of kussenvormig,somstot een gynofoor uitgegroeid. Vruchtbeginsel 4-5,soms i-veel-hokkig,carpellen vaak grotendeels vrij en alleen aan detop samenhangend. Zaadknoppen 1-2,zelden veel per hok. Vrucht zeer variabel, de bessen met grote,
saprijke emergenties van het endocarp en een exocarp met veel olieklieren.
Zaad met of zonder endosperm, soms polyembryonie.
Meer dan 1600soorten in ca. 150genera, vooral in de tropen en subtropen.
Onderfamilie Rutoideae. Vrijwel schizocarp en met loslatend endocarp. Fagara (200),
tropen,Evodia(120),Z.O.-Azië,AustraliëenPolynésie,Ruta(60),mediterranegebiedtot
O.-Siberië, Dictamnus (2),Midden Europa tot China, Agathosma (170),ericoïdeheestersuit Z.-Afrika.
Onderfamilie Toddalioideae. Carpellen geheel of gedeeltelijk vergroeid. Steenvrucht of
gevleugeldevrucht.Ptelea(3),N.-Amerika,Acronychia(40),tropischAziëenAustralië,
Skimmia(10),Centraal-en O.-Azië.
Onderfamilie Aurantioideae. Bes,vaak metuitdevruchtwand groeiende sappigeemergenties.Glycosmis(40),ZO.-Azië,Murraya(9),Maleisegebied,Citrus(60),O.-Azië,met
veelcultuurvormen.
Vruchten:Citrussoorten(sinaasappel,citroen,mandarijn,pompelmoes,grapefruit e.d.).
C. aurantiifolia(lemmetje,ookbergamot-olie).
Medicinaal: Citrusaurantium (Folia Aurantii; Cortex Aurantiorum), C. medica
(citroen; Cortex Fructus Citri; Oleum Citri), Rutagraveolens (ruit; Folia of Herba
Rutae),Dictamnusalbus(schorsvandewortel,RadixDictamni),Pilocarpusjaborandiuit
Brazilië (Folia Jaborandi), Cusparia officinalis (schors, Cortex Angosturae), Barosma
soorten (Folia Bucco).Murrayapaniculatalevertwelriekendeschorsvoor kosmetische
industrie. Chloroxylon swietenia levert satijnhout. Een aantal soorten wordt ook als
sierplantgekweekto.a. Ptelea trijoliata.
FAM. SIMAROUBACEAE

Heesters of bomen met verspreide, meestal samengestelde bladeren, zonder
stipulae.Geenolieklieren,somsharsgangen,metbitterestoffen inhoutenbast,
vaak met idioblasten, dikwandige sclerenchymvezels in het bladmesofyl.
Bloemen meestal i-slachtig, actinomorf, (3-)4-5(-7)-tallig, in pluimen of aarvormigebloeiwijzen. Meeldraden obdiplostemoon, vrij,vaak metschubjes aan
de basisvan de filamenten. Discus ringvormig of somstot een gynofoor uitgegroeid. Vruchtbeginsel met 2(-4-5)carpellen diemeestal in het basale gedeelte
of somsvrijwel geheel vrij zijn, zelden geheel vergroeid; zaadknoppen 1-2per
hokofcarpel,epitroop.Vruchtofdeelvruchtgevleugeldenniet openspringend,
of een steenvrucht. Zaden met weinig of geen endosperm.
Ruim 30 genera met ca. 200 soorten in de tropen «n subtropen, enkele
soorten in de gematigde gebieden.
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Quassia(25),tropischZ.-Amerika,Simarouba(6),tropischensubtropisch Z.-Amerika;
Suriana (alleen S. maritima) langs kusten in de tropen, Picramnia (40), tropisch en
subtropisch Z.-Amerika, Picrasma (15), tropen, Ailanthus(10), O.-Azië, Australië,
Kirkia(5),tropischAfrika, Irvingia(5),tropen vandeoudewereld.
Irvingia gabanensis met vetrijke zaden die gegeten worden (dika-vet, dika-brood).
Medicinaal: Quassiaamara(kwassiehout;LignumQuassiaeSurinamensis);Simaruba
amara (Cortex Simarubae), Brucea sumatrana (Fructus Bruceae), Aeschrion excelsa
(Lignum QuassiaeJamaicense).
Sierboom:Ailanthusglandulosa, hemelboom, uitChina.
FAM. B U R S E R A C E A E

Bomenofheestersmetverspreide,oneven-geveerde of3-deligebladeren zonder
stipulae. Schizogene harsgangen in de bast. Bloemen klein, actinomorf, in
samengestelde trossen, 1-of2-slachtig, 1-of2-huizig;inde i-slachtige bloemen
steeds rudimenten van het andere geslacht aanwezig. Kelkbladen 3-5, vergroeid. Kroonbladen 3-5, meestal vrij, soms ontbrekend. Meeldraden meestal
obdiplostemoon of zelden isostemoon. Discus beker- of kussenvormig.
Vruchtbeginsel syncarp, 2-5-hokkig met 2-1 hangende, epitrope zaadknoppen. Vrucht een steenvrucht met vrije of meer of minder vergroeide steenkernen, soms met kleppen openspringend. Zaden zonder endosperm.
Meer dan 600soorten inca.20genera indetropen,vooral indrogere gebieden.
Boswellia(24),enCommiphora(100),intropenvanO.-Afrika totIndia,hetlaatstegenus
vooral in droge gebieden, Canarium (100), tropen van de oude wereld, vooral in het
Maleisegebied,Protium(80),vooralintropischAmerika,Bursera(100),vooralindroge
gebiedenvan tropisch Amerika.
Protium icicariba, hars,medicinaal entechnisch (Elemi-hars),P.guianense(wierook
vanCayenne),P. aracouchii,aromatischehars(Acouchi-balsem),ookandereP. soorten
worden op soortgelijke wijze gebruikt, Tetragastris balsamifera (Baume à cochon)en
Boswellia soorten leveren wierook, ook medicinaal (Olibanum), Commiphora soorten,
Myrrha voor roken enmedicinaal (Gummi Myrrhae),Burserasimaruba (Cachibou-of
Gomart-hars), B. tomentosa en B,excelsa (Takamahak-hars), Canarium soorten voor
technische doeleinden (Elemi-hars), andere C. soorten leveren eetbare vruchten, C.
bengalenseen C.nigrum (Chineseolijven)eneetbare,vetrijke zaden(o.a. C. commune,
kenari).
FAM. MELIACEAE

Bomen of heesters met verspreide, geveerde of soms enkelvoudige bladeren
zonder stipulae, meestal met hars- of soms olieklieren. Bloemen meestal 2slachtig, actinomorf, maar soms in 1 of 2 kransen meer- of mindertallig.
Kelkbladen klein, vrij of meer of minder vergroeid. Kroonbladen meestal vrij,
(3-)4-5(-i4). Meeldraden meest 2maalzoveelalskroonbladen, somsminder of
meer; filamenten als regel tot een buis vergroeid. Intrastaminale discus vaak
aanwezig. Vruchtbeginsel bovenstandig of zelden half-onderstandig, (2-)4~5
(-2o)-hokkig met 1stijl met knop- of discusvormige stempel en 1-2,of zelden
meer, epitrope en meestal anatrope zaadknoppen per hok. Vrucht een doosvrucht, een bes of steenvrucht. Zaden gevleugeld of ongevleugeld, met of
zonder endosperm.
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Meer dan 1400soorten inca. 50genera in detropen en weinig soorten in de
subtropen en gematigde gebieden.
OnderfamilieCedreloideae.Meeldradenvrij.Vruchtbeginsel(2-)4-5-hokkig.Doosvrucht
metgevleugeldezaden.Cedrela(7),tropischAmerika,Toona(15),ZO.-AziëenAustralië.
Onderfamilie Swietenioideae. Filamenten vergroeid. Vruchtbeginsel 3-5-hokkig. Doosvrucht met gevleugelde zaden. Khaya (10), tropisch Amerika, Swietenia (5), tropisch
Amerika.
Onderfamilie Melioideae. Filamenten vergroeid. Vruchtbeginsel 2-20-hokkig. Doosvrucht, bes of steenvrucht. Zaden niet gevleugeld. Carapa (15), tropisch Amerika en
W.-Afrika, Turraea(90),tropen oudewereld,Melia(9),warmerestreken oudewereld,
Trichilia (230), tropen, Guarea (170), vooral tropisch Amerika en W.-Afrika,Aglaia
(300),tropischAziëenAustralië, Dysoxylum(100),Indo-MaleisegebiedenPolynésie.
Eenaantal soorten levert hout o.a. Cedrela odorata, West-Indisch cederhout, sigarenkistenhout,Toonaserata,Indischmahonie,Khayasoorten,Afrikaanse mahonie,Swieteniamahagoni,echtmahoniehout(acajou).Vetrijkezadenhebbeno.a.Carapaguianensis
(Carapa-olie of -vet), Azadirachta indica (Margosa-olie). Enkele soorten, o.a.Melia
azedarach,wordenalssierboomgekweekt.
16 Orde Geraniales
Overwegend kruidachtige planten met enkelvoudige of samengestelde bladeren,metofzonderstipulae.Bloemen 5(-4)-tallig,actinomorf ofsomszygomorf,
met losbladige kelk en kroon en 1-2 kransen van meeldraden endan obdiplostemoon,somsveelofminder meeldraden.Vruchtbeginsel 2-5-hokkig met 1-2,
soms veel, hangende zaadknoppen per hok. Vrucht bij kruidachtige planten
schizocarp of een doosvrucht, bij de houtige soorten een bes of steenvrucht.
FAM. LINACEAE

Houtige planten, lianen ofkruiden, met enkelvoudige, meestverspreide bladeren,meestal met stipulae. Bloemen incymeuze bloeiwijzen, actinomorf, 5(-4)tallig. Kelkbladen soms aan de basis vergroeid. Kroonbladen vrij, contort,
meest genageld en afvallend, somsmet ligula. Meeldraden obdiplostemoon of
haplostemoon, zelden 20-00, soms de epipetale staminodiaal; filamenten aan
de basis vergroeid. Soms een zwak ontwikkelde discus aanwezig. Vruchtbeginsel 2-5-hokkig, vaak met valse tussenschotten zodat elk hok 1 zaadknop bevat; stijlen evenveel als hokken. Zaadknoppên 1-2per hok. Vrucht
meestal een septicide (schotverbrekende) doosvrucht, soms een steenvrucht
bij houtige soorten. Zaden met arillus en weinig endosperm.
17generametca.450soorten,vooralintropenensubtropen,maar ook inde
gematigde streken (vooral Linum).
Liman (200),vooralinmediterranegebiedenzuid-westelijk deelvanN.-Amerika.Een
belangrijke cultuurplant is Linum usitatissimum (vlas) die ook lijnzaadolie levert.
Medicinaal:SemenUni. Linumsoortenwordenalssiergewasgekweekt.
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DeHumiriaceaezijnnauwverwantmetdeLinaceaewaarvanzijverschillendoordetot
een buis vergroeide filamenten, de intrastaminale discus en de weinig-zadige steenvruchtenmetharsholten.15soortenin8generaintropischAmerika,éénsoortintropisch
W.-Afrika.
FAM. E R Y T H R O X Y L A C E A E

Bomen of heestersmet meest verspreide,enkelvoudige bladeren, met blijvende
intrapetiolaire stipulae; dejonge takken hebben aan de basis op stipulae gelijkende schubben (ramenta ofcataphylla). Bloemen in okselstandige bundels of
alleenstaand, actinomorf, 5-tallig. Kelkbladen vergroeid. Kroonbladen vrij,
aan de binnenzijde met een 2-spletig aanhangsel of verdikking (ligula).
Meeldraden 10,obdiplostemoon, aan debasisbekervormig vergroeid. Vruchtbeginsel met 3stijlen, 3-hokkig, waarvan slechts 1hok fertiel is en i(-2) zaadknop(pen) bevat. Steenvrucht i(-2)-zadig. Zaden zonder endosperm.
Meer dan 200soorten in4genera, hiervan 3genera met 6soorten in tropisch
Afrika. Erythroxylon met meer dan 200 soorten in de tropen, vooral in de
Neotropen.
Medicinaal: Erythroxylon coca enE.novogranatenseleverencocaïne,Foliacoca.
FAM. O X A L I D A C E A E

Eén-ofmeerjarige kruiden metbollen,knollenenwortelstokken, somsheesters
ofbomen, met handdelige, vaak 3-talligeofgeveerde, verspreid- of grondstandigebladeren,met ofzonder stipulae. Bloemen in 1-ofmeer-bloemige, cymeuze bloeiwijzen, actinomorf, 5-tallig, met contorte of imbricate kroon en 10
obdiplostemone meeldraden. Vruchtbeginsel bovenstandig, 5-hokkig, met 1
tot velezaadknoppen per hok; 5stijlen. Vrucht een loculicide (hokverbrekende)doosvrucht of soms een bes.Zaden met pseudo-arillus (zweiweefsel van de
zaadhuid) en endosperm.
Ca. 1000soorten in8genera,vooralindetropen ensubtropen, voornamelijk
op het Z. halfrond ;een klein aantal soorten in de gematigde gebieden.
Averrhoa(2),Maleisegebied,Biophytum(50),tropen,Oxalis(850),overdegehelewereld
maarvooralindeAndes,BraziliëenZ.-Afrika. AverrhoabilimbienA. carambolaworden
gekweekt voordeeetbarebessen.
Sierplanten: Oxalissoorten. Eenaantal soorten vanditgenusbevat oxaalzuur.
FAM. G E R A N I A C E A E

Kruidachtige planten, zelden bomen, met succulente stengels. Bladeren meest
verspreid, vaak handvormig, soms veervormig gelobd ofgedeeld,met stipulae.
Bloemen in okselstandige, cymeuze bloeiwijzen, zelden alleenstaand, actinomorf of zygomorf door een spoorvormige uitzakking van de bloembodem
onder het achterste kelkblad, 5-(4-8-) tallig. Meeldraden aan de basis vergroeid, 10(obdiplostemoon), zelden 15of soms minder tot 5fertiele meeldraden. Vruchtbeginsel uit 5 (3-2) vruchtbladen die naar boven in een lange
snavel eindigen en tezamen aan de top 1 stijl met 5 tongvormige stempels
dragen, 5(3-2)-hokkigmet 1-2,zeldenveelzaadknoppen perhok. Meestaleen
•228

Fig.76

Fig.77

5(3-2)-delige,gesnaveldesplitvrucht, somseendoosvrucht. Zaden met weinig
of geen endosperm.
Ca. 800 soorten in meer dan 10genera, kosmopolitisch maar vooral in de
gematigde streken en subtropen;vaak op droge plaatsen.
Geranium(375),vooralindegematigdestreken(fig.76),Erodium(75),vooralinhetmediterranegebiedenaangrenzenddeelvanAzië,Pelargonium(250),vooralinhetKaapsegebiedvanZ.-Afrika, Sarcocaulon(6),woestijn-ofhalfwoestijnsucculenten van Z.-Afrika.
Sierplanten: Pelargonium zonale,P. grandiflorum en P. peltatum met hybriden;
Pelargonium isde 'Geranium' diebij onsalssierplant wordt gekweekt. P. krappianum
levertgeranium-olie (of'rozen-olie').
FAM.TROPAEOLACEAE

Klimmende kruiden, soms met ondergrondse stengelknollen, met verspreide,
enkelvoudige, gelobde of handvormig gedeelde, peltate bladeren. De plant
klimt d.m.v. de lange, windende bladstelen. Stipulae al dan niet aanwezig.
Bloemen alleenstaand indebladoksels,groot, 5-tallig,mediaan-zygomorf, met
eendoordebloemasendeachterste 3kelkbladengevormdespoor.Devoorste3
kroonbladen genageld en vaak met franje-achtige ligula of deze kroonbladen
ontbrekend. Meeldraden 8, vrij. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met 1 stijl met 3
stempels,en 1 hangendezaadknop perhok.Vrucht schizocarp,indrie 1-zadige
niet-openspringende deelvruchtjes uiteenvallend. Zaden zonder endosperm;
kiem met grote cotylen.
Tweegenera: Tropaeolum (80),in Zuid-Amerika, vooral inde Andes en het
monotypische genus Magellana in Patagonië.
Dezetmeelrijke knollenvanenkele Tropaeolum soortenwordengegeten.
Sierplanten:vooral Tropaeolum majus (Oost-Indische kers)met veelhybriden en T.
peregrina.
DeverwantschaptussenOxalidaceae, Geraniaceaeen Tropaeolaceaewordtniet
meer betwijfeld. De Oxalidaceae en Geraniaceaezijnniet gemakkelijk teschei229

den wanneer alle genera in beschouwing worden genomen. De kenmerkende
spoor bij de Tropaeolaceaeishomoloog met de spoor in enkele genera van de
Geraniaceae, b.v. bij Pelargonium. Deze verwantschap wordt ook cytotaxonomisch vastgesteld. Somswordt een orde 'Linales' onderscheiden waarin
Linaceae, Humiriaceae en Erythroxylaceae zijn ondergebracht. Binnende orde
zijn, uitgaande van de radiaal-symmetrische bloem en het obdiplostemone
androecium als reeksen te onderscheiden: / reductie van de epipetale meeldraadkrans; 2 vermindering van het aantal zaadknoppen per hok; 3 neiging
tot zygomorfie.
17 Orde Limnanthales
Hiertoe behoren alleen Limnanthaceae, een familie waarvan de systematische
plaats onzeker is maar die soms tot de Geraniales wordt gerekend, o.a. op
grond vanhetvoorkomen vanbepaaldevetzureninLimnanthaceae en Tropaeolaceae. Daartegenover hebben de Limnanthaceae een uniek pollentype. Wij
geven er de voorkeur aan de familie (voorlopig) in een eigen orde te plaatsen.
FAM. L I M N A N T H A C E A E

Eenjarige moerasplanten metverspreide,veervormiggedeeldebladeren zonder
stipulae. Bloemen in de bladoksels, 3-5-tallig, met valvate kelk en contorte
kroon. Meeldraden 6-10, vaak met basale honingklieren. Vruchtbeginsel met
gynobasische stijl, 3-5-delig of een apocarp gynoecium dat alleen basaal door
de stijlkolom samenhangt; zaadknoppen anatroop, apotroop, 1 per hok,
basaal-wandstandig. Vrucht een 3-5-delige splitvrucht.
8 soorten in 2genera in N.-Amerika.
Sierplant:Limnanthesdouglasii.
18 Orde Balsaminales
Hiertoe behoren alleen Balsaminaceae, de springzaadfamilie, die overeenkomsten vertoont met de Tropaeolaceae, zowel door de spoor op een van de kelkbladen alsdoor overeenkomsten inhetpollen.Daartegenover treden grote verschillenop,o.a.deelastischopenspringendevruchtendiebijna tegengesteld zijn
aandemericarpenvandeGeraniales.Zolangdeverwantschapnogzoonzekeris
geven wij de voorkeur aan een aparte orde.
FAM. B A L S A M I N A C E A E

Minofmeersucculentekruiden,somsepifyten, mettegenoverstaande ofkransstandige, enkelvoudige bladeren, soms met klierachtige nectariën. Bloemen
alleenstaand of in trosvormige bloeiwijzen, 2-slachtig, zygomorf. Kelkbladen
3-5, waarvan het naar de as gerichte kelkblad duidelijk gespoord is.
Kroonbladen 5, ongelijk, de 2 paar zijdelingse vergroeid. Meeldraden 5, met
afgeplatte filamenten en samenhangende antheren die het vruchtbeginsel als
een kapje bedekken. Vruchtbeginsel bovenstandig, 5-hokkig, met hoekstan230

digeplacentatie en 00-3zaadknoppen per hok; stijl 1,kort, met 3-5 stempels.
Vrucht meest een vlezige, 5-kleppige doosvrucht die elastisch openspringt en
veelzaden bevat, somseen bes.Zaden zonder endosperm.
Tweegenerametruim450soorten,vooralindetropenvandeoudewerelden
enkele soorten in de gematigde gebieden.
Impatiens (450),Hydrocera (alleen H. triflora), moerasplant in ZO.-Azië. Sierplanten:
diversesoortenvanImpatiens, o.a.I. balsamina.
19 Orde Polygalales
Houtige of somskruidachtige planten met meestverspreide,enkelvoudige bladeren,zeldenmet stipulae. Bloemen meestmediaan-zygomorf, 2-slachtig,4-5tallig. Meeldraden met een apicale porie openend. Vruchtbeginsel meestal 2hokkig met i-veel hoekstandige, epitrope zaadknoppen.
Een orde met 2families.
(
FAM. POLYGALACEAE

Bomen, heesters, lianen of kruiden, soms saprofyten, met meest verspreide,
somstegenoverstaande of kransstandige,enkelvoudige bladeren, meestal zonderstipulae;somsmetstipulaireklierenofdoornen. Bloemenmeestin trossen,
aren of pluimen, 2(-i)-slachtig, mediaan-zygomorf. Kelkbladen 5,waarvan 2
vaak groot en kroonachtig, vleugelsvormend. Kroonbladen meest 3(soms5),
hetmediane concaaf, boot-vormigen met eendorsaal ingesneden aanhangsel.
Meeldraden meest 8, soms 10of minder dan 8,de filamenten meestal tot een,
aan de achterzijde open, buis vergroeid; antheren met apicale poriën.
Vruchtbeginsel meestal 2 (zelden 3 of 5)-hokkig, met 1 zaadknop per hok,
somsi-hokkigmetverschillendezaadknoppen; 1 stijl.Vruchtmeestaleendoosvrucht,somseengevleugeldenootofeensteenvrucht.Zadenvaakbehaard, met
of zonder endosperm en meestal meteen arillus.
13genera met ca. 800soorten, kosmopolitisch.
Bredemeyera(60),inZ.-Amerika,AustraliëenTasmanië,Polygala(800),overdegehele
wereld maar niet in Australië, Muraitia (40), in Z.-Afrika, Securidaca (30), tropen
(bomenoflianen).
Sierplanten:Polygala,vleugeltjes bloemenMuraitiasoorten.
Medicinaal:Polygala senega (Radix senegae), P.amara, volksgeneesmiddel (Herba
Polygalae).
Fam.Tremandraceae met 30soorten in 3genera in Australië. Kleine heesters of halfheesters,vaakmetericoïdebladeren.Bloemenactinomorf,meest4-5-tallig.Kelkbladen
vrij. Kroonbladen soms aan de voet vergroeid. Meeldraden diplostemoon, vrij, soms
binneneenringvormigediscus.Vruchtbeginselbovenstandig,meestal2-soms4-hokkig.
Vruchteensepticideofloculicidedoosvrucht.
20 Orde Malpighiales
Houtigeplanten met meestal tegenoverstaande bladeren, meestalmet stipulae.
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Bloemen scheef-zygomorf, althans in het vruchtbeginsel, met 5kelkbladen en
1-5 kroonbladen. Meeldraden 1-10, soms ten dele staminodiaal. Vruchtbeginsel meest 3-hokkig met 1-00 epitrope zaadknoppen per hok. Vrucht
een doosvrucht of vaak schizocarp, niet zelden gevleugeld.
Een orde met 3 families die soms met de Polygalales tot één orde wordt
verenigd, anderzijds ook wel als aparte onderorde in de Rutales of Geraniales
wordt geplaatst.
FAM. M A L P I G H I A C E A E

Houtige planten, vaak lianen, zelden bomen, heesters of halfheesters, met
meestal tegenoverstaande bladeren met stipulae; vaak met aanliggende, ongelijk 2-armige haren enklieren opdevegetatievedelen. Bloemen in racemeuze
bloeiwijzen, scheef-zygomorf met het symmetrievlak door het derde kelkblad.
Kelkbladen 5, soms alle, maar meestal 4 met 1 of 2klieren aan de buitenzijde.
Kroonbladen 5, vrij, genageld en meestal met franje-achtig ingesneden rand.
Meeldraden 10, obdiplostemoon, niet zelden gedeeltelijk staminodiaal of
ontbrekend; filamenten aan de basis min of meer vergroeid. Vruchtbeginsel 3
(2-5)-hokkig en evenveel stijlen en met 1hangende, hemi-anatrope, epitrope
zaadknop per hok. Vrucht meestal een gevleugelde, soms ongevleugelde splitvrucht, waarvan de delen meestal aan de rugzijde opensplijten, zelden een
noot, een bes of een steenvrucht. Zaden zonder endosperm.
Ca. 800 soorten in ruim 60 genera in de tropen. Vooral veel lianen in de
tropische bossen van Z.-Amerika, maar ook indrogere streken tot in woestijnen.
Byrsonima(105),Malpighia(30),Banisteria(75),Tetrapterys(75),enHiraea(25),inZ.Amerika, Heteropterys (90),inZ.-Amerika maar 1 soort inW.-Afrika. Enkelesoorten
worden alssierplant gekweekt.
FAM. T R I G O N I A C E A E

Houtige planten, vaak lianen, met sterke overeenkomsten met de Malpighiaceae, maar met 5, aan de basis vergroeide en enigszins ongelijke kelkbladen en 3 of 5 kroonbladen waarvan 1 gespoord. Meeldraden 3-5 of 612, met vaak 4 steriele meeldraden die aan de basis hoefijzervormig vergroeid
zijn tot een gespleten buis en met 2 of meer discusklieren in de opening.
Vruchtbeginsel 3-hokkig met2-00 zaadknoppen per hok.Vrucht een septicide,
soms gevleugelde, doosvrucht. Zaden met endosperm.
Ongeveer 40 soorten in 4genera in de tropen, vooral in Z.-Amerika.
Trigonia (30).
FAM. V O C H Y S I A C E A E

Houtige planten, zelden kruiden, meestal tegenoverstaande of kransstandige,
enkelvoudige bladeren met kleine stipulae. Kelkbladen 5, aan de basis vergroeid, ongelijk van grootte en 1kelkblad groot en gespoord. Kroonbladen
meestal 1 of 3. Meeldraden 1 en 1-3 staminodiaal. Vruchtbeginsel 3-1-hokkig.
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Zaadknoppen 2-00 per hok. Vrucht meest een septicide doosvrucht. Zaden
zonder endosperm.
Zesgenera met ca. 200soorten, overwegend in tropisch Z.-Amerika, enkele
soorten in W.-Afrika.
Vochysia(100),Qualea(65).
21 OrdeApiales (Umbelliflorae)
Houtigeofkruidachtigeplantenmetolie-ofharsgangen. Bladeren enkelvoudig
ofsamengesteld, zonder stipulae. Bloeiwijzen schermvormig. Bloemen actinomorf, 2-slachtig,4-5-tallig,meestalmet weinigontwikkelde kelkeneen losbladige kroon. Meeldraden episepaal. Vruchtbeginsel onderstandig, 5-2-hokkig.
Discus of stijlkussen op het vruchtbeginsel. Zaden met veel endosperm.
Tweefamilies, waarvan deAraliaceae overwegend indetropen,de Apiaceae
(Umbelliferae) in de gematigde gebieden.
De orde werd vaak samengevoegd met de Cornales. In tegenstelling tot de
CornaleswordtvoordeApiales eenverwantschapmetdeSapindales verondersteld, waarvan zij o.a. door het onderstandig vruchtbeginsel afwijken.
FAM. ARALIACEAE

Bomen of heesters,zeldenlianen ofkruiden, met schizogene gom-en harsgangen. Bladeren verspreid, soms tegenoverstaand of kransstandig, enkelvoudig,
handvormig, veerdelig, of samengesteld;met stipulae of stipulae-achtige uitgroeiingen. Bloemen klein,inhoofdjes, schermen,trossen ofaren, actinomorf,
1- of 2-slachtig, (3-)4"5-tallig. Kelk weinig ontwikkeld, een zoom of kleine
tandjes. Kroonbladen vrij,vaakvalvaat.Meeldraden episepaal,somsmeer dan
de kroonbladen. Vruchtbeginsel onderstandig, 5-veel-hokkig,met stijlkussen.
Zaadknoppen 1 per hok. Vrucht een bes of meer-hokkige steenvrucht.
Ongeveer800soortenin + 70genera,indetropen;slechtseenkleinaantalin
de gematigde gebieden.
Fatsia (1), Japan, Tetrapanax (1), Taiwan, Schefflera (150),pantropisch, Hedera (6),
Europa,Afrika, Azië,Aralia(30),Azië,N.-Amerika,Panax(6),O.-Azië,N.-Amerika.
Sierplanten:Hederahelix, klimop,FatsiajaponicaenAraliasoorten.
Medicinaal:Panaxginseng, uitOost-Azië(Ginseng-wortel).
Uit het merg van Tetrapanaxpapyrifer, uit Taiwan, wordt rijstpapier gemaakt. De
soortwordtdaarvoor inChinaveelgekweekt.
FAM. APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Overwegend 1-ofmeerjarige kruidenmetpenwortel ofwortelstok eneenholle,
vaak geribde en op de knopen verdikte stengel. Schizogene oliekanalen in alle
delen van de plant. Bladeren meestal verspreid, meestal meervoudig gedeeld,
zelden enkelvoudig, als regel met een grote stengelomvattende en blaa'sachtig
opgezwollenbladschede,zonderstipulae.Bloeiwijzenenkelvoudigofsamengesteld, meestal van een omwindsel voorziene schermen. Bloemen 5-tallig, met
onduidelijke tot kleinetandjes gereduceerde kelken 5vrije kroonbladen, soms
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apetaal. Meeldraden 5,episepaal. De buitenste bloemen van een scherm vaak
afwijkend van de overige bloemen door een vergrote bloemkroon die door
sterkegroeivandebuitenwaarts gerichte petalen zygomorf is.Door reductie 1slachtige bloemen nemen vaak een bijzondere plaats inde (deel)bloeiwijzen in.
Vruchtbeginsel onderstandig, 2-hokkig met een als nectarium fungerend stijlkussenaan detop (fig.77); 2stijlen.Zaadknoppen 2perhok,waarvan slechts1
totvolledigeontwikkelingkomt.Bijrijpingvergroeitdezaadhuid metdevruchtwand. Vrucht een droge, 2-delige, geribde splitvrucht, waarvan de i-zadige
delen aan decarpofoor blijven hangen. Zaad met olie-en eiwitrijk endosperm.
300genera metca. 3000soorten, overwegend indegematigde gebieden enin
de subtropen van de gehele wereld, vooral op het N. halfrond.
Hydrocotyle (ca. 80),vooral op het Z. halfrond, Azorella (100), Andes en antarctisch
gebied, dichte harde kussens vormend in het hooggebergte, Sanicula (40), vooral N.
halfrond, Astrantia (10),Europa, met hoofdjesachtige schermen metgroteomwindselbladen, Eryngium (ruim 200), kosmopolitisch, met harde, stekelige bladeren,
Chaerophyllum (35), vooral Europa en Azië, Anthriscus (15), Europa en West-Azië,
Scandix (15),mediterrane gebied, Torilis (20),Europa tot tropisch Afrika en O.-Azië,
Conium (20),N. halfrond en tropische gebergten, Ferula (50), Cicuta (8), Carum (25),
Pimpinella(150),enAngelica(150),N.halfrond, mediterranegebiedenCentraal-Azië,
Peucedanum(120),N.halfrond,inoudewereld,Heracleum(60),voornamelijk Europaen
N.-Azië,Daucus(60),vooralmediterraan ennabijeOosten.Keukenkruiden: Anthriscus
cerefolium, kervel; Coriandrum sativum,koriander (ook med. Fructus Coriandri),
Coniummaculatum,dollekervel(ookmed.FructusetHerbaConii),Cuminumcyminum,
komijnzaad (ook med. Fructus Cumini), Pimpinella anisum, anijs (ook med. Fructus
Anisi), Foeniculum vulgare, venkel (ook med. Fructus Foeniculi), Anethum graveolens,
dille, Petroselinum crispum, peterselie, bladeren als toekruid (ook med. Radix Petroselini),Carum carvi, karwij (ook med.FructusCarvi).
Medicinaal: PimpinellasaxifragaenP. maior(RadixPimpinellae),Aethusacynapium,
hondspeterselie,giftig (Radix et Herba Aethusae recens),Angelica archangelica, engelwortel(RadixAngelicae),Levisticumofficinale(RadixLevistici),Ferulasoorten,o.a.F.
galbaniflua(Galbanum),Doremaammoniacum(Ammoniacum),Peucedanumostruthium
(Rhizoma Imperatoriae).
Groente: Apium graveolens,selderij, bladeren als toekruid, Pastinaca saliva,
pastinaak, Daucus carota, peen,wortel.
SUBKLASSE VI

ASTERIDAE

Sympetale dicotyle planten gekenmerkt door het bezit van tenuinucellate
zaadknoppen met 1 integument. Het vruchtbeginsel bestaat als regel uit 2carpellen, soms uit meer carpellen en zeer zelden is het vruchtbeginsel
pseudomonomeer.
1 Orde Gentianales
Kruiden of houtige planten met meest enkelvoudige, tegenoverstaande bladeren. Meest geen of slechts kleine stipulae of een dwarse richel tussen de bladeren. Bloemen meest 2-slachtig, hypogyn, actinomorf, 4-5-tallig. Kelk meestal
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vergroeidbladig. Bloemkroon vergroeidbladig,deslippen metcontorteknopligging,somsvalvaatofimbricaat.Meeldradenin i krans,alternerend metde
kroonslippen. Vruchtbeginsel bovenstandig of half-onderstandig, 2-hokkig
met placenta's op het tussenschot of soms i-hokkig en dan met parietale
placentatie,zelden5-hokkig,vaak2apocarpevruchtbeginselsdiedoordestijl
verbondenzijn.Zaadknoppen weinigtotveelperhok,meestanatroop,met1
integument. Endosperm meest nucleair gevormd. Intraxylair floëem komt
vaakvoor.
FAM. LOGANIACEAE

Houtige, soms klimmende planten, zelden kruiden. Bladeren enkelvoudig,
tegenoverstaand. Stipulae aanwezig, soms als een richel tussen de bladeren
door vergroeiingvaninterpetiolaire stipulae.Bloemenincymeuzeofthyrsusachtige bloeiwijzen,somstuilen ofpluimenofbloemen alleenstaand,soms1slachtig, en zelden iets zygomorf. Kelk 4-5(-i6)-lobbig, meest imbricaat.
Bloemkroon metkorteoflangekroonbuisen4-5ofveelslippen,metvalvate,
imbricateofcontorteknopligging.Meeldradenmetkroonbuisvergroeid,evenveelalskroonslippenofzeerzeldenslechts1 meeldraad.Vruchtbeginselbovenstandig,zeldenhalf-onderstandig,meestal2,soms1-5-hokkig,stijl 1,endan24-spletigof2stijlen. Zaadknoppen meestalveel,zeldentot 1 per hok.Vrucht
meesteenschotverbrekende doosvrucht met 2kleppen ofeenbes,zeldeneen
steenvrucht.
Meerdan700soortenin30genera,veelintropenensubtropen.NietinEuropa.Desfontaineamet 3soortenindeAndeswordt somsalsapartefamiliebeschouwd,medeopgrondvanafwezigheid vanintraxylairfloëemenladdervormigedoorboringen vandehoutvaten.
Logania (25),Australië en Nieuw Zeeland, Geniostoma (40),Madagascar, Maleisië,
Australië, Spigelia (ca. 50),tropisch en subtropisch Amerika, Mitrasacma (40),vnl.
Australië, Strychnos (150), tropen, Anthocleista (15), tropisch Afrika, Madagascar.
Strychnostoxiferaenanderesoortenvanditgenusleverencurare,pijlgif.S.nux-vomica
(SemenStrychni- med.),S. colubrina(slangenhout,LignumColubrinum- med.). Gelsemiumsempervirens(RadixGelsemii-med.)Spigeliaanthelmia(HerbaSpigeliae-med.).
FAM. BUDDLEIACEAE

VaaktotdeLoganiaceaegerekendmaar hiervanverschillenddoordeklierharenenschubharen of sterharenopdebladeren,hetcellulairgevormdeendospermendeafwezigheid vanintraxylair floëem. Buddleiaceaesoortenworden
alssierheestergekweekt.Buddleiametmeerdan 100soortenintropen,subtropen en gematigd N.-Amerika en O.-Azië, Nuxiain O. en Z.-Afrika, Madagascaren Maskarenen.
FAM. GENTIANACEAE

Kruiden of zelden heesters; soms saprofyten met schubvormige bladeren.
Bladeren tegenoverstaand endanvaakaandebasisvergroeid.Geenstipulae.
Bloemenincymeuzebloeiwijzen, zelden i-slachtig,zelden ietszygomorf, 4-5
soms6-12-tallig.Kelk4-12-slippigofzeldenmetvrijekelkbladen.Bloemkroon
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met 4-12 slippen met meestal een contorte of soms imbricate knopligging.
Meeldraden met kroonbuis vergroeid, evenveel als of minder dan de slippen;
antheren somsmetelkaar vergroeid,metoverlangsespleten ofsomsmet poriën
openend.Vruchtbeginsel meest 1-hokkigmet 2,vaakgrote,parietale placenta's
met zeer veel anatrope zaadknoppen. Stijl 1, met gespleten stempel. Discus
vaak aanwezig, soms als 5klieren. Vrucht meestal een 2-kleppige, schotverdelende doosvrucht, zelden besachtig.
Meer dan 1000 soorten in ca. 70 genera met kosmopolitische verbreiding,
maar vooral in de gematigde gebieden.
Gentiana (meer dan 200),vooral inde gebergten van het N. halfrond, Gentianella (ca.
250), veel in de Andes, ook op het N. halfrond en in Australië en Nieuw Zeeland,
Centaurium(40),N.halfrond, Z.-Amerika,Australië,Exacum(35),paleotropen, Sebaea
(100), vnl.Z.-en tropisch Afrika, Swertia (100),Europa, Azië,gebergten van Afrika,
Halenia(80),koudestreken vanhetN.halfrond, Andes,Lisianthus(30), Macrocarpaea
(30)enLeiphaimos(40),tropischAmerika,Blackstonia(57),mediterranegebied,W.-en
Midden-Europa.
Gentianadiv.sp.worden alssierplanten gekweekt.
Medicinaal: Gentianalutea, G. punctata en G. purpurea (Radix Gentianae).
Centaurium umbellatum (HerbaCentaurii),
FAM. M E N Y A N T H A C E A E

Kruidachtige moeras- en waterplanten met verspreide, enkelvoudige of 3tallige, soms peltate bladeren met een bladschede. Stipulae afwezig. Bloemen
alleenstaand of in paren, bundels, trossen of hoofdjes of in een cymeuze
bloeiwijze,2-slachtig,actinomorf, 5-tallig.Kelk5-lobbigof-delig. Bloemkroon
sympetaal, de slippen met induplicaat-valvate knopligging. Meeldraden op de
kroon ingeplant en met de slippen afwisselend; antheren pijlvormig, beweeglijk. Vruchtbeginsel boven- tot half-onderstandig, i-hokkig met 2 parietale
placenta's met veel zaadknoppen. Stijl 1, aan de top gespleten. Vrucht een
septicide doosvrucht of zelden besachtig. Zaden veel tot weinig, soms gevleugeld, met veel endosperm en een kleine kiem. In de plant vaak grote intercellulaire ruimten met stervormige sclereïden, geen intraxylair floëem.
Ongeveer 40 soorten in 5genera in de warme en gematigde streken.
Nymphoides (25),vnl.indetropen,maar ookindegematigdegebieden.
Medicinaal:Menyanthes trifoliata(HerbaTrifolii fibrini).
FAM. A P O C Y N A C E A E

Bomen, heesters of lianen, zelden kruiden, met enkelvoudige meest tegenoverstaande bladeren zonder stipulae. Melksap aanwezig. Bloemen vaak in een uit
cymeuze deelbloeiwijzen samengestelde bloeiwijze, of soms alleenstaand.
Kelk 5-delig met imbricate slippen, vaak met klieren aan binnenzijde.
Bloemkroon vaak met lange buis, soms met aanhangsels aan de binnenzijde,
slippenmetcontorte ofsomsvalvateknopligging. Meeldraden op kroonbladen
ingeplant, met korte filamenten en lange, vaak pijlvormige antheren; antheren
vrij of samenhangend rond de stempelknop of hiermee vergroeid. Vrucht236

beginsel soms halfonderstandig, i-hokkig met parietale placenta's of 2hokkig met placentatie op het tussenschot of 2 apocarpe vruchtbeginsels die
aan de basis en door de stijl verbonden zijn. Zaadknoppen meest veel. Discus
meestal aanwezig, 4-5-lobbig of 2-spletig. Vrucht met een enkele of dubbele
kokervrucht, bes of steenvrucht. Zaden met endosperm en een lang, recht
embryo, vaak gevleugeld of met een haarschub, zelden met een. arillus.
Intraxylairfloëem, ongeledemelksapbuizen,vaakgiftige alkaloïdenenglycosiden aanwezig.
Meer dan 2000 soorten in ca. 200 genera, overwegend in de tropen en
subtropen, enkele in de gematigde gebieden.
Landolphia (50),Afrika en Madagscar, Carissa (30),tropen en subtropen vandeoude
wereld, Chilocarpus (20), tropisch Azië, Malesia, Ervatamia (ca. 100), tropisch Azië,
Oceanië, Tabernaemontana (ca. 150), tropen en subtropen van Amerika en Afrika,
Alstonia(65),tropischAfrikaenAzië,OceaniëenMidden-Amerika,Aspidosperma(80),
tropisch en subtropisch Amerika, Ravolfia (ca. 90),tropen, niet in Australië,Alyxia
(130), tropisch Azië, Oceanië, Nerium (40), mediterrane gebied, Z.- en O.-Azië,
Strophanthus (150),tropisch Afrika, Azië,Adenium (10),succulenten uit woestijnen en
steppenvanZ.-entropischAfrikaenArabië,Malouetia(25),tropischAmerika, Afrika,
Prestonia (ca. 70),tropisch en subtropisch Amerika, Forsteronia en Mandevilla (beide
meerdan 100),tropischensubtropischAmerika.
Landolphiasp.div.(Afrikaanse rubber).Ravolfiaserpentina, R. tetraphylla, R. vomitaria(diversealkoloïden,vaakgekweekt).Funtumiaelastica(Afrikaanse rubber).
Medicinaal:Aspidospermaquebrachoblanco(CortexOuebracho.ooklooistof).Alyxia
stellata(CortexAlyxiae).Strophanthuskombe(SemenStrophani).Acokantherasp.div.
(O.-Afrika, pijlgif).
Eetbarevruchten: Willughbeia, ZO.-Azië,Carissaedulis.
FAM. ASCLEPIADACEAE

Houtige, vaak windende, of kruidachtige, niet zelden succulente planten met
melksap. Bladeren soms kransstandig, soms sterk gereduceerd. Stipulae ontbrekend of zeer klein en rudimentair. Bloemen alleenstaand of in meestal
cymeuze, vaak schermvormige bloeiwijzen. Sepalen vrij. Bloemkroon-slippen
bijna steedsmetcontorteknopligging.Corona aanwezig(fig.78a),veelvormig.
Meeldraden met tot eenbuisvergroeide filamenten, meest met corona-achtige
aanhangsels; antheren onderling en met de stempelknop vergroeid (gynostemium fig. 78b). Stuifmeel niet vrij, maar van elk helmhokje tot een pollinium
verbonden; de naar elkander toeliggende polliniën van naast elkaar liggende
antheren zijn verbonden door een translator met klemlichaampje (fig. 78c).
Vruchtbeginsels 2, vrij, verbonden door de stempelknop, i-hokkig met veel
zaadknoppen. Vrucht een dubbele, zelden een enkele, kokervrucht met veel
platte zaden die meestal voorzien zijn van een haarschub. Endosperm en
rechte kiem. Intraxylair floëem en melksap-buizen aanwezig.
Bijna 2000 soorten in ongeveer 200 genera vooral in de warmere gebieden,
vooral in Afrika; weinig in de gematigde gebieden.
Gomphocarpus (meer dan 100),meest in Afrika, Asclepias(100),Amerika, Gonolobus,
Oxypetalum, Ditassa en Funastrum(allen 50-100), Amerika, Secamone(80), en
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Fig.78
Tylophora(ioo), paleotropen, Cynanchum (150), warme en gematigde gebieden,
Dischidia(ca. 100),Z.-enZO.-Azië,Maleisië,Australië,Hoya(meerdan 100),tropisch
Azië,tropischAustraliëenOceanië,Marsdenia(ruim 100),meesttropen,enkeletotinde
gematigde streken,Fockea (15),droge streken van Afrika (dikke,waterhoudende wortels), Ceropegia (150), Afrika, Z.- en ZO.-Azië, 1sp. in Australië, Trichocaulon (25),
succulenten,Z.-Afrika, Madagascar, Caralluma(100),succulenten,Afrika, mediterrane
gebied tot India, Stapelia (ca. 100),succulenten, Z.-Afrika, Huernia (50),succulenten,
Afrika, Arabië.
Sierplanten:Asclepias, Hoya, Stapelia, Ceropegia, Stephanotis.
Medicinaal:Marsdeniacondurango (CortexCondurango).
Vezelplant: Calotropisgigantea (Bidoeri).
Nauw verwant met de Asclepiadaceae is de familie Periplocaceae, met meer dan 100
soorten inca. 50genera, vnl.indetropen vandeOudeWereld. Bloemkroon zonderof
meteeneenvoudigecorona;meeldradenmetvrijeoften delevrijefilamenten;depollenkorrels niet verenigd tot polliniën,maar in tetraden; translatoren lepelvormig meteen
hechtschijfje.
Periploca (15),inmediterranegebied,tropischensubtropisch Azië,tropisch Afrika.
Sierplant: Periplocagraeca.
2 OrdeSolanales (Tubiflorae)
Kruiden of houtige planten met verspreide of tegenoverstaande, overwegend
enkelvoudige bladeren, bijna steedszonder stipulae. Bloemen 2-soms i-slachtig, actinomorf of mediaan-zygomorf, overwegend 5-tallig. Kelk en kroon
vergroeidbladig. Meeldraden in één krans en met de petalen afwisselend, of
minder. Vruchtbeginsel overwegend bovenstandig, meest 2-hokkig, met hoekstandige placentatie.
FAM. C O N V O L V U L A C E A E

Kruiden en dan vaak windend, lianen, struiken en dan vaak gedoomd, of
zelden kleine bomen. Bladeren enkelvoudig of soms ingesneden. Bloemen
actinomorf, 2-of niet zelden i-slachtig, 5(3-4)-tallig, in cymeuze of gemengde
bloeiwijzen, soms alleenstaand maar dan niet eindelings aan de hoofdstengel,
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meestmet 2bracteolen. Sepalen vrij of iets,zelden sterkervergroeid, ongelijk,
imbricaat.Petalen sterk vergroeid,induplicaat (fig. 79),rechtsgedraaid. Meeldradenepisepaal;antherenintrorsofzijdelingsopenspringend. Vruchtbeginsel
bovenstandig,uit 2(-3)carpellen gevormd en (i-)2(-4)-hokkig; stijlen 2,vrij of
vergroeid;stempelsmeest2.Zaadknoppen bijna basaalopdeplacenta. Vrucht
een loculicide doosvrucht of niet openspringend. Zaden met endosperm.
Ca. 1600 soorten in 55 genera, kosmopolitisch maar vooral in warmere
streken.
HetgenusHumbertia,met 1 soortopMadagascar,iseenboommetverspreide, gaafrandigebladeren.Bloemenalleenstaand,2-slachtigenzwak-zygomorf.Kroonmeteenzeer
kortezoom.Demeeldradenzijnnaaréénkantgebogenenstekenveruitdekroonnaar
buiten.Vruchtbeginselis2-hokkigenbevattalrijkezaadknoppenperhok;stijl1;stempel
1,ongedeeld.Hetgenuswordtsomsalseenapartefamilie,Humbertiaceae,beschouwd.
Convolvulus (250),vooral in mediterraan-oriënt, Ipomoea (400), vooral in de tropen,
Jacquemontia (125), vooral in tropisch Amerika, Evolvulus (100), vooral in Amerika,
Calystegia (25),hoofdzakelijk in degematigde streken van Europa en Azië. Ipomoea
batatas, bataten, levereneetbare wortelknollen ('zoeteaardappelen');van Convolvulus
scammonia heeft de hars uit het rhizoom medicinale toepassing (Radix Scammoniae),
evenalsExogoniumpurga,jalapa wortel(Tuberajalapae, Résinajalapae).
De Cuscutaceae werden zeer lang in de Convolvulaceae opgenomen, maar
tegenwoordigalgemeenalseenapartefamilie beschouwd.Parasitische kruiden
zonder chlorofyl, met dunne, vaak draadvormige stengels met haustoriën.
Bladeren gereduceerd tot kleine schubben of geheel afwezig. Bloemen klein,
vaak in kluwen. Kelk 5-tallig, de kelkbladen vergroeid of vrij. Kroon buis-,
kelk-, urn- of bolvormig, 5-lobbig, in de buis 5, met de lobben afwisselende
schubben. Meeldraden 5, boven de schubben op de kroonbuis ingeplant.
Vruchtbeginsel volkomen of onvolkomen 2-hokkig, met 4zaadknoppen; stijlen 2, vrij of vergroeid en vaak ongelijk van lengte; stempels knopvormig of
verlengd. Doosvrucht bol- of eivormig, onregelmatig openspringend.
Alleen het genus Cuscuta met ruim 175soorten, kosmopolitisch.
FAM. POLEMONIACEAE

Overwegend kruiden met verspreide of tegenoverstaande, enkelvoudige of
samengestelde bladeren. Bloemen actinomorf of iets zygomorf, 2-slachtig, 5tallig, in gemengde bloeiwijzen of soms alleenstaand. Sepalen vergroeid, valvaatofimbricaat.Petalensterkvergroeid,metgedraaidezoom. Meeldraden 5,
episepaal, op de kroonbuis, vaak op verschillende hoogte ingeplant; antheren
dorsifix, versatiel, intrors openend. Discus meestal aanwezig. Vruchtbeginsel
bovenstandig, (2-)3-hokkig, elk hok met i-veelzaadknoppen; stijl 1;stempels
evenveel alsnokken. Vrucht eendoosvrucht. Zaden vaak met slijmcellen in de
wand;endosperm aanwezig.
Ruim 300 soorten in + 20 genera, met uitzondering van enkele palearctische soorten in de Nieuwe Wereld, vooral in westelijk N.-Amerika.
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Gilia (20),en Phlox(66), vooral in N.-Amerika en O.-Siberië, Polemonium (25)opN.
halfrond, in Chilien Patagonië. Soorten van Phlox, Polemonium, Collomia en Cobaea
wordenalssierplanten gekweekt.
FAM. H Y D R O P H Y L L A C E A E

Kruiden of halfheesters met verspreide, enkelvoudige, vaak ingesneden bladeren.Bloemenactinomorf, 2-slachtig,5(-io)-tallig.Sepalenmeestiets vergroeid,
imbricaat. Petalen vergroeid, de kroon soms met epipetale keelschubben, de
zoom imbricaat of contort. Meeldraden in episepale krans op de kroonbuis,
niet zelden met schubben aan de voet; antheren dorsifix, versatiel, intrors.
Discus meestal ontbrekend. Vruchtbeginsel bovenstandig, uit 2 carpellen gevormd, 1-2-hokkig met 2tot velehangende zaadknoppen per placenta; stijlen
2, vrij of bijna vrij. Vrucht een doosvrucht. Zaden met endosperm.
Ca.275soortenin20genera,kosmopolitisch behalveinEuropa enAustralië,
vooral in de drogere delen van westelijk N. en Z.-Amerika.
Phaceliametca. 130soortenophetW.halfrond. NemophilaenPhaceliaveelalssier-en
honingplant gekweekt.
FAM. B O R A G I N A C E A E

Kruiden, heesters of bomen, soms houtige klimplanten, met verspreide of
zelden tegenoverstaande, veelalgaafrandige bladeren; sterharen of cystolithen
soms aanwezig. Bloemen actinomorf, of ietszygomorf, 2-slachtig, zelden 4-of
meer dan 5-tallig, soms alleenstaand, meestal in, vaak gepaarde, cincinni.
Sepalen vrij often dele vergroeid, met open of imbricate knopligging. Petalen
sterk vergroeid, de slippen imbricaat of contort; in de keel of de buis van de
kroon vaakepipetaleschubben (instulpingen).Meeldraden evenveelalspetalen
en ermee afwisselend, op de kroon ingeplant, soms iets ongelijk of ten dele
staminodiaal;antheren dorsi-of bijna basifix, intrors. Discusmeest aanwezig.
Vruchtbeginsel bovenstandig, uit 2 carpellen gevormd, bij de meeste genera
secundair 4-hokkig, de stijl gynobasisch (fig. 80) of soms eindelings, soms
4-spletig, indien ongedeeld, de stempel 2-lobbig tot 2 aparte stempels, zelden
1 gave stempel. Zaadknoppen 1 per hok. Vruchten in 4 eenzadige nootjesuiteenvallend,eensteenvrucht ofeenaantal steenvruchten ofeenbes.Zaden
zonder of met (meest weinig) endosperm.
Ca. 2000soorten in ± 100genera over degehele wereld verspreid, vooral in
drogere, noordelijk gematigde streken.
Myosotis(80),vooralindenoordelijk gematigdegebieden,Lithospermum(50),ophetN.
halfrond, vooral in het mediterrane gebied, en enkele soorten in Z.-Amerika, Echium
(50),inMiddenEuropaenmediterranegebied,Cordia(200),enTournefortia(ca.100),in
tropenensubtropen,Onosma(100),inZ.-EuropaenAzië,Heliotropium(200),intropen
tot gematigde gebieden. Sierplanten uit de genera Anchusa, Cordia,Echium,
Heliotropium, Myosotis, Omphalodesen Pulmonaria.
Medicinale toepassingen van Symphytumofficinale (Radix Symphyti) enAlkanna
tinctoria(RadixAlkannae).
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Fig.8o

Fig.8i

Fig.82

Duidelijke verwantschap met deBoraginaceae vertonen de Wellstediaceae met
4-talligebloemeneneen2-hokkigedoosvrucht.Alleen Wellstediamet2soorten
in Afrika. Eveneens verwant zijn mogelijk de Lennoaceae, 3 genera met 4
soorten in het zuidwestelijk deel van de Verenigde Staten, Mexico en noordelijk Z.-Amerika. Hier isechter geen gynobasische stijl aanwezig.
FAM. SOLANACEAE

Kruiden, heesters of bomen, minder vaak klimplanten, met verspreide, door
opschuiven vaak gepaarde maar niet tegenoverstaande, enkelvoudige of ingesneden bladeren. Er komen vaak klierharen, kristalcellen en alkaloïden voor.
Stekels en doornen zijn niet zeldzaam. Bloemen actinomorf, 2-slachtig, (4-)5
(-6)-tallig,eindelings,alleenstaand ofincymeuzebloeiwijzen,door overtopping
vaak schijnbaar zijdelings. Sepalen bijna vrij tot sterk vergroeid, met verschillende knopligging; na de bloei vaak blijvend (fig. 81). Petalen bijna vrij tot
sterk vergroeid, in de knop vaak induplicaat-contort of -imbricaat, de kroon
meest actinomorf, soms ± duidelijk scheef-zygomorf, vaak met stervormige
zoom. Meeldraden evenveel als petalen en er mee afwisselend of minder;
staminodia somsaanwezig;helmdraden + metdekroonbuis vergroeid,antheren intrors, met spleten of poriën openspringend. Discus meestal aanwezig.
Vruchtbeginsel bovenstandig, uit 2carpellen gevormd, volledig of onvolledig
2-hokkig,hettussenschot scheefstaand t.o.v.hetmedianevlak,zelden3-5-hokkig; stempel meest 2-delig. Zaadknoppen veel per hok, op dikke hoekstandigeplacenta's aangehecht. Vrucht eendoosvrucht of bes,zelden steenvruchtachtig. Zaden meestal met endosperm.
2350soorten in 85genera in dewarmere,enkele soorten tot inde gematigde
gebieden; vooral soortenrijk in tropisch en subtropisch Amerika.
Solanum(ruim 1500),subkosmopolitisch,vooralinZ.-Amerika,Physalis(120),subkosmopolitisch,Nicotiana(100),Amerika,pacifisch gebied,Cestrum (250),warmeredelen
vanAmerika,Lycium(meerdan 100),subtropisch.Sierplanten uitdegeneraBrowallia,
Brunfelsia, Capsicum, Cestrum,Datura,Lycium,Nicandra,Nicotiana, Petunia,Physalis,
Schizanthus.
Voedselplanten: Solanum tuberosum,aardappel,mettalrijke variëteiten, S. melongena, aubergine,S.lycopersicum, tomaat, Capsicumlongum, paprika.
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Medicinale planten: Atropa belladonna, wolfskers (Folia et Herba Belladonnae),
Hyoscyamus niger, bilzenkruid (Folia et Herba Hyoscyami), Capsicum annuum en C.
longum(FrutusCapsici),Solanumdulcamara(StipitesDulcamarae),Daturastramonium,
doornappel(Foliastramonii).
Specerijen: Capsicum annuum, Spaansepeper,C.frutescens, Lombok, Cayennepeper
(sambal!).
Genotmiddel o.a. Nicotiana tabacum,tabak.
FAM. N O L A N A C E A E .

Sterk verwant aan de Solanaceae, maar met bloemen ofbloeiwijzen in de bladoksels. Vruchtbeginsel uit 5 carpellen opgebouwd en sedundair in een groot
aantal, soms ten dele boven elkaar liggende, hokken verdeeld. Splitvruchten.
Zaden met endosperm.
2genera met ca. 80 soorten in westelijk Z.-Amerika, vooral aan de kust van
Chili en Peru.
FAM. S C R O P H U L A R I A C E A E

Kruiden ofheesters,zelden klimplanten en zeer zelden bomen, met verspreide,
tegenoverstaande of zelden kransstandige, enkelvoudige bladeren. Soms half-,
zelden holoparasieten met meer of minder sterk gereduceerde bladeren.
Bloemenzygomorf ofsomsbijna actinomorf, 2-slachtig,5-ofdoor vergroeiing
schijnbaar 4-tallig,alleenstaand ofinzeerverschillendebloeiwijzen, maar nooit
eindelings. Sepalen vergroeid, de lobben valvaat of imbricaat. Bloemkroon
sterk sympetaal,zeer verschillend vanvorm, vaak 2-lippig,dezoom met opstijgende of afdalende, imbricate knopligging; soms is een spoor aanwezig.
Meeldraden 4 of 2, zelden 5, meestal althans de achterste staminodiaal of
ontbrekend,helmdraden metdekroon vergroeid;antheren intrors,opverschillende wijzen openspringend, soms de thecae versmeltend. Discus vaak eenzijdig.Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig met transversaal tussenschot of 1hokkig door reductie van het achterste hok of zelden i-hokkig met parietale
placenta's; stijl ongedeeld; stempels 1of 2. Zaadknoppen talrijk tot 1, meest
aan hoekstandige placenta's. Vrucht een doosvrucht, zelden vlezig.Zaden met
endosperm.
Ongeveer 3000soorten in bijna 200genera, kosmopolitisch.
Antirrhinum (45),N.halfrond, vooralmediterraan, Buchnera(140),tropen, Calceolaria
(500),warmeredelenvanAmerika,Castilleja(200),vooralN.-Amerika,Euphrasia(200),
vooralholarctisch,Linaria(200),holarctisch,vooralmediterraan,Mimulus(120),vooral
W.halfrond, Nemesia(70),Z.-Afrika, Pedicularis(600),vooralpalearctisch, Penstemon
(300), meest N.-Amerika, Rhinanthus(40), en Scrophularia (150), N. halfrond,
Staurogyne (80), pantropisch, Verbascum (ruim 300), Europa, mediterraan, Veronica
(300),subkosmopolitisch.
Alssierplanten:soorten van Asarina, Antirrhinum, Angelonia, Calceolaria, Digitalis,
Linaria, Mimulus, Nemesia, Paulownia, Penstemon, Russelia, Torenia, Verbascum en
Veronica (Hebe).
Medicinale planten: Verbascum phlomoides en V. thapsiforme (Flores Verbasci),
Gratiola officinalis(Herba Gratiolae), Digitalis purpurea, vingerhoedskruid (Folia
Digitalis),Euphrasia officinalis, ogentroost (RadixetHerba Euphrasiae).
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FAM. PEDALIACEAE

Kruiden of heesters met enkelvoudige, tegenoverstaande of naar boven verspreidebladeren.Bloemenzygomorf,2-slachtig,5-tallig,alleenstaandofincymen,vaakmetklierenaandebloemsteeltjes.Sepalenweinigvergroeid,valvaat.
Petalensterkvergroeid,zwak2-lippig,dezoommetafdalend-imbricateknopligging,debuissomsgespoord. Meeldraden4endeachterstestaminodiaalof
2endande2zijdelingsestaminodiaalendeachtersteontbrekend; filamenten
metkroonbuis vergroeid; antheren intrors.Discusaanwezig. Vruchtbeginsel
bovenstandig (in het genus Trapella onderstandig) uit 2,soms 3-4 carpellen
gevormd, soms 1carpel gereduceerd; vaak door valse tussenschotten meer
hokkendancarpellen;stijl 1;stempelsevenveelalscarpellen.Zaadknoppen1veelperhok,aanhoekstandigeplacenta's.Vruchteendoosvruchtofnootmet
groteaanhangsels.Zadenmetweinigendosperm.
Ruim 50soorten in 16genera in de warmere streken van de oude wereld,
maareldersmeestalopdrogeplaatsen. Trapellaiseenwaterplant.
Sesamum(18),metverspreidingalsdefamilie.S. indium,S.alatum,S. radiatumleveren
uitdezadensesamolie.
FAM. MARTYNIACEAE

Kruidenmetverslijmendeklierharenenmetbenedentegenoverstaande,boven
verspreide,enkelvoudige bladeren. Bloemenzygomorf, 2-slachtig, 5-tallig,in
trossen.Sepalenvrijof,indienvergroeid,dekelkaandevoorkantdiepingesneden.Petalensterkvergroeid,dekroonmetimbricatezoom.Meeldraden4of2,
met 1 of2 staminodia;filamenten metkroonbuisvergroeid;antherenintrors,
dethecaesterkuiteenwijkend. Discusringvormig.Vruchtbeginsel bovenstandig,i-hokkig,met2parietale,sterkuitspringendeplacenta's,somseenonvolledigvalstussenschot vormend; stijl 1;stempels2.Verscheidene zaadknoppen
perplacenta.Vruchteengrote,houtige,4-hokkigedoosvrucht,gesnavelddoor
degespleten,verhoutestijl.Zadenzonderendosperm.
16soortenin5genera,indewarmeredelenvandeNieuweWereld,vooralop
drogeplaatsen.
FAM. GESNERIACEAE

Kruiden ofheesters,endanvaakepifyten, zeldenkleinebomenoflianen,met
tegenoverstaande, somsverspreide of krans-ofwortelstandige, enkelvoudige
bladeren.Bloemenzygomorf,ofsomsbijna actinomorf,5-tallig,alleenstaand
(maarnietterminaal)ofinverschillende,meestalalthansgedeeltelijkcymeuze,
bloeiwijzen. Sepalenenpetalenvergroeid.Kelkmetvalvateofimbricatelobben.Kroonbuis-,klok-ofstervormigofmeerofminder2-lippig,metimbricate
zoom.Meeldradenzeldenalle5 vruchtbaar,meestal4endantweemachtig,of
2; staminodia aldan niet aanwezig, filamenten metde kroonbuis vergroeid;
antheren intrors,vrij of2aan 2ofallesamenhangend. Discusuit 1-5 klieren
bestaand, zelden ontbrekend. Vruchtbeginsel boven-, half- of geheel onderstandig, uit 2 carpellen opgebouwd. Stijl 1; stempel vaak 2-lobbig. Zaadknoppen veel,aan 2parietale, meestal 2-deligeplacenta's. Vrucht eendoos243

vrucht of bes. Zaden meest zonder endosperm.
Ca. 1400soorten in 140genera,indetropen ensubtropen,vooralin vochtige
streken; enkele soorten tot in Z. Europa.
Aeschynanthus (170),ZO.-Azië,Besleria (170),neotropen, Columnea (160),neotropen,
Cyrtandra (200), vooral in het pacifisch gebied, Didymocarpus (120), paleotropen,
Streptocarpus (80), Afrika.
Veel sierplanten; behalve uit genoemde genera ook uit Achimenes, Chirita, Episcia,
Gesneria, Kohleria, Saintpaulia, Sinningia, e.a.
FAM. COLUMELLIACEAE

Bomen of heesters; vertonen sterke overeenkomst met de Gesneriaceae. Sepalen 4-6.
Kroon met korte buis en 5 uitgespreide lobben. Meeldraden 2, door ontbreken van
achtersteen voorste meeldraad; connectief verbreed met sterk gewonden thecae.Geen
discus.Vruchteendoosvrucht. Zadenmetendosperm.
Alleen Columelliamet4soorten innoordwestelijk Z.-Amerika.
FAM. OROBANCHACEAE
Holoparasitaire kruiden, met verspreide, schubvormige, gereduceerde bladeren zonder chlorofyl; wortels met haustoria. Bloemen zygomorf, meestal 2slachtig, in aren oftrossen of terminaal alleenstaand. Kelk uit 2-3 vrije of iets
vergroeide of 2-5 bijna geheelvergroeide segmenten bestaand of schede-achtig
en dan aan éénzijde gespleten, inaanleg 4-of5-tallig,valvaat. Kroon 2-lippig,
5-tallig,delobben cochleaat ofquincunciaal. Meeldraden 4,2-machtig, met de
kroonbuis vergroeid, de achterste staminodiaal of ontbrekend; antheren intrors, somséénhok steriel. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig,uit 2,soms
3, carpellen gevormd; stijl 1 ; stempels meest 2. Zaadknoppen vele, aan 2, 2delige placenta's. Doosvrucht met zeer kleine zaden met gereduceerd embryo
en endosperm.
Ca. 125soorten in 13genera,subkosmopolitisch, vooralingematigdegebieden op het N. halfrond.
Orobanche(100),bremraap, subkosmopolitisch.
FAM. BIGNONIACEAE
Lianen ofkruidachtige klimplanten, bomen ofheesters,zelden rechtopstaande
kruiden, metverspreideendan enkelvoudige ofvaker tegenoverstaande en dan
enkelvoudige of hand- of veervormig samengestelde bladeren, de klimplanten
meestmetbladranken.Vaak schubben,klierharen ofzittendeklieren aanwezig.
Bloemen zygomorf, 2-slachtig, 5-tallig, in gemengde bloeiwijzen met cymeuze
eindvertakkingen. Kelkmeestmetkleinezoom,somsonregelmatig openscheurend. Kroon klok-, buis- of trechtervormig, onduidelijk 2-lippig, de lobben
meestuitstaand enindeknoopdoorgaansafdalend-imbricaat. Meeldraden 5of
4 (of 2) vruchtbaar en de overige staminodiaal, met de kroonslippen alternerend en onder in de buis aangehecht; helmknoppen intrors, de thecae vaak
boven elkaar liggend. Discus meestal aanwezig. Vruchtbeginsel bovenstandig,
2-hokkig, met hoekstandige placenta's of zelden i-hokkig met parietale pla244

centa's; stijl i, met 2-delige stempel. Zaadknoppen talrijk. Vrucht meest een
lange en smalle doosvrucht waarvan de kleppen van het brede tussenschot
loslaten, soms vlezig en niet openspringend. Zaden vaak gevleugeld, plat en
zonder endosperm.
Ca. 800 soorten in 120 genera in de tropen en subtropen, enkele tot in de
gematigde gebieden, niet in Europa.
Jacaranda(40),en Tabebuia(100),intropischAmerika.
Sierplanten:Campsis,Catalpa,Incarvillea,Jacaranda,Pyrostegia,Spathodea,Tecoma,
Tecomaria.
Houtleverend o.a. Jacaranda obtusifolia en J. brasiliana, palisanderhout,Tecoma
leucoxylone.a., groenhout.
Crescentia,kalebasboom,levert vruchten voorvaatwerkenmaraca's.
FAM. SELAGINACEAE

Kruiden of kleine struiken met geheel of ten dele verspreide, kleine, smalle,
enkelvoudige bladeren. Bloemen zygomorf, 2-slachtig, in aren of hoofdjes.
Kelk 2-5-tandig tot -spletig, of alleen aan de voorzijde gespleten. Kroon 5-4lobbig met afdalende knopligging, soms aan de voorzijde diep ingesneden.
Meeldraden 5, 4 of 2 en dan al dan niet met staminodia, alternerend met de
kroonslippen; filamenten sterk met kroonbuis vergroeid; antheren secundair
i-hokkig. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-of door reductie i-hokkig,elk hok
metéénhangendezaadknop;stijl 1.Vruchteennootjeofin2nootjes uiteenvallend. Zaden met endosperm.
8 genera met ca. 280soorten in (vooral Zuid-) Afrika.
Selago(180),Afrika, Madagascar.
FAM.MYOPORACEAE

Heestersofkleinebomenmetverspreide,zeldentegenoverstaande,enkelvoudige bladeren met doorschijnende punten (klieren) en vaak klier- of vertakte
haren. Bloemen actinomorf ofzygomorf, 2-slachtig, 5-tallig,alleenstaand ofin
gedrongencymenindebladoksels.Kelk 5-deligmetopenofimbricate knopligging.Kroon metbuisensoms2-lippigezoom,vaak behaard. Meeldraden 5of4
en dan de achterste staminodiaal; antheren intrors, i-hokkig bij het openen.
Vruchtbeginsel bovenstandig, uit 2carpellen opgebouwd, 2-hokkigenmet 1-8
zaadknoppen perhok,ofdoor valsetussenschotten tot 10-hokkigendan met1
zaadknop per hok. Stijl 1, met een iets gelobde stempel. Zaadknoppen ingeplant nabij de top van het tussenschot. Vrucht een steenvrucht met 1of meer
stenen. Zaden met weinig of zonder endosperm.
Ongeveer 180 soorten in 5 genera, de meeste in het Australisch-pacifisch
gebied, enkele in Afrika, 1in het Caraïbische gebied.
Myoporum(35),paleotropen,Eremophila(100),Australië,Bontiadaphnoides,Caraïbisch
gebied.
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FAM. G L O B U L A R I A C E A E

Kruiden ofhalfheesters met verspreide,vaak ineenwortelrozet staande,enkelvoudige bladeren. Bloemen zygomorf, 2-slachtig, 5-tallig met open knopligging, in aren of hoofdjes gerangschikt. Kelk 5-tandig. Kroon 2-lippig met 2spletige of gereduceerde bovenlip en 3-spletige onderlip. Meeldraden met de
kroonslippen alternerend, ongelijk, soms slechts 2aanwezig; antheren intrors,
de thecae met dwarsspleten openspringend. Discus eenzijdig, klein. Vruchtbeginselbovenstandig, uit2carpellen opgebouwd, i-hokkigmetéén hangende
zaadknop; stijl 1 ;stempel 1.Vrucht een nootje. Zaden met endosperm.
2 genera met ca. 25 soorten in het mediterrane gebied, uitstralend naar
Midden-Europa, NW.- en NO.-Afrika.
FAM. A C A N T H A C E A E

Kruiden ofheesters,zeldenbomen,mettegenoverstaande ofsoms kransstandige, meest gaafrandige bladeren met op de verdikte knopen vaak een richel
tussen de bladvoeten. Bloemen zygomorf tot bijna actinomorf, 2-slachtig, 5tallig, met grote bracteeën, alleenstaand in de bladoksels of in verschillende
bloeiwijzen verenigd. Sepalen meestal ± vergroeid, soms schijnbaar minder
dan 5, in de knop open, valvaat of imbricaat. Kroon met duidelijke buis en
zoom uit 2lippen waarvan de bovenlip soms onderdrukt is;zoomlobben in de
knop contort of opstijgend-imbricaat. Meeldraden 4 of 2; staminodia al dan
nietaanwezig;filamentenvergroeidmetdekroonbuis;antheren monothecisch
of, althans ten dele, dithecisch, intrors. Discus meest ringvormig. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2- of zeer zelden i-hokkig, elk hok met (i-)2-vele
boven elkaar geplaatste zaadknoppen; stijl 1; stempel 2-lobbig. Vrucht een
loculicide doosvrucht, het tussenschot bij rijpheid splijtend. Zaden met weinig
of zonder endosperm. Funiculi met haakvormige aanhangsels die de zaden
wegslingeren ('jaculatoren', 'retinacula').
2200spec,in 250genera, intropen en subtropen,sporadisch ook in zuidelijk
gematigde streken.
Tribus Ruellioideae, cystolithen;antheren tenminstetendeledithecisch.
Tribus Acanthoideae,geencystolithen;antheren monothecisch.
Aphelandra(150),neotropisch,Asystasia(70),paleotropen-subtropen,Barleria(250),
vnl.paleotropen, Blepharis (80),paleotropen-subtropen, Dicliptera (180),pantropischwarm-gematigd, Hygrophila (80),pantropisch.Justicia (300), pantropisch-subtropisch,
Ruellia (250),pantropisch-warm-gematigd, Strobilanthus(200),paleotropisch.
Sierplanten: Acanthus, Adhatoda, Aphelandra, Asystasia, Barleria, Beloperone,
Crossandra, Cyrtanthera, Drejerella, Fittonia, Hemigraphis, Pseuderanthemum, Sanchezia, Stephanophysum.
FAM. T H U N B E R G I A C E A E

Nauw verwant met Acanthaceae en daarin vaak ondergebracht. Klimmende
kruiden of heesters met tegenoverstaande, enkelvoudige, pijl- of spiesvormige
bladeren. Bloemen actinomorf of bijna zo, 2-slachtig aan de voet door 2grote
bracteolen omgeven, alleenstaand in de bladoksels of in trossen. Kelk ver246

groeidbladig, 5-16-lobbig of bijna gaaf. Kroon trompet- of trechtervormig,
met contorte lobben. Meeldraden 4, tweemachtig, de achterste meeldraad
staminodiaalofontbrekend. Discusringvormig.Vruchtbeginsel bovenstandig,
2-hokkig, elk hok met 2zaadknoppen naast elkaar; stijl 1 ;stempel gaaf of 2lobbig.Vrucht eendoos-of steenvrucht.
Ca. 250 soorten in 7genera in de tropen en subtropen.
Mendoncia(85),tropischAfrika, Amerika, Thunbergia(150),paleotropen.
FAM. LENTIBULARIACEAE

Kruidachtige moeras- of waterplanten of planten van tijdelijk vochtige standplaatsen, zelden epifyten, wortels soms ontbrekend. Bladeren verspreid of in
een wortelrozet met structuren voor het vangen van arthropoden. Bloemen
zygomorf, 2-slachtig, 5-tallig, alleenstaand of in racemeuze bloeiwijzen.
Sepalen in twee groepen vergroeid. Kroon met gespoorde buis, de zoom 2lippig, vaak niet duidelijk 5-tallig, imbricaat. Meeldraden 2,vergroeid met de
kroonbuis en alternerend met de kroonslippen, de 3 achterste ontbrekend;
antherenintrors,monothecisch. Discusafwezig. Vruchtbeginsel bovenstandig,
i-hokkig uit 2 carpellen opgebouwd en met vele tot 2 zaadknoppen aan een
centrale placenta; stijl kort of ontbrekend; stempel ongelijk 2-delig. Vrucht
een doosvrucht of nootje. Zaden zonder endosperm.
5genera met 300 soorten, kosmopolitisch.
Pinguicula(35),holarctisch, Utricularia(250),kosmopolitisch.
FAM. HENRIQUEZIACEAE

Bomenmettegenoverstaandeofkransstandige,gaafrandige bladerenmetstipulae.Kelk
4-of 5-delig. Kroon sympetaal, ietszygomorf,delobben opstijgend-imbricaat. Meeldraden 5. Discus ringvormig. Vruchtbeginsel onderstandig, 2-hokkig, elk hok met
2-4zaadknoppen opplacenta'sophet tussenschot.
2 genera met 13 soorten in Amazone-gebied. Misschien verwantschap met de
Rubiaceae.
FAM. VERBENACEAE

Houtige planten, lianen of minder vaak kruiden met tegenoverstaande of
kransstandige,enkelvoudige ofhandvormigsamengestelde,zelden veervormig
samengestelde bladeren. Bloemen + zygomorf, 2-of door reductie i-slachtig,
meest 4-5-tallig. Sepalen meest vergroeid, in de knop open, valvaat of zelden
imbricaat, soms om de vrucht blijvend. Kroon met buis en vaak 2-lippige,
imbricate zoom. Meeldraden meestal 4,gelijk of vaker 2-machtig, of minder,
zelden 5; staminodia al dan niet aanwezig, meeldraden met de kroonbuis
vergroeid; antheren intrors. Discus meestal weinig of niet ontwikkeld.
Vruchtbeginsel bovenstandig, uit 2,zelden 4-5 carpellen opgebouwd, onvolledig of volledig in hokken verdeeld of vaker door valse tussenschotten met 2
maal zoveel hokken als carpellen; elk carpel met 2 zaadknoppen (elk hok
meestal met 1zaadknop); stijl terminaal, of bijna zo, ongedeeld. Vrucht een
steenvrucht met een aantal stenen of een splitvrucht, zelden een doosvrucht.
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Zaden meestal zonder endosperm.
Bijna 100 genera met ca. 2600 soorten, kosmopolitisch, doch weinig in
noordelijk gematigde streken.
Callicarpa (100), tropen behalve Afrika, N.-Amerika, Clerodendrum (300), vooral in
paleotropen, Lantana(125), tropen, Lippia(180), vooral neotropen, Verbena (230),
kosmopolitisch, Vitex (ruim 200),vooralindetropen.
PhrymaleptostachyauitO.-AziëenN.-Amerikalijkthabitueelzeersterkop Verbena.
Een belangrijk verschil isechter het i-hokkig, uit 2carpellen opgebouwde paracarpe
vruchtbeginsel met 1, subbasale, opstijgende, anatrope zaadknop. Op grond hiervan
wordt het genuswelineenaparte familie, de Phrymaceae, geplaatst, een opvattingdie
zekernietalgemeenwordtgevolgd.
FAM. LAMIACEAE ( L A B I A T A E )

Kruiden of heesters, zeer zelden bomen of klimplanten, met tegenoverstaande
of kransstandige,enkelvoudige of ingesneden bladeren; stengel vierkant, met
collenchym (lijsten). Vaak haren met etherische olie. Bloemen zygomorf, 2slachtig,incymeuze,vaak schijnkransen vormende bloeiwijzen ;bracteeën niet
zeldengekleurd.Sepalen 5,ofzeerzelden4,vergroeid,metopenknopligging,de
kelkzoom vaak 2-lippig. Petalen 5, of schijnbaar minder, vergroeid; de kroon
metbuisen2-lippigezoom(fig.82),somsdoorreductievandebovenlip 1-lippig,
zelden bijna actinomorf. Meeldraden meest 4,en dan 2-machtig, de achterste
meeldraad ontbrekend, of 2 en dan alleen de 2 voorste aanwezig, 2 staminodiaaldan nietaanwezig;filamenten metdekroonbuis vergroeid en alternerend
met de kroonslippen; antheren intrors. Discus meestal aanwezig, vaak eenzijdig.Vruchtbeginselbovenstandig,uit2carpellenopgebouwd, oorspronkelijk
2-hokkig,maarsecundairaldanniet4-hokkigendiep4-delig,met 1zaadknopin
elk secundair hok; stijl enkelvoudig, gynobasisch; stempels 2. Vrucht uit 4
nootjes bestaand, zelden iets vlezig. Zaden met weinig of zonder endosperm.
Ca. 3200 soorten in 150-200 genera, kosmopolitisch vooral talrijk in het
mediterrane gebied.
Coleus(200),warmeredelenvanhetO.halfrond, Hyptis(300),vooralindeneotropen,
Lamium(40),N.halfrond, EuropaenAzië,Nepela(150),vooralpaleo-arctisch, Ocimum
(60), tropen, Origanum(40), mediterrane gebied tot India, Plectranthus (200),
paleotropen-subtropen,Salvia(500),Satureia(130),enScutellaria(200),subkosmopolitisch,Sideritis(60),mediterranegebiedenaangrenzendAzië,Stachys(200),en Teucrium
(100),vooralindegematigdegebieden.
Sierplanten:soorten van degenera Coleus, Lamium, Lavandula, Leonotis, Monarda,
Nepeta, Phlomis, Physostegia, Salvia, Scutellaria, Stachysen Thymus.
Medicinale planten:Rosmarinus officinalis, rosmarijn (Folia Rosmarini), Lavandula
spica,spijkolie(OleumSpicae),L. officinalisenL.latifolia,lavendel(FloresLavandulae
enlavendelolie),Salviaofficinalis, salie(Folia Salviae),Melissa officinalis (FoliaMelissae),Origanummajorana(HerbaMaioranae),O.vulgare(HerbaSerpylli),Menthapiperita,pepermunt (Folia Menthaepiperitae,pepermuntolie).
Keukenkruiden: Rosmarinus officinalis, rosmarijn, Ocimumbasilicum, basilicum,
Saturejahortensis, bonenkruid, Thymus vulgaris, thijm.
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FAM. PLANTAGINACEAE

Kruiden of kleine heesters met verspreide, vaak in een wortelrozet staande,
soms tegenoverstaande, gaafrandige of ingesneden en vaak parallelnervige
bladeren. Bloemen actinomorf, 2- of slechts zelden i-slachtig, 4- of zelden
(Litorella)2-3-tallig, in aren of hoofdjes samengevoegd. Sepalen diagonaal
staand, vrij of vaker vergroeid. Kroon meest niet-gekleurd, vergroeid met2
lobben binnen en 2buiten liggend. Meeldraden 4(-i) met de kroonbuis vergroeidenmetdekroonslippenalternerend;filamentenverbuitendekroonbuis
uitstekend;antherenintrors,versatiel.Discusontbrekend.Vruchtbeginselbovenstandig,meest2-,zelden 1-ofdoorvalsetussenschotten3-4-hokkig,met1velezaadknoppen perhok,aanhoekstandigeofzeldenbasaleplacenta's;stijl
1; stempel 1. Vrucht een dwars openspringende doosvrucht of een nootje.
Zadenmetslijmigeepidermisenmetendosperm.
Ca. 265 soorten in 3 genera; kosmopolitisch, maar weinig in de tropen.
Plantago(ca. 260), kosmopolitisch.
FAM. CALLITRICHACEAE

Éénjarigeofoverblijvende kruiden,meestwaterplantenmetdunnestengelsen
smalle,tegenoverstaandeofbijdetopvandestengelineenrozetsamengedrongenbladerenzonderstipulae.Bloemenindebladoksels,i-slachtig,met2gebogenbracteolen.Bloemdekafwezig. Mannelijke bloemmet 1 meeldraad,vrouwelijke bloemmeteen2-lobbig,2-hokkig,door vormingvaneenvalstussenschotlater4-hokkig,bovenstandigvruchtbeginselmet2hangendezaadknoppenperhok;stijlen2.Vruchtin4éénzadige,dorsaalgevleugeldesteenvruchten
uiteenvallend.Zadenmetendosperm.
Alleen Callitrichemetca.25soorten, kosmopolitisch.
Doordesterkgereduceerdebouwvandezeplantenheeftdefamilielangeen
geïsoleerde plaats in het systeem ingenomen en werd als een aparte orde,
Callitrichales,beschouwd.Doordebouwvanhetvruchtbeginsel,dezaadknop,
dein4steenvruchtenuiteenvallendevruchtenenigeembryologischekenmerkenwordteenverwanschapmetde Verbenaceaewaarschijnlijk geacht.
3 OrdeOleales
Houtigeplantenmettegenoverstaande ofkransstandige,enkelvoudigeofgeveerde bladeren. Bloemen actinomorf, 4-tallig maar meestal met slechts 2
meeldraden.Vruchtbeginselmetmediaantussenschotenmeestal2zaadknoppenperhok.
Slechtséénfamilie.
DeOlealesworden vaak indeordeGentianalesgeplaatst, maar verschillen
hiervano.a.doorhetontbrekenvanintraxylairfloëemenhetvoorkomenvan
cellulair endosperm. Plaatsing in deSolanales (Tubiflorae) wordt zeker niet
algemeengevolgd.Wijnemenhierinzekeremateeenconservatiefstandpuntin
doordeordeOlealestehandhavenomdatdefamiliedoorverschillendekenmerkeneengeïsoleerdeplaatsinandereordenzouinnemen.
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FAM. OLEACEAE

Houtigeplanten metmeestal tegenoverstaande ofkransstandige, enkelvoudige
of geveerde bladeren zonder stipulae. Bloemen in samengestelde, cymeuze of
racemeuze bloeiwijzen, 2- of zelden i-slachtig, 4-tallig en actinomorf. Kelk
klein en 1- tot veel-tandig. Kroon vergroeid- of losbladig of ontbrekend.
Meeldraden 2 (zelden 4), hypogyn of op de kroon ingeplant, met korte
filamenten engrote,overlangs openspringende antheren, dievaak een verlengd
connectief hebben. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig, met meestal 2
zaadknoppen per hok, aan placenta's op het tussenschot. Vrucht een hokverbrekende doosvrucht, een doosvrucht, bes, steenvrucht of gevleugelde noot,
vaak i-zadig. Zaden met endosperm en een rechte kiem.
Ca. 600soorten inca.25genera inwarme tot gematigde gebieden. Vooral in
Azië.
Jasminum (ca. 200), vnl. tropen en subtropen, Afrika, Azië, Australië, Forsythia (5),
O.-Azië,Albanië,Schrebera(25),Afrika, India,Fraxinus(ca.50),Europa,Azië,Afrika,
N.-Amerika,Syringa(30),gematigdestrekenvanEuropaenAzië,Ligustrum(40),vnl.in
warmerestreken,Z.-enO.-Azië,Maleisië,Australië, 1 soortinEuropa, Olea(20),oude
wereld,vooralinAfrika,Linociera(100),tropenensubtropen,Phillyrea(4),mediterrane
gebied, Osmanthus (25), Z.- en O.-Azië, N.-Amerika. Fraxinus sp. div. o.a. Fraxinus
excelsior (hout),F. ornus (manna-med.) (fig. 83),Jasminum sp.div. (welriekendeolie),
Oleaeuropaea(olijven, olijfolie, Oleumolivarum-med.).
Sierplanten: Jasminum, Syringa, Ligustrum,Forsythia.
4 Orde Campanulales
Bijna altijd kruidachtige planten met meestal verspreide, enkelvoudige bladeren zonder stipulae. Bloemen vaak in hoofdjes, tetracyclisch, 5-tallig, actinomorf of zygomorf. Kroon vergroeidbladig. Meeldraden 5of minder, met vrije
filamenten envaak metsamenhangendeofvergroeideantheren. Vruchtbeginsel
meest onderstandig, 1- of meer-hokkig met 00-1 zaadknop(pen) per hok.
Een orde met een 7-tal families, die onderling wel grote verschillen tonen.
FAM. C A M P A N U L A C E A E

Kruiden, halfheesters of soms houtige planten, vaak met melksap en inuline.
Bladeren meestal verspreid, enkelvoudig en soms ingesneden, zonder stipulae.
Bloemenvaakgroot, incymeuzeofschijnbaar racemeuze,somsin hoofdjesvormige bloeiwijzen of zelden alleenstaand, meestal 2-slachtig, actinomorf. Kelk
5(-3-io)-slippig. Bloemkroon meestal vergroeid en klok- of buisvormig, soms
2-lippig of aan 1zijde gespleten, actinomorf of zygomorf, meest 5 (-3-10)slippig. Meeldraden evenveel als kroonslippen, rondom een epigyne discus,
hiermee alternerend en vrij of meer of minder vergroeid, de antheren intrors.
Vruchtbeginsel onderstandig, soms half-onderstandig, meestal 2-3(-5-io)hokkig, met veel zaadknoppen aan hoekstandige placenta's. Vrucht een doosvrucht of zelden een bes. Zaden met vlezig endosperm.
Meer dan 2000soorten in ca. 70genera, vooral in de gematigde gebieden en
de subtropen.
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Campanula(300),N.-halfrond, Adenophora(70),EuropaenAzië,Legousia(13),Europa
en Amerika, Phyteuma (30), Europa, Wahlenbergia (150), Z. halfrond, Centropogon
(220),Midden-enZuid-Amerika,Lobelia(380),tropenensubtropen.
Medicinaal:Lobeliainflata(bevathetalkaloïdeLobeline)(Herba Lobeliae).
Sierplanten:soortenvan Campanula, Platycodon,Adenophora,Lobelia, Siphocampylus.
FAM.CALYCERACEAE
Éénjarige of overblijvende kruiden, zelden halfheesters, met enkelvoudige,
verspreide ofgrondstandige bladeren,zonder stipulae.Bloemen actinomorf of
zygomorf in hoofdjes die door omwindselbladen omgeven zijn. Kelk 4-6hoekig of -tandig. Kroon buisvormig, 4-6-slippig, met valvate knopligging.
Meeldraden 4-6, op de kroonbuis ingeplant en met de kroonslippen
alternerend;defilamenten vergroeid;antherenvrijofbijna vrij. Vruchtbeginsel
onderstandig, i-hokkig met 1hangende zaadknop; stijl 1, met knopvormige
stempel. Vrucht een noot, gekroond door de blijvende kelktanden. Zaad met
veel of weinig endosperm.
Ca. 60soorten in 6genera, in Midden-Amerika en het Andine gebied.
EensterkopdeAsteraceaegelijkendefamiliemaarhiervanverschillend door
de 4-6-hoekige en -tandige kelk, de valvate kroon, de vrije of bijna vrije
antheren, en de enkelvoudige stempel.
Calycera(10),Acicarpha(16).
Devolgende5familieswordenooktotdeCampanulalesgerekend:Sphenocleaceaemet
SphenocleazeylanicauittropischAzië.PentaphragmataceaemetPentaphragma(25), in
het Maleise gebeid. Goodeniaceae met 14genera (300), vooral in Australië. Goodenia
(11o),inAustralië,Scaevola(ioo),pantropisch,meestesoorteninAustralië.Brunoniaceae
metBrunoniaaustralisinAustraliëenTasmanië.Stylidiaceaemet6genera(ca. 140),op
hetZ.halfrond, vooralinAustralië,inAfrika ontbrekend. Stylidium (incl. Condolleae)
met 120soorten,vooralinAustralië.
5 OrdeRubiales
Houtige planten ofkruiden mettegenoverstaande bladeren met interpetiolaire
stipulae. Bloemen in verschillende bloeiwijzen, 4-5-tallig, tetrameer, geheel of
ongeveer actinomorf. Meeldraden evenveel als kroonbladen en hiermee alternerend. Vruchtbeginsel onderstandig.
Eén familie, Rubiaceae, die ook wel wordt ondergebracht in de orde
Dipsacales, maar in verband met verwantschap met de Loganiaceae ook in de
Gentianales wordt ingedeeld. Beide opvattingen zijn niet geheel bevredigend
omdat hetderelatievehomogeniteit vandezeordenverstoort.Zijwijken vande
Gentianales af door het onderstandig vruchtbeginsel en door afwezigheid van
intraxylair floëem, waardoor zij overeenkomen met de Dipsacales. Van deze
orde wijken zij echter sterk af door het nucleair endosperm, een hoog gehalte
aanalkaloïdenendeaanwezigheid vancolleteren(harsklieren,geenharsharen).
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FAM. RUBIACEAE
Bomen,heestersofkruiden metkruiswijs tegenoverstaande ofsoms kransstandige, enkelvoudige bladeren met inter- soms intrapetiolaire stipulae die vaak
vergroeid zijn, somsbladachtig enmeestal voorzien vancolleteren. Bloemen in
racemeuzeofcymeuze,endan vaak hoofdjes-achtige, bloeiwijzen, 2-ofsoms Islachtig, 4-5-tallig, bijna altijd actinomorf. Kelkbladen met open knopligging. Meeldraden evenveel als kroonbladen en op de kroon ingeplant.
Vruchtbeginsel onderstandig, of soms min of meer bovenstandig, meestal 2hokkig,zelden 1-oo-hokkig. Zaadknoppen 1-coperhok. Eenepigynediscusis
meestal aanwezig. Vrucht zeer verschillend. Zaad met nucleair endosperm.
6000-7000 soorten in ca. 500 genera, kosmopolitisch maar vooral in de
tropen.
Cinchona(15),tropischZ.-Amerika, Uncaria(ca.50),tropischAzië(lianen),Mussaenda
(100),paleotropen,bloemenmet1 vergroot,gekleurdblad,Gardenia(100),paleotropen,
Coffea(60),paleotropen,vooralAfrika, Pavetta(300),paleotropen,Ixora(200),tropen,
Psychotria (800), tropen en subtropen, Cephaelis (meer dan 100), tropen, vooral
Amerika,Paederia (40),tropenensubtropen,windendeplanten,Morinda(60),tropen,
Borreria(170),tropen,Sherardia(alleenS.arvensis),blauwwalstro,mediterranegebied,
alsakkeronkruid over geheel Europa verbreid, Asperula (90),Europa en Azië,vooral
mediterraan, Galium(300),walstroenRubia(40),kosmopolitisch.
Cinchona officinalis en C. pubescens, kina, med. Cortex Chinae, bevat kinine (tegen
malaria);Uncariagambir,Gambir,voorlooienenverven; Coffeaarabica,C.liberica,C.
caneophora (C. robusta),koffie (bevat het alkaloid Coffeine); Cephaelis (Uragoga)
ipecacuanha,med. Radix Ipecacuanhae; Morinda citrifolia, wortelschors als
kleurmiddel; Asperula odorata, lieve vrouwebedstro, bevat cumarine; Rubia tinctorum,meekrap,gebruikt voorvervenvan stoffen.
Sierplanten:Bouvardia, Gardenia, Ixoraen Pavetta.
6 Orde Dipsacales
Houtige ofkruidachtige planten met tegenoverstaande bladeren, zonder stipulae. Bloemen 2-slachtig, tetracyclisch, 4- of 5-tallig. Kroon sympetaal, maar
nietcontort. Meeldraden alternerend metdekroonslippen, ofminderinaantal,
en meestal op de kroonbuis ingeplant. Vruchtbeginsel onderstandig, 1-5hokkig, met 00-1zaadknop(pen) per hok.
Een orde met 4 families waarvan de soorten overwegend in de gematigde
gebieden en het mediterrane gebied van de oude wereld voorkomen. Een
relatief homogene orde waarin de Caprifoliaceae aansluiting hebben bij de
Rubiales. Zij wijken hiervan afdoor het cellulaire endosperm ende + afwezigheid van alkaloïden. De hier in de Dipsacales geplaatste families zijn door
ontwikkelingsreeksen verbonden :aactinomorfe bloem (Sambucus, Caprifoliaceae) vindteenovergang viazygomorfe bloem (Lonicera, Caprifoliaceae) naar
deasymmetrischebloem bij Valerianaceae;berbestaateentendentietot reductie van de kelk tot een haarkroon of een rand die pas bij de vruchtvorming
uitgroeit; creductie van het aantal meeldraden en carpellen.
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FAM. CAPRIFOLIACEAE

Houtige planten of zelden kruiden, met tegenoverstaande, enkelvoudige of
geveerdebladerendiesomsaandebasisvergroeid zijn, zonderstipulae maar
met stipulaire klieren of pseudostipulae (rudimentair deel van een geveerd
blad).Bloemenincymeuzebloeiwijzen,2-slachtigofsomsmetsterielebloemen
in de bloeiwijze, actinomorf of zygomorf. Kelk klein, 5-lobbig of 5-tandig.
Kroon vergroeidbladig,5-lobbigof5-slippig.Meeldraden 5of4,episepaalop
de kroonbuis ingeplant. Vruchtbeginsel onderstandig of half-onderstandig,
(i-)3-5-hokkig,vaakongelijkontwikkeld.Zaadknoppenmeestal1,zeldenveel
per hok; 1stijl. Vrucht een bes of een steenvrucht, zelden een doosvrucht.
Zadenmetendosperm.
Meerdan 400soorten in 15 genera, voornamelijk ophet N.halfrond; een
kleinaantalsoorteninMaleisiëendeAndes.
Lonicera(180),N.halfrond,Diervilla(3),oostelijkN.-Amerika,Weigelia(11),O.-Azië,
Symphoricarpus(15),vooralN.-Amerika,Linnaeaborealis,noordelijkboreaalgebieden
alpien, Viburnum (120), N. halfrond en Andes, Sambucus (25),N. halfrond enZ.Amerika.
Sierplanten:soortenvanLomcera(kamperfoelie),Diervilla, Weigela,Symphoricarpus
(sneeuwbes),Viburnum(sneeuwbal,Gelderseroos)enSambucus(vlier).
Medicinaal:Viburnumprunifolium(CortexViburniprunifolii),Sambucusnigra,zwartevlier(FloresSambuci,FructusSambucirécentes).
Doorhethalfonderstandigevruchtbeginsel,degeveerdebladerenen afwijkende houtanatomische kenmerken wordt het genus Sambucussoms als een
apartefamilie,Sambucaceae, onderscheiden.
FAM. ADOXACEAE

Kruid met 3-tallige of dubbel 3-tallige wortelbladen en 3-tallige tegenoverstaande bladeren,zonder stipulae.Bloemen ineindelingse4-7-bloemigekluwenswaarvandeeindbloemmeest4-,dezijdelingsebloemen5(4-6)-talligzijn.
Kelk afwezig en vervangen door 2 bracteolen of 1bractée en 2 bracteolen.
Kroon4-6-spletig.Meeldraden4-6,opdekrooningeplant entotdebasisin2
monothecische helften gespleten. Vruchtbeginsel halfonderstandig, 3-5hokkig,met 1zaadknop per hok. Stijlen 3-5. Vrucht een meerzadige steenvrucht.Zaadmetendosperm.
AlleenAdoxamoschatellina, muskuskruid, ophetN. halfrond.
FAM. VALERIANACEAE

Eenjarige ofoverjarige kruiden,zeldenheesters.Bladerentegenoverstaanden
destengelbladen meestdiepingesneden ofveerdelig.Bloemenin verschillend
gevormdedichasiale bloeiwijzen met bracteeën en bracteolen, asymmetrisch.
Kelkeenslechtsweinigontwikkelderanddienadebestuivinguitgroeittoteen
vliezigeofborstelvormigestructuur rond devrucht.Kroon 5(-3)-slippig,met
eenknobbel of spoor aan de basis.Meeldraden 1-4,op dekroon ingeplant.
Vruchtbeginselonderstandig,3-hokkig,waarvan 1 fertielmet1zaadknop;stijl
1.Vruchteeni-zadigenoot,gekroonddoordeuitgegroeide,blijvende,vliezige
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Fig.83

Fig.84

of borstelvormige kelk. Zaad zonder endosperm.
Ca. 15generametbijna 400soorten ophetN.halfrond en inZuid-Amerika.
Valerianella (60),vooral mediterraan, Valeriana (250),N. halfrond en Zuid-Amerika,
Centranthus(10),mediterraan.
Sierplant: Centranthus ruber;medicinaal: Valeriana officinalis, valeriaan (Radix
Valerianae);groente: Valerianella locusta, veldsla.
FAM. D I P S A C A C E A E

Meestal overblijvende kruiden of zelden halfheesters. Bladeren tegenoverstaand, enkelvoudig maar soms diep ingesneden. Bloeiwijze een dichtbloemig
hoofdje of somskort aarvormig, steeds omgeven door een omhulsel van bracteeënenbracteolen. Kelkbladen borstelvormig. Kroon vergroeidbladig, trechtervormig met 4-5 lobben, zygomorf door ongelijkheid van de lobben. Meeldraden 4 (of 2), op de kroon ingeplant. Vruchtbeginsel met 1 stijl, i-hokkig, met 1 zaadknop. Vrucht een i-zadige noot, door de buitenkelk omgeven en door de blijvende kelk gekroond. Zaden met endosperm.
10genera met ca. 275 soorten in de oude wereld, vooral in het mediterrane
gebied.
Cephalaria (65),mediterrane gebied, Voor-AziëenZuid-Afrika, Dipsacus (15), vooral
mediterraan, Succisa (3), Europa, West-Afrika, Knautia (60), Europa en mediterrane
gebied,Scabiosa (80),oudewereld,vooralmediterraan.
Vandekaardebol,Dipsacussativus,wordendebloeiwijzen gebruiktvoorhetkaarden
vanwollen stoffen.
Sierplanten:soorten van Scabiosa.
7 Orde Asterales
Meestal kruiden. Bloemen in hoofdjes die door omwindselbladen omgeven
zijn. Meeldraden met vergroeide of tenminste samenhangende, introrse antheren. Vruchtbeginsel onderstandig met 1basale zaadknop.
Eén zeer grote familie.
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FAM. ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Kruiden, heesters, zelden bomen of klimplanten. Bladeren verspreid, in kransen of tegenoverstaand, zonder stipulae. Bloemen in veel- of weinig- (tot i-)
bloemige hoofdjes of korte aren, omgeven door omwindselbladen; tussen de
bloemeninhethoofdje (fig.84)vaakz.g.stroschubbenopdegemeenschappelijkebloembodem, debracteeën vandeafzonderlijke bloemen. Bloemen 5-tallig,
actinomorf ofzygomorf, 1-of 2-slachtig.Kelk meestal vervangen door haren,
borstels of schubben ('pappus'). Kroon sympetaal, buisvormig of discoid,
lintvormig of 2-lippig. Meeldraden op de kroonbuis ingeplant, met vrije filamentenenmetdekroonslippen afwisselend, deantherentoteenbuisvergroeid.
Vruchtbeginselonderstandigmetmeestal 1(zelden2)zaadknop(pen);stijl 1met
2stempels.Vruchteen 1-zadigenoot,alofnietgekroonddoorblijvend pappus.
Zaad meestal vergroeid met de vruchtwand. Geen endosperm.
Waarschijnlijk ca. 20.000 soorten in meer dan 90 genera, over de gehele
wereld verbreid, vooral in de gematigde gebieden en de subtropen.
Dezezeer grotefamilie wordt inveletriben ingedeeld,verdeeld over 2 onderfamilies.
Onderfamilie Tubuliflorae.Kroon vandeschijfbloemen buisvormig of 2-lippig.
Geen melksapvaten.
TribusgroepI.Allebloemenbuisvormig.
Vemonieae. Stijltakken toegespitst.Antherenaandebasispijlvormig. Vernonia(600),
tropen en subtropen, Elephantopus (15), tropen, Pacourina (1), tropisch Amerika,
Piptocarpha(30),tropischAmerika.
Eupatorieae. Stijltakken stomp of knotsvormig; antheren aan de basis stomp.
Eupatorium (600), vooral in Amerika, Mikania(250), vooral tropisch Amerika, met
enkelelianen,Ageratum (35),vooraltropischAmerika.
Cardueae. Stijlondervertakkingverdiktofmeteenhaarkrans;antherenaandebasis
staartvormig.Arctium (Lappa) (6), ingematigdegebiedvanEuropaenAzië,Staehelina
(8), mediterraan, Carduus(100),gematigdestrekenvanN.halfrond indeoudewereld,
Cirsium(250),N.halfrond, Onopordum(40),vooralmediterraan, Cynara(10),mediterraan,Silybum(2),mediterraan,Serratula(70),N. halfrond indeoudewereld, Centaurea
(500),vooralmediterraan,ookinAfrika enAmerika,Carlina(20), EuropaenaangrenzenddeelvanAzië,Echinops(120),inEuropa,Aziëen Afrika.
TribusgroepII.Straalbloemen meestallintvormig,schijfbloemen buisvormig.
Heliantheae.Bladerenmeestaltegenoverstaand.Omwindselbladeninweinigrijen,min
of meer loofbladvormig. Coreopsis (120), Amerika en Afrika, Dahlia (15), MiddenAmerika, Bidens (240), vooral Amerika, Cosmos (29), Amerika, vooral Mexico,
Rudbeckia (30),N.-Amerika, Helianthus (100), Amerika, Silphium (20), N.-Amerika,
Parthenium (16), Amerika, Ambrosia(25), vooral Amerika, Zinnia (17), Amerika,
Galinsoga(9),Amerika,G.parvifloraalsonkruidinEuropaingeburgerd.
Helenieae. Verschilt van Heliantheae door de meestal verspreide bladeren en het
ontbreken van stroschubben. Helenium(40), Amerika, Gaillardia (20), Amerika.
Senecioneae.Bladerenverspreid.Omwindselbladenin 1-2-rijen.Tussilago(1),N.halfrond, Petasites(20), N. halfrond, Adenostyles (4), gebergten van Europa en aangrenzend Azië, Arnica(32), N. halfrond, Doronicum (35), Europa, Azië, Cineraria
(40), vooral Z.-Afrika, Othonna (110),Z.-Afrika, Senecio (1500),kosmopolitisch, ook
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vele succulenten, Euryops (50), Z.-Afrika.
Calenduleae.Als Senecioneae maar verschillend door ontbreken van pappus en stroschubben,de straalbloemen vrouwelijk, deschijfbloemen mannelijk. Dimorphotheca (7),
Z.-Afrika, Calendula (15), mediterraan.
Astereae. Bladeren verspreid, omwindselbladen in verscheidene rijen, schijfbloemen
meestal geel, antheren aan de basis stomp of pijlvormig. Solidago (100), N.-Amerika,
Bellis(10), Europa, Aster (500),vooral N.-Amerika, Conyza (100), tropen en subtropen,
Erigeron (250), vooral N.-Amerika, Baccharis (400), Amerika.
Inuleae. Als Astereae maar antheren caudaat. Blumea (50),tropen oude wereld, Erax
(20), mediterraan en N.-Amerika, Filago (20), vooral mediterraan, Antennaria (50),
gematigde en arctische gebied, Leontopodium (50), hooggebergte van Europa en Azië,
Anaphalis(50),vooralAzië,Gnaphalium(150),enHelichrysum (500),oudewereld, vooral
Z.-Afrika, Relhania (25),Z.-Afrika, Inula (120), N. halfrond van de oude wereld.
Anthemideae. AlsHelenieaemaaromwindselbladen metvliezigetopenranden, pappus
niet of nauwelijks ontwikkeld. Santolina (8), mediterraan, Anthémis (110), vooral
mediterraan, Achillea (100), N. halfrond, Matricaria (50), vooral mediterraan en Z.Afrika, Chrysanthemum (200), N. halfrond en Z.-Afrika, Cotula (60), vnl. Z. halfrond,
Artemisia (250), N. halfrond, vooral in steppen.
Arctotideae. Stijl verdikt of behaard onder de vertakking. Pappus schubvormig of
ontbrekend. Arctotis (60), vnl. Z.-Afrika, Gazania (20), Z.-Afrika, Berkheya (72), Z.Afrika.
Tribusgroep III. Straalbloemen 2-lippig, schijfbloemen buisvormig of 2-lippig.
Mutisieae. Vaak slechtszeerkortestijltakken. Antheren meestalcaudaat. Mutisia (70),
Z.-Amerika, Gerbera(50),vooral Afrika.
Onderfamilie Liguliflorae. Alle bloemen lintvormig. Gelede melksapvaten aanwezig.
Cichorieae.Kruiden met gele bloemen. Scolymus (3),mediterraan, Cichorium (8),meest
mediterraan, Tragopogon (45), en Schorzonera (100), N. halfrond oude wereld,
Hypochoeris(70),vooralEuropa enN.-Azië,Sonchus(70),oudewereld, Lactuca(loo),'N.
halfrond, Taraxacum (70hoofdsoorten enzeerveel'kleine'soorten),gematigdeenkoude
streken, Crépis (200), N. halfrond, Hieracium (800 en veel infraspecifieke taxa), N.
halfrond en Andes, Leontodon (60),Europa en N.-Azië.
Zeer veel soorten van veel genera worden als sierplanten gekweekt.
Groente en andere voedselplanten :Cichorium intybus (cichorei,Brussels lof), C.endivia(andijvie), Cynara scolymus (artisjok), Helianthus tuberosus (Topinambour, wortelstokknollen), Lactuca sativa(sla),Schorzonera hispanica(schorseneer), Tragopogonporrifolius (wortels).
Medicinaal o.a.: Achillea millefolium (duizendblad, Herba Millefolii), Anacyclus pyrethrum, A. officinarum (Radix Pyrethri), Anthémis nobilis (Roomse kamille, Flores
Chamomillae romanae), Arctium lappa (klit, Radix Bardanae), Arnica montana
(wolverlei, Flores Arnicae), Artemisia absinthium (absint, Herba Absinthii), A. cina
(Flores cinae), A. vulgaris (bijvoet, Radix et Herba Artemisiae), Bidens pilosa (Folia
Bidentis), Blumea balsamifera (Folia Blumeae), Chrysanthemum vulgare (boerenwormkruid, Flores Tanaceti), C. roseum (Perzisch insektenpoeder), C. cinerariaefolium
(Dalmatinisch insektenpoeder), Cnicusbenedictus (Herba Cardui Benedicti), Inula helenium (alant, Radix Helenii), Lactuca virosa Lactucarium), Taraxacum officinale (paardebloem, Radix et Herba Taraxaci), Tussilagofarfara (klein hoefblad, Folia Farfarae).
Diversen: Artemisia dracunculus (dragon, toekruid), Carthamus tinctorius (bloemen
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leverenrodekleurstof;zadenvetteolie),Guisotia abyssinica (Niger-ofRamtill-olie),
Helianthusannuus(zonnebloem,spijsolie),Madiasativa(Madi-olie),Partheniumargentatum (Guayule,Mexicaanserubber),Serratula tinctoria (gelekleurstof)- Taraxacum
kok-saghyz(rubber).
KLASSEMONOCOTYLEDONEAE (LILIATAE)
Overwegendkruidachtigeplanten,meestalinhetvegetatievedeelspaarzaamof
nietvertakt,vaakmetondergronds(e)rhizoom,bolofknol.Secundairediktegroeizelden aanwezig,nooit d.m.v.een indevaatbundels gelegencambium.
Bladerenmeestalevenwijdig-ofkromnervig,mindervaakhand-ofveernervig,
zondersteunbladen,welvaakmeteenontwikkeldebladschede.Bloemenoverwegend 3-tallig, vaak met een bloemdek. Pollenkorrels monocolpaat.
Zaadknopmeestalmet2integumenten.Kiemmet 1 cotyldatvaakalshaustoriumfunctioneert enmeteenvroegafstervend kiemworteltje.
Deviersubklassenzijn niet exact te omschrijven. DeAlismatidae (alsinds
lang als een natuurlijke groep herkend en meestal Helobiae genoemd) zijn
waterplanten metapocarpevruchtbeginselsenzonderendosperminhetzaad.
Vaak wordt dezegroep beschouwd alsde subklassediedemeeste primitieve
kenmerken heeft bewaard.
De Liliidae(Liliiflorae in oudere systemen) zijn eveneens een natuurlijke
eenheid. Ze hebben meestal een petaloïd bloemdek en het zijn voornamelijk
insektenbestuivers. Hetendosperm bevat zeldenzetmeel.Velehebben ondergrondseoverlevingsorganen (geofytische groeiwijze).
DeCommelinidaezijnmindereenvoudigtekarakteriseren.Hetzijnkruiden
opterrestrischestandplaatsen,maargeengeofyten.Meestalhebbenzekelken
kroon,erzijnzowelwindbestuiversonderalshooggespecialiseerdeinsektenbestuivers.Hetendospermisdoorgaans zetmeelrijk.
DeArecidaehebbenkleinebloemeningecomprimeerdebloeiwijzen (kolven
e.d.),meestalvoorzienvanspatha.Debladerenzijnvaakgrootenbreedende
voor monocotylen niet algemene boomvormige habitus vinden we bij deze
groepbijmeerdandehelft vandesoorten.Hetendospermbevatmeestalgeen
zetmeel.
SUBKLASSE IALISMATIDAE (HELOBIAE)

Kruidachtigewater-ofmoerasplantenmetenkelvoudigebladerendieintravaginale schubben in hun okselsdragen. Bloemen sterk variërend:van actinomorfmetbloembekleedselen(kelkenkroonofbloemdek,meestal3-tallig),6of
meermeeldradenen3ofmeerapocarpevruchtbeginselstotnaakteni-slachtig .
metsomsmaar Imeeldraad resp.1 vruchtbeginsel.Vruchtmeestaleen nootje
ofeenkokervrucht. Zadenmetgrotekiemenzonderendosperm.
1 OrdeAlismatales
Bloemen 1- of 2-slachtig, actinomorf, meestal met kelk en kroon, 3-tallig.
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Meeldraden 3-9,somsmeer.Vruchtbeginsels 3ofmeer,apocarpen bovenstandig, of 1syncarp onderstandig vruchtbeginsel. Zaadknoppen 1tot vele, vaak
laminale placentatie. Vrucht zeer verschillend. Zaden met een rechte of gekromde kiem.
Ruim 180soorten (4 families).
FAM. A L I S M A T A C E A E

Moerasplanten of waterplanten met ondergedoken of drijvende, verspreide,
gesteelde bladeren met bladschede. Melksapbuizen aanwezig. Bloemen introssen, pluimen of andere sterk vertakte bloeiwijzen, actinomorf, 2-slachtig, zelden i-slachtig, met een duidelijke 3-bladigeblijvende kelk en een afvallende 3bladige kroon. Meeldraden 6 of meer, zelden 3. Vruchtbeginsels 6 of meer,
apocarp, soms in een spiraal staande, bovenstandig, i-hokkig, meestal met 1,
somsmetverscheidenebasaleoflaminalezaadknoppen.Vruchteennoot.Zaden
met hoefijzervormig gekromde kiem.
13genera met ruim 70 soorten, voornamelijk in de gematigde en tropische
streken van het N. halfrond.
Alisma(7),kosmopolitisch.Echinodorus(30),tropen.Sagittaria(20),meestingematigd
entropischAmerika,enkeleinEuropaenAzië.
Sommigesoorten vanAlismaenSagittaria wordenalssierplanten gekweekt.Diverse
Echinodorussoorten worden inaquariagekweekt.
FAM. LIMNOCHARITACEAE

Gelijkend op Alismataceae, maar met velezaadknoppen over de vruchtbeginselwand
verspreid.Vruchteen kokervrucht.
3kleinegenera,vooralinAmerikamaarookinAfrika,Azië,N.-Australië,tropischen
subtropisch.
Dezefamilie wordt ook welmetdeAlismataceaeofmetdeButomaceae verenigd.
Hydrocleys(9),tropischM.-enZ.-Amerika,H.nymphoidesalsaquariumplantgekweekt.
FAM. B U T O M A C E A E

Gelijkend op de Alismataceae, maar zonder melksapbuizen en met lancetvormige, grondstandige, ongesteelde bladeren. Vruchtbeginsels 6,met vele zaadknoppen,diebijnadegehelewandbedekken.Vruchteenkokervrucht.Zaadmet
rechte kiem.
Alleen Butomus met één soort in de gematigde streken van Europa en Azië.
FAM. H Y D R O C H A R I T A C E A E

Drijvendeofvastzittendewaterplanten inzoet,brak ofzout water,met drijvende, ondergedoken of uit het water stekende bladeren, verspreid, tegenoverstaand ofin kransen en van zeer uiteenlopende vorm. Bloemen alleenstaand of
incymeuzebloeiwijzen omhulddoor een2-spletigebractéeofdoor 2bracteeën.
Bloemenactinomorf,meest 1-slachtig,deplantendan2-huizig,soms 2-slachtig,
met 3kelk- en 3kroonbladen of met een 3-tallig bloemdek. Meeldraden 3tot
vele, soms ten dele staminodiaal, in de i-slachtige mannelijke bloemen soms
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Fig.85

rudimentaire vruchtbeginsels. Vruchtbeginsel i-hokkig, onderstandig, met
meestal 3-6, soms tot 15 parietale placenta's met vele zaadknoppen. Stijlen
evenveel als placenta's, vaak in 2 stempellobben gesplitst. Vrucht besachtig,
onregelmatig of niet openspringend, onder water tot rijpheid komend. Zaden
met rechte kiem.
Ongeveer 16genera met ca. 100soorten over de gehele aarde verspreid, de
meesteechter in de warmere streken.
DoorhetonderstandigevruchtbeginselvanalleanderefamiliesderAlismatidaeverschillend. Hydrocharis (6),Europa, Azië, Ottelia (40),tropen (fig. 85). Stratiotes alleen S.
aloides, krabbescheer, in Europa en N.-Azië. Vallisneria (6-10),tropen en subtropen.
Elodea (10),Amerika, 2soorten, E.canadensisen E.nuttallii, in Europa ingeburgerd.
Enhalus(1), Thalassia(2)enHalophila(8)zijnmarien(zeegrassen).
EnkelesoortenElodeaen Vallisneriawordeninaquariaeninkassengekweekt.
2 Orde Najadales
Bloemen 1-of2-slachtig,zonder bloembekleedselen ofmeteenbloemdek, 3-of
4-tallig,somssterk gereduceerd. Vruchtbeginsels apocarp ofsomsmin of meer
vergroeid, bovenstandig, met 1of enkele, vaak grondstandige zaadknoppen.
Vrucht een kokervrucht of nootje. Zaad met rechte of soms gekromde kiem.
Ca. 250soorten (5 families).
Deze orde wordt op zeer verschillende wijzen in families onderverdeeld. De
Potamogetonaceae worden vaak gesplitst (Ruppiaceae, Posidoniaceae,
Zosteraceae, enz.)
FAM. A P O N O G E T O N A C E A E

Vastzittende waterplanten metknolvormig rhizoomengrondstandige, gesteel259

de,drijvende ofondergedoken,lijn-tot eivormigebladeren,inhetlaatste geval
dikwijls met gaten tussen de reticulate nerven. Bloemen in een enkelvoudige,
langgesteeldeenboven wateruitstekende aar,soms2tot 11 aren bijelkaar, met
eenmutsvormige afvallende schededochzonder bracteeën. Bloemenmeestal2slachtig, zelden i-slachtig, met meestal 2, soms 1 of 3 gelijke of ongelijke
petaloïde tepalen, soms zonder bloembekleedselen. Meeldraden meestal 6in2
kransen, somsmeerdan 6in 3-4 kransen. Vruchtbeginsels 3-6, i-hokkigmet2
of meer, dikwijls bij de basis van het vruchtbeginsel aangehechte, anatrope
zaadknoppen. Vrucht een kokervrucht, vaak gesnaveld. Zaden met rechte
kiem.
Alleen Aponogeton met ca. 45 soorten in tropisch en subtropisch Afrika,
tropisch Azië en Australië.
A. distachyuswordtsomsinvijversalssierplant.gekweekt;anderesoortenwordenwelin
aquaria gekweekt.
FAM.POTAMOGETONACEAE

Overblijvende of 1-jarige waterplanten in zoet of zout water groeiend, met
ondergedoken of somsdrijvende, dikwijls 2-rijige bladeren met een bladschede
endikwijls aan detop vandeschedemet eenligula. Bloemen alleenstaand ofin
paren in de bladoksels of in cymeuze, soms aarvormige bloeiwijzen, 1- of
(meestal) 2-slachtig, de planten zelden 2-huizig, zonder bloembekleedselen.
Meeldraden meestal 4, met bloemdekachtige aanhangsels aan het connectief,
zelden zonder deze aanhangsels. Vruchtbeginsels 1-4, i-hokkig met 1apicale
of parietale, hangende, atrope zaadknop. Vrucht een vlezige of droge noot.
Zaden met rechte of gekromde kiem. De bestuiving geschiedt meestal onder
water.
16 genera met ongeveer 150 soorten over de gehele aarde verspreid. (Zie
de opmerking onder de orde, p.259)
Potamogeton (90),fonteinkruid, kosmopolitisch, meest in zoet water (fig. 86). Ruppia
(2),kosmopolitisch,inbrakenzoutwater.Posidonia(3),inzeeinZ.-EuropaenAustralië.
Zostera(12),zeegras,inzeeindegematigdegebieden;vroegeralsvul-enpakmateriaalgebruikt. Zannichellia(2),kosmopolitisch,inzoetenbrak water.
FAM. N A J A D A C E A E

Ondergedoken, 1-jarige, 1-of2-huizigewaterplanten inzoetofbrak water, met
smalle, dikwijls getande, tegenoverstaande of kransstandige bladeren met een
schede. Bloemen i-slachtig, ondergedoken, alleenstaand of in gedrongen cymeuze bloeiwijzen in de bladoksels. Mannelijke bloemen bestaande uit 1
meeldraad met 2 bekervormige omhulsels (het buitenste is een bractée, het
binnenste mogelijk een perianth), anthère dikwijls vierhokkig. Vrouwelijke
bloemen meest naakt, zelden met een omhullende, met het vruchtbeginsel
vergroeide bractée, vruchtbeginsel i-hokkig met een basale, rechtopstaande,
anatrope zaadknop. Vrucht een noot. Zaad met rechte kiem.
Alleen Najas met 35 soorten in de gematigde en tropische gebieden van de
gehele aarde. Enkele soorten worden soms in aquaria gekweekt.
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FAM. LILAEACEAE

Water-ofmoerasplantenmetgrondstandige,lintvormigebladeren.Bloemenindichte
aarvormigebloeiwijzen,zonderperianth,demannelijkemetizittendeanthèremeteen
bladachtigverbreedconnectief,devrouwelijkemeteeni-hokkigvruchtbeginselmeteen
basale,rechtopstaande,anatropezaadknop.Vruchteengevleugeldenoot.
AlleenLilaeametisoortindeRockyMountains,MexicoendeAndes.
FAM. SCHEUCHZERIACEAE

Overblijvende moerasplanten met rhizoom en lijnvormige bladeren met een
schede.Bloemenintrossen of aren,2-of i-slachtig,metofzonder bracteeën,
actinomorf, met 6 bloemdekbladen in 2 kransen. Meeldraden 4-6. Vruchtbeginsels 3-6, samenhangend of bijna vrij, i-hokkig met 1 tot weinige,
basale,rechtopstaande,anatropezaadknoppen.Vruchteenkokervruchtofeen
nootje, zadenmetrechtekiem.
4generamet 18 soorten indegematigdeenkoudestrekenvandeaarde.
Triglochin(15),inbrakkeofzoetemoerassenindegematigdeensubarctischestrekenop
beidehalfronden.ScheuchzeriaalleenS.palustris,invenenindekoeleredelenvanhetN.
halfrond.
SUBKLASSE II LILIIDAE(LILIFLORAE)

Meestal kruiden, zelden heesters of boomachtige planten, soms klimmend.
Vaakrhizoom,knolofbolaanwezigalsorgaanvooropslagvanreservevoedsel
(geofyten). Bladeren enkelvoudig, meestal smal en evenwijdignervig, soms
handnervig.Bloemeninmeestalracemeuzebloeiwijzen, actinomorf ofminof
meerduidelijk zygomorf,doorgaans 2-slachtigen3-talligmet2kransenpetaloïdebloemdekbladenen1 of2kransenmeeldraden.Vruchtbeginselboven-tot
onderstandig, 3-hokkig met meest vele zaadknoppen. Doosvrucht of bes.
Zadenmetveelofweinig,vlezigofhoornachtig,zeldenmeligendosperm.
1 OrdeLiliales
Bloemendoorgaansmet2 kransenmeeldraden,zeldenreductiesinhetaantal.
Zieverderdebeschrijving vande Liliidae.
Ruim6600soorten (12families).
VanzoweldeLiliaceaealsdeAmaryllidaceaewordengroepen(onderfamilies
enz.)welalsafzonderlijke familiesonderscheiden.Eenminofmeerdefinitieve
indeling van het complex Liliaceae-Amaryllidaceae-Agavaceae is nog niet
bereikt.
FAM. LILIACEAE

Meestaloverblijvendekruidenmetrhizoomofbol,somsstruikenofboomvormigeplanten.Bladerendikwijlsgrondstandig,evenwijdignervig,zeldennetnervig, soms schubvormig met fyllocladiën. Bloemen in uiteenlopende, meestal
racemeuze, dikwijls eindstandige bloeiwijzen, de stengels soms i-bloemig.
Bloemen2-slachtig,zelden(o.a.Smilax)i-slachtigop2-huizigeplanten,meest
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actinomorf, zelden zygomorf, 3-tallig met 2 kransen petaloïde, meestal vrije
bloemdekbladen, zelden 2-, 4- of 5-tallig, zelden met kelk en kroon.
Meeldraden in 2 kransen, de filamenten vrij of vergroeid. Vruchtbeginsel bovenstandig, zelden halfonderstandig, 3(2-5)-hokkig met axillaire placenta's of
i-hokkig met parietale placenta. Meestal vele anatrope zaadknoppen. Vrucht
een loculicide of septicide doosvrucht of een bes, zelden een noot. Z a a d met
kleine gebogen kiem, midden in het endosperm liggend.
Ongeveer 250 genera met 3900 soorten over de gehele aarde verspreid.
Van deze familie worden enkele groepen wel als aparte families beschouwd,
b.v. Trilliaceae (met Trillium en Paris), Smilacaceae (Smilacoideae),
Ruscaceae(meto.a.. Ruscus),Xanthorrhoeaceae
(Xanthorrhoeoideae ) . Voorts wordt
de onderfamilie Allioideae wel tot de Amaryllidaceae gerekend op grond
van de schermvormige bloeiwijze met 2 of meer involucrale bladeren. Deze
afsplitsingen zijn hier niet gevolgd. Wel worden hier de Dracaenoideae, alsmede
Phormium tot de Agavaceae gerekend.
De familie wordt doorgaans in een vrij groot aantal onderfamilies verdeeld, onder meer
de volgende.
Onderfamilie Melanthioideae. Meestal met rhizoom en bebladerde stengel. Narthecium
(6), N. halfrond. Veratrum (25), N. halfrond. Uvularia(4), N.-Amerika.
Onderfamilie Asphodeloideae. Meestal een rhizoom, soms knolvormig verdikt, bladeren
grondstandig. Dianella(30),tropischAzië,Australië,Pacific.Asphodelus (12),mediterranegebied en Azië. Eremurus (50),Azië.Anthericum (300),wijd verspreid. Chlorophytum
(200), tropen. Hosta (10), Azië. Hemerocallis (20), Zuid-Europa, Azië. Kniphofia (75),
tropisch Afrika. Haworthia (150), Gasteria (70) en Aloë (275), bladsucculenten uit
Afrika, laatstgenoemde ook in Arabië.
Onderfamilie Wurmbaeoideae. Knol of bol. Colchicum (65), Europa, Azië. Gloriosa(5),
tropisch Azië en Afrika.
OnderjamilieLilioideae. Bollen,stengelsmet 1 ofmeerbladeren,bloemen alleenstaand of
in een scherm of tros aan het eind van de stengel, bloemdekbladen vrij. Gagea (70),
Europa en Azië. Tulipa(100), Z.-Europa, Azië.Fritillaria(85),N. halfrond. Lilium (80),
gematigd Europa en Azië.
OnderjamilieAlstroemerioideae. Rhizoom, stengel bebladerd. Bloemen 1 of meer, eindstandig, vruchtbeginsel onderstandig. Alstroemeria (50), Z.-Amerika, met zygomorfe
bloemen.
Onderfamilie Scilloideae. Bollen, bladeren grondstandig. Scilla (80), gematigd Europa,
Azië en Afrika. Ornilhogalum (150), gematigd Europa, Azië en Afrika. Hyacinthus (1),
mediterraan. Muscari (60), mediterraan, Klein-Azië.
Onderfamilie Allioideae. Bol of rhizoom, bladeren grondstandig. Bloeiwijze schermvormig met involucrumbladen, tepalen soms vergroeid. Agapanthus (5), Z.-Afrika. Allium
(500), N. halfrond.
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Fig.87

Fig.88

OnderfamilieAsparagoideae. Rhizoom,bovengrondsestengelalofnietbebladerd.Bes.
Convallaria(i),N.halfrond.Polygonatum(50),N.halfrond.Paris(20),gematigdEuropa
enAzië.Trillium(30),N.-AmerikaenO.-Azië.Asparagus(300),wijdverspreid,enRuscus
(3),Europa, Azië,Afrika, met schubvormige bladeren opnaaldvormigeassen of afgeplatte fyllocladiën.
OnderfamilieSmilacoideae.Heestersenhalfheesters,vaakklimmend,bladerennetnervig,
metranken. Bes.Smilax(350),tropenensubtropen, 2-huizig(fig.87).
OnderfamilieXanthorrhoeoideae.Grasbomen.Xerofytische,meestalboomvormigeplantenmetonvertakteofvertaktestam(metsecundairediktegroei).Doosvrucht ofnootje.
Xanthorrhoea (15), Australië. Lomandra (40), Australië, Nieuw-Guinea, NieuwCaledonië.
Vele soorten van de meeste der bovengenoemde geslachten worden als sierplant gekweekt,vansommige(Lilium, Tulipae.a.)zijntallozehybridengevormd.
Economisch belangrijk zijn verder vooral enkele groenten: Asparagus officinalis,
asperge; verscheidene soorten van Allium,ni. A. ampeloprasum var. porrum, prei, A.
ascalonicum,sjalot,A.cepa,ui,A.sativum,knoflook, A.schoenoprasum,bieslookenA.
Jistulosum,grofbieslook.SoortenvanXanthorrhoealeverdenharsvoor vernisfabricage.
Medisch werden of worden toegepast: Colchicum autumnale (Semen Colchici, inhoudsstof colchicine), Convallaria majalis (Herba Convallariae), Sabadilla officinalis
(Semen Sabadillae), SmilaxMilise.a. soorten (Radix Sarsaparillae), Urginea maritima
(BulbusScillae), Veratrumalbum(RhizomaVeratri).
FAM. AMARYLLIDACEAE

Kruiden met meestal gerokte bollen, soms met knollen of met een rhizoom.
Bladeren grondstandig, lijnvormig. Bloemen in een gesteelde schermvormige
bloeiwijze met 1 of meer vliezige involucrale bladeren. Bloemen 2-slachtig,
actinomorf of iets zygomorf. Tepalen soms vrij, maar meestal vergroeid,
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dikwijls met een bijkroon (corona). Meeldraden 6, vrij of op de bloemdekbuis
ingeplant, soms de filamenten verbreed en met elkaar vergroeid.
Vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkig. Z a a d k n o p p e n meest vele per hok,
zelden 1 of 2. Integumenten soms ontbrekend of slechts 1. Vrucht een doosvrucht, soms een bes. Zaden met endosperm.
Ongeveer 70 genera met 1000 soorten over de gehele aarde verspreid, doch
vooral in de tropen en de subtropen van het Z. halfrond.
D e onderfamilie Hypoxidoideae wordt wel als aparte familie Hypoxidaceae
beschouwd. De Agavoideae worden hier tot de Agavaceae gerekend.
Ixiolirion (3), Azië. Vallota (1), Z.-Afrika. Cyrtanthus (45). Crinum (100), tropen
ensubtropen.Nerine(30),Z.-Afrika. Amaryllis (1),Z.-Afrika. Hippeastrum (75),tropisch
en subtropisch Amerika. Haemanthus (50),Afrika. Clivia (3),Z.-Afrika. Zephyranthes
(40),tropisch Amerika. Habranthus (20),tropisch Amerika. Sprekelia(i), Midden-Amerika. Sternbergia (8), Europa. Leucojum (12), Europa, Nabije Oosten. Galanthus (20),
Europa. Vrceolina (5), Z.-Amerika (fig. 88). Eucharis (10), Z.-Amerika. Hymenocallis
(50),tropischAmerika. Pancratium (is), mediterraan,tropischAfrika enAzië. Narcissus
(60), Europa, W.-Azië. Hypoxis (100),zeer verspreid. Curculigo (10), tropen.
Soorten van vele van bovengenoemde genera worden als sierplant gekweekt en van
sommige zijn talloze hybriden gevormd (b.v. Hippeastrum, Narcissus).
FAM. AGAVACEAE
Vaak grote planten, al of niet met een bovengrondse stam, ondergronds soms
met rhizoom of knol, de planten soms hapaxanth ( = afstervend na de bloei die
pas na een aantal jaren plaatsvindt). Bladeren alle wortelstandig of dicht
bijeengeplaatst aan de einden van stam en takken, smal, soms vlezig of leerachtig. Bloemen in grote bloeiwijzen, aren, trossen of pluimen, gebouwd zoals bij
Liliaceae of Amaryllidaceae, met 6 vrije of vergroeide bloemdekbladen, 6 meeldraden en een 3-hokkig, zelden i-hokkig, boven- of onderstandig vruchtbeginsel met 1tot vele zaadknoppen per hok. Vrucht een doosvrucht of bes.
Ongeveer 20genera met ca. 600soorten, intropen en subtropen, vaak in droge
streken.
Deze familie isopgebouwd d o o r vereniging van één der vroegere onderfamilies van de Liliaceae (Dracaenoideae) met een onderfamilie (Agavoideae) van de
A maryllidaceae.
Yucca(35),subtropenvanN.-Amerika. Cordyline(20),O.-Azië,Australiëentropisch Z.Amerika. Dracaena(80),tropen en subtropen van Azië,Australië enAfrika. Sansevieria
(60),tropisch Afrika en Azië. Nolina (25),N.-en Midden-Amerika. Dasylirion (25),N.en Midden-Amerika. Agave (300), tropen en subtropen van Amerika. Furcraea (20),
Midden- en Z.-Amerika. Phormium (2),Nieuw-Zeeland.
Vele soorten van bovengenoemde geslachten worden alssierplant gekweekt en zijn in
sommige delen van de wereld verwilderd (b.v. Agave in het mediterrane gebied). Een
aantal soorten wordt voor de vezels uit de bladeren geteeld, o.m.: Agave sisalana en
andere soorten (sisalhennep), Furcraea foetida (Mauritiushennep), Phormium tenax
(Nieuwzeelands vlas). Medisch toegepast de hars van Dracaena draco (Sanguis
Draconis).
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FAM. PONTEDERIACEAE

Meest overblijvende, zelden i-jarige, drijvende of in de bodem wortelende
water- of moerasplanten met een dikke wortelstok, een korte stengel met
meestal 2-rijig geplaatste bladeren met eengesloten schedeeneendikwijls pijlof hartvormige bladschijf, soms lijnvormige bladachtige bladstelen, door ontbreken vandebladschijf. Bloemen interminaletrossen ofaren,somssamengestelde bloeiwijzen, 2-slachtig, meestal zygomorf met een petaloïd, vergroeidbladig bloemdek met lange buis,zelden 6bijna vrije tepalen. Meeldraden in 2
kransen van 3,of3of 1,somstendelestaminodiaal,opverschillendehoogte op
debloembuis ingeplant. Vruchtbeginsel bovenstandig, 3-hokkig met vele anatropezaadknoppen perhokof 1-hokkigmet 1 zaadknop.Vruchteen loculicide
doosvrucht of een noot. Kiem recht, in het melige endosperm liggend.
7 genera met 30soorten in detropen en subtropen, de meeste in Amerika.
Eichhomia(6),tropischensubtropischAmerika, 1 soortintropischAfrika;E.crassipes,
waterhyacint, is in alle tropen ingevoerd, deze soort is door zijn snelle vegetatieve
vermeerderingdikwijlseenlastigonkruid.Pontederia(3),Amerika.
Soortenvanbovengenoemdegenerawordenwelalssierplant gekweekt.
De Pontederiaceae en de verwante Philydraceae zijn nogal verschillend van de
overige Liliales en hun verwantschap wordt ook wel in de Commelinidae gezocht (Commelinales). Hetzelfde geldt voor de Cyanastraceae.
FAM. PHILYDRACEAE

Kruidenmetsmallebladeren in2rijenmeteenschede.Bloemeninaren oftrossenvan
aren,2-slachtig,zygomorfmeteenpetaloïdbloemdekuit4ongelijketepalenbestaande.
Meeldraad i, het filament gedeeltelijk met de binnenste tepalen vergroeid.
Vruchtbeginselbovenstandig,3-hokkig,metdezaadknoppenaxillairofsomsonvolledig
3-hokkigmetdezaadknoppenparietaal.Stijl 1.Vruchteenloculicidedoosvracht.Zaden
metendospermengrotekiem.
4generametslechts5soorteninZO.-AziëenAustralië.
FAM. CYANASTRACEAE

Kruidenmetknollenofeenknolvormigrhizoom.Bladerengrondstandig,ei-,lancet-of
hartvormig. Bloemen in trossen of pluimen, actinomórf, 2-slachtig met een 6-delig
kroonachtig bloemdek en 6met het bloemdek vergroeidemeeldraden. Vruchtbeginsel
minofmeerindebloemasgezonken, 3-hokkig, 3-lobbigmet 2zaadknoppen per hok.
Vruchtdiep3-delig,dunwandigmetslechts 1 zaadmetperispermeneengrotekiem.
AlleenCyanastrummet6soortenintropisch Afrika.
FAM. STEMONACEAE

Overblijvende kruidenmeteenrhizoomeneenrechtopstaandeofwindendestengelmet
gesteelde,lancetvormigeofhartvormige bladeren,dwarsgeaderd tussendeevenwijdige
hoofdnerven.Bloeiwijzenarmbloemig,indebladoksels.Bloemenactinomórf,2-slachtig,
2-talligmet2kransenvan2petaloïdetepalen.Meeldraden4in2kransen.Vruchtbeginsel
boven-ofhalfonderstandig, 1-hokkigmet2ofmeerovula,basaalofapicaalaangehecht.
Stempel zittend. Vrucht een 2-kleppigedoosvrucht. Zaden met vaak lange, behaarde
funiculus enmetendosperm.
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3 genera met 30 soorten, de meeste in O.- en Z.-Azië, het Maleise gebied en N.Australië; i in N.-Amerika.
FAM.HAEMODORACEAE

Kruiden met rhizomen of bollen en dikwijls oranje of rood melksap. Bladeren smal,
rijdend. Bloemen in trossen of pluimen, actinomorf of enigszins zygomorf met dikwijls
vertakte haren. Bloemdek met 6vrije of vergroeide tepalen. Meeldraden meestal 3,voor
debinnenste bloemdekslippen staand, zelden 6.Vruchtbeginsel boven- of onderstandig,
3-hokkig metweinigzaadknoppen perhok,enmet 1 stijlenmeestal 1 stempel.Vruchteen
loculicide doosvrucht. Zaden met veel endosperm.
Ongeveer 20genera met ongeveer 120soorten, meest op het Z. halfrond (3soorten in
N.-Amerika). Een deel van de familie kan als Tecophilaeaceaeworden afgesplitst.
FAM. VELLOZIACEAE

Overblijvende kruiden of struiken met dikke stammen, diebestaan uiteen dunne stengel
omhuld door bladbases en adventiefwortels, met smalle bladeren en eindstandige, 1bloemige bloeistengels. Bloemen actinomorf, 2-slachtigmet 6petaloïde vergroeide tepalen en 6 meeldraden of 6 groepen van vele aan de voet vergroeide meeldraden.
Vruchtbeginsel onderstandig, sterk behaard of met klieren, 3-hokkig met sterk vooruitspringende, verbrede placenta's met velezaadknoppen. Vrucht een septicide of onregelmatig openspringende doosvrucht met platte zaden met endosperm.
2 of 3, volgens anderen 5 of 6 genera met ca. 200 soorten, vnl. xerofyten in tropisch
Amerika, enkele in Afrika en Arabië.
Velloziasoorten (90) zijn typische planten van de droge campos in Brazilië.
FAM. TACCACEAE

Kruiden metzetmeelrijke, knolvormige rhizomenengrote bodemstandige, enkelvoudige
of gedeelde bladeren. Bloeiwijzen schermvormig, eindstandig op bladloze bloeistengels,
omgeven door een meestal 4-bladig omwindsel en bij een deel van de soorten met lange
draadvormige bracteeën tussen de bloemen. Bloemen donker gekleurd, actinomorf, 2slachtig met 6kort-vergroeide, petaloïde tepalen in 2kransen van 3.Meeldraden 6 met
verbrede,concave filamenten, vergroeidmetdebloembuis.Vruchtbeginsel onderstandig,
i-hokkig met 3wandstandige placenta's met vele zaadknoppen en 3 korte stijlen, ieder
met 2kroonachtige lobben. Vrucht en bes of (1soort) een loculicidedoosvrucht. Zaden
met veel endosperm.
Alleen Tacca met 10soorten in de tropen, voornamelijk Azië.
Tacca leontopetaloides (tropisch Afrika, Azië en de eilanden in de Pacific): knollen als
zetmeelvoedsel, vooral in Polynésie maar ook elders. Enkele soorten worden in kassen
gekweekt.
FAM. D I O S C O R E A C E A E

Windende kruiden met knolvormig opgezwollen onderste stengeldelen (hypocotyl, ie internodium, rhizoom) of wortels (i-jarige wortelknollen). Bovengrondse stengels 1-jarig, met enkelvoudige, gesteelde, meestal hartvormige
bladeren met handvormige nervatuur, de hoofdnerven verbonden d o o r evenwijdig lopende verbindingsnerven. Soms knollen in de bladoksels. Bloemen
in aren of trossen, meestal i-slachtig (en planten 2-huizig), zelden 2-slachtig,
actinomorf, met 6 kleine groene tepalen in 2 kransen, meestal vergroeid.
Meeldraden in 2 kransen van 3, soms tot een zuil vergroeid, of de binnenste
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kransstaminodiaal.Indevrouwelijke bloemvaakstaminodiën,indemannelijke bloem geen rest van het vruchtbeginsel. Vruchtbeginsel onderstandig, 3hokkig,met meestal 2zaadknoppen per hok. Stijlen 3.Vrucht een 3-vleugelige
doosvrucht of (zelden) een bes. Zaden meestal gevleugeld, met hoornachtig
endosperm en een embryo met lateraal cotyl.
6 genera met ca. 635 soorten, voornamelijk in de tropen.
Dioscorea (600),tropen, enkelein degematigdegebieden van Europa en N.-Amerika.
Tamus(4),mediterraan,Macaronesië.
Vele soorten van Dioscorea (yams) leveren eetbare knollen en worden in tropische
streken opgrotereofkleinereschaalverbouwd, o.a. D.alataenD.bulbifera (Azië),D.
cayennensis en D. rotundata (Afrika), D. trifida (Amerika). Enkele soorten worden in
kassen gekweekt, o.a. D. elephantopus met een gedeeltelijk bovengrondse, zeer grote
knolbedektdooreendikkekurklaag.
FAM. TRIURIDACEAE

Kleine, geelachtige of roodachtige saprofyten met schubvormige bladeren en kleine
langgesteeldebloemen,meestintrossen.Bloemenzeerklein,meestal1-,soms2-slachtig,
deplanten 1-of2-huizig.Tepalen3-10,meestal6,gelijkofongelijk,kroonachtig,valvaat
enaandebasisvergroeid,dikwijlsmetlintvormigeaanhangselsaandetop.Meeldraden
2-6,defilamentenaandebasisvergroeidofontbrekend.Vruchtbeginsels6-50,vrij,inde
bloembodem ingezonken, i-hokkig, met ieder 1basale, anatrope zaadknop met één
integument.Indevrouwelijkebloemensomsstaminodiënaanwezig.Vruchtkokervruchtachtigopenspringend,zeldeneendopvrucht. Zaadmetendosperm.
7generametongeveer80soorten(waarvanSciaphilametca.50soorten)indetropen.
Een moeilijk plaatsbare familie. De verwantschap wordt ook welin de Alismatidae
gezocht.
2 Orde Iridales
NauwverwantmetLiliales, maar grotendeelsmetslechts 1 krans(debuitenste)
van meeldraden. De drie kleine families geheel of ten dele saprofytisch.
Ca. 1650soorten (4 families).
FAM. IRIDACEAE

Kruiden metrhizoom, bollenofknollenmet smalle,meestalrijdende bladeren.
Bloemenintrossen,pluimen,sikkelsofwaaiers,zelden i-bloemige bloeiwijzen.
Meestal 1 tot meer bloemen in de oksel van een schedevormende bractée.
Bloemen actinomorf of zygomorf, 2-slachtig, met vergroeidbladig, 3-tallig,
petaloïd bloemdek in2kransen. Meeldraden 3,debinnenstekrans ontbrekend.
Vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkig met meestal vele anatrope zaadknoppenperhok,somsechter 3ofminder. Stijl naar boven verbreed, soms petaloïd.
Vrucht een meestal loculicide doosvrucht. Zaden met hard, hoornachtig
endosperm.
70 genera met ongeveer 1500 soorten, vooral in de tropen en subtropen
(mediterraan, Z.-Afrika en Amerika).
Sisyrinchium (80), Amerika. Iris (200), N. halfrond. Tigridia (15), Midden- en Z.Amerika.Ixia(45),Z.-Afrika. Moraea(100),Afrika. Freesia(3),Z.-Afrika. Crocus(80)
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(fig. 89),Europa,Nabije Oosten.Romulea(80),mediterraan,Afrika. Tritonia(50),ook
welalsMontbretia, Z.-enO.-Afrika. Sparaxis(4),Z.-Afrika. Acidanthera (25),Afrika.
Gladiolus(250),Z.-Europa, Nabije Oostenen Afrika.
Velesoortenenhybridenvanbovengenoemdegeneraworden alssierplant gekweekt.
Saffraan (Stigmata Croci) bestaat uit de gedroogde stempels van Crocus sativus, als
kleurstof enspecerij.
Medisch toegepast: Irispallida (RhizomaIridis).
FAM. GEOSIRIDACEAE

Kleine saprofytische kruiden meteen dun rhizoom. Bladeren schubvormig, verspreid.
Bloemeneindstandig,alleenofineenarmbloemigetrosindeokselvan2spatha-achtige
bracteeën,2-slachtig,actinomorf,meteenkroonachtigbloemdekin2kransenvan 3,de
buitenste imbricaat, de binnenste contort, alleen aan de voet tot een buis vergroeid.
Meeldraden 3, met korte filamenten tegenover de buitenste tepalen. Vruchtbeginsel
onderstandig, 3-hokkig met hoekstandige, vertakte placenta's met vele zaadknoppen.
Stijl 3-deligmet schildvormige stempels.Vrucht een doosvrucht met de resten van het
perianth opdetop.Zadenklein.
Alleen Geosirismetéénsoort,G. aphylla, op Madagascar.
FAM. B U R M A N N I A C E A E

Éénjarige of overblijvende, dikwijls saprofytische kruiden, dikwijls met een
rhizoom ofeenkleineknol.Bladeren bijdesaprofytische soorten schubvormig,
verspreid, bij de autotrofe soorten in een wortelrozet. Bloemen alleenstaand
ofinschichten,2-slachtig,actinomorf ofzwakzygomorf.Bloemdekin2kransen
van 3, aan de voet tot een buis vergroeid. Binnenste krans soms zeer klein of
ontbrekend. Meeldraden in 2 kransen van 3 of slechts 1krans van 3, op de
bloembuis zittend met breed connectief. Vruchtbeginsel onderstandig, i-hokkig met 3parietale placenta's met vele kleine zaadknoppen. Stijl 1,aan de top
met 3stempels of 1,uit 3vergroeide, stempel. Vrucht een doosvrucht, dikwijls
onregelmatig openspringend. Zaad met weinig endosperm en ongedifferentieerd embryo.
22generamet 130soorten (Burmanniamet60soorten)indetropen,enkelein
de subtropen en 1 in de gematigde zone van N.-Amerika.
FAM. CORSIACEAE

Saprofytische, onvertakte,eenbloemigekruidenmeteenknolvormigrhizoom.Bladeren
schubvormig, verspreid. Bloem alleenstaand, eindstandig, zygomorf, 2- of i-slachtig.
Bloemdek met 6vrije slippen in 2kransen,debovenste van de 3buitenste slippenveel
groter en van andere vorm dan de overige. Meeldraden 6; in de vrouwelijke bloem6
staminodiën. Filamenten aan de basis en met de stijlbasis vergroeid tot een zuil.
Vruchtbeginselonderstandig, 1-hokkigmet3parietaleplacenta'smetvelezaadknoppen,
indemannelijke bloemeenrudimentair vruchtbeginsel. Stijl kortmet3 dikkestempels.
Vruchteendoosvrucht. Zaden klein,langgerekt.
2genera: Corsia(25),NieuwGuinea,SalomonEil.,N.-Australië,Arachnitis(1),Chili.
3 Orde Orchidales
Kruiden, soms saprofytisch. Bladeren vaak 2-rijig, met bladschede. Bloemen
zygomorf, met 1 van de tepalen (labellum) sterk afwijkend van de andere.
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Slechts i,2of3meeldraden.Vruchtbeginsel onderstandig, i-of3-hokkigmet
velekleinezaadknoppen.Vruchtmeestaleendoosvrucht.Zadenklein,zonder
endosperm.
Ruim20000soorten (2families).
FAM. APOSTASIACEAE

Opdegrond groeiendekruiden metharde,aandevoet houtigestengel,soms
metrhizoom.Bladerenverspreid,metkortebladschede.Bloemenintrossenof
pluimen,2-slachtig,zwakzygomorf,met6minofmeergelijkebloemdekbladen
ofhetmedianeblad vandebinnenstekransbreder.Meeldraden 2of 3,inhet
eerste geval soms nog een staminodium. Pollenkorrels vrij van elkaar.
Vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkigmet hoekstandige placenta's metvele
kleine zaadknoppen. Het onderste deel van de stijl en de filamenten en het
staminodium(indienaanwezig)toteenzuilvergroeid,bovenstedeelvandestijl
vrij,meteen2-of3-lobbigestempel.Vruchteendoosvrucht,ofmeervlezig,niet
openspringend enbes-achtig.
2genera(Apostasia,Neuwiedia)metintotaal 15soorten,intropischAziëeri
Queensland.
Defamilie wordtookweltotdeOrchidaceaegerekend.
FAM. ORCHIDACEAE

Overblijvende, indebodem wortelende,epifytische of saprofytische kruiden,
zeldenklimmendeplanten,dikwijlsmetknolvormigverdiktewortels,deepifytische dikwijls met knolvormig opgezwollen stengel en met luchtwortels.
Bladerenverspreid,zeldentegenoverstaand,dikwijlsin2rijen,somsschubvormig,dikwijls meteenstengelomvattende schede.Bloemen introssen, arenof
pluimen,somsalleenstaand aanheteind vandestengel,2-slachtig,zygomorf,
met6kroonachtigebloemdekbladen in2kransen,debuitenstesomskelkachtig,het mediane bloemdekblad van de binnenste krans meestal groter en tot
labellum ontwikkeld endan dikwijls zeerafwijkend van bouw,kleur,enz.en
aandebasisdikwijlsvaneenspoorvoorzien.Debloemdoorgaansresupinaat,
d.w.z.doordraaiingvanbloemsteelofvruchtbeginselonderstebovengeplaatst.
Meestalslechtsdemedianemeeldraadvandebuitenstekransfertiel,somsde2
zijdelingse vandebinnenste krans.In het eerstegevalde 2zijdelingse vande
binnenstekransmeestalstaminodiaal, inhettweedegevaldemedianevande
buitenste krans staminodiaal. Pollen meestal in 4(2-8) polliniën, somslosse
pollenkorrels of pollen in tetraden. Vruchtbeginsel onderstandig, meestal 1hokkig met 3 parietale placenta's, zelden 3-hokkig met 3 hoekstandige
placenta'smetvelekleineanatropezaadknoppen.Stijl,stempelsenmeeldraden
vergroeidtoteenzuil(gynandrium).Meestalslechts2stempelsfunctioneel en
dan de 3etot rostellum ontwikkeld dat alskleefschijfje (viscidum)bij deverspreiding van de polliniën dienst doet. Vrucht een doosvrucht, meestal met
spleten (d.w.z. met 3tot 6 aan de top samenhangende kleppen) openspringend. Zaden klein, zonder endosperm, en eenweinigof niet gedifferentieerd
embryo.
Ongeveer600generamet20000soortenoverdegeheleaardeverspreid,doch
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Fig.8 9

Fig.91

verreweg de meeste in de tropen.
Onderfamilie Cypripedioideae. Mediane meeldraad van de buitenste krans staminodiaal,
de 2zijdelingse van de binnenste krans fertiel. Stempels alle 3functioneel. Pollenkorrels
vrij, rostellum ontbreekt.
Selenipedium (4), tropisch Amerika. Cypripedium (36), gematigde zone en subtropen
van het N. halfrond. Paphiopedilum (65), gematigd en tropisch Aziatische gebied.
Onderfamilie Orchidoideae.Mediane meeldraad van debuitenste krans fertiel, alle meeldraden van de binnenste krans ontbrekend of de zijdelingse staminodiaal. Een stempel
tot rostellum ontwikkeld.
Cephalanthera (14), gematigde gebieden van N. halfrond. Epipactis (20), gematigde
gebieden van N. halfrond. Listera (30),gematigdegebieden van N. halfrond. Neoltia (9),
Europa, Azië, saprofyt. Goodyera (80), N. halfrond, tropisch Azië, Madagascar.
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Macodes(7),tropischAzië.Spiranthes(35),gematigdeentropischegebieden,nietinZ.Amerika. Nigritella(2), gebergten van Europa. Gymnadenia (10), Europa, Azië.
Coeloglossum (3),gematigde gebieden vanN.halfrond. Platanthera (85),N. halfrond.
Ophrys(2i),Europa.,Azië,N.-Afrika.Orchis(36),N.halfrond.Dactylorhiza(30)(fig.90),
N. halfrond. Serapias (10), mediterraan, Aceras(1), Europa. Himantoglossum (4),
Europa. Anacamptis (1),Europa. Habenaria (600),tropen. Dùa (130),Afrika. Vanilla
(100),tropen. Pogonia(40),Amerika,O.-Azië.Sobralia(90),tropischAmerika. Phaius
(50),Afrika, Azië,Australië. Calanthe(150),meesttropischAziëenAfrika. iWertó(50),
Amerika. Coelogyne (150), Azië. Pleione (20),China, Himalaya. Dendrochilum (100),
tropischAzië.Epidendrum(500),Amerika.Brassavola(15),tropischAmerika. Cattleya
(65), tropisch Amerika. Laetia (30),tropisch Amerika. £Wa (375),Azië. Masdevallia
(300), tropisch Amerika. Restrepia(30), tropisch Amerika. Pleurothallis (1000),
Amerika. Stelis(270), tropisch Amerika. Malaxis(250), zeer verspreid. Dendrobium
(1000),Azië,Australië.Bulbophyllum(1000),tropen.Eulophia(200),tropen. Corallorhiza
(15),N.halfrond, saprofyt. Catasetum(70),tropischAmerika.Cymbidium(40),tropisch
Azië, Australië, Madagascar. Ansellia (6), Afrika. Grammatophyllum (10), Azië.
Phalaenopsis(35),tropischAzië,Australië.Aerides(40),tropischAzië.Rhynchostylis(4),
tropisch Azië. Kawfa(70),tropisch Azië,Australië.Angraecwn (200),tropisch Afrika.
Gongora(30),tropischAmerika. Stanhopea(50),tropischAmerika.Bifrenaria (10),Z.Amerika. Lycaste(35), gebergten van tropisch Amerika. Zygopetalum (25), tropisch
Amerika. Maxillaria (300), tropisch Amerika. Dichaea (50), tropisch Amerika.
Trichopilia (30), tropisch Amerika. Odontoglossum (200), tropisch Amerika. Ionopsis
(10),tropischAmerika.Miltonia(20),tropischAmerika.Brassia(50),tropischAmerika.
Oncidium(350),tropischAmerika.
Diverse Orchis soorten: med. (Tubera Salep); Vanilla planifolia: vanille. Zeer vele
soorten van bovengenoemde genera en zeer vele kruisingen worden als sierplant
gekweekt.
SUBKLASSE III COMMELINIDAE

Kruidachtige planten, zelden (bamboes) houtig. Bladeren vaak smal en evenwijdignervig maar ook welbrederen veernervig.Bloemen actinomorf tot sterk
zygomorf, doorgaans 2-slachtig, met kelk en kroon dan welmet bloemdek, of
insommige families naakt. Nietzelden metreducties inhetaantal meeldraden,
tot 1 toe.Vruchtbeginsel boven- ofonderstandig, 1-of 3-hokkig, met 1 tot vele
zaadknoppen per hok. Vaak een doosvrucht. Zaden meestal met zetmeelrijk
endosperm, soms ook met perisperm.
1 Orde Commelinales
Kruidachtige planten. Bladeren vaak bodemstandig of in rozet, meestal met
een bladschede, soms grasachtig. Bloemen actinomorf of enigszins zygomorf,
3-tallig met meestal duidelijk verschillende kelk en kroon. Meeldraden in 2
kransen van 3, soms ten dele staminodiaal of 1 krans ontbrekend. Vruchtbeginsel bovenstandig, zelden onderstandig, meestal 3-hokkig met 1tot vele
zaadknoppen per hok. Meestal een doosvrucht. Zaden met veel zetmeelrijk
(melig) endosperm.
Ruim 4000 soorten (6 families).
Commelinales en Restionales werden in oudere systemen samengenomen
271

onder de naam Farinosae. Ook de familie Pontederiaceae (hier in de Liliales)
werd tot de Farinosae gerekend.
FAM. COMMELINACEAE
Kruiden met soms enigszins succulente, knopige stengels en afwisselende
bladeren met een grote schede. Bloemen inenkele of dubbele,eindstandige of
okselstandige schichten, dikwijks met een zeer korte as, actinomorf of scheef
zygomorf, 2-slachtig,met 3groene,zelden petaloïde sepalen en meestal 3 vrije
petalen, waarvan 1soms sterk gereduceerd. Meeldraden in 2 kransen van 3,
dikwijls ten dele staminodiaal, zelden 1of meer ontbrekend, meestal met lang
behaarde filamenten. Vruchtbeginsel bovenstandig, meestal 3-hokkig, soms 1
hok steriel,zelden2-hokkig,met 1 totweinigezaadknoppen perhok, 1 stijlen1,
soms3-lobbige,stempel.Vrucht eenloculicidedoosvrucht, zeldeneendrogeof
vlezige,niet openspringende vrucht. Zaden met veelmeligendosperm,de kiem
van hetendosperm afgescheiden door een onder demicropyle gelegen ringvormige insnoering van de testa.
Ca. 40genera met 600soorten intropen en subtropen,vooral inAmerika en
Afrika.
Tradescantia(35),Amerika.Aneilema(60),tropen.Zebrina(2),Midden-Amerika.Rhoeo
(1), Midden-Amerika, Cyanotis (50) (fig. 91), tropisch Afrika en Azië. Dichorisandra
(30),tropischAmerika. Tinantia (10),tropischAmerika. Commelina(150),tropen.
Vandemeestederbovengenoemdegenera worden soorten alssierplant gekweekt.
FAM. XYRIDACEAE
Kruiden met kort rhizoom en bodemstandige, lange, grasachtige, dikwijls rijdende bladeren met een schede. Bloemen in aren of hoofdjes aan het eind van
een lange bloeistengel, zelden in samengestelde bloeiwijzen. Bloemen 2-slachtig, in de oksels van grote bracteeën. Kelk zygomorf, uit 2 of 3(2 kleine en 1
grote) sepalen bestaand. Kroon actinomorf met 3vrije (bij Xyris metelkaar en
metdestaminodiën verkleefde) ofvergroeidepetalen. Meeldraden 3,epipetaal,
met de kroon vergroeid, de andere 3 staminodiaal of ontbrekend.
Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig met 3parietale placenta's, soms bijna
3-hokkig, soms met een bodemstandige placenta, en met 1 stijl en 1 of 3
stempels en vele anatrope zaadknoppen. Vrucht een loculicide, 3-kleppige
doosvrucht. Zaad met melig endosperm en weinig gedifferentieerde kiem.
4 genera met 250 soorten (waarvan Xyris met meer dan 200 soorten) in de
warmere streken, meestal op vochtige plaatsen.
FAM. RAPATEACEAE

Overblijvende planten meteendikrhizoom enlange,bodemstandige, dikwijls rijdende
bladerenin2rijen.Bloeistengelmetaandetop2ofmeergrote,vergroeide,schedevormigebladeren,dieeenaar-ofhoofdjesvormige bloeiwijzeinsluiten.Debloeiwijzeissamengesteld uit veleaartjes. Ieder aartje met een groot aantal bracteeën en 1 eindstandige,
actinomorfe, 2-slachtigebloem, bestaande uiteen 3-slippige,vliezige,buisvormigekelk
eneen3-tallige,meestsympetalekroon.Meeldraden6,onderlingenmeestalmetdekroon
vergroeid. Antheren naar boven in een buis uitlopend, met poriën openspringend.
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Vruchtbeginsel bovenstandig,3-hokkig,zeldenboveninonvolkomen 3-hokkigmet1-2
of veleanatrope zaadknoppen perhok,met 1 stijl en 1 stempel.Vrucht eenloculicide
doosvrucht. Zaden somsmet een sponsachtig chalaza-aanhangsel, met endosperm en
zijdelingsliggende,lensvormigekiem.
Ongeveer15generamet80soorten,demeesteintropischAmerika,1genusintropisch
W.-Afrika.
Saxofridericia(9),tropischZ.-Amerika.Rapatea(20),tropischAmerika.
FAM. MAYACACEAE

Water- ofmoerasplantenmet verspreide,smalle, 1-nervige,2-toppigebladeren zonder
schede.Bloemenalleenstaand ofinschermen, actinomorf, 2-slachtig.met 3kelk-en3
kroonbladen. Meeldraden 3, met de petalen afwisselend, antheren met apicale porie
openspringend. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkigmet 3parietaleplacenta'smet
atrope zaadknoppen. Vrucht een 3-kantige, 3-kleppige, loculicide doosvrucht. Zaden
metendospermengekromde,zijdelingsliggendekiem.
Alleen Mayaca met 10soorten, meest in tropisch Amerika, 1 soort in tropisch W.Afrika.
FAM. ERIOCAULACEAE
Éénjarige of overblijvende kruiden, zelden met een langere,enigszins verhoutende stengel of ondergedoken in het water, met vaak bodemstandige, smalle,
grasachtige bladeren met een onduidelijke of korte schede en lange bloeistengels.Bloemen in eindelingsehoofdjes met eenomwindsel.Planten i-huizig,de
kleinebloemen i-slachtig,actinomorfofzygomorfmeteenvliezigbloemdek in
2kransen,zeldenin 1 krans,ofontbrekend,debinnenstekranssoms afwijkend
vankleurenzeldenvergroeid.Mannelijke bloemenmetmeestal4of6meeldraden, zelden 2 of 3 meeldraden, waarbij dan de buitenste krans ontbreekt;
meestal een rudiment van een vruchtbeginsel aanwezig. Vrouwelijke bloemen
met een bovenstandig, 2- of 3-hokkig vruchtbeginsel met 1atrope zaadknop
per hok en 1stijl met 2-3 lange stempels. Vrucht een loculicide doosvrucht,
zeldeneennoot.Zaad metmeligendospermeneenzijdelingsliggende,lensvormige kiem.
Ongeveer 13genera met 1200soorten in de tropen, enkele in de gematigde
streken, meestal op vochtige, zandige bodems.
Syngonanthus (200), Z.- en Midden-Amerika, enkele in N.-Amerika en Afrika.
Paepalanthus(500),Z.-enMidden-Amerika,enkeleinAfrika.Eriocaulon(400),tropen,
subtropen,enkeleindegematigdezone,meestalinmoerassenen1soortinEuropa(WestlerlandendeHebriden).
FAM. BROMELIACEAE
Meestal epifytisch levende kruiden met meestalzeer korte stengel,zelden met
een langere stam, met verspreide bladeren, dikwijls in een rozet, zelden in 2
rijen,dikwijlsriemvormigmetdoorniggezaagderandenbredeelkaar overlappende schedendieeenholte voorhet verzamelen van water enhumus vormen,
vaak met schildvormige, waterabsorberende schubben bezet. Bloemen in trossen,aren(fig.92a),hoofdjes ofpluimenmetdikwijlssterkgekleurde hoogtebla273

Fig.92

Fig-93

deren. Bracteeën in een spiraal of in 2 rijen gerangschikt. Bloemen 2-slachtig, zeer zelden i-slachtig, meest actinomorf, zelden een weinig zygomorf met
een blijvende kelk uit 3groene ofpetaloïde sepalen, aldan niet vergroeid, en 3
petalen met dikwijls 1of 2schubjes met franje aan de binnenzijde, vrij of vergroeid. Meeldraden in 2 kransen van 3, al dan niet met de kroon vergroeid.
Vruchtbeginsel boven- tot onderstandig, 3-hokkig, met vele, zelden weinige,
anatrope zaadknoppen per hok. Stijl 1 met 3dikwijls spiraalvormig gewonden
stempels.Vrucht een septicide, zelden eenloculicidedoosvrucht (bij de bovenstandigeenhalf-onderstandigevruchtbeginsels)ofeenbes(bijde onderstandige
vruchtbeginsels), door de kelk omhuld. Zaden bij dedoosvruchten gevleugeld
of met een pappusachtige haarkroon en met melig endosperm.
Ongeveer 50generamet2000soorteninAmerika, demeesteindetropenen1
soort in tropisch W.-Afrika.
OnderfamiliePitcairnioideae.Meestalterrestrisch,bladerenmetmeestalgestekelderand.
Doosvrucht, zadenzonderofmetaanhangselofvleugel.
Pitcairnia(260),Midden-enZ.-Amerika, 1 soortinAfrika. Dyckia(80),Z.-Amerika,
xerofyten.
OnderfamilieTillandsioideae.Hoofdzakelijk epifytisch,bladerenaltijdgaafrandig.Doosvrucht,zaden gepluimd.
Tillandsia(350),subtropischentropischAmerika,sommigezoalsT. usneoideszonder
wortels aan boomtakken e.d. Vriesea (200) (fig. 92a, b), M.- en Z.-Amerika, vooral
Brazilië.Guzmania(120),subtropischentropischAmerika.
Onderfamilie Bromelioideae. Hoofdzakelijk epifytisch, bladeren metmeestalgestekelde
rand.Onderstandigebes.
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Neoregelia (40),Z.-Amerika, vooral Brazilië.Nidularium (25),Brazilië. Cryptanthus
(20),noordoosten van Z.-Amerika. Bromelia (40),tropisch Amerika. Aechmea (150),
subtropisch en tropisch Amerika. Billbergia (50), Midden- en Z.-Amerika. Ananas
(5),Z.-Amerika.
Ananassativus: ananas,eetbare'vruchten' (bessenmetvleziggewordenbasesvande
bracteeën) en bladvezels; Aechmeamagdalenae: vezels; Bromelia pinguin:vezels;
Tillandsiausneoides: pak-envulmateriaal.Velesoortenvanbovengenoemdegeneraals
sierplant incultuur.
2 OrdeJuncales
Kruiden met grasachtige bladeren. Bloemen klein, actinomorf, 3-tallig.
Bloemdek6-bladig,kelkachtig.Meeldraden 6,zelden 3.Vruchtbeginsel bovenstandig, 3-hokkig, soms i-hokkig,met 1 tot velezaadknoppen perhok. Vrucht
eendoosvrucht. Zaden met endosperm.
Ca. 300 soorten (2 families).
VooraldefamilieJuncaceaeuitdezeordetoontduidelijkeverwantschapmet
de Liliales en wordt om die reden ook welin die orde geplaatst.
FAM. JUNCACEAE

Overblijvende grasachtige kruiden, zelden met verlengde bovengrondse stengel,meestal met kruipend rhizoom, met smallebladeren dikwijls in 2of 3rijen
met een open of gesloten schede en vaak met oortjes of een ligula. Bloemen
klein,actinomorf, meestal 2-slachtig,inveelbloemige,samengestelde, cymeuze
bloeiwijzen. Bloemdek met 2kransen van 3vliezige, groene of bruine, zelden
witte tepalen. Meeldraden in 2 kransen van 3, zelden de binnenste krans
ontbrekend. Pollen in tetraden. Vruchtbeginsel bovenstandig, 1-of 3-hokkig
met3parietaleofhoekstandigeplacenta'senmet 1 stijlen3langestempelsen1
of vele zaadknoppen per placenta. Vrucht een loculicide doosvrucht. Zaden
met endosperm.
8genera met ongeveer 300 soorten in de koude en gematigde streken;in de
tropen in de bergen, vaak op vochtige plaatsen.
Juncus(220),kosmopoliet.Luzula(75),vooralophetN. halfrond.
I FAM. THURNIACEAE

Overblijvende kruiden metgrasachtige,vaakdoorniggezaagde, i-nervige,bodemstanI digebladerenmeteenkorteschede.Bloemenineenbolvormighoofdje aanheteindvan
Ieen3-kantigebloeistengelmeteenaantalhoogtebladerenonderhethoofdje, actinomorf,
12-slachtig, 3-tallig met een kelkachtig, 6-bladig bloemdek. Meeldraden 6, vrij.
IVruchtbeginselbovenstandig,3-hokkig,met3stempelsen 1 totvelehoekstandigezaadIknoppenperhok.Vruchteen3-kantige,langwerpigedoosvruchtmet3spletenopensprin|gend.Zadenmeteenbehaardezaadhuid eneenmeligendosperm.
Alleen Thurniamet3soortenintropisch Z.-Amerika.
OrdeZingiberales (Scitamineae)
feestal grote, overblijvende kruiden met rhizomen en met verspreide, grote,
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asymmetrische, veernervige, kale bladeren met bladschede. Bloemen groot en
vaak opvallend gekleurd, 2-slachtig, zygomorf of asymmetrisch, 3-tallig, met
kelkenkroon, dekelk vaak kroonachtig. Meeldraden in 2kransen van 3,doch
in de meeste families door reducties slechts 1 fertiele meeldraad; de andere
staminodiaal (kroonachtig) of ontbrekend. Vruchtbeginsel onderstandig,
meestal 3-hokkig met 1 tot vele zaadknoppen per hok. Zaden meestal met
arillus en met endosperm en perisperm.
Ruim 2000 soorten (5 families).
Eenzeer natuurlijke groep.Over deindeling in families bestaat echter nogal
wat verschil van mening.
FAM. MUSACEAE

Grote, vaak boomachtige kruiden, dikwijls met een uit de grote, om elkaar
gerolde bladscheden opgebouwde schijnstam en met verspreide of in 2 rijen
geplaatste,groteveernervigebladeren. Bloemenincincinnimetgrote gekleurde
bracteeën. Bloemen 1- of 2-slachtig, zygomorf. Bloemdek kroonachtig, de
perianthbladen vrij of vergroeid. Meeldraden zelden 6, meestal 5 en dan de
achterste mediane een petaloïd staminodium. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met
vele anatrope, hoekstandige zaadknoppen of slechts 1bodemstandige zaadknop per hok. Vrucht een houtige,loculicide doosvrucht, in 3delen uiteenvallend, of een bes. Zaden met harde zaadhuid, met of zonder arillus en met
endosperm en perisperm.
6genera met 130soorten in de tropen.
Defamilie wordt welindrieën gesplitst: Musaceae sensustricto metMusa en
Ensete (vrucht een bes, ook op te vatten als een leerachtige of vlezige, niet
openspringende doosvrucht), Strelitziaceae met o.a. Ravenala en Strelitzia
(houtigedoosvrucht)enHeliconiaceae met Heliconia(in3coccen uiteenvallende vrucht).
Ravenala (1), Madagascar. Strelitzia (4),Z.-Afrika. Heliconia (80),tropisch Amerika.
Musa (40),paleotropen.
Musadiversesoorten: banaan,bakove,pisang,eetbarevruchten,opgroteschaalinde
heletropengekweekt;Musa texlilis: Manillahennep,vezelsuitdebladscheden.Soorten
van de overige bovengenoemde genera vinden uitgebreid toepassing als sierplant
(Strelitziavooral alssnijbloem).
FAM. Z I N G I B E R A C E A E

Overblijvende kruiden met, soms knolvormig, rhizoom. Bladeren soms in 2I
rijen,langwerpig, met schede, steelen asymmetrische bladschijf, meteen ligula[
en soms met oliecellen. Bloemen meestal in aren of hoofdjes, soms in een |
samengestelde bloeiwijze, de bloeiwijzen eindstandig op de bebladerde stengels,of op onbebladerde (alleen schubben dragende) zijtakken uithet onderstel
deel van de bebladerde stengel, of rechtstreeks uit het rhizoom te voorschijn!
komend. Bloemen 2-slachtig, zelden i-slachtig, zygomorf met 3 vergroeidel
sepalen en 3vergroeide petalen, deze laatste dikwijls ongelijk van grootte (fig.f
93). Slechts 1 fertiele meeldraad. Staminodiën 2of4,waarvan er 2of alle 4tof
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eengroteenpetaloïde'lip'(labellum)vergroeidzijn,diedeenefertiele meeldraad
omhult. Vruchtbeginsel soms i-hokkigmet parietaleplacenta, meestal 3-hokkigmetdunnestijlineengroefvandemeeldraad.Stempeldikwijls trechtervormig. Vrucht meestal een 3-kleppige loculicide doosvrucht, soms een bes.
Zaden met recht embryo, groot perisperm en kleiner endosperm en vrijwel
steedseen arillus.
Ongeveer 49genera met 1500soorten in de tropen.
Hedychium(50),tropischAzië,ChinaenMadagascar.Curcuma(60),tropischAziëenN.Australië.Globba(100),tropischAzië.Zingiber(85)(fig.93),tropischAziëenN.-Australië. Renealmia (70),tropisch Afrika en Amerika. Costus (140), tropen. Alpinia (225),
paleotropen.
Zingiberofficinale:gember, eetbaar rhizoom, ook med. (Rhizoma Zingiberis).
Curcuma domestica: curcumine,cuicuma-olie, kerrie (kunyit, temu kuning),specerij,
ook med.; Curcuma zedoaria: med. (Rhizoma Zedoariae); Curcuma longa:med.
(Rhizoma Curcumae longae) en als specerij; Curcuma diverse soorten: Oostindisch
arrowroot,zetmeeluithetrhizoom.Alpiniagalanga: specerij;Alpiniaofficinarum: med.
(Rhizoma Galangae). Aframomum melegueta: SemenParadisi, aromatische zaden,likeurfabricage. Elettariacardamomum: med.(FructusCardamomi).
Soorten vandegeneraHedychium, Globba,Renealmia,AlpiniaenCostuswordenals
sierplantgekweekt.
FAM. CANNACEAE

Overblijvende kruiden met, soms knolvormige, rhizomen en dichtbebladerde
stengels.Bladeren zonder ligula. Bloeiwijze eeneindstandige tros of aar van 2bloemigecincinni.Bloemenmeteengrotebractée,asymmetrisch,met3sepalen
en 3ongelijke petalen. Kelk en kroon weinig verschillend, groen of purper, de
staminodiën fel gekleurd en het meest opvallende deel van debloem vormend.
Eén petaloïde meeldraad met 1 zijdelingse fertiele theca en 1-4 petaloïde
staminodia, waarvan 1tot labellum vervormd, alle met de meeldraad tot een
buis vergroeid. Vruchtbeginsel met bladachtige stijl en scheve stempel, 3-hokkigmet veleanatrope, hoekstandige zaadknoppen. Vrucht een wrattige doos1 vrucht, soms niet openspringend. Zaden met groot, hard perisperm en weinig
| endosperm. Embryo recht.
Alleen Canna met ongeveer 55soorten in tropisch Amerika.
ICannaedulis en verwante soorten: Queensland arrowroot, eetbare rhizoomknollen en
•meel.Cannaindicaenhybriden(C. hybrida): sierplanten.
IFAM. MARANTACEAE

|Overblijvende kruiden met 2-rijige, asymmetrische bladeren met een verdikking bovenaan de bladsteel. Bloemen in trossen, aren of hoofdjesachtige
bloeiwijzen met grote bracteeën, de bloemen meest in paren in de bracteeoksels, 2-slachtig, asymmetrisch met 3 vrije sepalen en 3 tot een buis verroeidepetalen. Eénfertiele, petaloïde meeldraad met 1 zijdelingse theca; 2-4
etaloïdestaminodiën, waarvan 1 helmvormig,staminodiën soms ontbrekend.
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Vruchtbeginsel meestal 3-hokkig, met gekromde stijl, soms met 2steriele hokken. Eén schijnbaar basale zaadknop per hok. Vrucht droog of vlezig, meestal
openspringend. Zaad meestal met arillus, met melig perisperm, het embryo
gekromd.
Ongeveer 30 genera met 360 soorten in de tropen vooral van Amerika en
Afrika.
Calathea(150),tropischAmerika.Maranta(30),tropischAmerika.Thalia(12),tropisch
Amerika en Afrika.
Marantaarundinacea:Westindischarrowroot,zetmeeluitrhizoom,med.(AmylumMarantae);velesoortenvandegeneraMaranta,CalatheaenThaliawordenalssierplantgekweekt.
FAM. LOWIACEAE

Kleine kruiden met grondstandige, 2-rijige, parallelnervige bladeren. Bloemen in armbloemigetrossen,2-slachtig,zygomorfmet3aandebasistoteenbuisvergroeidesepalen
enmet3petalen,2ervansmal,het3ekroonbladeenlipvormend.Meeldraden5,eenzijdig
ingeplant.Vruchtbeginselhalfonderstandig, 3-hokkigmetvelezaadknoppen perhoken
eensterkgespletenstempel.Vruchteendoosvrucht, zaden metarillus.
Alleen Orchidantha (Lowia) met enkele soorten in Z.-China en W.-Malesia. Soms
wordtdezefamilie alsonderfamilie vandeMusaceaebeschouwd.
4 Orde Reslionales
Kruiden. Bladeren langen smal ofmet gereduceerde bladschijf. Bloemen 1-of
2-slachtig, met ofzonder bloemdek. Meeldraden 6ofminder, vruchtbeginsel 1
ofsomsmeer,bovenstandig, i-of 3-hokkig, met 1 zaadknopperhok. Vruchten
verscheiden. Zaden met endosperm.
Ruim 400 soorten (3 families).
Eenafsplitsing vandeinouderesystemen onderscheiden ordeFarinosae.(Zie
bij Commelinales, p. 271).
FAM. R E S T I O N A C E A E

Meestal overblijvende kruiden met een kruipend rhizoom en lange, dikwijls
vertakte, knopige, assimilerende stengels met 2rijen bladeren en met een grasof biesachtige habitus. Bladeren met open scheden,de bladschijf meestal rudimentair en vroeg afvallend. Bloemen in de oksel van vliezige, kafjesachtige I
bracteeën in meer-, zelden i-bloemige aartjes, die meestal tot pluimvormige
bloeiwijzen zijn verenigd. Bloemen zelden 2-slachtig, meestal i-slachtig, del
planten 2-huizig. Mannelijke envrouwelijke bloeiwijzen vanéén soort dikwijls!
verschillend. Mannelijke bloemen (fig. 94a) met 2-6 tepalen en 3 of 2 (zeerl
zelden 1)meeldraden,voordebinnenstetepalen staand.Rudimentair vruchtbe-^
ginsel soms aanwezig. Vrouwelijke bloemen (fig.94b) met 2-6 tepalen, zelden
naakt, met bovenstandig 1-3-hokkig vruchtbeginsel met 1-3stijlen en 1zaad-|
knop per hok. Staminodiën zelden aanwezig. Vrucht een doosvrucht of een
noot. Zaad met endosperm en zijdelings liggende kiem.
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Ongeveer 25 generamet400soorten (waarvan Restio met 130soorten)ophet
Z. halfrond, demeesteinZ.-AfrikaenAustralië.Eéngenus(Leptocarpus) inalle
continenten: Chili (1),Z.-Afrika (25),Australië en Nieuw-Zeeland (12),Z.O.Azië(3).
FAM. CENTROLEPIDACEAE

Kleinetot zeerkleine,dikwijls i-jarigekruiden,dikwijls moeras-enwaterplanten,met
verspreide, meestal grondstandige, borstelvormige bladeren met een korte schede.
Bloemen in aartjes of hoofdjes, meestal met enkele bracteeën tot een pseudanthium
verenigd, 1-of2-slachtig,naakt,met 1 of 2meeldradenen/of 1 tot velebovenstandige
vruchtbeginsels.Devruchtbeginselssomsgedeeltelijkmetelkaarvergroeid,somsboven
elkaargeplaatst,elkmet1atrope,hangendezaadknopen1,zeldenmeerstempels.Vrucht
een i-zadige doosvrucht of een kluisvrucht. Zaad met endosperm en een zijdelings
liggende,gekromdekiem.
5generametin totaal 30soorten,ophetZ.halfrond, demeesteinAustraliëenNieuwZeeland.
FAM. FLAGELLARIACEAE

Kruiden,somsmeteen rankaandebladtopklimmend.Bladerenin2rijen,langensmal,
meestal met een lange, open of gesloten schede. Bloemen 2-slachtig (bij Hanguana 1slachtigen 2-huizig;de positie van dit genus isechter onzeker) in een samengestelde,
eindstandige bloeiwijze,actinomorf, 3-talligmet6tepalen,6meeldradeneneenbovenstandig, 3-hokkig vruchtbeginsel met 1zaadknop per hok. Vrucht meestal een steenvruchtmet1-3stenen.Zadenmetveelendospermen een kleine,zijdelingsliggendekiem.
3generamet8soortenindetropen,behalveinAmerika.
5 Orde Poales
Slechts 1familie met karakteristieke vegetatieve bouw en met gereduceerde
bloemen.
FAM. P O A C E A E ( G R A M I N E A E )

Kruiden, zelden houtige planten (Bambusoideae)met eenmeestal holle stengel
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en duidelijke knopen. Bladeren in 2 rijen (zeer zelden in een spiraal), met een
duidelijke buisvormige, het internodium omgevende, meestal open schede en
een meestal vliezige, soms tot een rij haren gereduceerde ligula aan de basis van
de bijna altijd lijnvormige bladschijf. Bloemen in aartjes, deze tot aren, trossen
of pluimen verenigd. Aartjes (fig. 95) met bracteeën (kafjes) in 2 rijen, 1- of
meerbloemig, de kafjes vaak in een naald uitlopend. De onderste 2 kafjes
meestal steriel (kelkkafjes, glumae), daarboven 1tot vele kroonkafjes (lemmata), met in h u n oksel een bloem en een bracteole (bovenste kroonkafje, palea).
Bloem meestal 2-slachtig, soms i-slachtig, met 2, zelden 3 lodiculae (zweilichaampjes) als bloemdek (zelden ontbrekend). Meeldraden meestal 3, zelden
1, 2 of 6 tot zeer vele. Vruchtbeginsel bovenstandig, i-hokkig met 1 a n a t r o p e
z a a d k n o p en 2, zelden 1 of 3 geveerde stempels. Vrucht een caryopsis, zelden
(Bambusoideaè) een nootje of een bes, meestal omhuld door de kroonkafjes.
Zaad met veel zetmeelrijk endosperm.
Ongeveer 700 genera met 8000 soorten over de gehele aarde verspreid en in
sommige streken uitgebreide vegetaties vormend (prairies, steppen, p a m p a ' s
e.d.).
D e grassen zijn hier in de Commelinidae geplaatst o m d a t men meestal verwantschap met de Restionaceae aanneemt. (Zie ook onder Cyperaceae, p . 282.)
Briza (20), Europa, Azië en Amerika. Dactylis (6), Europa, Azië. Poa (300), gematigde
streken. Festuca (80), kosmopolitisch. Melica (70), gematigde streken. Glyceria (40),
gematigde streken. Lolium (12) (fig. 95) Europa, Azië en N.-Afrika. Bromus (50),gematigde streken. Hordeum (20),N. halfrond en zuidelijk Z.-Amerika. Agropyron (100), als
vorige. Secale (5), mediterrane gebied en Z.-Afrika. Triticum (18), Europa, gematigd
Azië. Avena (70), Europa, Nabije Oosten. Arrhenatherum (6), Europa, Azië en Afrika.
Holcus(10),Europa,Azië,Afrika. Agrostis (200),kosmopolitisch.Lagurus(1),mediterrane gebied. Deschampsia (50),koude en gematigde streken. Ammophila (3), Europa, N.Afrika, N.-Amerika. Phragmites (3),kosmopolitisch. Arundo (12), mediterrane gebied,
Azië. Cortaderia (12), Nieuw-Zeeland, Z.-Amerika. Molinia (2), N. halfrond. Phalaris
(20),gematigdestreken.Anthoxanthum (20),Europa,Azië,Afrika. Phleum(12),gematigdegebieden.Alopecurus(40),N.halfrond. Spartina(i 5),zeekusten.Slipa(250),steppenen
woestijnen intropen,subtropenengematigdegebieden.Lygeum (1),steppeninmediterrane gebied. Eragrostis (300), warmere gebieden. Eleusine (8), als vorige. Cynodon (10),
tropen ensubtropen.Bouteloua (40),warmeredelenvanAmerika. Buchloe(1),prairies in
Amerika. Aristida (300),woestijngras. Zoysia (10),tropen ensubtropen van Azië, Afrika
en Australië. Oryza (25), tropen en subtropen. Zizania (3), N.-Amerika, O.-Azië.
Panicum (500),tropen en subtropen. Echinochloa (30),tropen en subtropen. Oplismenus
(15), tropen en subtropen. Digitaria (170), tropen en subtropen.Paspalum (250), tropen.
Setaria (140),tropen ensubtropen. Pennisetum (140),tropen ensubtropen.Imperata (9),
tropen en subtropen, alang-alang. Saccharum {$), tropen, suikerriet. Erianthus (25),
Azië, mediterrane gebied en Amerika. Sorghum (60),tropen en subtropen. Cymbopogon
(60), tropen en subtropen van Europa, Azië en Afrika. Andropogon (110), tropen en
subtropen. Coix (5), Azië. Euchlaena (2), Mexico. Zea (1), alleen in cultuur bekend.
Dendrocalamus (20), Azië. Bambusa (70), tropen en subtropen van Azië, Afrika en
Amerika. Arundinaria (150), zuidelijk N.-Amerika en Azië. Phyllostachys (40), Azië.
De laatste vier genera behoren tot de Bamboes (onderfamilie Bambusoideaè).
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DegrassenvormendeeconomischbelangrijkstefamiliederAngiospermae. De
mensiszowelindirect(veevoeder)alsdirect(granen,enz.)vooreen belangrijk
deel van zijn voedsel afhankelijk van de grassen. Vele van bovengenoemde
genera hebben vertegenwoordigers in natuurlijke en kunstmatige weiden.
Oryzasativa:rijst, rijststro levert sigarettenpapier, voorts rijstbier (sake);
Triticum:tarwe, spelt, eenkoorn; Secale:rogge; Avena:haver;Hordeum:
gerst; Zea: maïs;Saccharum: suiker; Sorghum: gierst, kafferkoorn, durrha;
Panicum: gierst; Pennisetum: negergierst; Dendrocalamus: eetbare spruiten
('bamboe'-spruiten). Diverse dranken zijn geheel of gedeeltelijk van grassen
afkomstig:bier,rum,whiskey.Gazonsensportveldenbestaanuiteenmengsel
van diverse grassoorten. In de tropen worden de houtige stengels van de
grotere grassoorten (bamboe) voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt.
Cymbopogon en Vetiveria soorten: welriekende oliën; Setariaen Phalaris:
trosgierst, vogelzaad; Stipa: espartogras, papier; Lygeum:espartostro, vezels;Coix:jobstranen,schijnvruchtalssieraad;Ammophila:helm,zandbinder;
Phragmites:riet,dakbedekking,isolatiemateriaal,enz.;Arundo:Italiaansriet,
omheiningen e.d.; Spartina: landaanwinning buitendijks; Agropyron repens:
Rhizoma Graminis, med., soms een zeer lastig onkruid. Soorten van vele
generawordenalssierplanten gekweekt.
SUBKLASSE IV ARECIDAE

Kruiden, heesters,bomen of lianen. Bladeren lijnvormig en parallelnervig of
groot,vaaksamengesteldenhand-ofveernervig.Bloemenindoorschutbladen
omgeven aartjes, aren, kolven of hoofdjes, meestal i-slachtig,met of zonder
bloemdek. Vruchtbeginsel bovenstandig of in de as ingezonken, 1-3-hokkig
met1 totvelezaadknoppen.Vaakeenbes,eensteenvruchtofeennootje.Zaden
metendosperm.
1 OrdeCyperales
Slechts i familie. Planten meteengrasachtig uiterlijk, debloemen in aartjes,
met gereduceerd of ontbrekend bloemdek. Vruchtbeginsel bovenstandig, 1hokkigmet 1 zaadknop.Zaden metendosperm.
FAM. CYPERACEAE

Overblijvende, zelden 1-jarige,grasachtige,zeerzeldenboomvormigekruiden
vanmeestalvochtigestandplaatsen,meteenrhizoom.Stengelsmeestalmassief,
dikwijls3-kantig,meestalonvertakt.Bladerenmeestalopeenaandebasisvan
de stengel, doorgaans in 3rijen, met een gesloten, zeer zelden open schede,
meestalzonderligula.Bloemenklein,indeokselvankafjesachtige bracteeën,1of 2-slachtig (de planten meestal i-huizig), in aartjes, die meestal tot zeer
verschillende,samengesteldebloeiwijzen zijnverenigd.Bloemdekuitborstels,
haren of schubben bestaand (fig. 96a),of vaker ontbrekend (fig. 96b).Meeldraden1-6,meestal3,metlangefilamenten.Vruchtbeginselbovenstandig,soms
omgevendoor eenurntje (utriculus), i-hokkig,meteenbodemstandige,ana281

Fig.96

Fig-97

trope zaadknop. Stijlen en stempels 2 of 3.Vrucht een i-zadige, lensvormige
of 3-kantige noot. Zaden met endosperm.
70genera met ongeveer 3800 soorten over de gehele aarde verspreid.
De Cyperaceae zouden verwant kunnen zijn met de Poaceae. Als men de
overeenkomsten die daarvoor spreken, voldoende sterk vindt, zouden de
Cyperaceae dus, met de Poaceae in één orde, in de Commelinidae moeten
worden geplaatst.
Mapania (50), tropen. Scirpus (200),bies,kosmopolitisch. Eleocharis (150),waterbies,
kosmopolitisch. Eriophorum (15), wollegras, N, halfrond. Fimbristylis (220), tropen.
Rhynchospora (250),snavelbies, tropen en gematigde gebieden. Cladium (2),galigaan,
kosmopolitisch. Schoenus (80),vooral inAustralië, Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea,
doch ook in Europa. Cyperus (600),meest tropen. Scleria (200),meest tropen.Carex
(600-1000),zegge,kosmopolitisch.
Scirpus lacustrise.a. soorten: mattenbies,vlechtmateriaal; Cyperus esculentus: aardamandel,eetbareknollen;Cyperuspapyrus:papyrus,vroeger(reeds2400v.Chr.)doorde
Egyptenaren voordepapierfabricage gebruikt.
2 Orde Cyclanthales
Slechts 1 familie. Planten met palmachtige, handnervige bladeren. Bloemen in
kolven, omgeven door schutbladen, i-slachtig, naakt of met een bloemdek.
Vruchtbeginsel dikwijls ingezonken in de bloeiwijze-as, i-hokkig met vele
zaadknoppen. Zaden met endosperm.
FAM. CYCLANTHACEAE
Eénhuizige, stengelloze, palmachtige kruiden of deels verhoute en op Araceae
lijkende klimplanten met adventiefwortels klimmend. Bladeren verspreid of 2rijig,2-spletig,handnervig,meestalingesneden engeplooid,meteenschede aan
debladsteel. Bloemen i-slachtig,opverschillendewijzegerangschikt ineenkolf
die door 2 of meer afvallende, bladachtige of gekleurde spathae omgeven
wordt. Mannelijke bloemen meestal met een 6-tandig, bekervormig bloemdek
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ofnaaktenmet6totzeerveleaandebasisvergroeidemeeldraden.Vrouwelijke
bloemenmet4aldannietvergroeidetepalenofnaakt,detepalenvanverschillende bloemen dikwijls onderling tot richels vergroeid, met 4 tegenover de
tepalen staande staminodiën en een i-hokkig, dikwijls in de as van de kolf
gezonken vruchtbeginsel met4,zelden 1,parietale,zelden apicale,placenta's
met vele anatrope zaadknoppen. Stijl ontbrekend of zeer kort met 4 brede
stempels.Vruchteenbes,dikwijlsdebessenvanverschillendebloemenonderling samenhangend. Zaden met een vlezige zaadhuid, met een klein embryo
enveelendosperm.
Ongeveer 10generamet 180soortenintropisch Amerika.
Carludovica(3),Asplundia(80),Dicranopygium(40),Cyclanthus(1).
Carludovicapalmata:Panamastro,hetjongenoggeplooideblad,hoedenfabricageen
alsdakbedekking.DezesoortwordtdaartoeintropischAmerikagekweekt.Ook van
anderesoortenwordthet blad alsdakbedekkinggebruikt.Soorten vanAsplundia en
Dicranopygiumwordenalssierplantgekweekt.
3 OrdeArales
Kruidachtige planten, zelden heesterachtig of lianen, soms waterplanten.
Bladeren verspreid,enkelvoudig ofsamengesteld,meestalnetnervig,metpalmateofpinnatenervatuur.Bloemenklein,dikwijlsi-slachtig,ineenspadixmet
spatha, meestal 2-tot 3-tallig, met weinig ontwikkeld bloemdek, soms tot 1
meeldraadof 1 vruchtbeginselgereduceerd.Vruchtmeestaleenbes,zadenmet
ofzonderendosperm.
Ruim 1800soorten (2families).
FAM. ARACEAE

Kruiden met dikke rhizomen, soms struik- of boomachtig ontwikkeld, vaak
met klimmende stengels met luchtwortels, of epifyten, zelden waterplanten.
Bladerenverspreid,netnervig,enkelvoudigofsamengesteld,vanzeerverschillendevormdoch dikwijls pijl- of spiesvormig,meteen bladschede.Melksapvatendikwijlsaanwezig.Plantenmeest1-huizig,zelden2-huizig.Bloemenklein,
1-of2-slachtig,bij1-slachtigebloemendemannelijkebloemeninhetbovendeel
van de bloeiwijze, in een aar of kolf (fig. 97) door een grote, groene of
gekleurdespatha omhuld, 2-tot 3-tallig,somsechter gereduceerd tot 1 meeldraad of 1vruchtbeginsel. Tepalen 4 of 6, in 2 kransen, zelden 9, vrij of
vergroeid,somsontbrekend. Meeldraden 1-8,meestal4of6,in2kransen,vrij
ofvergroeidtoteensynandrium.Vruchtbeginsel bovenstandigofindespadix
ingezonken, 1-tot meerhokkig, met 1tot vele zaadknoppen per hok. In de
vrouwelijke bloem soms staminodiën; deze soms ook op de overgang van
mannelijkenaarvrouwelijkebloemen.Zaadknoppenpariëtaal,axillair,basaal
of apicaal, atroop, anatroop of amfitroop. Vrucht meestal een bes, zelden
onregelmatig openspringend. Zaden meestal met endosperm en rechte kiem,
zeldenzonderendospermenmetgekromdekiem.
Ongeveer 110generamet 1800soorten,meestindetropenensubtropen.
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Pothos(50),tropischAziëen[ soortopMadagascar.Anthurium(500),tropischAmerika.
Acorus (2), N. halfrond, ingevoerd in Europa. Monstera(30), tropisch Amerika.
Scindapsus (20), tropisch Azië. Spathiphyilum (36), tropisch Amerika en 1soort in
tropisch Azië. Lysichiton (1), NO.-Azië en N.-Amerika. Orontium (1), N.-Amerika,
waterplant. Calla (1), N. halfrond. Amorphophallus (80), tropen van Azië en Afrika.
Montrichardia (3) (fig. 97), tropisch Amerika. Philodendron (250), tropisch Amerika.
Aglaonema (50),tropisch Azië.Dieffenbachia (30),tropischAmerika. Zantedeschia (8),
Z.-Afrika. Alocasia(60),tropischAzië.Colocasia(6),tropischAzië.Caladium (20),tropischAmerika.Xanthosoma(40),tropischAmerika.Spathicarpa(6),Z.-Amerika. Arum
(15),Europa,NabijeOosten.Sauromatum(6),Azië,tropischAfrika. Arisaema(130),N.enM.-Amerika,tropen ensubtropenvanAzië,AustraliëenAfrika. Cryptocoryne (40),
tropisch Azië.Pistia(1),tropen ensubtropen,drijvende waterplant.
Acoruscalamus: kalmoes,med.(Rhizoma Calami);Colocasiaesculenta: taro,keladi,
tales (zetmeel); Alocasia: eetbare stammen en bladeren; Xanthosoma: tajer, eetbare
knollen en bladeren; Monstera: eetbare vruchten, echter met veel rafiden;
Amorphophallus: eetbareknollen.Velesoorten van bovengenoemde genera worden als
sierplanten gekweekt.
FAM. LEMNACEAE

Kleine,drijvendewaterplanten zonder duidelijke scheidingvanstengelen blad,
zonder of met een of meer enkelvoudige, onvertakte wortels zonder wortelharen. Vegetatieve voortplanting d.m.v. knoppen, die door de moederspruit
worden omhuld en bij uitgroeien daarmee verbonden blijven of later vrijkomen. In de gematigde streken overwinteren de knoppen op de bodem van het
water. Planten i-huizig, met i-slachtige bloemen zonder bloemdek, de mannelijkemet 1 meeldraad,devrouwelijke meteen i-hokkigvruchtbeginsel met 14bodemstandige zaadknoppen. Vrucht 1-tot meerzadig.Zaad met een vlezige
buitenste zaadhuid, met weinig of geen endosperm.
6 genera met ongeveer 30 soorten over de gehele aarde, behalve in het
arctische gebied, verspreid.
Spirode/a (4),kosmopolitisch. Lemna (9),kosmopolitisch. Wolffia (7),kosmopolitisch;
zonderwortels,W. arrhiza isdekleinste bloemplant.
4 Orde Arecales
Slechts 1 familie. Bomen of klimplanten met grote,meestal gedeelde of samengestelde bladeren. Bloemen in kolven, omhuld door schutbladen, meestal 1slachtig,meteen bloemdek. Vruchtbeginsel bovenstandig, 1-tot 3-hokkig, met
1zaadknop per hok. Zaden met endosperm.
FAM. A R E C A C E A E ( P A L M A E )

Boomachtige, meestal onvertakte, zelden vertakte, soms klimmende planten
met de verspreide bladeren dicht opeen aan het einde van de stam, bij de
klimmende en heesterachtige vormen de bladeren verspreid langs de stengel,
somszonder bovengrondse stamende bladeren grondstandig opeen rhizoom.
Bladeren groot, meestal met grote schede, soms met stekels langs de bladsteel,
veervormig of waaiervormig gedeeld of samengesteld, zelden enkelvoudig.

Fig.98

Bloemen in meestal axillaire, soms eindstandige, vertakte of onvertakte
bloeiwijzen met dikwijls vlezige as en omhuld door i of meer grote bracteeën
(spatha;indienhoutig:cymba).Bloemenklein,actinomorf,zittendofzeer kort
gesteeld,meestal i-slachtig,soms 2-slachtig,deplanten meestal i-huizig,met6
tepalen in 2 kransen, vrij of vergroeid. Meeldraden 6 in 2 kransen, zelden 3,
soms zeer vele (fig. 98a), vrij of de filamenten vergroeid. Vruchtbeginsel (fig.
98b) bovenstandig, 1-3-,zelden meerhokkig, zelden 3bijna vrije vruchtbeginsels,met 1 anatrope zaadknop per hok. Vrucht een bes,een steenvrucht ofeen
noot, meestal met slechts 1 zaad. Zaden groot, zaadhuid dikwijls vergroeid
met het endocarp, met veel endosperm en een kleine kiem.
Ongeveer 230generamet 2600soorten intropenensubtropen,slechtsenkele
indenoordelijke warm-gematigdezone.Zeervelepalmenleveren oliehoudende
zaden,terwijldebladerenenvezelstallozetoepassingen vindenbijdeplaatselijke bevolking.
Attalea(25),Z.-Amerika (vezels). Orbignya (20),tropisch Amerika (olie). Desmoncus
(50), tropisch Amerika; klimmende palm. Bactris (150), tropisch Amerika (eetbare
vruchten). Astrocaryum (45), tropisch Amerika. Elaeis (2), tropisch W.-Afrika,
Madagascar en Z.-Amerika; E. guineensis, oliepalm. Cocos (1), tropen;C. nucifera:
kokospalm,kokosnoot,klapper,levertvezels,copra,olie.Microcoelum(2),Z.-Amerika,
éénsoortals'kokospalmpje'(Cocosweddeliana)indehandel.Nipa(1),kustvegetatievan
deMaleisetropen.Borassus(6),tropischAziëenAfrika; B.flabellifer,Palmyra-palm,in
hetMaleisegebied,lontar,palmwijn,sago.Lodoicea(1),Seychellen;zeergrotei-zadige
vruchten. Mauritia(6),tropischAmerika;maurisie,palmwijn. Calamus(300),tropisch
Azië, Australië en Afrika; klimmende palm, rotan, Spaans riet, pitriet. Raphia (20),
Afrika, Z.-Amerika; raffia, palmwijn. Metroxylon(8), ZO.-Azië; sago. Corypha (8),
tropischAzië;vlechtmateriaal.Sabal(25),tropischAmerikaenzuidelijkN.-Amerika;S.
palmetto:noordelijkstvoorkomendepalm.Washingtonia(2),N.-enM.-Amerika,aande
Riviera gekweekt. Copernicia (25),tropisch Amerika; C.cerifera: waspalm,carnaubawas,Cerafoliorum. Thrinax(10),tropisch Amerika. Rhapis (9),O.-Azië,gekweektals
sierplant. Chamaerops (1), mediterrane gebied; C. humilis is de enige wilde palm in
Europa,veelalssierplant. Trachycarpus(5),gematigdO.-Azië,sierplant.Phoenix (12),
tropenensubtropenvanAziëenAfrika; P.aactylifera:dadelpalm,sommigesoortenals
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sierplant.Areca(55),tropischAzië;A. catechu:betelnoot,pinang,med.(SemenArecae).
Howeia (2),Lord Howe eilanden; sierplant. Oenocarpus (16), tropisch Amerika (olie).
Rhopalostylis(3),Nieuw-Zeelandennaburigeeilanden;sierplant.Euterpe(43),tropisch
Amerika; palmwijn, palmkool als groente. Roystonea (Oreodoxa, 12), tropisch
Amerika; R. regia: koningspalm, veel als sierplant; R.oleracea: palmkool, palmwijn.
Hyophorbe(2),Réunion,sierplant.Geonoma (200),tropischAmerika;kleinepalmen,het
weinigingesneden bladlevertdakbedekkinge.d.Iriartea(7),Z.-Amerika. Chamaedorea
(80),tropischAmerika;sierplanten. Caryota(12),tropischAziëenAustralië;palmwijn,
hout. Arenga (20)(fig.98a,b),tropisch AziëenAustralië;A.pinnata (A. saccharifera),
suikerpalm,guladjawa, wijn,vezels.Phytelephas(10),tropischAmerika;hetzeerharde
endosperm levertplantenivoor dat voor snijwerk enz.wordt gebruikt.
5 Orde Pandanales
Kruiden ofhoutige gewassen met lijnvormige bladeren in 2of 3rijen. Bloemen
meestal in samengestelde bloeiwijzen bestaande uit kolven of hoofdjes, deze
dikwijls in de oksel van grote bracteeën. Bloemen i-slachtig, meestal naakt,
soms met een bloemdek (?) van haren of schubben. Vruchtbeginsel 1- tot
meerhokkig met 1tot vele zaadknoppen per hok. Zaden met endosperm.
Ruim 700 soorten (3 families).
Dedriefamilies diehiertotéénordeworden samengevoegd, worden ookwel
andersinhetsysteemgeplaatst.Deverwantschaptussen Pandanaceae enerzijds
enSparganiaceaeen Typhaceaeanderzijds wordt namelijk nietdoor alle onderzoekers onderschreven.
FAM. P A N D A N A C E A E

Bomen, heesters of lianen met stelt- of hechtwortels. Stammen dikwijls schijnbaar dichotoom vertakt. Bladeren in 3(soms 2of4)spiraalsgewijs om de stam
lopende rijen, met open schede, smal en doornig-gezaagd, parallelnervig.
Bloeiwijze terminaal, een kolf of een tros van kolven, in de oksels van grote
schutbladen, tussen de bloemen geen bracteeën of bracteolen. Bloemen individueel vaak moeilijk onderscheidbaar, naakt, i-slachtig, planten 2-huizig.
Mannelijke bloemen met kortere of langere bloemas en weinige tot vele meeldraden, de filamenten vaak met elkaar vergroeid. Vrouwelijke bloemen met 1
tot vele i-hokkige vruchtbeginsels, deze soms ten dele met elkaar vergroeid,
met 1tot vele, basale of parietale placenta's, zonder stijl en met 1 stempel.
Zaadknoppen anatroop. Resten van het andere geslacht soms aanwezig.
Vrucht een bes of steenvrucht verenigd tot verzamelvruchten. Zaden met
olierijk endosperm en kleine kiem.
3 genera met ca. 700 soorten in de tropen van Azië, Afrika en Australië tot
Hawaii.
Pandanus (misschien 600),in de tropen van Azië,Australië, de pacifische eilanden en
Afrika. Freycinetia (minstens90),tropen vanAziëenAustralië;lianen.
Pandanus: bladeren als vlechtmateriaal, sommige soorten met eetbare vruchten,
sierplanten.
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FAM. S P A R G A N I A C E A E

Water- of moeraskruiden met rhizoom. Stengelsmeestal boven wateruitstekend, de smalle, 2-rijige bladeren rechtopstaand onder water of drijvend.
Bloemeninhoofdjes, dietottrossenofarenverenigdzijn,deonderste hoofdjes
vrouwelijk, indeokselvanhoogtebladen,debovenstemannelijk, dehoogtebladen klein of afwezig. Bloemen met 3-6 tepalen. Mannelijke bloemen
zonder bracteeën, met 3-6 meeldraden met soms vergroeide filamenten.
Vrouwelijke bloemen in de oksel van bracteeën met een 1-(zelden 2-)hokkig
vruchtbeginselmet1 hangendeanatropeenapotropezaadknopperhokenmet
blijvende stijl.Vruchteensteenvruchtmetsponzigexocarpenzeerhardendocarp.Zadenmetmeligendospermenrechtekiem.
Alleen Sparganium met 20 soorten, de meeste in de gematigde en koude
strekenvanhetN.halfrond, enkelesoorteninZO.-AziëenAustralië.
FAM. TYPHACEAE

Water- of moeraskruiden met rhizoom en lintvormige bladeren in 2 rijen.
Bloemen i-slachtig,in 2(soms3)opdestengelbovenelkaar geplaatste aren,
waarvan de bovenste mannelijk, de aren elkaar rakend of van elkaar gescheiden, elk met een vliezig, zeer vroeg afvallend hoogteblad aan de basis.
Bloemen naakt, omgeven door haren of schubben (bloemdek?),dicht opeen
geplaatst. Mannelijke bloemen met2-5meeldraden,vrij ofmetde filamenten
vergroeid.Pollenkorrelssomsintetraden.Vrouwelijkebloemenmeteeni-hokkig vruchtbeginsel op een behaard steeltje, met lange stijl en lange stempel.
Eénhangende anatrope zaadknop. Vrucht eennootje, zaad met meligendospermendunperisperm.
Alleen Typha met ca. 10soorten over de gehele wereld verspreid. Enkele
soortenwordenalssierplant invijversgekweekt.
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Register
Latijnse woorden uit het hoofdstuk Terminologiezijn opgenomen met kleine beginletter
enmetdeuitgangzoalsdieindetekst voor deeerstemaal voorkomt;zezijn ineen andere
voorkomende verbuiging, behoudens enkele uitzonderingen, niet herhaald.

Aanbeveling- 58
Aar- 30
Aardbei- 51
Aartje- 30
Abietoideae- 88
abrupte pinnatum- 22
Acanthaceae- 246
acaulis-2
accessorium- 32
Aceraceae- 222
acerosa-16
Achariaceae- 165
Achatocarpaceae- 137
achenium- 51
achlamydeus- 33
Achter- 48
Actinidiaceae- 171
actinomorphus- 34,37, 39,40
aculeatus-23
aculeus- 23,24
acumen- 16
Acutus- 16, r7
acyclisch- 34
Aderen- 17
adigans- 4
adnata- 10,42
Adoxaceae- 253
adscendens-8
adventitia- 3,26
Aegicerataceae- 175
aeria- 4
aestivatio- 36
Aextoxicaceae- 217
Afdeling-41, 59
Afgebeten- 16
Afgebroken geveerd- 23
Afgeknot- 16, 17
Afhankelijk- 18
Aflopend- 11
Afstaand- 9
Afvallend- 39,40
Afwisselend- 9
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Agavaceae- 262, 263
Aizoaceae- 137
Akaniaceae- 224
ala- 40, 54
alabastrum- 36
Alangiaceae- 207
alatus- 7, 11
albescens- 40
albidus- 40
albumen- 46, 54, 65
albus- 40
Alismataceae- 258
Alismatales- 257
Alismatidae- 257
Allioideae-262
Alsinaceae- 140
alterna- 9
alternatio- 34
Alterneren- 34
Altingiaceae- 125
Amaranthaceae- 135
Amaryllidaceae- 263
Amborellaceae- 100
amentum- 40
Ammanniaceae- 196
amphitropum- 47
amplectens- 11
amplexicaule- 11
Amygdalaceae- 187
Anacardiaceae- 221
ananas- 51
anatropum- 47
Ancistrocladaceae- 14!
androdioeca- 34
androdioecisch- 34
androecium- 33
androgynofoor- 36
andromonoeca- 34
andromonoecisch- 34
androphorum- 36
Angiospermae- 93
angularis-7

Annonaceae-98
annua-2
anthela-33
anthera-41,42
anthodium-29
anthotaxis-28
aperta-36
apex- 11, 16
Apiaceae- 233
Apiales- 233
apicaal- 46
apicalis- 46
apiculatus- 16
apocarp- 44
apocarpum- 44
Apocynaceae- 236
Aponogetonaceae- 259
Apostasiacae- 269
apotact- 46
apotroop- 47
apotropum- 47
Aquifoliaceae- 215
aquosum- 55
Araceae- 283
arachnoideus- 25
Arales- 283
Araliaceae- 233
Araucariaœae- 85
arbor- 2
Arecaceae- 284
Arecales- 284
Arecidae- 257, 281
areool- 260
argenteus- 40
Arillodium- 54
anllus- 53
aristatus- 16
Aristolochiaceae- 109
Aristolochiales- 109
articulatio- 22
articulatus- 7
Artocarpaceae- 122
ascendens- 8,47
ascidium- 23
Asclepiadaceae- 237
Asgrauw-41
Asteraceae- 255
Asterales- 254
Asteridae- 234
Asteropeiaceae- 160
asymmetricus- 36

Asymmetrisch- 36
ater-41
Atriplicaœae- 135
atropum- 47
atrovirens-41
aurantiacus-41
auricula- 14
auriculata- 14
Austrobaileyaceae-99
Auteursnaam- 70
axillaris- 10,46
azureus- 41
bacca- 53
badius-41
Balanopaceae- 131
Balanopales- 131
Balanophoraceae- 210
Balanophorales- 210
Balsaminaceae- 230
Balsaminales- 230
barbatus- 26
Barclayaceae- 106
Barringtoniaceae- 200
basaal- 46
basalis- 46
Basellaceae- 139
basifixa- 42
basilaris- 46
Basionym- 70
basis- 11, 17
Bataceae- 118
Batales- 119
Batidaceae- 118
Batidales- 119
Bedekte knop- 26
Bedekte vrucht- 51
Beginsel- 62
Begoniaceae- 165
Behaard- 20, 24
Beker- 23
Bennettitales- 83
Bepaald- 29
Bepoederd- 20
Berberidaceae- 103
Berijpt- 20
Bes- 53
Beschrijving- 1,55,68
Betaceae- 135
Betulaceae- 129
Betutales 130
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Beweeglijk- 43
biennis-2
Biezenhalm-7
Bifoliolatum-21
Bignoniaceae- 244
bijugum- 2i
biloculare- 44
Binair- 64
binatum-21
bipinnatum- 23
biserratus- 18
biternatum-21
Bixaceae- 158
Blaadje- 21
Blaadjes-paar- 21
Blaasje- 23
B l a d - 10, 11, 20

Bladachtig- 8, 28
Bladdoren- 23
Bladknop- 26
Bladlitteken-26
Bladmoes- 11
Bladrank- 23
Bladschede- 10
Bladschijf- 10, 11, 16, 18
Bladstand-9
Bladsteel- 10, 11, 21
Bladsteeltje-21
Blauw-41
Blauwachtig-41
Blauwachtiggroen- 51
Blauwgrijs-41
Blazig- 20
Bleekgeel-41
Bleekpaars-41
Bloedrood-41
Bloeikolf- 31
Bloeiwijze- 28
Bloem- 33
Bloembed- 29
Bloembekleedsel- 33
Bloembodem- 28, 33,36
Bloemdek- 33,37
Bloemdekblad- 28,37
Bloemkluwen- 29
Bloemknop- 26, 36
Bloemkoek- 29
Bloemkroon- 40
Bloemkroonblad- 40
Bloemschede- 28
Bloemsteel- 28
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Bloemsteeltje- 28
Blond-41
Blosrood-41
Blijvend- 40
Bobbelig- 20
Bol-5
Bolknop- 5
Bolrok-5
Bolschub- 5
Bolschijf- 5
Bolstoel- 5
Bolvormig- 46
Bombacaceae- 155
Bonnetiaceae- 148
Boom-2
Boorwortels- 5
Boraginaceae- 240
boragoïd-31
Borstelharig- 24, 26
bostryx-31
Botanisch Congres- 8
botyroides- 29
botrys- 31
Bovenlip- 39
Bovenstandig- 44
bractea- 28
bracteola- 28
Brandhaar- 24
Brassicaceae- 115
Brassicales- 112
Bretschneideraceae-1
Bromeliaceae- 273
Bruin-41
Brunelliaceae- 184
brunneus- 41
Brunoniaceae- 251
Bryoniaceae- 163
Buddleiaceae- 235
Buettneriaceae- 154
Buis- 37, 40
Buis-klokvormig- 38
Buisvormig- 38
bulbi- 5
bulbo-tuber- 5
bulbulus- 5
bulbus- 5
bullatum- 20
Bundel- 31
Burmanniaceae- 268
Burseraceae- 226
Butomaceae- 258

Buxaceae- 126
Byblidaceae- 184
Bijkelk- 28,39
Bijknop- 26
Bijkroon- 33,37
Bijwortel, 3,4, 5
Cabombaceae- 107
Cactaceae- 165
Cactales- 166
caducus- 10, 39
caerulescens-41
caeruleus-41
Caesalpiniaceae- 189
caesius-41
Calamus-7
calcar- 39
calcaratus- 39
Callitrichaceae-249
Calophyllaceae- 151
Calycanthaceae-97
Calyceraceae-251
calyptra-3
calyx- 33,39
Camelliaeceae- 149
Campanulaceae-250
Campanulales- 250
campanulatum- 38
campylotropum-47
canaliculars- 11
candidus- 40
Canellaceae-97
Cannabinaceae- 122
Cannaceae- 277
canus-41
capitatus- 24
capitulum- 29
Capparaceae- 114
Capparidaceae- 115
Capparidales- 112
Caprifoliaceae- 253
capsula-52
Caricaceae- 163
carina- 40
carneus-41
caraosum- 21, 53,55
carpellum- 28, 33
Carpinaceae- 129
cartilagineum- 20
caruncula- 54
Caryocaraceae- 150

Caryophyllaceae- 139
Caryophyllales- 133
caryopsis-51
Casuarinaceae- 131
Casuarinales- 131
cataphyllum- 10
caudatus- 16
caudex- 5
caulis-7
caulogenum- 8
Caytoniaceae- 83
Celastraceae-212
Celastrales-211
Celastrineae-212
centraal-46
centrale- 37,46
centrifuga- 29
centripeta-29
Centrolepidaceae- 279
Centrospermae- 133
Cephalotaxaceae-89
Ceratophyllaceae- 107
Cercidiphyllaceae- 119
chalaza-46, 54
chamefyt- 3
chartaceum- 20
Chenopodiaceae- 134
Chlaenaceae- 152
Chlamydospermae-90
Chloranthaceae- 109
choripetala- 37,40
chorisepalus- 39
choritepalum- 37
Chrysobalanaceae- 187
cicatricula-26
cicatrix-26
ciliatus- 24
cilindervormig-46
cincinnus-31
cinereus-41
cinnabarinus-41
Circaeaceae-202
circinata- 28
circumscriptio- 11
Circumscriptionmethod-61
Cirkelrond- 13
cirrhosus- i6
cirrhus-4, 8, 23
Cistaceae- 158
Cistales- 157
cistiflorae- 143
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citrinus- 41
Citroengeel-41
cladodium- 8
Classis- 59
clausa- 26
clavatum- 46
claviforme- 46
Clethraceae- 169
Clusiaceae- 150
Cneoraceae- 224
coccineus- 41
cochleaat 36
cochleair 36
cochlearis- 36
Cochlospermaceae- 159
Code of Botanical Nomenclature- 57
coenocarpum- 44
coerulescens- 41
coeruleus- 41
Conors- 60
coleoptilum- 55
Coleorhiza- 55
Collatérale knop- 26
collateralis- 26
coloratum- 33,39
Columelliaceae- 244
coma- 54
Combretaceae- 200
Commelinaceae- 272
Commelinales- 271
Commelinidae- 257,271
commissuralis- 43
communis- 21
completus- 33,44
Compositae- 255
compositum- 10, 21, 32, 43
compressus- 7
conduplicativa- 26
conicum- 46
Coniferales- 85
Coniferospermae- 83
Connaraceae- 188
connata- 17
connectivum-4i
conoideum- 46
contorta- 36
conus- 51
convoluta- 36
Convolvulaceae- 238
Cordaitales- 85
cordata- 14
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conaceum- 20
Coriariaceae- 217
Coriariales- 217
Cornaceae- 207
Cornales- 206
corneum- 55
corolla- 33,40
corollinum- 39
corona- 33,37
Correct- 62, 66
corrugativa- 27
Corsiaceae- 268
Corylaceae- 129
corymbus- 31, 33
Corynocarpaceae- 216
Corystospermaceae- 83
costa- 17
costatus- 7
cotyledon- 55
Coulaceae- 208
Crassulaceae- 177
crassum- 21
crenatus- 18
Crossosomataceae- 145
Cruciferae- 115
Cruciferales- 112
cruentus- 41
Crypteroniaceae- 196
crystallinus-41
cucullatus- 16
Cucurbitaceae-162
culmus- 7
Cultivar- 58,65
Cultuurplanten- 65
cuneata- 14
Cunoniaceae- 183
Cupressaceae- 89
cupula- 49
curvinerve- 18
Cuscutaceae- 239
cuspidatus- 16
Cyanastraceae- 265
cynaeus- 41
Cycadaceae- 82
Cycadales- 82
Cycadeoideaceae- 83
Cycadospermae- 82
Cyclanthaceae- 282
Cyclanthales- 282
cyclisch- 34
cylindricus- 7,46

cyraa-3i
cymeus-29, 31
cymosa- 29
Cynocrambaceae-203
Cynomoriaceae- 210
Cyperaceae-281
Cyperales-281
Cyrillaceae- 172
Dakpansgewijs- 9,36
Daphniphyllaceae- 220
Daphniphyllales- 220
Datiscaceae- 165
Davidiaceae- 207
Davidsoniaceae- 183
deciduus- 39
declinatus-9
decurrens- 11
decussata- 9
deflexus-9
Degeneriaceae- 96
dehiscens-43,52
Deksel- 53
Deltavormig- 14
deltoidea- 14
demersus-8
dens- 52
dentatus- i8
dependens-7
descendens- 47
Desfontainea- 235
diachenium- 52
diadelpha-42
Diagnose- 1,55,68
Diagram- 47,49
Dialypetalanthaceae- 203
Dianthaceae- 140
Diapensiaceae- 170
diaphanus-41
dibotryum- 32
dicarpellata-52
dichasiaal- 29
Dichapetalaceae-214
Dichasialepluim- 33
Dichasiale tuil- 33
dichasium-32
dicoccus- 52
Dicotyledoneae- 94
Didiereaceae- 141
digitatopinnatum-21
Dik-21

Dikte- 20
Dilleniaceae- 143
Dilleniales- 143
Dilleniidae- 143
Dillenineae- 143
dilutus- 40
dioeca- 34
Dioncophyllaceae- 148, 157
Dioscoreaceae-266
Dipentodontaceae-210
diplostemonus- 42
Dipsacaceae- 254
Dipsacales- 252
Dipterocarpaceae- 147
dipyrena- 53
discus-5,36
dissectum- 18
disticha-9
dithecisch-41
Divisio- 59
divisus- 18
didynama- 42
Doeltreffend- 67
Dof- 20
Donkergroen-41
Doorgroeid- 17
Doorschijnend- 41
Doosvrucht- 52
Dopvrucht- 51, 52
Doren- 8, 23
Draadvormig- 3
Dracaenoideae- 262
Draderig- 4
drepanium-31
Driehoekig- 14
Driehokkig- 44
Driekantig-7
Driekluizig- 52
Drienervig- 17
Drietallig-21
Droog-51
Droseraceae- 164
drupa- 53
Drijvend- 8
Dubbeldrietallig- 21
Dubbelgeslagen- 28
Dubbelgeveerd- 23
Dubbelgezaagd- 18
duplicativa- 26
Dysphaniaceae- 136
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Ebenaceae- 173
Ebenales- 172
eburneus- 40
echinatus- 23
Eénbloemig- 28
Eénbroederig-42
Eénhokkig- 44
Eénhuizig- 34
Éénjarig- 2
Eénjukkig- 21
Eénslachtig- 34
Eéntakkig bijscherm-31
Eéntallig-21
Eénzadig- 51
Éénzijdig- 9
Effectief- 67
Eindknop- 26
Eirond- 14
Eivormig- 46
Elaeagnaceae- 205
Elaeocarpaceae- 153
Elatinaceae- 138
eleutheropetala-40
eleutherosepalus- 39
eleutherotepalum- 37
elliptica- 13
Elliptisch- 13
emarginata- 16, 17
embryo- 46, 53, 54, 55
Embryozak- 46
Empetraceae- 170
empirisch diagram- 49
Endosperm- 54
endospermium- 54, 55
endotesta-54
Enkelvoudig- 10,43, 53
ensiformis- 14
Epacridaceae- 169
Ephedraceae- 90
Ephedrales- 90
epicalyx- 28, 39
Epicotyl lid- 55
epicotylum- 55
epifytica- 4
Epifytisch- 4
Epigynisch- 37
epigynus- 37
Epilobiaceae- 202
Epipetaal- 42
Episepaal- 42
Epitheton- 62, 64
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epitroop- 47
Epitropum- 57
equitans- n
equitativum- 11, 28
erectus- 7, 47
Eremosynaceae- 180
Ericaceae- 168
Ericales- 168
Eriocaulaceae- 273
Erythrospermaceae- 160
Erythroxylaceae- 228
Escalloniaceae- 182
Eucommiaceae- 121
Eucryphiaceae- 183
Euphorbiaceae- 218
Euphorbiales-218
Eupomatiaceae- 99
Eupteleaceae- 119
Even geveerd- 22
Ex-70
exterium- 46
extrastaminale- 36
extrorsa- 43
Fabaceae- 190
Fabales- 188
Fagaceae- 130
Fagales- 129
Familia- 59
Familie- 59
Familienaam- 63
Fanerofyt- 3
Fantasienaam- 65
Farinosae- 272
farinosum- 20, 55
fasciculus- 31
fastigiatus- 9
faux- 37
femineus- 34
ferrugineus- 41
fibrilla- 3
fibrosa- 4
Ficoidaceae- 137
filamentum- 41, 42
filiformis- 3, 4
fimbriatus- 18
fissum- 18
Flacourtiaceae- 160
Flagellariaceae- 279
flagellum- 8
flammeus- 41

flavescens- 41
flavovirens- 41
flavus- 41
floccosus- 25
FloraderVorwelt- 62
florifera- 26
floripara- 26
flos-33
fluitans- 8
Fluwelig- 24
Foliaradicalia-2
foliifera- 26
foliolum- 11,21
folium- 10
folliculus- 52
Forma- 60
Fouquieriaceae- 167
Francoaceae- 180
Franje- 18
Frankeniaceae- 167
Fries- 62
fructus- 49
Frutex- 2
fulvus- 41
Fumariaceae- 113
Fumarioideae- 113
funiculus- 46, 53
fuscescens-41
fuscus-41
fusiformis- 3,46
Fijn toegespitst- i6
Gaaf- 18
galbulus-51
Gambogiaceae- 151
gamopetala- 40
gamophyllum- 37
gamosepalus- 39
Garciniaceae- 151
Garryaceae- 207
Gebaard- 26
Gedeeld- 19
Gedraaid- 36
Geel-41
Geelbruin-41
Geelgroen-41
Gegolfd- 18
Gegroefd- 7,11
Geissolomataceae-205
Gekarteld- 18
Gekleurd- 39

Gekromd- 47
Geldig- 66
Geleed-7
Gelig-41
Gelobd- 18
Gelijkbroederig-42
Gemaskerd-40
Gemengd- 29
Gemengdeknop- 26
Gemengd-samengesteld-21
gemma-5
Genaaid- 16
Genageld- 40
genieulatus-8
Gentianaceae- 235
Gentianales- 234
Genus-59
Genusnaam- 63
Geoord- 14
Geofyt- 3
Geosiridaceae- 268
Geplooid- 26
Gepunkteerd- 20
Geraniaceae- 228
Geraniales- 227
Geribd- 7, 11
Gerokt-5
Geschubd- 5
Geschulpt- 18
Geslacht- 59
Gesleufd- 7
Gesnaveld- 16
Gesneriaceae- 243
Gespleten- 18
Gespoord- 39,40
Gesteeld- 11
Getand- 18
Geveerd-21
Gevind- 21
Gevleugeld- 7, 11, 52
Gevoord- 11
Gevorkt bijscherm- 31, 32
Gewimperd- 24
Gewricht-22
Gezaagd- 18
Ginkgoaceae- 83
Ginkgoales- 83
Gisekiaceae- 138
glaber- 23
glabrum- 20
Glad-7,11,20,23
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glanduloso-pilosus- 24
glandulosus- 24
Glanzend zwart-41
Glasachtig- 41, 55
glaucescens-41
glaucus-41
Glimmend- 20
globosum-46
Globulariaceae- 246
glochidiatus- 24
glomerulus- 29
Glossopteridaceae- 83
gluma- 30
glutinosum- 20
Gnetaceae- 92
Gnetales-92
Golfsgewijs geplooid- 18
Gomortegaceae- 101
Goodeniaceae- 251
Goupiaceae- 172
Graanvrucht- 51
Gramineae- 279
Greyiaceae- 184
griseus-41
Groen-41
Groenig- 41
Grossulariaceae- 181
Grubbiaceae- 210
Grijs-41
Grijsblauw-41
Grijsbruiir-41
Grijsharig- 41
Gunneraceae- 202
Guttiferae- 150, 151
gynandrus- 42
gynobasicus- 43
gynodioeca- 34
Gynodioecisch- 34
gynoecium- 33
gynomonoeca- 34
Gynomonoecisch- 34
gynophorum- 36
gynostemium-42
Gyrostemonaceae- 137
Haakvormig gekromd- 16
Haar- 24, 37, 39,54
Haemodoraceae- 266
Half-gekromd- 47
Halfheester- 2
Half-omgekeerd- 47
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Halfonderstandig- 44
Halfrond- 7
Halfstengelomvattend- 11
Halm- 7
Haloragaceae- 203
Halvemaanvormig- 14
Hamamelidae- 119
Hamamelidaceae- 125
Hamamelidales- 124
hamatus- 24
Handdelig- 19
Handlobbig- 18
Handnervig- 17
Handspletig- 18
Handvormig- 21
Hangend- 7,47
hapaxantha-2
Harig- 24
Hartvormig- 14
hastata- 14
haustorium-5
Hauw- 52
Hauwtje- 52
Hechtwortels-4
Hedwig- 62
Heester-2
Heisteriaceae- 208
Helderblauw-41
Helgeel-41
Heliconiaceae- 276
Helleboraceae- 106
Helmbindsel-41
Helmdraad- 41, 42
Helmhokje- 41
Helmknop-41, 42
Helmstijlig- 42
Helobiae- 257
Hemelsblauw-41
Hemicyclisch- 34
Hemikryptofyt- 3
hemitropum- 47
Henriqueziaceae- 247
herba-2
herbaceus- 14, 20
hermaphroditus- 34
Hernandiaceae- 102
hesperidium- 53
heterochlamydeus- 33
Heterodistylie- 44
Heterostylie- 44
Heterotaktisch- 29

Heterotristylie- 44
heterotroop- 47
heterotropum- 47
hilum- 46, 54
Himantandraceae-96
Hippocastanaceae- 222
Hippocrateaceae-213
Hippuridaceae- 206
Hippuridales- 206
hirsutus- 24
hirtellus- 24
hirtus- 24
hispidus- 24
Hoekstandig-46
Hokje- 52
Hokverdelend-52
Holotype- 60
Homaliaceae- 160
homochlamydeus- 33
Homoniem- 57,71
Honnigklieren- 36
Hoofdas- 28
Hoofdje- 29
Hoofdnerf- 17
Hoofdsteel- 28
Hoofdwortel- 3
Hoogteblad- 10
Hoornachtig- 55
Hoplestigmataceae- 173
horizontaal-9,47
horizontalis-9,47
Houtig- 2,7
Humbertiaceae- 239
humifusus- 8
Humiriaceae- 228
hyalinus-41, 55
Hybride- 65
Hydatofyt- 3
Hydnoraceae- 110
Hydrangeaceae- 180
Hydrocaryaceae- 202
Hydrocharitaceae- 258
Hydrophyllaceae- 240
Hydrofyt- 3
Hydrostachyaceae- 179
hypanthodium- 29
Hypecoideae- 113
Hypericaceae- 151
Hypocotyl lid- 55
hypocotylum- 55
hypocrateriforme- 38

Hypogynisch- 37
hypogynus- 37
Hypoxidaceae- 263
hypsophyllum- 10
Icacinaceae-213
igneus-41
Illiciaceae-97
imbricata- 36
imparipinnatum-22
impolitum- 20
inaequalis- 17
incanus- 35,41
incarnatus- 41
incisus- 18
inclinata- 28
incompletum-44
incrassatus- 18
indehiscens-51
induplicativa- 36
Ineengefrommeld- 27
inermis- 24
inferum- 39,44
inflatus- 39
inflorescentia- 28
Infraspecifisch- 65
infundibuliforme- 38
Ingerold- 18, 27
Ingesneden- 18
Ingevouwen-36
innata- 42
integer- 18
Integument- 46
integumentum- 46
interium- 46
internodium- 2, 55
interpetiolares- 10
interrupte pinnatum- 23
intervenium- 11
intrapetiolares- 10
intrastaminale- 36
introrsa- 43
involucellum- 32
involucralis- 28
involucrum- 29,32
involutes- 18,27
Inzinkingen- 20
Iodaceae-213
Iridaceae- 267
iridales- 267
isadelpha-42
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Isotype- 61
Juglandaceae- 127
Juglandales- 127
jugum- 21
Juk- 21
Juncaceae- 275
Juncales- 275
Kaal 20, 23
Kantig- 7
Kapvormig- 16
Karmijnrood- 41
Kastanjebruin-41
Katje- 30
Keel- 37, 40
Kegel- 51
Kegelbes- 51
Kegelvormig- 46
Kelk- 33, 39
Kelkachtig- 39
Kelkblad- 28, 39
Kern- 53, 54
Keuze van namen- 73
Kiel- 40
Kiem- 46, 53, 54, 55
Kiemplant- 55
Kiemschede- 55
Kiemwit-46, 54, 55
Kiemwratje- 54
Kiemzak- 46
Klasse- 59
Klep- 43,52
Klepsgewijs- 36
Kleurloos- 41
Kleverig- 20
Klierdragend- 24
Klierhaar- 24
Klierharig- 24
Klimmend- 8
Klister- 5
Klokhuis- 53
Klokvormig- 38
Kluisvrucht- 52
Knievormig- 8
Knikkend-8
Knol- 5,7
Knop- 5, 36
Knophulsel- 26
Knopig- 7
Knopligging- 36
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Knopplooiing- 26
Knopschub- 26
Knotsvormig- 46
Kokertje- 10, 40
Kokervrucht- 52
Korfje- 29
Korte loot- 8
Kortharig- 24
Kortstijlig- 44
Kraakbeenachtig- 20
Krameriaceae- 190
Kransgewijs- 9
Kroesvormig- 38
Kromnervig- 18
Kroon- 33
Kroonachtig- 39
Kroonblad- 28
Kroonschub- 40
Kruid- 7
Kruidachtig- 7, 20
Kruipend- 8
Kruisgewijs- 9
Laagteblad- 10
Labiatae- 248
labiatus- 39
Labium- 39
laciniatus- 18
Lacistemaceae- 160
lacteus- 40
Lactoridaceae- 96
lacunosum- 20
laeve- 20
laevis- 7, 23
Lagerstroemiaceae- 196
Lamiaceae- 248
lamina- 10, 11, 40
Laminaal- 46
laminales- 46
lanatus- 24
lanceolata- 14
Lancetvormig- 14
Lange loot- 8
Langharig- 24
Langstijlig- 44
Langwerpig- 14
lanosus- 24
lanuginosus- 24
lapideum- 55
Lardizabalaceae- 102
Laricoideae- 88

lateralis- 3,17-26
lateraliter-43
lateritius-41
Lauraceae- 100
Laurales-99
Lawsoniaceae- 196
Lectotype- 60
Lecythidaceae- 199
Leeaceae-217
leerachtig-20
legumen- 52
Leguminosae- 188
Lemnaceae- 283
Lennoaceae-241
Lensvormig-46
Lentibulariaceae-247
Lenticel-23
lenticella-23
lenticulare-46
lepidotus- 24
lepis- 24
Lepuropetalaceae- 180
Levensduur-2
Levensvormen-213
Lichtgrijs-41
Liervormig- 14
Liggend-8
lignosa- 2
ligula- 10
ligulata-40
lilacinus-41
Lilaeaceae-261
Liliaceae-261
Liliales-261
Liliatae- 257
Liliidae-257, 261
Liliiflorae- 257,261
limbus- 57
Limnanthaceae- 230
Limnanthales- 230
Limnocharitaceae- 258
Linaceae- 227
Linales-230
linearis- 14
Links-48
Linksdekkend-36
Linnaeus-62
Lintvormig- 14,40
Liquidambaraceae- 125
Lissocarpaceae-246
Loasaceae- 164

loculamentum-41
loculicida- 52
Loganiaceae- 235
lomentum- 52
longitudinaliter-43
Loodgrijs-41
Loofblad- 10
Lophiraceae- 146
Lophopixidaceae- 214
Loranthaceae-209
lorata- 14
Losbladig- 37, 39,40
Loxsomataceae- 102
Lowiaceae- 278
Luchtwortels-4
lunata- 14
lunulata- 14
luridus-41
lutescens-41
luteus-41
Lyginopteridaceae-83
Lijnvormig- 14
lyrata- 14
Lythraceae- 195
macrostylus- 44
Magnoliaceae- 96
Magnoliales-95
Magnoliatae- 95
Magnoliidae- 94
Malaceae- 187
Malesherbiaceae- 161
Malpighiaceae-232
Malpighiales-231
Malvaceae- 155
Malvales- 152
Manlijk- 34
Marantaceae-277
Marcgraviaceae- 149
Marginaal-46
marginalis-46
margo- 11, 18
Martyniaceae-243
masculus- 34
masker-40
Mayacaceae-273
Mediaanvlak-48
medianae- 10
Medullosaceae- 83
Medusagynaceae- 145
Meeldraad-28, 33,41
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Meeldraaddrager- 36
Meerjarig- 2
Meerzadig- 52
Melastomaceae- 200
Meliaceae- 226
Melianthaceae- 222
Melig- 55
membranaceum- 20
Memecylaceae-201
Menierood-41
Menispermaceae- 103
Menyanthaceae- 236
mericarpium- 52
mesostylus- 44
micropyle- 46, 54
microstylus- 44
Middelpuntvliedend- 29
Middelpuntzoekend- 29
Middelstijlig— 44
Middennerf- 17
Mimosaceae- 194
Misodendraceae- 209
mixta- 26, 29
moerbei- 51
Molluginaceae- 138
monadelpha- 42
Monimiaceae- 100
Monochasiaal- 29
monochasium- 31
Monocotyledoneae- 94, 257
monoeca- 34
monopetala- 40
monopyrena- 53
Monothecisch-41
Monotropaceae- 170
Moraceae- 122
Moringaceae- 114
mucosum- 20
mucronatus- 16
multiangularis- 7
multiennis-2
multifoliolatum- 21
multijugum- 21
multiloculare- 44
Musaceae- 276
Myoporaceae- 245
Myricaceae- 128
Myricales- 128
Myristicaceae- 99
Myrothamnaceae- 127
Myrsinaceae- 175
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Myrtaceae- 197
Myrtales- 195
Naakt-5, 33,51
Naakte knol- 5
Naakte knop- 26
Naaldvormig- 16
Naamgeving- 57
Nagel- 40
Najadaceae- 260
Najadales- 259
Namen van taxa- 63
napiformis- 3
Napje- 49
natans- 8
Navel- 46, 54
Navelpropje- 53
Navelstreng-46, 53
Nectarium- 36
Neerhangend- 9, 47
Negentallig-21
Nelumbonaceae- 107
Neotype- 61
Nepenthaceae- 157
Nerf- 11, 26
nervatio- 17
Nervatuur- 17
nervus- 11, 17, 26
Netnervig- 17
Netstructuur- 20
Neuradaceae- 187
neuter- 34
Niervormig- 14
niger-41
nitens- 20
nitidum- 20
niveus- 40
nodosus- 7
Nolanaceae- 242
Nomenclatuur- 57
Nomen invalidum- 69
Nomen nudum- 69
Nomina conservanda- 63,75
nonatum- 21
Nootje- 51
novemfoliolatum- 21
nucellus- 46
Nudum- 5, 26, 33
nutans- 8
nux- 51
Nyctaginaceae- 136

Nymphaeaceae- 106
Nyssaceae- 207
obcordata- 14
obdiplostemonus- 42
obliqua- 17
oblonga- 14
obovata- 14
obtrullata- 14
obtusus- 16
Ochnaceae- 145
ochraceus-41
ochrea- 10
ocrea- 10
Oenotheraceae-201
Okergeel-41
Octoknemaceae- 208
Olacaceae- 207
Oleaceae- 250
Oleales- 249
Oliniaceae- 196
olivaceo-brunneus-41
olivaceus-41
Olijfbruin- 41
Olijfgroen-41
Omgekeerd-47
Omgekeerd-driehoekig- 14
Oragekeerd-eirond- 14
Omgekeerd-hartvormig- 14
Omgekeerd-troffelvormig- 14
Omschrijving- 62
Omwindsel-29,32
Omwindselblaadje- 28
Omwindseltje- 32
Onafhankelijk- 18
Onagraceae- 201
Onbepaald- 29
Onderafdeling- 59
Onderfamilie- 59
Ondergedoken- 8
Ondergeslacht- 59
Onderklasse- 59
Onderlip- 39
Onderorde- 59
Ondersectie- 60
Onderserie- 60
Ondersoort- 60
Onderstam- 59
Onderstandig- 44
Ondervariëteit- 60
Ondervorm- 60

Ondoorschijnend- 20
Oneven geveerd-22
Ongelijk- 17
Ongeslachtelijk- 34
Ongesteeld- 11
Ongewapend- 24
Onvolkomen-45
onwettige namen- 71
opacum- 20
Open- 36
operculum- 52
Opgeblazen- 39
Opgewonden-28
Opiliaceae- 208
Oppervlakte- 20
opposita- 9
oppositio- 44
Opstijgend- 8,47
Oranje-41
Orbicularis- 13
Orchidaceae- 269
Orchidales- 268
Orde- 59
Orde-naam- 64
Ordo- 59
oren- 14
organisatie, internationale- 76
Orobanchaceae- 244
Orthografische variant- 71
Ovaal- 13
ovalis- 13
ovarium- 43, 44
ovata- 14
Overblijvend- 2
Overbodige naam- 72
Overhangen-9
ovoideum- 46
ovulum- 43,46
Oxalidaceae- 228
Paars- 41
Paarsig-41
Paeoniaceae- 144
palatum- 40
palea- 29
pallidus-40
Palmae- 284
palmatifida- 18
palmatiloba- 18
palmatinerve- 17
palmatiparta- 19
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palmatum-2i
Pandaceae- 211
Pandanaceae- 286
Pandanales- 286
Pandineae- 211
pandurata- 14
panduriformis- 14
Pangiaceae- 160
panicula- 32
Papaveraceae- 112
Papaverales- 111
Papierachtig- 20
Papilionacea- 40
Papilionaceae- 190
papilleus- 20
papillosum- 20
pappus- 39
papulosum- 20
papyraceum- 20
paracarp- 44
paracarpum- 44
paracorolla- 33
parallelinerve- 17
parasitica-5
parietalis- 45
paripinnatum- 22
Parnassiaceae- 180
Parottiaceae- 125
partitum- 19
Passifloraceae- 162
patens- 9
patulus- 9
Pedaliaceae- 243
pedatifida- 19
pedatiloba- 18
pedatinerve- 17
pedatipartita- 20
pedatum- 21
pedicellus- 28
pedunculus- 28
Peervormig- 46
Pellicieraceae- 149
pellucidus-41
Peltaspermaceae- 83
peltatum- 11
Penaeaceae- 205
pendulus- 7, 9, 47
penninerve- 17
pentachenium- 52
pentacoccus- 52
Pentaphragmataceae-251
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Pentaphylacaceae- 214
pentapyrena- 53
Penthoraceae- 178
Penwortel- 3
pepo- 53
perennis- 2
Perfoliaat- 17
perfoliata- 17
pergamentaceum- 20
perianthium- 33
Peridiscaceae- 160
perigonium- 33,37
Perigynisch- 37
perigynus- 37
Periplocaceae- 238
Perisperm- 54
perispermium- 54, 55
Perkamentachtig- 20
persistens-40
personata- 40
peruia- 26
petalum- 28,40
petiolatum- 11
petiolulus- n , 21
petiolus- 10, 11
Peul- 52
phaeus- 41
Philadelphaceae- 180
Philydraceae- 265
Phrymaceae- 248
Phyllanthoideae- 219
phyllocladium-8
phyllodium- 11
phyllogenus- 23
phyllotaxis-9
Phytocrenaceae- 213
Phytolaccaceae- 134
pilosellus- 24
pilosiusculus- 24
pilosus- 24
pilus- 3,24, 37, 39
Pinaceae- 86
pinna- 23
pinnatifida- 19
pinnatiloba- 18
pinnatipartita- 20
pinnatum-21
Pinoideae- 88
Piperaceae- 108
Piperales- 108
pistillum- 33,43

Pittosporaceae- 184
Pitvrucht- 53
Plaat- 40
placenta-45
plana- 18, 26, 27, 37
Plantaginaceae- 249
Plantenrijk- 59
plantula- 55
planus-8
Platanaceae- 125
Pleiochasiaal- 29
Pleiophyllum-37
plicata- 26
plietesialis-2
Pluim- 32
Pluimharig-24
Pluimpje- 55
Plumbaginaceae- 142
Plumbaginales- 142
plumbeus-41
plumosus- 24
plumula- 55
pluriennis- 2
Poaceae- 279
Poales- 279
Podocarpaceae- 86
Podophyllaceae- 106
Podostemaceae- 178
Poederig- 20
Polemoniaceae- 239
Pollen-41
polvachenium- 52
polyadelpha-42
Polycarpicae-95,102
Polygaam- 34
Polygalaceae-231
Polygales-23i
polygama- 34
Polygonaceae-141
polypetala-40
polysepalus- 39
Pomaceae- 187
pomum- 53
Pontederiaceae-265
Poortje- 46, 54
Porie- 43, 52
Portulacaceae- 139
porus-43, 52
Posidoniaceae- 259
Potamogetonaceae- 259, 260
Poteriaceae- 187

praemorsus- i6
Priemvormig- 16
primaria-3
Primulaceae- 176
Primulales- 175
Principe- 58
Prioriteit- 58, 62
procumbens- 8
prostratus- 8
Proteaceae- 205
Proteales- 205
Protoloog-61
pruinosum- 20
pseudobulbus- 9
Pteridospermales-83
Pterostemonaceae- 181
pubens- 24
puberulus- 24
pubescens- 24
Publikatie, geldige- 66
pulverulentum- 20
punctatum- 20
pungens- 16
Punicaceae- 196
puniceus-41
Puntig- 16
Purper-41
purpurascens-41
purpureus-41
putamen- 53
Pijlvormig- 14
pyrena- 53
pyriforme- 46
Pyrolaceae- 170
quadrangularis-7
Quiinaceae- 147
quinatum-21
quincuncialis- 36
quinquangularis-7
quinquefoliolatum-21
quintuplinerve- 17
racemeus- 29
racemosa- 29
racemulus- 32
racemus-31, 32
rachis-21
radicalia-2
radicalis- 4
radices- 4
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radicula- 55
radix- 3,5
Radvormig- 38
Radijsvormig- 3
Rafflesiaceae- 110
Rafflesiales- 110
ramosa- 4
ramulus- 8
ramus- 8
Ranales- 102
Rand- 11,18, 27
Rang- 59,62
Rangorde-59
Rank-4, 8, 23
Rankend- 16
Ranunculaceae- 104
Ranunculales- 102
Rapateaoeae- 272
raphe- 46, 54
Ras- 65
receptaculum- 28, 33, 36
Recht- 47
Rechts- 48
Rechtnervig- 17
Rechtop- 7,9
Rechtopstaand- 42,47
Rechtsdekkend- 36
reclinata- 28
Recommandatie- 58
rectinerve- 17
reduplicativa- 36
Regel- 58
Regelmatig- 34, 37, 39, 40
Regnum vegetabile- 59
regularis- 34, 37, 39, 40
reniformis- 14
répandus- 18
repens- 8
Resedaceae- 113
Resedales- 112
Restionaceae- 278
Restionales- 278
reticulato-venosum- 17
reticulatum- 20
retusus- 16
revolutus- 18, 27, 37
rhachis- 21, 28
Rhamnaceae- 216
Rhamnales- 211
Rhamnineae- 216
rhegma- 52
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rhipidium- 31
rhizogenum-7
rhizoma-5
Rhizophoraceae- 198
Rhoeadales- 112
Rhoipteleaceae- 128
rhomboidea- 14
Rhopalocarpaceae- 146
Ribesiaceae- 181
rima- 52
Rimpelig- 20
Roestbruin- 41
Rolrond- 7, 11
Rondachtig- 14
Rood-41
Rood aangelopen-41
Roodachtig- 41
Roodbruin-41
Roridulaceae- 184
Rosaceae- 185
Rosales- 177
Rose-41
roseus-41
Rosidae- 177
Rossig-41
rostellatus- 16
rostratus- 16
rosula- 3
rosulata- 9
rotatum- 38
rotunda- 14
rotundata- 14
Rozebottel- 51
Rozet- 9
rubellus- 41
rubens- 41
ruber- 41
rubescens- 41
Rubiaceae- 252
Rubiales- 251
rubicundus-41
rubiginosus-41
rufus- 41
rugosum- 20
rugulosum- 20
Ruitvormig- 14
runcinata- 14
Ruppiaceae- 259
Ruscaceae- 262
Rutaceae- 224
Rutales- 224

Ruw- 20
Ruwharig- 24
Rijdend- 11, 28
Rijen- 9
Saamhelmig-42
Sabiaceae- 223
Saccusembryonalis- 46
sagittata- 14
Salicaceae- 168
Salicales- 168
Salicorniaceae- 135
Salvadoraceae- 215
samara- 52
Sambucaceae- 253
Samengedrukt-7
Samengesteld- 10,43
Samengesteld blad- 21
Samengestelde aar- 32
Samengestelde steenvrucht- 53
Samengestelde tros- 32
Samengesteld scherm- 32
Samengevouwen- 26
Samenvoeging- 74
Samydaceae- 160
sanguinalis-41
sanguineus-41
Santalaceae- 208
Santalales-207
Sapindaceae- 221
Sapindales- 220
Sapotaceae- 174
Sappig-2i
Sarcolaenaceae- 152
Sarcospermataceae- 175
Sarcostigmaceae- 213
sarcotesta- 54
Sargentodoxaceae- 103
Sarraceniaceae- 157
Sarraceniales- 156
Saurauiaceae- 171
Saururaceae- 109
Saxifragaceae- 179
scabrum- 20
scandens- 8
Scharlaken-41
Scheef- 17
Scherm- 31
Schermvormige tros- 31
Scheuchzeriaceae-261
Schicht-31

Schildvormig- 11
Schisandraceae-95
schizocarpium- 52
Schotverbrekend- 52
Schotverdelend-52
Schroef- 31
Schub-24,29
Schubje- 39
Schutblad- 28
Schijf- 36
Schijnknol- 9
Schijnkrans- 31
Schijnvrucht- 51
Scitamineae- 275
sclerotesta- 54
Scrophulariaceae- 242
Scyphostegiaceae- 161
Scytopetalaceae- 156
Sectie-60
Sectio- 60
secunda-9
Selaginaceae- 245
semen- 53
semiamplexicaule- 11
semi-inferum- 44
semiteres-7
sepalum- 28,39
septemfoliolatum- 21
septemnatum- 21
septicida-52
septifraga- 52
septum-44, 45
Serialeknop- 26
serialia- 9
serialis- 26
seriata-9
sericeus-24
Serie-60
Series-60
serratus- 18
sessile- 11
sessilis-28
seta- 24
setosus- 24
setulosus- 24
siccus-51
Sikkel- 31
Silenaceae- 140
silicula- 52
siliqua- 52
Simaroubaceae- 225
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simplex- io, n , 31, 43
singularis-8
sinuatus- 18
Slingerend-8
Slijmerig- 20
Smilacaceae- 262
Solanaceae- 241
Solanales- 238
Sonneratiaceae- 196
Soort- 59
Soortaanduiding-62
spadiceus-41
spadix- 31
Sparganiaceae- 287
sparsa- 9, 28
Spatelvormig- 14
spatha- 28
spathulata- 14
Species-59
Species muscorum- 62
Speciesplantarum- 62
Speer- 33
Spermatophyta-81
Sphaericum-46
Sphaerosepalaceae- 146
Sphenocleaceae-251
spica- 30,32
spicula- 30
Spiesvormig- 14
spina- 4,8
Spinnewebachtig- 25
spinosus- 23
Spiraeaceae- 187
Spits- 16, 17
Spleet-52
Splitvrucht- 52
Spoelvormig-46
spongiosum-21
Sponsachtig-21
Spoor- 39
Sporofyl- 33
spurium- 44
squama- 5, 24,40
squamatus- 24
squamosus- 5,24
squamulosum- 39
Staartvormig verlengd- 16
Stackhousiaceae- 214
Stachyuraceae- 160
Stam- 59
stamen- 28, 33,41
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staminodium-41
Stamper- 33,43
Stamperdrager- 36
Staphyleaceae- 223
Starting-point-62
Steelblaadje- 28
Steenhard- 55
Steenrood-41
Steenvrucht- 53
Stekel- 23
Stekelharig- 24
Stekelig- 23
Stekelpuntig- 16
Stekend- 16
Stellariaceae- 140
stellato-pilosus- 24
stellato-tomentosus- 24
stellatum- 38
Stemonaceae- 265
Stempel- 43
Stengel-7
Stengelknol-5
Stengelloos-2
Stengelomvattend- 11
Stengelvoet-5
Sterculiaceae- 153
Sterharig- 24
Stervormig- 38
Steunblaadjes- 10, 39
stigma- 43
stimulans- 24
stimulus- 24
stipellae-21
stipula- 10, 39
stolo-8
Stomp- 16
Straalsgewijs- 34, 37,39
stramineus-41
Strasburgeriaceae- 146
Streliziaceae- 276
strigillosus- 26
strigosus- 26
Strogeel-41
strophiola- 53
Struik-2
Stuifmeel- 33,41
Stijl-43
Stylidiaceae- 251
stylus- 43
Styluscarinalis- 43
Styluscommissuralis- 43

Styracaceae- 173
Subclassis-59
Subdivisio-59
Subfamilie- 59
Subforma- 60
Subgenus- 59, 63
submersus-8
Subordo- 59
subrotunda- 14
Subsectio- 60
Subseries- 60
Subspecies- 60
Subtribus- 59
subulata- 16
Subvarietas- 60
succrescens-8
succulentum-21
suffrutex- 2
sulcatus- 7
sulphureus- 41
superpositio- 34
superum- 39,44
supervolutiva-27
suturalis- 43
sympetala-40
Symphoniaceae- 151
Symplocaceae- 173
synantherea-42
syncarpum- 44
Synoniem- 57
synsepalus- 39
syntepalum- 37
Syntype-61
Systemamycologicum- 62
Taccaceae- 266
taeniata- 14
Tak-8
Takdoren- 8
Takrank-8
Tamaricaceae- 166
Tand- 52
Tautoniem- 68
Taxaceae- 90
Taxales- 90
Taxodiaceae- 88
Taxon- 59
tegmen- 54
tegmentum- 26
tepalum- 28, 37
Teres-7, 11

terminales- 26
Ternair-64
ternatum- 21
Ternstroemiaœae- 149
Teruggerold- 18,27
testa- 54
Tetracarpaeaceae- 183
Tetracentraceae- 120
tetrachenium- 52
tetradynama- 42
Tetrameristaceae- 150
tetrapyrena- 53
Theaceae- 148
theca-41
Theineae- 145
Theligonaceae- 203
Theophrastaceae- 176
Therofyt- 3
theoretischdiagram- 49
Thunbergiaceae- 246
Thurniaceae- 275
Thymelaeaceae- 204
Thymelaeales- 204
thyrsus- 33
Tiliaceae- 153
Toegespitst- 16
tomentellus- 25
tomentosus- 25
Tongetje- 10
Top- 11, 16
torus- 33
Tovariaceae- 114
Tralienervig- 18
Transversaalvlak-48
transversaliter-43
transversim- 43
Trapaceae- 202
Trechtervormig- 38
Tremandraceae-231
triachenium-52
triangularis- 7, 14
Tribus- 60
tricoccus- 52
trifoliolatum-21
Trigoniaceae- 232
trigonus- 7
Trilliaceae- 262
triloculare- 44
Trimeniaceae- 100
triplinerve- 17
tripyrena-53
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triqueter-7
Triuridaceae- 267
Trochodendraceae- 119, 120
Trochodendrales- 119
Troffelvormig- 14
Trompetvormig- 38
Tropaeolaceae- 229
Trophophyllum- 18
Tros- 31
trullata- 14
truncata- 16, 17
truncus- 7
tuber- 5
tuberculatum- 20
tuberculum-7
tuberosum- 5
Tubiflorae- 238
tubuloso-campanulatum- 38
tubulosum- 38
tubus- 57
Tuil- 33
Tuitje- 10
tunica-5
Turneraceae- 160
Tussenschot-44
Tweebroederig-42
Tweehokkig-44
Tweehuizig- 34
Tweejarig-2
Tweejukkig- 21
Tweekluizig- 52
Tweelippig- 39,40
Tweemachtig-42
Tweeslachtig- 34
Tweetallig-21
Tweezijdig- 35, 39,40
Twijg- 8
Type-60, 69,71
Type-exemplaar- 60
Type-genus- 60
Typenmethode- 60
Type-soort- 60
Typhaceae- 287
Typificatie- 60
Typus- 60
Uitgerand- 16
Uitgeschulpt- 16, 17
Uitloper- 8
Uitstaand- 9
Ulmaceae- 120
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umbella- 31
umbella composita- 32
Umbelliferae- 233
Umbelliflorae- 233
Umbellula- 32
uncatus- 16
uncinatus- 16
undulatus- 18
unguiculatum- 40
unguis- 40
uniflora- 28
unifoliolatum- 21
unijugum- 21
unilateralia-9
uniloculare- 44
unisexualis- 34
urceolatum- 38
urens- 24
Urnvormig- 38
Urticaceae- 123
Urticales- 120
utriculus- 23
Vaatmerk- 46, 54
vagina- 10
Vahliaceae- 180
Valerianaceae- 253
Valsezaadrok- 54
Vals tussenschot- 44, 52
valva- 43,52
valvata- 36
Varietas- 60
Variëteit- 60
Vaste planten- 2
Vastgegroeid-42
Veelbroederig-42
Veelhokkig-44
Veeljukkig- 21
Veelkantig-7
Veeltallig-21
Veer- 22, 23
Veerdelig-20
Veerlobbig- 18
Veernervig- 17
Veerspletig- 19
Velloziaceae- 266
velutinus- 24
vena- 17
Verbenaceae- 247
Verbreed- 11
Verdikt- 18

veren- 23
Vergroeid- 17
Vergroeidbladig-37,39, 40
Vermiljoenrood- 41
vernatio-26
verrucosum- 20
versatilis- 43
Verspreid-9, 28
Vertakt- 4
verticillaster-31
verticillata-9
verticillatae- 133
Verzamelvrucht- 51
vexillum-40
Vezelig- 4
Vierkantig-7
Viermachtig-42
villosiusculus- 24
villosus- 24
Viltig-25
Vindelig- 20
Vinlobbig- 18
Vinnervig- 17
Vinspletig- 19
Violaceae- 161
violaceus-41
Vioolvormig- 14
virescens-41
virga- 8
virgula- 8
viscidum- 20
Vitaceae-216
Vlag- 40
Vlak- 18, 26
Vleesetendeplanten- 23
Vleeskleurig-41
Vleugel- 54
Vlezig-20, 21,53, 55
Vliezig-20
Vlindervormig-40
Vlokkig- 25
Vochysiaceae- 232
Voet-3, 11, 17
Voetnervig- 17
Voetvormig-21
Voetvormiggedeeld-20
Voetvorraiggelobd- 18
Voetvormiggespleten- 19
Volkomen-33,44
volubilis-8
voor-48

Vorm- 60
Vrouwelijk- 34
Vrucht-49, 51
Vruchtbeginsel-43
Vruchtblad- 28,33
Vruchtkelk- 39
Vruchtpluis- 39
Vuilbruin- 41
Vuilgeel-41
Vuurrood-41
Vijfkantig- 7
Vijfnervig- 17
Vijftallig- 21
Vijg- 51
Waaier-31
Wandstandig- 45
Ware tussenschotten-44
Warezaadrok- 53
Waterig-41,55
Waterloot- 8
Wellstediaceae-241
Welwitschiaceae-92
Welwitschiales- 92
Wettig-62, 66,71
Wigvormig- 14
Williamsoniaceae-83
Windend- 8
Winteraceae- 96
Winteranaceae- 97
Wit- 40
Wittig-40
Wit wordend- 40
woekerplant-5
Wollig- 24
Wortel- 3
Wortelbladeren-2
Worteldoren- 4
Wortelhaar- 3
Wortelhals- 3
Wortelknol- 7
Wortelmutsje- 3
Wortelrozet- 3
Wortelschede- 55
Wortelstok- 5
Worteltje- 55
Wortelvezel- 3
Wortelvoet- 3
Wrattig- 20
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Xanthorrhoeaceae- 262
Xyridaceae- 272
Zaad- 53
Zaaddrager- 45
Zaadhuid- 53,54
Zaadknop- 43,46
Zaadknopkern- 46
Zaadlob- 55
Zaadlijst- 45
Zaadnerf- 46, 54
Zaadrok- 54
Zaagvormig- 14
Zachtharig- 24
Zamiaceae- 82
Zanomiaceae- 163
Zeegroen-41
Zeventallig-21
Zilverwit- 40
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Zingiberaceae-276
Zingiberales- 275
Zittend- 11,28
Zoom- 37,40
Zosteraceae- 259
Zuigwortels- 5
Zwaard- 40
Zwaardvormig- 14
Zwart-41
Zwartbrufn- 41
Zwavelgeel-41
Zijdeachtig- 24
Zijdelings opgerold- 27
zygomorphus- 35, 39,40
Zygophyllaceae- 224
Zijknop- 26
Zijnerven- 17
Zijwortel- 3

