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GESCHIEDENIS

VAN DEN

KilFERBOOM VAN SUMATRA;
•VOLGENS

OP DAT EILAND GEDANE ONDERZOEKli\GEl\

J)\ F. JUNGHUHN,
.Zïd der Natuurkundige Commissie in Nederlandsch Oost-Indié'.

MEDEGEDEELD DOOR LIBRARY
NEW YORK

W. H. DE y R I E S Ei BOTANICAL

(» Sed haec arbor e daphneo

sanguine non est.")

Kaempf.

Toen Dr. Jünghdhn in 't laatst van 1848 met ver-

lof uit Indië hier te lande terag kwam, bestond eene

zijner eerste wetenschappelijke bemoeijingen in het

nazien van zijne aanteekeningeu betreffende den Kam-

ferboora van Sumatra, welken hij, tijdens zijne to-

pographische zending naar dat eiland , de gelegen-

heid had om na te gaan, en waardoor de geschie-

denis van dien boom in meerdere opzigteu anders
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uitkomt dan wij die tot hiertoe, door de nieuwere

reizigers, kenden.

Hij heeft mij die aanteekeningen toevertrouwd. Ik

bragt ze tezamen met het vroeger daaromtrent reeds

bekend gemaakte en wij nemen de vrijheid dit stukje

aan te bieden aan de belangstelhng van allen die

prijs stellen op de kennis van de natuur en de

voortbrengselen van onze rijke en schoone Overzee-

sche Bezittingen. Het door ons opgeteekende wen-

schen wij als eene bijdrage tot de kennis dezes

booms beschouwd hebben. Van zijne voortbreng-

selen zijn door ons, zoo verre wij daarover konden

beschikken, aan natuur- en scheikundige geleerden,

monsters aangeboden, met name de Heeren Prof,

A. H. VAN DER Boon Mesch te Leiden, G. J. Mdlder

te Utrecht, Dr. J. E. de Vrt te Rotterdam, en aan

den Hr. J. J. Biot te Parys, en wij moeten van

dezen omtrent dezelven nadere ophelderingen ver-

wachten.

Zijne Excellentie de Minister van Koloniën, de Heer

Pahud, heeft mij, ten einde de vroegere geschiedenis

van den handel in deze kamfersoort te kunnen op-

sporen, welwillend toegestaan dat inzage werd geno-

men van de Archieven der Oost-Indische Compag-

nie, welke bewaard worden te Amsterdam, terwijl

de Heer de Monnik, Agent van genoemd Ministerie

aldaar, die nasporingen op de meest ijverige en wel-

willende wijze bevorderd heeft.

De Heer A. L. Weddik, laatstelijk Gouverneur

van Borneo's Zuidkust, thans fungerend Secretaris



Generaal van hetzelfde Ministerie, die voor eeuige

jareu Resident van Ajer Bangis op Sumatra was,

en toenmaals zoo veel heeft bijgedragen om die lan-

den beter te doen kennen en het natuur-onderzoek

van dezelve te bevorderen, heeft de goedheid gehad

niet alleen om dit geschrift vóór de uitgave te wil-

len lezen en mij daarop zijne aanmerkingen wel te

willen geven, maar ook, om mij zeer belangrijke

aanteekeniugen betreffende dit onderwerp, doorZ. H.

Ed. G. op Sumatra gemaakt, schriftelijk mede te

deel en. Ik zal die in haar geheel mededeelen, waar-

door ik mij vleije van die bijdrage een niet onbe-

scheiden en een nuttig gebruik te maken.

Voor al deze blijken van medewerking bied ik,

zoowel aan Zijne Excellentie, als aan de Heeren

Weddik en de Münnik openlijk mijne dankbetuiging

aan.

Voor het overige moet ik, als niet gewoon mij de

wetenschappelijke ontdekkingen of werkzaamheden

van anderen toe te eigenen, verklaren, dat aan mij

van deze verhandeling naauwelijks eenig ander aan-

deel dan de zamenstelling toekomt, en dat, zoo de

historie dezes booms nu beter bekend is, dan vóór

dat dit geschrift verscheen, de eer daarvan moet

toekomen aan den verdienstelijken natuurkundige,

die zijn leven en gezondheid veil had om een geheel

onbekend en onveilig gedeelte van Sumatra te onder-

zoeken.

Na deze inleiding ga ik tot het onderwerp zelf

over.
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Men heeft reeds van ouds onderscheid gemaakt

tasschen den Kamferboom van Sumatra en Borneo

en dien van Japan en China. De Japansche of Chi-

nesche Kamferboom is Laurus Caraphora L. Hij

behoort tot de Laurier-gewassen. Het is een groote

en soms zeer dikke boom, reeds op den eersten aan-

blik te erkennen door zijne bhnkende drienervige

bladen. Men verkrijgt de kamfer uit dezen boom

deels door insnijdingen in den stam, terwijl het uit-

vloeijende vocht in bakken wordt verzameld. Dit

geeft de zuiverste kamfer. Deels wordt dezelve ver-

kregen door uitkoken en destilleren van het hout, in

een ijzeren pot, die den vorm van een ketel heeft,

die van een deksel voorzien is of door een anderen

langwerpigen ijzeren pot, die met stroo of riet gevuld

is, gedekt wordt. De kamfer sublimeert door de

verhoogde temperatuur, hecht zich aan het strop,,

en wordt in den vorm van schijven naar Europa

gebragt. Dit is de tweede soort. Weleer werd de

kamfer alleen in Holland geraffineerd. Thans kent

men het procédé ook elders. Deze kamfer, in Eu-

ropa algemeen in den handel, is meestal laag in

prijs. Onderscheidene andere gewassen, inzonder-

heid uit de Lipbloemigen, Mentha, Salvia, enz» be-

vatten kamfer, maar in geringe hoeveelheid. Kam-

fer van de twee gemelde eilanden werd evenzeer als

de boom zelf reeds vroeg van een gelijksoortig voort-

brengsel en van een boom van Japan en China ver-

schillend geacht. De Sumatrasche en Borneosche

Kamfer hield men reeds oudtijds voor kostbaarder



en meer geneeskrachtig dan die van Japan, en nog

ten huidigen dage wordt de Sumatrasche kamfer

den Chinezen inzonderheid tegen zeer hoogen prijs

verkocht, terwijl de Japansche en Chinesche voor

weinige stuivers het pond verkrijgbaar is in den

handel.

Men vindt de meest uitloopende berigten over de

geschiedenis van den Sumatraschen kamferboom bij

de schrijvers van vroegeren en lateren tijd opgetee-

kend. Van die berigten kunnen enkele als geheel

met de waarheid strijdig, andere als onnaauwkeurig

en verre weg de minste als geheel juist worden be-

schouwd. Ze allen hier ten toetse te brengen zou

tot wijdloopigheid voeren. De voornaamste schrij-

vers evenwel over onze Oost Indien, die dit onder-

werp hebben aangevoerd, mogen wij niet onvermeld

laten.

Wij noodigen den Lezer uit ons zijne aandacht te

willen schenken bij de vermelding van hetgene wij

aangaande dezen boom en zijn product vonden op-

geteekend. Daarbij moeten wij zeer kort zijn over

den Borneoschen kamferboom , waarvan men niets

met zekerheid weet, en mede over zijne hars of

gom, waarover de berigten almede zeer onzeker zijn

en verward.

Deze kamferboomeu van Sumatra en Borneo zijn

reeds op het laatst der 16'^« eeuw vermeld gewor-

den. Hetgene over dezelven naar ons weten het eerst

is geschreven, komt voor in de y^Eei'ste scheepvaart

ïf êer Hollafidsche natie naar Oost-Indi'é ^ 1595-7"j



te binden in : » Begin en Voortgangh van de Ver-

)) eenigde Nederlandsche Geoctroijeerde O. I. Com-

)-)pagnie; gedrukt in den jare 1646". Aldaar

leest men:

))Mea vindt tot Bantam ook die Camphora,

die zy Cafur » noemen , ende is van tvveederlei

soorten ; die eerste komt » in 't eylandt Borneo

))ende is verre de beste; de andere van Chinclieo

» in China , die op veel na zoo goed niet is ; want

» aan de boomen zoo groot als nootenboomen

» ende is de gom , die in 't binnenste van den

» stam groeit ende daar al sweetende met drup-

wpelkens zoo groot als geerstzadekens uitvloeyt.

» Die van China wordt gebracht in seeckere koecx-

))kens ofte bollen ende is zeer goeden koop,

wmaar één pond van Borneo geldt zoo veel als

)) 100 pondt van China , doch weten de Indianen

))den eenen wonderlyck wel met den anderen te

)) vermenghen 5
gelyck zy ook meest alle andere

)) waren meeslerlyck konnen vervalschen en den

» onervarenen daarmede bedrieghen." (Zie t. a. pi.

blz. 90).

Wat ons door Valentyn (Mich. Berkh) in het jaar

1680 daarover is medegedeeld, mag in meerdere

opzigten merkwaardig genoemd worden en bewijst

tevens, hoezeer die boom reeds toen der aandacht

werd waardig geschat.

MicH. Bernii. Valentyn deelt nagenoeg het vol-



gende over dit ondenverp mede (1), liem bekend

gemaakt (in 1680) door een berigt van Arent Syl-

vius :

))De kamferdragende boom komt in onder-

)) scheidene bosschen voor. Zonder eenige kultuur

))noch menschelijke hulp, groeit hij welig op

weven als alle andere boomen van het woud en

)) verheft hij zijnen hoogen en zwaren, onvertak-

))ten en regten stam en vormt eene niet zware

«kruin, die in evenredigheid tot den stam klein

)) is te noemen en met weinige en niet zware tak-

))ken voorzien is."

))De bladen zijn langwerpig en van ovalen

» vorm , voorzien met eene sterk verlengde punt

))(apice prolixe extenso). Zij zijn in droegen staat

)) donker groen van kleur. Zij zijn hard, taai

)) en rieken als kamfer. Dit geldt van den boom

» van Baros , want in dien van Java [dat is , van

» Japan], zijn de bladen geheel anders gevormd

))en veel grooter dan die van den eerstgenoem-

» den boom ," zoo als men bij Valenttn op pi. VII

zien kan.

»De schors is fraai en roodachtige als de boom

))Oud en dik wordt, valt deze met den inwendi-

))gen bast, dikwijls in groote stukken af; door

(1) India literala sen disserfationes cpistolicae, de planlis, arbo-

ribiis eet. Francof 1716 fol. p, 488. ibique dcscriplio arboris Cani=

phorifcrae e relatione Arent Sylvii.
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»dezö eigenschap kan men dien boom gedeelte^

))lijk van de anderen onderscheiden; bovendien

» heeft hij ook nog vaak wortels, die meestal tot

))eene manslengte boven den grond tot een vas-

))ten en dikken stam worden verzameld en zich

)) verlengen."

))De vruchten, die men om de bijna niet te

)) bereiken hooge toppen van den boom zelven,

)) schier niet bereiken kan, zijn meer aan bloemen

)) gelijk dan aan eene vrucht, daar zij voorzien

)) zijn van meerdere langwerpige en dikke ver-

)) schillend gekleurde, meestal roode, paarse, gele

))en groenachtige blaadjes, die de vruchten om-

» vatten even als in de Hollandsche hazelnooten

)> plaats heeft. Zij zijn voorzien met harde schil-

)) len ; de daarboven uitstekende blaadjes zijn

))niet puntig, maar met roode toppen voorzien

»en spreiden zich van boven uit als de bladen

))van de tulpenbloem. Deze vrucht (die even

)>als de bladen), naar kamfer smaakt, is niet

)) alleen nuttig voor geneeskundig doel, maar kan

)) tevens lot spijs dienen, en geeft, gelijk vele

«anderen vruchten, een goed confituur. De bos-

)) schen zijn gevaarlijk om in te dringen en de

«vrucht is daardoor niet gemakkelijk te v^rkrij-

» gen."

)) Indien deze boom dik en groot is geworden,

)) laat hij zijne hars niet uitstroomen gelijk de

» benzoë dit doet. Maar , in het inwendige of bij

))het merg of 't hart, bevinden zich van bene-
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)5den tot boven door de natuur vooitgebragte

)) spleten, in welke zich het eigendommehjk sap

«ophoopt, en hier bhjven eenige kleine deeltjes

«aanhangen die door tijdsverloop stremmen en

))als kleine vezeltjes of stukjes aan het hout

«aanhangen (1) en langzamerhand verdikken,

«naar gelang de boom meer zulke spleten heeft."

«Indien de toezigthebbenden over de kamfer-

«boomen gissen dat er kamfer in de boomen is,

«hetgene zij volgens zekere hen bekende teeke-

«nen zouden weten, dan laten zij die boomen

«vellen, ontdoen ze van de bladen en de schors

«alsmede het uitwendige hout tot aan het merg

«of 't hart, alwaar openingen of spleten zijn; zij

«verkleinen dit hout tot kleine stukjes, en daarin

)i doet zich de kamfer verwonderlijk schoon voor.

«Zij weten die met kleine werktuigen van het

«hout af te schrappen, en aldus verkrijgen zij,

«na voorafgegane zuivering van de afgeschrapte

« [camphorae ahrasae) (2) kamfer 1—1^— 2

—

»2| — 3 ponden, zeldzaam meer. Hiervan wordt

«gewoonlijk 1/20 als schatting betaald; van het

«overige blijven zij bezitters."

«Kamfer-olie, het eigenlijke sap van den boom,

«wordt door de openingen en holten van den

(1) Er slaat: »et in festucas aLciint, quae ligno adiiaerent."

(2) De geneeskundigen plegen oudtijds op hunne recepten Ie

schrijven: Camphora rasa. Eene uitdrukking welke vermoedelijk aan

dat afschrapen haren oorsprong ontleent.
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))boom uitgezweet en opgevangen
, en deze olie

))is zoo fijn, dat een papier daarmede doortrok-

»ken en bij de Tlam gehouden, onmiddelijk ont-

«brandt tot dat al die olie verteerd is. (2 Oct.

)) 1680)."

AY ij mogen niet onopgemerkt laten, dat Valentin

eene afbeelding heeft gegeven van de bladen van

een kamferboom van Baros , welke met de voor ons

liggende voorwerpen vrij wel overeenkomt; zoodat

het ons geenzins twijfelachtig is of de door hem ge-

noemde Arert Sylvius, naar wiens berigten dit hoofd-

stuk door Valenttn is opgesteld , werkelijk den baom

en het onderscheid met dien van Japan, gekend

hebbe (1).

Zeer merkwaardig zijn de aanteekeningen aangaan»

de dit onderwerp bij F. Valenttn , bij wien men van

den kamferboom het navolgende leest (2).

))Den besten Camferboom heeft men op de

«westkust van Sumatra, Tan Pj'ia?nan tot Ba-

))ros toe, eene landstreek op den Noord-Oosthoek

))van dat land gelegen, en sedert vijf en twintig

» jaren herwaarts heeft men die boom ook hier

»aangequeekt, onder den naam van Japanschen

» Laiiwrier-boom."

(1) Verg. biermede MiCH. Berjsh. Vaiestim. Hist, simpl. reform,

Libr. II. Secf. IV. p. 250.

(2) F. yALE>-TYy, Oud €71 JSieitw Oost-bidië III. 1726. foüo

p. 212.
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))Hij werd na zes of zeven jaren, omtrent twee

» vademen hoog en een been dik , maar met' er

» tijd hoog en recht , hebbende eene kleine kruin

))en veel dunne takjens, met enkele bladeren,

))die zeer wel naar een nagelblad gelijken en

)) zonder ordre aan deze takken staan, omtrent

))vier duim lang, een breed, boven glad, bene-

«den blaauwachtig en fijn geaderd, in 't midden

«eene dikke rib en ook dwarsribben hebbende.

)) De schors is dun en rosverwig, hebbende ook

)) vlerken beneden. Het blad heeft eenen specery

» smaak en riekt sterk naar kamfer. Deszelfs

«bloesem is klein en wit, gevende eene eyvor-

))mige vrucht als de hahelaai' -, doch zonder

)) smaak \ hoewel men die eeten kan , zoo wel

» groen als geconfijt.— Wanneer deze boom recht

» zijn Camfer geeft, w^ordt ons door de Suma-

» tranen verborgen gehouden. Dog dit is bekend,

» dat hij deze hars of gom 't geheele jaar door

)) geeft. Zij valt er niet overvloedig, en met geen

» grooter stukken, dan die van een lid eens vin-

))gers, die men tusschen de schors ontdekt en

»de cabeca of het hoofd noemt. De stukjes als

» Peper-korrels, noemen zij Bariga^ of de buik,

»en datgene, 't welk als zand en meel is, de

))Peo of de Toet.

)) Japansche kamfer valt veel slechter als die

))van Baros, en daar de eerste maar twee rijks-

» daalders 't pond kost, zoo moet men voor een

y> Kati malajoe^ doende drie hol landsche ponden,
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)) deitig of veertig rijksdaalders geven. De kam-

))fer zelf is zeer verkoelende."

Uit de raededeelingen van auteurs, welke slechts

grootendeels herhaalden wat reeds door vroegeren was

gezegd, zullen wij alleen datgene hier aanvoeren,

waarin zij van hunne voorgangers verschilden.

Hiertoe behoort eene mededeeling van Willem tl:^

E.HTNE aan Jic. Breyre , die in de hoofdzaak, hierop

neer komt (1).

)) Kamfer van Borneo verschilt van die van Ja-

))pan, maar niet veel van die van Sumatra. Die

)) van Borneo is niet zoo klaar en zoo helder als

))die van Japan, want de laatste wordt door su-

» blimatie verkregen. Enkele malen echter had

)) Willem tes Rht^e stukjes van die van Suma-

))tra en Borneo verkregen, maar tegen hoogen

)) prijs. De Borneosche kamfer is niet zoo vlugtig

)) als die van Japan. De berigtgever zegt niet te

)) kunnen begrijpen , ^^ aarom de Japanners en

)) Sinezen hunne kamfer zoo veel minder achten

» dan zij die van Sumatra en Borneo schatten
,

)) zoodat 1 pikol van 125 pond Japansche dik-

))wijls niet hooger gesteld wordt dan 1| pond

»Sumatrasche of Borneosche. Het verschil moet

)>in de kracht gelegen zijn. De Hollanders en

)) andere natiën gebruiken alleen de Japansche

» kamfer. De Japanners daarentegen gebruiken

(1) Jac. Bp.etnicS, Prodr. fascic. rar, plant. ged. 1680, tli-

que litera ad Jac. BPlEIX. p. 6.



J) hunne kamfer alleen in sraeerseisj pleisters, zal-

))veu, tegen velerlei uitwendige ziekten. Veel-

)) vuldig daarentegen bezigen zij voor inwendig

«gebruik de kamfer van Sumatra en Borneo, en

))er is bijna geen versterkend of zweetdrijvend

«geneesmiddel bij han in gebruik of het bevat

» kamfer, als schonk deze het levensmakend be-

-))ginsel aan de inwendige geneesmiddelen. De

))Japansche kamfer zou tienmaal vlugtiger zijn

))dan die van Sumatra, en de Japansche artsen

)) weten de verwisseling of vervalsching van beide

))goed aan te wijzen. Het is onjuist, zoo als

)) wordt voorgegeven, dat de inwoners op zeke-

«ren tijd van het jaar de boomen zouden gaan

«onderzoeken of zij alsdan tusschen den bast en

))het hout een inwendig gedruisch zouden hoo-

» ren , waarna zij in den bast insnijdingen zou-

))den maken, en waardoor de gom zou nitvloei-

))jen of uitdampen."

Maar, wat de inzameling van de kamfer van Su-

matra betreft, is de ondervinding van Willem ten

B:HTNE als Volgt:

))De inwoners snijden den bast van een' ou-

))den boom af en rieken dien. Zij kloppen dan

«tegen den stam en maken uit de kleur, den

«klank en den geur op, of die vol is van kam-

«fer al dan niet. Voorzien zij het eerste, dan

» houwen zij den geheelen boom af bij den wor-

«tel, nemen den bast weg, splijten het hout;

» daar w aar kleine spleten zijn of waar een kwast
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))is, dringt deze gom in en doet zich voor in

«korrels even als de lortenboom-terpeutija of

)) gestremde anijs-olie, of als zamenklevende visch-

)) schubben: een moeijelijke arbeid die niet veel

«oplevert. Het hout is niet zoo hard, als van

))den Japanschen kamferboom. De olie wordt

«verkregen uit den stam, als die boven den wor-

«tel doorboord wordt, vloeijende daar van zel-

» ve uit.

«De Sumatrasche kamfer is zeer duur, maar

«de prijs wisselt zeer af. Zij is ligt en zeer op-

« losbaar. Reeds door haren geur werkt zij ver-

« sterkend, enz."

In den jare 1683 gaf Hermasn Nicol. Grimm (1),

naar ons weten , de eerste afbeelding van den Suma-

traschen kamferboom. Die afbeelding is slecht, maar

eene der figuren (33) , zijnde een tak met de bla-

den, zou doen gelooven dat hij deze plantsoort voor

zich gehad heeft. Van eene andere figuur, die de

vrucht voorstelt, schijnt dit minder aannemelijk. Aan

zijn relaas ontleenen wij het volgende:

«Terzelfde plaatse (waar de Benzoë voorkomt)

«nabij Baros, maar niet tusschen het gebergte

«groeit deze boom. Hij is groot, hij ontwikkelt

«zijne takken geregeld en in eenen zeer sierlijken

«vorm; de bladen zijn groot en vlecschachtig,

«zij geven gewreven, eenen kamfergeur, die ech-

(1) Obs. de arhore Campliorae ^ in Miscell. ciir sive Ephem.

nal. Curios. 168?. p. 371. cum tal» fig. 33.



))ter weldra vervlugtigd wordt. Zijne vrucliteu

)) ziJQ groot en schoon als van een hazelnoot.

))Zij zijn langwerpig-roüd , met ecne dunne schil,

)) die ^veder even als de hazelnoot besloten ligt

)) in eene andere schil van eenen zeer schoonen

)) vorm ; deze heeft verschillende kleuren , als
,

))de roode, paarse, gele, groene; zij bedekt de

)) geheele vrucht en opent zich op de wijze van

))eene tulpenbloera. Bij de inzameling splijten

)) zij den boom en vinden de kamfer zeer fraai

)) gestremd als een fijn, gebladerd, kristalachtig

))zout, hetwelk zij van het merg dan afzonderen.

)) Uit een groeten boom wordt 1 2—2—2^ ten hoog-

))ste 3 ponden verzameld, 't geen slechts een

))catti van Baros maakt. Indedaad eene zeer ge-

))ringe hoeveelheid, welke bij ons ter naauwer-

))nood genoegzaam zou worden geacht om er zulk

)) een schoonen boom om te vellen. Indien even-

)) wel die menschen het destilleren verstonden en

» daartoe het hout in zeer kleine stukjes sneden,

«alsdan zouden zij eene veel grootere hoeveel-

whsid kamfer verkrijgen; want, niettegenstaande

»dit hout niet den geur van kamfer verspreidt,

» bevat het echter veel kamfer in zich. Dit blijkt

»bij het dwars doorzagen, en het hout is op

))het aanraken vet. Dit verstaan de Japanners

» beter."

Grimm houdt den Borneoschen boom voor dezelfde

soort. Hij noemt de geconfijte vruchten een goed

tegengift. Uit de bloemen en bladen wordt ook een
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aromatiek water en eene olie door overhalen of nit-

persen verkregen. Die olie is in het hout overvloe-

dig aanwezig."

De beroemde grondlegger der kennis van den

plantengroei in Nederlandsch Oost-Indië, George

RcMPH (1), heeft in het Amhoineesch Kruikhoek^

het eerst eene meer omstandige beschrijving van de-

zen boom gegeven, van welke wij kortelijk het onder^

staande zamentrekken :

» De Campherboom (zegt hij), groeit in 't wild,

)) zonder 's menschen toedoen. Hij is regt, hoog,

))en zwaar. Hij is aan de kruin bezet met wei-

))nige, en na proportie des booms ligte takken,

«met klijne, langwerpige, fijne blaadjes, die

))een lang uitstekend tipje hebben, van couleur

)>donlier-groen, en gedroogt zijnde, hard en taai,

)) nog eenigen reuk van kamfer behoudende. De

» scborsse des stams is dun, en rosverwig, door

«ouderdom van den boom afvallende, waardoor

» hij van andere boomen te onderscheiden is. Hij

«heeft mede vlerken van een mans hoogte aan

«den stam zich vergaderende. De vrugten, de-

» welke men wegens de hoogte der boomen qua-

«lijk krijgt, gelijken beter eene bloem, dan eene

«vrugt, met diverse, langwerpige, dikke blaad-

«jes, als schilfferen, met rood, purper, geel en

«groenachtige verwen verciert, die de vrugt op

«de manier als een hazelnoot omgeven 5 doch de

(1) G. rnimpliii 5 IlPtb. Amb. aiicf. cap( I.XXXIf. p. 67. ntj l.T^.
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» campher-vrugt is niet van diergelijke harde

«doppen gewapend als de hazelnoot, noch ook

«deszelfs overdekkende blaadjes met scherpe

»raaar ronde tippen, die zich boven de vrucht

))als tulpen openen, voorzien. De vrugten zijn

» bequaam , zoo wel in de medicyn al groen en

» geconfijt te eeten , en hebben gelijk de bladen

» een camphergeur. Als de boom zijn volkomen

«ouderdom heeft, levert hij zijn gom uit, doch

wniet van buiten als benzoin, maar van binnen,

» wanneer hij omtrent het hert van onder tot bo-

»ven toe scheurt, en de campher met dunne

))schilffertjes, als dun ijs, zich aan het hout hegt;

» dan vellen zij den boom , zuiveren hem van zijn

»lof en hart, splijten hem open tot op 't hert

» nabij de gedagte opening, hakken het hert in

» raooten. Zoo vertoont zich den campher zeer

)) vermakelijk in de aderen, die ze dan door fijne

» instrumentjes van zijn hout weten af te ligten
,

»en af te schrapen. Na gedane zuivering hebben

))zij 1—2

—

o ponden campher, zelden meer.

))Het gekloofde hout moet niet lange in de lucht

» leggen, want anders vervliegt den campher

» binnen 5 a 6 dagen, blijvende slechts een wei-

))nig campher-reuk aan het hout."

))De campher-olie werd verkregen, als men

» eene opening in den boom maakt, wanneer het

» uitdruipt, zijnde subtieldcr van deeltjes als den

» campher, zoodat een papiertje in de vettigheid

«gedompeld en ia brand gestoken, de vlam met
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»zülk een snelligheid voortgaat en de olie ver-

)) vliegen doet dat het te verwonderen is."

«Den campher verdeelt men in drie soorten;

wals calessa, zijnde stukjes als ijs; hariga^ zijn-

))de kleine schilfferen; en pee is het resteerende

)) klein goedje. Ieder betaalt men na zijne waar-

» dij , daarna worden ze w^ederom onder een ge-

«mengd, in groote kisten gepakt, digt toege-

» spijkert, werdende in kleine kisten met een

))Stroozak bekleed, anders vervliegt de campher

)) ligt , en de cabessa moet van het slechte goed

))haar voedsel hebben."

))De Japansche campher vervliegt zoo ligt niet,

» weshalven de compagnie den handel op Baros

)) verlaten heeft en naar 't Vaderland niet dan

)) Japanschen campher heeft overgebragt. De Si-

«neezen en particulieren zoeken daarentegen de

)) cabessa en voeren die met groote winst naar

«Japan, geldende het pond van 22—60 Rijks-

)) daalders, nadat de stukken groot zijn. Men

«betaalt 22—24 Rijksdaalders Catty Baros, maar

«als het gemeender slag is, zoo geldt het maar

«18 Rijksdaalders,"

De boven medegedeelde berigten had Rumph van

eenen persoon , die op de West-kust jaren lang het

gezag gevoerd heeft.

Onder de reizigers die, even als Jünghuiin , doch in

vroegere jaren, de Battas-landen hebben bezocht,* is

Charles Miller, zijnde de zoon van den bekenden

schrijver van dien naam, die ons omtrent meerdere
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onderwerpen het eiland Sumatra betreffende lieeft

ingelicht (1).

Hij verhaalt dat, onder anderen, de campher-

boomen in de Battas-landen in groeten overvloed

voorkomen ^ dat het boomen zijn , zoo groot als de

grootste eiken soms 100 voet hoog; dat het gewoon

timmerhout is; dat de kampher voor zeer hoogen prijs

wordt verkocht; hij geeft botanische kenmerken op,

die op den boom allezins passen; enz.

Zeer belangrijk is hetgene door Eschels-kroon
,

voormalig Resident te Ajer-bangies op Sumatra , is

medegedeeld, wegens den handel in kamfer (2), eene

stof van welke hij zegt: )>dat zij naast het goud

)>en de peper zeer aanzienlijke takken des koop-

)) handels uitmaken; en dat het kantoor te Baros

«destijds alleen om de kamfer en benzoin werd

«aangehouden." Hij onderscheidt drie soorten van

kamfer, aan welke hij echter andere namen toekent

dan RoMPH gedaan heeft, te weten:

)) Capalla , kop , of eerste soort.

))Atüa, het lijf, tweede, en

» Kakki , de voeten , derde en slechtste soort.

))Bij den inkoop is de grootste oplettenheid

(1) Extracts from several letters from Mr. CHiRlES MULER

,

giving some account of the interior parts of Sumatra^ etc. in

Phii. (rans. vol. 68, p. 1, p. 161—170—1778.

(2) Beschrijving van het eiland Sumatra^ inzonderlieid ten

aanzien van deszelfs koojyhandel , door den Hr. AdoLPH Eschels-

KROON. Uit Jict Iioogdiiilsch vertaald. Te Haarlem bij C. II. BoaN,

1783. p. 61—3.
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Bnoodig, om door bedriegelijke leveranciers niet

» te worden bedrogen. Tot eene kist, gelijk door-

)) gaans in den handel gebruikt wordt , behooren.

» 125 ponden , of één pikol , welke 100 Chinee-

))sche catjes bedragen en op de volgende wijze

«verdeeld zijn:

» 62ï pond Capalla.

ï> 32j » Awa.

» 30 » Kakhi de voeten , derde en slecht-

))ste soort.

» Naar de hoedanigheid der soort rijst of daalt

» de prijs en klimt soms op van duizend tot twee-

» duizend rijksdaalders. Men ontfangt voor 1

» picol 150 pond, maar men moet die naderhand

» met citroensap en heet water wassen om dezelve

» van alle vuiligheid te zuiveren en regt wit te

)) maken ; want hoe blanker en glanziger de kam-

))fer is, zoo veel te hooger is de prijs; koopt

» men die uit de eerste hand , dan is men vooi^

walle bedrog zeker, maar, in gevalle men die

)) van de Alchiners haaien moet, dan heeft men

» alle mogelijke omzichtigheid noodig , want deze

)) weten dezelve met dammer, aluin, en andere

«ingrediënten zoodanig te vervalschen, dat niet

))dan alleen de proef met kokend water den koo-

))per gerust kan stellen. De kamfer wordt van

)) deze kust, zoowel door de Compagnie als door

«particulieren kooplieden na Batavia gezonden

» en aldaar aan de Chineezen verkogt , die dezel-

» ve nogmaals zuiveren of op nieuw vervalschen
,
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» alsdan naar China en van daar naar Japan

)) zenden ; doch de Compagnie zendt die met hare

«eigene schepen ook direct derwaarts en de kist

))word er gemeenlijk van 2500—3000 Rijks-

)) daalders toe verkogt, alzo de Japanners, deze

)) kamfer van Baros noodig hebben, om daarmede

» de hunne goed te maaken. Het is bekend dat

)>op Japan veel kamfer wordt gevonden, maar

» deze deugt niets , tenzij dezelve met die van

)) Baros vermengd is,"

))Van den afval of de allerslechtste kamfer,

«wordt eene zoort van olij gemaakt, die zeer

«goedkoop is; twee en twintig en een halve

» kannen van dezelve kosten geoicenlijk 5-6 daai-

))ders. Men oordeelt den tijd waarin deze kam-

))ferboomen bloeijen, wegens derzelver verba-

))zend heete uitwaseming, voor de ongezondste

« van het gansche jaar. Ik kan ook uit eigen

» ondervinding betuigen (zegt E.) , dat ik nooit

)) ondraagelijker en doordringender hitte gevoeld

))heb, als onder deze boomen in derzelver bloei-

))tijd."

))In het contract dat de Compagnie met den

» Koning van Baros gesloten heeft , had deze zich

)) verbonden , om jaarlijks door zijne onderda-

))nen, zes picol kamfer voor de som van 500

«Rijksdaalders ofƒ 1200— , zijnde 500 Daca-

«tons ofƒ 945.— hoilandschc guldens aan de

)) Compagnie te leeveren. Deze hoeveelheid is toe-

» reikende voor Japan ^ alwaar de Compagnie
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))cene winst van ten minste 2000 Rijksdaalders

» op elke kist geniet en op de geraffineerde kam-

» fer welke zij van daar terug ontvangt en ver-

» volgens van Batavia na Europa zendt , wint

» zij vrij meer dan dubbel kapitaal,"

Met de berigten aangaande den bloei van dezen

handel op het tijdstip van hetwelk Eschels-kroon

gewaagt, stemmen overeen de mededeelingen door

Jhr, Ridder de Stcers onlangs bekend geworden, uit

welke blijkt dat in de jaren 1750—60 de handel

in kamfer, ten bedrage van 7.937 pond, eene som

opleverde aan de O. I. Compagnie van/ 153,490.—

,

en dat die kostbare en niet vervliegende kamfer van

Baros inzonderheid voor de Chinesche markt ge-

zocht was (1). — De inkoop van benzoë bedroeg

in denzelfden tijd / 280.000.— , d. i. in 10 jaren.

De bekende Engelbert Kaempfer heeft den kam-

ferboom van Japan gekend als onderscheiden van

dien van Sumatra en Borneo, en heeft geweten dat

beide die boomen niet tot hetzelfde geslacht der Lau-

rieren behooren. Van den laatstgemelden zegt hij:

yised haec e daphiieo sanguine non esV (2).

Boerhaave verklaarde dat de kamfer in de heetste

landen verkregen wordt uit eene eigene boomsoort,

en in deze zit tusschen 't hout vooral bij de schors,

(1) De vestiging en uithreiding der Nederlanders ter West-

kust van Sumatra door Jhr. H. J. J. L. DE SiD£RS, uilgeg. door

P. J. Veth. I. 1849.

(2) liNG. Kaempfer, Amoenitates exoticae^ p. 770.
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in eene kristalachtige klomp, zijnde de beste soort

van Boraeo en Ceylon (1).

De Raad van Indië Mr. J. C. M. Radermacher,

die in zoo vele opzigten verdienstelijk geweest is ten

aanzien van de Nederlandsche Oost-Indische Bezittin-

gen , vooral ook door het aanmoedigen van weten-

schappelijke onderzoekingen, en door het uitgeven

van talrijke geschriften Indië betreffende, heeft van

den Suraatraschen kamferboom slechts weinig te

boek gesteld. Hij deelt eeniglijk mede, dat de kam-

fer op de Westkust van Sumatra werd verkregen

door insnijdingen in eenen boom , die van een ge-

heel ander geslacht is dan de Japansche kamfer-

boom; dat het blad geheel ongeribd is; dat de bloe-

men zonder kelk zouden zijn; doch dat hij slechts

naar onvolkomen voorwerpen , hem in 1778 door

den Hr. Siberg bezorgd, kon oordeelen en er, niet-

tegenstaande alle aangewende moeite, geene betere

had kunnen krijgen (1).

Elders , zegt dezelfde Heer Radermacher , van Bor-

neo sprekende, dat, behalve paarlen , vogelnestjes,

rijst, slaven, ook nog onder de handelsartikelen be-

hoort kamfer; dat de Borneosche kamfer de aller-

beste is; dat daarop volgt de Sumatj'asche van Ba-

(1) Chem. lome 11. p. 247.

(2) BescTirijving van het eiland Sumatra, in zoo verre het-

zelve tot nog toe hekend is. Door Mr. J. C. M. Uadermacher. Zie

Verh. van het Batav. GenootscJiap aan Kunsten en Wetensch.

Ill Deel. p. 27. 1785.
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vveilie beide ais eene zuivere gom uit eenen tot

nog toe onbekenden boom wtyfert" enz. (1).

De Heer Radermacher beeft echter later een voor-

werp (naar 't schijnt van Suni-atra) bekomen , 't geen

daarna gebezigd is tot het maken der afbeelding,

w^elke wij den bekenden natuarhistorie-schrijver Dr.

M. HoDTTDTN te danken hebben en die ongetwijfeld

de beste is, welke tot nog toe van deze merkwaar-

dige plant is gegeven, en die, ook wegens de naauw-

keurigheid, de later gegeven figuur van Colebrooke

verre overtreft. Hoüttütn heeft echter blijkbaar de

bloem slechts gedeeltelijk gekend. Hij heeft eenen

tak met afwisselend staande bladen voorgesteld (met

den steel) 0.09 lang en bijna 0.05 breed, en boven-

dien eene jonge en eene roeer gevorderde vrucht,

alle welke figuren even als de opgegeven kenmer-

ken, geen twijfel hoegenaamd overlaten, omtrent

hetgene door Hoüttüyn bedoeld moet zijn (2).

(1) Beschrijving van het eiland Borneo, voor zoo verre het

tot nog toe beleend is. Door Mr. J. C. M. Radermacher. Verh,

van het Bat. Gen. enz. IL 127. (van Iieïzelfde deel, in 1826 voor

de derde maal herdrukt, p. 1). Men zie voorts: The Sketch of

Borneo by the late Dr. Leyden. Trans, of the Batav. Society of

Arts and Sciences. Vol. VII. Bat. 1814. Dil is eene bijna letter-^

lijke vertaling van Radermacher's geschrift.

(2) De echte Benzoin-boom en Kamfer-boom van Sumatra;

beschreven door M. HOCTTUYN, p. 257. Deel XXI. der Verh. van

de Holl. Maatsch. der Wetenschappen 1784. pi. VIII. Ej. Nat.

Bistorie, 11 Deel, 2de stuk bl. 338.

Men zie verder : Gdiiï,. Th. Ratnal , Hist. Phil, et politique

des Etallissements et dn Commerce des Europeè'ns dans les hi'

des. Gcnève 1781. I. 234—236.
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De jonge Gaertner heeft, naar eenige vruchten uit

de verzameling van den edelen voorstander der kruid-

kunde, Sir Joseph Banks, en afkomstig van den Heer

Macdonald, van Ceylon (?), een geslacht Bryohala-

nops opgesteld, tot hetwelk de kamferboom van Su-

matra behoort. Maar, daar deze kruidkundige niets

stelligs omtrent zijne soort opgeeft, is het onmoge-

lijk om te bepalen of er eenig soortsonderscheid be-

staat al dan niet, tusschen de door hem bedoelde

plantsoort en die van Sumatra , welke later door an-

deren soortelijk is onderscheiden geworden (1).

Er is over den Sumatraschen kamferboom eene

mededeeling gegeven in het jaar 1818, die in meer-

dere opzigten belangrijker is dan eenige tot dat

tijdstip gegevene (2). Zij is afkomstig van den Heer

CoLEBROOKE, dic , volgcus mij gedane mededeelin-

gen , niet opzettelijk beoefenaar der kruidkunde was.

Reeds in het vierde deel der aangehaalde Besea?^-

ches was de kamferboom vermeld als groeijende aan

de noord-westzijde van Sumatra. Daarbij werd de

plant beschouwd als eene laurier-soort, 't geen blijk-

baar eene dwaling is. Vermits nu, tot dusverre,

het soorts-karakter van dien boom van Sumatra,

onbestemd en de generische bepaling twijfelachtig

was, hadden de kruidkundigen in ludië reeds lang

(1) C. F. Gaertner. Supplem. Carpologiae. Vol. III. p. 49.

(2) On tJie Dryobanalops Campliora ^ or Camphor-tree of Su-

matra, bij H. J.CotEBROOKE Esq. Zie: Asiatick Researclies. Vol.

XII. London 1818. p. 537.



26

den wensch gevoed om in dit opzigt eenige nadere

tenniste erlangen. De pogingen, door Dr. Roxbcrgh

inzonderheid, aangewend om zich levende planten te

verschaffen met vrucht, waren, althans bij zijn ver-

trek uit Indië, niet geslaagd. Hij ontving echter eene

ruwe schets van de vrucht en het blad en grondde

daarop zijne Shorea cam^pJiorifer^a ^ welke hij aldus

bestemde (1): «de bladen eirond, langpuntig, even-

)> wijdig-nervig
,
glad, de bloemen okselstandig." Zijn

berigtgever was John Prince Esq. te Pappanooly.

Na Roxburgh's afteize naar Europa ontving de Heer

CoLEBROOKE vau deuzelfdcn correspondent een aantal

zaden en eenige levende planten, die echter niet

lang behouden bleven. Het onderzoek daarvan be-

wees buiten allen twijfel, dat dit gewas behoort tot

Dryobalanops van den jongen Gaertner en dat het

niet onwaarschijnlijk is, dat deze dezelfde soort is als

die van welke het door hem onderzocht voorwerp

afstamt, en waaraan hij den naam geeft van Dryo-

halanops aromatica. De door Gaertker ontvangen

berigten nu, zouden doen gelooven dat zijn voor-

wierp van Ceylon afstamt, met de aanduiding dat

de bast dezes boom de echte en beste kaneel is. Dit

laatste echter moet in allen deele voor onnaauwkeurig

worden gehouden, daar het bepaald zeker is, dat de

beste kaneel uitsluitend afstamt van eene plant uit

de afdeeling der Lauriergewassen.

Dat Colebrooke de plant van Gaertker stellig

(1) Roxburgh. Tl. Ind. IT. 1832. 617.
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voor identisch met de zijne zou hebbca gehouden,

dit blijkt, dunkt ons, niet. Daarentegen komt ons

de wijze van handelen aannemelijk voor, die door

CoLEBROOKE IS govolgd , om eono nieuwe benaming

aan te nemen voor de plant van Sumatia , daar al-

thans het soortskarakter der Gaertnersche soort on-

zeher is, en hetzelve niet is bekend geworden, ter-

wijl het ook niet hon gegeven worden, alzoo het

onaannemelijk is dat Gaertner iets anders zal gehad

hebben dan eene vrucht. Het was dan ook op die

gronden , dat Colebrooke heeft voorgesteld den naam

van Dryohalanops Camphora te bezigen , tot dat

de identiteit van de Sumatrasche plant met die van

welke Gaertner gewaagt, zou zijn uitgemaakt. Men

zal die handelwijze van Colebrooke voorzigtig moe-

ten noemen, en voorloopig den boom van welke

Gaertner heeft gewaagt, niet dan twijfelachtig soor-

telijk moeten rangschikken tot de soort van Cole-

brooke.

Deze laatste schrijver hoezeer geen botanist van

professie, heeft toch voor de kruidkunde verdien-

sten; want, hij was Superintendant van den tuin te

Calcutta, terwijl Roxburgh tijdelijk naar Europa was

vertrokken. Colebrooke zag de bloem evenmin als

Gaertner of Hodttütn of eenig ander botanist er

eene gezien hadden.— Er bleef echter bij Colebrooke

geen twijfel of de kamferboom eene plaats moet heb-

ben in dezelfde natuurlijke groep als de geslachten

Shorea^ Dipterocarpus en Yateria, waarbij ook

Hopea m.oest worden gevoegd, alle welke gewassen
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door den schrijver zijn gebragt tot de natuurlijke

groep der Guttlfei^ae , door Jüssieïï gevestigd , welke

boomen bevat, die specerijachtige en zaïnentrekken-

de beginselen hebben. Van dit gevoelen is men later

op goede gronden afgeweken. Het verdient niette-

min vermeld te worden, dat reeds Colebrooke gewag

maakt, dat uit Sho7^ea rohusta en Zamhuga, of wei-

ligt S. Tumhagaia R^xb. (FL Ind. IL 617) hars

verkregen wordt, die bij de Engelschen in Indië

dammer genoemd wordt en bij de marine in gebruik

is als pek. Dipterocai^pus costatus^ turhinatus^

incanus, alatus en vermoedelijk ook andere soorten,

geven eene soort van balsem, welken men in Indië

met den naam grajan bestempelt, of ook wel met

dien van bosch-olie. Yateria indica geeft eene soort

van copalhars. Van Yateria lanceaefolia hebben de

Indiërs eene hars, van welke zij bij hunne godsdien-

stige plegtigheden gebruik maken.

De bijzonderheden door Colêbrooke, omtrent de-

zen boom en zijne voortbrengselen vermeld, laten

wij hieronder volgen:

)) Hij groeit in het wild in de bosschen en komt

)) overvloedig voor achter Ajer Bongey, en noor-

)) delijk tot Bacougan, alzoo tot op een' afstand

» van 2S0 Engelsche mijlen. Hij kan worden

» gerekend onder de hoogste en dikste boomen

«welke aan deze kust groeijen en van welke er

)) onderscheidene 6-7 voet middellijn hebben.

«Alvorens de boom zulke dimensien verkrijgt

j
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» wordt zijn leeftijd, bij gissing, geschat op— (1)

)) jaren. Maar de boom kan reeds wanneer hij

))2|- voet middellijn heeft, kamfer voortbrengen."

» Dezelfde boom , uit welken men de kamfer-^

)) olie laat vloeijen , zou , indien hij onaangeroerd

wware gebleven, kamfer hebben voortgebragt
,

»en zulks vermits die olie wordt verondersteld

)) te zijn de eerste toestand van de vorming en

«het ontstaan der laatste. Bij gevolg, kan het

)) niet verwonderen dat de olie in jongere planten

)) bij voorkeur voorhanden is , de kamfer daar-

«entegen in meer volwassene. De inboorlingen

» hebben geene zekere kenmerken om te kun-

»nen aanwijzen of een boom deze of gene bevat,

«hoewel er onder dezelven voorkomen die op

» zoodanige kennis aanspraak maken ; zij kunnen

» echter daarvoor de gronden niet aanwijzen. Zij

«spreken slechts van droomen, die ze, uit bij-

» geloof, houden voor onfeilbaar. Intnsschen ver-

)) zekert men , dat hunne aanwijzingen van de

» kamferboomen in den regel een beter gevolg

«hebben, dan die van anderen, die op goed

» gelnk zoeken. Vermoedelijk heeft blindelings

«het toeval hen dikwerf gediend en zij hebben

«alzoo eene zekere soort van vermaardheid ver-

» kregen. Beide , de olie en de kamfer worden

\)in het hart van den boom gevonden, nemende

(1) CoiEBROOKE heeft het aantal jaren niet vermeld, vermoedelijk

omdat de opgaven in dit opzigt zoo uiteenloopen.
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«aldaar de ruimte in, die door het merg wordt

«ingenomen in andere gewassen. Die ruimte ech-

))ter, waarin zich in de kamfer bevindt, strekt

))zich niet uit tot de geheele lengte van den

))boom. Men treft die op afstanden van elkan-

))der aan, in kleinere gedeelten van 1

—

1| voet."

)) De manier om de olie uit den boom te ver-

» krijgen, bestaat eeniglijk in het maken van

))eene diepe wonde met de billiong of Malay-

))sche bijl, ongeveer tot op eene hoogte van

))14—18 voet van den grond tot het hart, al-

))waar dan eene diepe insnijding gemaakt wordt

))met eene kleinere opening; indien nu de olie

»in den boom is, stroomt zij er dadelijk uit en

» wordt opgevangen in bamboes of in andere

)) daartoe geschikte voorwerpen. Op die wijze nu

«worden een aantal kamferbooraen in deze bos-

)) schen verwond , alvorens men een geschikt voor-

)) werp aantreft. De kamfer verschaft men zich

» op gelijke wijze. Men snijdt de boomen in
,

» tot op het hart , op gelijke hoogte als boven

))is gemeld, tot dat men de kamfer ontdekt.

)> Aldus worden er konderdeii boomen verminkt

»vóór dat de boom ontdekt is, welken wenscht

» te vinden. Indien men nu dien boom eindelijk

«aantreft, dan woidt hij geveld, gehouwen in

)) stukken van eene lengte als een vadem ; deze

» worden weder gespleten en dan vindt men de

«kamfer in het ha/'t en deze beslaat daar de

» dikte van een mans arm !
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))De opbrengst van eenen boom van geraid-

))delcle grootte is bijna acht china catties of bijaa

» 11 (Eng.) ponden; terwijl men van eenen groo-

» ten boom de dubbele hoeveelheid verkrijgt. De

» aldus verkregen kamfer wordt se tantong ge-

))naamd. Ingesneden boomen, welke in dien

» staat blijven staan, leveren vaak na 7 of 8

«jaren kamfer op, en men onderscheidt die dan

)) door den naam oogar , waarvan evenwel het

» uiterlijk minder schoon is. De soorten van kam-

)) fer, genaamd helly en foot zijn het schraapsel

))van het hout hetwelk de kamfer omgeeft."

Na CoLEBROOKE kcuncn wij, buiten Jdnghühn, twee

reizigers die op Sumatra onderzoekingen omtrent dit

onderwerp hebben gedaan en die deze aan de ge-

leerde wereld hebben medegedeeld. Zij zijn, de vroeg

aan de wetenschap ontrukte Engelsche reiziger Jack,

en onze verdienstelijke landgenoot de Hr. Dr. P. W.
Korthals, voormalig Lid der Natuurkundige Com-

missie in Oost-Indië, die steeds voortgaat de vruch-

ten zijner onderzoekingen in Indië en van zijne naauw-

gezette waarnemingen mede te deelen.

De Heer William Jack (1) gat eene uitvoerige en

naauwkeurige geslachts- en soortsbeschrijving van

den kamferboom, vooral naar Colebrooke gevolgd,

maar door eigene aanschouwing van deze boomen op

(1) Description of Malayan jtlants^ in Sir WlLLUM JiCKSON

Hooker's Companioji to the botanical Magazine^ Vol. I. 1835.

253.



Sumatra, in de bosschen zelve, naauwkeurig bevon»

den, hoewel hij ze niet zag bloeijen, 't geen naar

de door Jack ingewonnen berigten, slechts eens in

de drie of vier jaren zou plaats hebben. Hij geeft

verder de beschrijving van de bloemen der bloei-

jeude voorwerpen die hij gezien heeft, en vermeer-

derde alzoo de kennis aan deze plant, met die van

dealen welke Colebrooke niet gezien had. Hij deelt

mede dat de kamferboom tot de Battaslanden be-

perkt is, en zich zou uitstrekken tot ongeveer ander-

halven graad boven den equator. Die boom zou zich

in Borneo bevinden, op bijna gelijken breedte-pa-

rallel. Jack schrijft dat hij zelfs reden heeft om te

gelooven , dat er van die boomen zich eenige bevinden

in de nabijheid van Singapore en Johore. De kam-

fer zou haren zetel hebben in het inwendige , of in

het hart van den boom.

De Heer Korthals was, na den Generaal-Majoor

VAN DEN Bosch, van wien'wij slechts korte berigten

hebben (1), onder de Nederlandsche reizigers de eer-

ste die eene opzettelijke mededeeling omtrent dezen

boom heeft gegeven, in zijne belangrijke verhandeling

over de Dipterocarpeae (2). Hij bekwam, geduren-

(1) JSederl. Bezittingen in Azia , Amerika en Afrika., Ams(.

1818 2de deel. pag. 141—161. — Voorts: Sir Thomas Stamford

RipriES, History of Java I. 208. — John Crawfurd, History of

tTie hidia7i Archipelago. I.

(2) Zie: VerJi. over de Natuurl. Geschiedenis der Ned. Oost-

Indische Bezittingen. Afd, Kruidkunde ^ Ijladz. 45. Over eenige

soorten van de familie der Dipterocarpeatie.
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cle ziJQ verblijf op Sumatra, jonge boompjes, die

naar 's Lands Plantentuin te Buitenzorg zijn overge-

bragt en daar welig tierden. (Het is ons later niet

gebleken, of die gewassen nog in gemelden tuin

voorhanden zijn). In een tuin bij Padang zag hij

meerdere, hoewel ook nog jonge voorwerpen, na-

melijk van 7 ellen hoog, van welke hij ons onder-

scheidene eigenschappen mededeelt. Zqqy belangrijk

zijn ook de berigten door dezen geleerde gegeven,

omtrent de inzameling van de kamfer, waarvoor wij

naar zijn geschrift verwijzen.

Ten aanzien van den kamferboom van Borneo,

heeft de Heer Korthals ons nog slechts weinig kun-

nen raededeelen. Hij beschrijft eene soort die hij

twijfelachtig tot Dryohanalops brengt, als D. se-

ricea. In de bladen vond hij groote overeenkomst

met die van D. camphora Colebr,, maar hij durft

toch niet met zekerheid bepalen of het werkelijk bla-

den zijn van den boom,. die op Borneo de kamfer

oplevert.

De Heer A. L. Weddik heeft ons beleefdelijk de

onderstaande medcdeeling, op eigene waarneming

berustende, gegeven.

)>De kamferboom, zoo als dezelve in de binnen-

landen van Ayer Bangies gevonden wordt, is een

groot en schoon gewas; de stam is regtopgaande en

bereikt wel eene lengte van 30 tot 40 voet vóór dat

de takken beginnen te spreiden 5 de grootste heeft

wel eens 24 voet omtrek onder aan den stam 5 de

3
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takken zijn zeer onregelmatig en het gebladerte kan

min of meer ijl genaamd worden ; de sprei der tak-

ken is groot.

De boom groeit welig in alle terreinen en vindt

zich in de maagdelijke wouden tusschen andere soor-

ten vermengd.

Hier kent men drie soorten van kamferboomen,

als:

Marhan tayan, rood van bast.

Marloengoedfiy geel » »

Marhintoengan ^ zwart » »

.De marhan tayan alleen levert die kamfer op,

welke algemeen gezocht wordt 5 die der twee overige

soorten is van mindere hoedanigheid; de kamfer die

men uit de marhan tayan verkrijgt, wordt sie-

hoehoe genaamd.

De marhan tayan is eene edele en schoone hout-

soort, laat zich niet splijten, doch is voor geen tim-

merhout geschikt; het blad is breed en dun.

De mai^loengoean wordt tot timmerwerk gebruikt;

laat zich wel splijten en maakt een gewoon bouw-

materiaal te dezer kust uit; het blad is zeer klein.

De marhintoengan wordt almede voor timmer-

hout gebezigd; heeft een lang blad.

De kamfer, die de twee laatstgenoemde soorten op-

leveren, wordt sietantan genaamd.

Behalve de eigenlijke kamfer leveren de drie boom-

soorten nog eene reukelooze witte, gomachtige stof,

op, griegie genaamd.

De kamfer is eene soort van kruimelachtige stof,
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die meest daar uit den boom getrokken vvoidt,

waar de tak uit den stam ontspringt, maar voorna-

melijk uit die plaatsen der stammen, waaraan zich

drie of vier takken op één punt vereenigen.

De plaats waar zich eene ophooping van kamfer

bevindt, wordt gekend aan een knoestig uitwas of

eene verhevenheid aan den bast, (die bij oude boo-

men wel 5 a 6 centimeters dik is). Die verheven-

heid wordt doorgesneden en de korrelachtige gom

in een doek opgevangen. Vervolgens maakt men eene

spleet in den boom en vergadert men de kamfer, die

in het hout zelf zit en bereids gedegen (dat is, z,ui-

ver) is. Heeft de boom den vereischten ouderdom

nog niet , dan is de gom vloeibaar.

Het gat in den boom waaruit men de kamfer ge-

haald heeft, wordt vervolgens bij spaanders langs

den bast uitgestoken; deze spaanders worden met

water gekookt, tot dat er eene korrelachtige witte

stof op het water drijft, welke eene mindere soort

van kamfer uitmaakt en tjodan is geheeten.

De hierboven genoemde gj^iegie wordt meermalen

onder de kamfer gemengd , waardoor de kwaliteit ver-

mindert. Zij is op het oog niet wel van de kamfer

zelve te onderscheiden, doch kan dit gedaan worden

door dompeling in water, wanneer de kamfer drijft

en de griegie zinkt.

De vrucht van den kamferboom wordt wel eens

gegeten, heeft eenen aromatischen smaak en de

grootte van een walnoot. Zij levert een voortreffe-

lijk aas voor visschen op en wordt, tot poeder ge-
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bragt zijnde, met nut gebruikt tot bloedstelping van

opene wonden.

De meerdere of mindere gedegenheid of zuiverheid

van de kamfer bepaalt de waarde in den handel.

De eerste soort is geheel wit, zuiver en gedegen,

geldt ƒ 60 het kattie gewigt ; deze wordt kappala

(hoofd) genoemd.

De tweede soort heeft eene waarde van / 48

;

bestaat uit korrels ter grootte van een hazelnoot en

wordt hadang (ligchaam) genoemd.

De derde soort kakie (voet) is fijn als grof zand

en geldt/ 45 a ƒ 48.

De tjodan geldt ƒ 20 het kattie. De gregie f \.0 .

De opbrengst van een goeden kamferboom is van

weinige katties , doch stemmen de opgaven dienaan-

gaande niet overeen.

Gewoonlijk wordt door een of meer inlandsche

kooplieden het zoeken van kamfer ondernomen.

Eenige personen worden daaraan te werk gesteld en

genieten een voorschot voor levensonderhoud, dat

dikwerf tot vijfhonderd gulden opklimt.

Deze begeven zich in het bosch en bouwen eene

hut in de nabijheid van kamferboomen , die den ver-

eischten wasdom hebben. Het eerste kattie dat ver-

kregen wordt, valt het Hoofd van het landschap,

waar de boom , uit welken de kamfer gehaald is
,

groeit, ten deel al was het ook dat de zoekers tot

een ander landschap behoorden. Deze belasting heet

nhoenga kayoe^^ (betaling van het hout). Vervol-

gens ontvangen de geldschieters, en die de werktui-
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gen (bijlen enz.) leenen, het Hoofd des lands en de

eerste der opspoorders van de kamfer een aandeel,

terwijl nader de geheele oogst voor den geldschieter

komt, die hij echter wanneer zijn voorschot is aan-

gezuiverd, koopen moet.

De zoekers der kamfer zijn aan vele ongelegen-

heden blootgesteld en onderworpen aan eene reeks

van spitsvondigheden, die haren oorsprong hebben

in bijgeloof. Zoo moet b. v. de man die de kamfer

zoekt, door een droomgezigt geleid vi'orden waar

zich de kostbare stof bevindt. Droomt hij niet, of

heeft hij geene der andere onfeilbare voorteekens be-

speurd, dan is dikwijls de geldschieter verpligt

jaren lang, na afdoening te wachten.

Wij gaan thans over tot de vermelding van het-

geen door Dr. Jdughünh, uit eigen aanschouwing op

Sumatra , of aan ons door onderzoek en vergelijking

alhier en elders van dezen boom bekend is gewor-

den.
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L DIAGNOSTIEK*

DRYOBiLANOPS Gaertn. Goiebr. Jack.

Calyx inferus, monophyllus, cupulatus, limbode-

mum 5-alato, alis patentibus.

Corolla infera, 5-pai'tita (vel 5-petala, petalis basi

junctis), laciniis ovato-lanceolatis.

Stamina hypogyna, plurima, monadelpha, annulo

in basi corollae inserta ; antherae subsessiles , biloculares ,

elongalae, lineares, loculis membranaceis, mucronatis.

Ovarium superum , ovatum , stylo post anthesin

saepe persistente acuminatum, triloculare, locuJis bio-

vulatis.

Stylus fiiiformis, staminibus vix longior.

Stigma vix distinctum (nee capitatum).

Capsula unilocularis , trivalvis, monosperma, calyci

aucto partim insidens, partim ejus laciniis auctis, alae-

forinibus cincta.

Seminis embryo exalbuminosus , inversus , cotyledo-

nibus inaequalibus , carnosis , chrysaloideo-contortupli-

catis.

Arbores excelsae Sumatram insulam habitantes, foliis

alternis, coriaceis. Stipulis? caducis. Floribus panicu-

latis, terminalibus et axillaribus.

Bryobalanops Camphora, CoLEBR.

Foliis ovatis, obtuse-acuminalis , basi acutis, superne

nitidis, dorso opacis, parellele-venosis , carinatis.
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SYNONYMIE.

De arbore Camphorae litera WiLHELMI ten Rhyne

ad Jacob Breyniüm: Prodr. ej. fase. rar. plant. Ge-

dani 1683.

Arbor Camphorae Grimm. Observ. in Miscell. cur,

sive. Ephera. nat. Curios. 1683. p. 371. cum tab. fig. 33.

(mala).

Arbor Camphorifera Valentini, Ind. lit. p. 488.

1716 ex auctoritate Arent Sylvii.

Arbor Camphorifera MiCH. Berh. Valentini hist,

simpl. reformata II. VI. p. 250.

RüMPHii Eerb. Amb. auct, cap. LXXXII. p. 67.

1755.

Ch. Miller in Phil, trans, vol. QS. p. 1. pag. 161,

170. 188.

Laiirus foliis ovalibus ^ acuminatis ^ lineatis, Jio"

ribus magnis Tttlipaceis. Houttuyn Nat. hist. II. 2.

p. 318. 319. Houttuyn Verh. Roll. Maatsoh. van Wet,

XXI. 272.

Dryobalanops aromatica Gaertn. ? Suppl. Corpol.

vol. III. 49.

Dryobalanops Camphora COLEBR. Asiat, Research,

XII. 537. 1818.

Dryobalanops Camphora GoLEBR. zw Jack's descr,

of Matyan. plants. Hook. Comp. vol. I. 1835, 253.

Shorea camphorifera VkQX'B.^. Fl. Ind. II. 617. 1832.

Pterygium teres CoRREA? Ann. du Mus.X. p. 159,

t. 8. f. 1.

Dryobalanops Camphora COLEER. in Hayne's Arzn.

Geiv. XII. 17.
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Dryobalanops Camphora CoLEBR. KoRTHALS , Verh,

over de Nat. Gesch. der Oost-Ind. Bezitt» (Kruidk.)

p. 45.

Hab. Region. O— 1000'. prope Tapanuli et Huraba,

ADUMBRATIO.

Ai^bor 100'; trunco valido, stricto , column aeformi,

60'—70' alto, ll'crasso, ad basin expansionibus lami-

Daribus , radiantibus instructo ; cortice exteriore ibidem

fisso, scabro, strato resinoso, splendente , partim albo

partim flavescen te , saepecrasso, pellucidoque instructo;

sursum fusco , demum in ramis ramulisque e griseo-

fuscescente obtecto. Lignum ipsura fuscum.

Folia alterna (nee opposita), petiolata; petiolis dorso

jotundatis , superne sulcatis , saepe curvatis vel inflexis

et ramis accumbentibus, 0,01—0,02 longis, immo lon-

gioribus: ovatis, basi acutis , apice subito angustatis,

obtuse-acuminalis , margine integerrimis, versus apicem

subundulatis , utrinque glabris, coriaceis, superne ni-

tentibus, medio sulcatis, dorso opacis carinatis, paral-

lele-venosis , demto petiolo 0,06—0,07 longis, et 0,03

fere latis.

Stipulae geminatae, subulatae, caducae (CoLEBR.);

ovatae, acutae, (Korth.) in speciminibus Junghuhnianis

nullae. Au forsan omnes lapsae?

Pedunculi axillares et terminales, breves, incrassati.

Calyx (junior non visus) adultus auctus, hemisphe-

ricus, campanulatus, basi lignosus, admodum crassus;

interna structura magnum refereus numerum lacuna-

rum aërearum, in quiuque excrescens alas foliaceas
,

coriaceas, rigidas, erectas, patentes reflexas, sinu ex-
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ciso, rotundato amplo a se invicem distinctas. Alarum

formae et diametri diversae sunt pro diverso evolulio-

ms stadio; in fructlbus immataris magis sunt elongatae,

et versus medium et apicem dilatatae, 0,07 longae et

fere 0,01 latae (spec. HoTJTT. et Jungh.) et in illo sta-

dio quoque erectae ; in maturis (Colebb.) contra magis

dilatatae, vere spathulatae, reflexae. Structura alarum

est parallele-nervosa et inter nervos reticulata. Calyx

totus terebinlhinam redolet.

Corolla (secundum specimen lectum a MiLLERO fil.

et nobiscum communicatum ab 111. Rob Br. ex Mus.

Brit. Lond.) , caduca, monopetala, 5-partita, laciniis

ima basi inter se coalitis membranaceis , 0,015 longis,

0,004 latis, lanceolatis (1).

(1) Tot voorkoming van eene mogelijk onjuiste opvatting, moet

te dezer plaatse eene opmerking gemaakt worden, bepaaldelijk om
te verklaren, v\'aarom wij van sommige deelen van deze planfsoort

óf geene beschrijving konden geven , óf die ontleenen aan voorwer-

pen die door mij , van elders verkregen zijn. Zij is deze. Pieizigers

in tropische landen zien vaak eene en dezelfde physiognoraische,

dat is, de vegetatie kenschetsende, boomsoort op eene groote uitge-

strektheid lands, welke zij doortrekken. Vaak zien zij die zonder

bloem of vrucht , of met eene van beide voorzien ^ maar dan nog

niet zelden slechts in ecnen en dezelfden ontwikkelingstoestand. Ko-

men zij nu op een ander tijdstip niet in diezelfde streek terug, dan

missen zij de gelegenheid om het vroeger geziene nader toe te lich-

ten. Het gezegde is gemakkelijk op dezen boom toe te passen. MlL-

lER de jonge, zag de bloemen, maar, naar 't schijnt te ver gevor-

derd om het beginsel der vrucht daarin na te gaan. JüNGHCHN zag

slechts jonge vruchten. Colebrooke had rijpe, even als Gaertner

en Marsden. Daarom beschreven wij de bloemkroom en 't rijpe zaad

naar de , indedaad hoogst zeldzame . voorwerpen , die JüNGHüHli niet

had kunnen inzamelen, maar die mij, gedurende mijn 'verblijf te

Londen in den afgeloopen zomer , door mijne vrienden die het Bota-

nisch gedeelte van het Britsch Museum besturen, op de meest loyale

wijze werden afgestaan.
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Stamina in fundo coroilae annulo proprio denlibus

triangularibus , acutis , erectis instructo insidentia , nu-

merosa. In specim. MiLL. 15 numeramus, sed plura

lapsa sunt, Flamenta brevissima; antherae biloculares,

introi'sae, in dorso linea media (connectivo) in mucro-

nem ultra loculos elongata notatae; loculi membrana-

cei, tota longitudine dehiscentes, marginibus loculorum

involulis.

Capsula glandem quercinam simulans , supera , ovata,

stylo coronata , lignosa, fusca, externe striis longitu-

dinalibus tenuibus praedita basi cupula rotuudato-gib-

ba, hemisphaerica escepta, eique firmiter adhaerens,

unilocularis , trivalvis, valvis aequalibus, crassis, mo-

nosperma, 0,035 longa , 0,015 lata (CoLERR.) , 0,03

longa, 0,015 lata (GAERiJf. si eadem est ejus species

quae Colebrookii ,
quod incertum).

Semen solitarium, magnum, cavitati capsulae respon-

dens ovato-oblongum, antice sulcatum, integumento

fusco ad sulcum intus flexum , et cum columna cen-

trali colliquescens. Columna centralis e fundo cupulae

calycinae oriunda, ad verticem adscendens, semen in.

ilia directione in duos dividens lobos dorso connatos ,

inde aucta; lobis longitudinalibus , mollibus, columna

brevioribus, intra cotyledonum plicas sese demergen-

tibus; duobus majoriribus lateralibus ad ventrem re-

carvis; duobus minoribus dorsalibus citra axem pro-

ductis divergentibus (Gaertn.).

Albumen nullum.

Embryo constans 2 cotyledonibus, carnosis, impari-

bus. Externus maximus, seminis formam constituen-

tibus; interior multo minor, lateralis, subcochleatus.

Plumula simplex, conica, diphylla. Kadicula longa,

sursum directa, in sulco cotyledonis externi contenta
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apice conico obtusiusculo termiuata , adscendens , su-

pera. (Juxta spec. Mardeni Mus. Brit. Londinensis et

descript. Cel. Gaertn.).

De hier beschreven boomsoort behoort tot de na-

tuurlijke groep der Dipterocarpeae (Bl. Lindl.) (1).

Alle boomen die tot deze groep behooren, zijn reus-

achtig groot en van een majestueusch voorkomen,

vooral kenbaar door de schoonkleurige en gevleu-

gelde vruchten. Zij bevatten allen in meerdere of

mindere mate een balsamisch harsachtig bestand-

deel. Shorea robusta brengt eene harsachtige stof

voort, die bij de godsdienstige plegtigheden in Indië

w^ordt gebezigd. Van Yateria indica verkrijgt men

eene hars, die in Indië als copal wordt gebezigd,

en welke men in Europa als anime-hars kent. De

Dipterocarpus-soorten van Java zijn allen harsig en

zoude van enkele die hars als copaive-balsem kunnen

worden gebruikt.

De kamferboom behoort onder de hoogste boomen

van den Oost-Indischen Archipel. In zijne afmetin-

gen overtreft hij zelfs den Rasamala-boom (Altingia

excelsa) van Java. Hij is de reus onder de boomen

van Oost-ïndië. Gelijk deze verheft hij zijnen stam

geheel regtstandig en onverdeeld, en verdeelt zich

(1) Diplerocarpeae Bl. Bijdr. tot de Flora van Nederl. Ttidté,

p. 222. et Blübie Fiscn. Flor. Javae. Wight et Af.kott. Prodr. Fh
Ind. Penins L 83. Wight Illusfr. I. 38. 37.
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eerst ia de hoogte in takken, die eene meer of min

bol\'ormige kruin maken. Wanneer men den boom

van eene -verhevene plaats beschouwt, b. v. op de

bergen achter Loemoet, op eene hoogte van 3 a

400', en men dan over de toppen der boomen heen

ziet, dan is het niet moeijelijk de volwassene kam-

ferboomen te tellen, die in het woud verspreid zijn.

Want, terwijl de Anonaceën, Acacia's, Fagraea's,

en Vijgsoorten, uit welke de hoofdmassa van gewas-

sen in die bossen bestaat, eene gemiddelde hoogte

van 80—100' voeten hoogte bereiken, steekt daar-

entegen de kamferboom met zijne reusachtige kroon,

boven het dakgewelf der wouden 50, ja soms 100

voeten uit en verheft zich boven de kroonen en top-

pen der boomen als de dom van de kerken, zich

boven de daken der overige huizen eener stad ver-

heft.

In vergelijking met de Rasamala (Liquidambar AI-

tinghiana) zouden de dimension aldus zijn:

Dikte van den stam. Lengte van

den stam.

Middellijn van

beneden boven de loofkroon.

Kamferboom :
7—10' 5—8'

3—5

100—130' 50—70'

Rasamala : 5—7 70—90' 40—50'

Beneden aan den grond vertoont de kamferboom

eigenaardige straalvormige uitbreidingen van stam en

wortel, hoedanige onderscheidene reizigers ons in
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hunne beschrijvingen hebben afgebeeld (1). De

schors is aan het onderste gedeelte van den boom

ruw, spletig, en vaak met een harsig en blinkend,

soms met een geelachtig bekleedsel , dat doorschij-

nende is, en 't geen uit kamfer of uit deze en eene

eigene harssoort bestaat, bedekt. Verder naar boven

is de schors donker grijs, met korstmossen hier en

daar bezet, maar met geene Lianen zoo als vele

der overige bosch-bevvooners bedekt.

De stelling der bladen is afwisselende. In de af-

beelding van HoDTTOYN zien wij ze ook zoo voorge-

steld. Bij CoLEBROOKE daarentegen ziet men (2) aan

eenen tak , die geen vruchten draagt , bladen aan

elkander overgesteld. Komt nu somwijlen aan Dryo-

halanops Camphora eene bladstelling, zoo als Co-

LEBROOKE opgccft , voor ? — Wij kunncu aan zijne

opgaven naauwelijks twijfelen. Zij dragen te zeer

(1) VON Martids Iieeft (in zijne Flora Brasüiensis) zulke boo-

men afgebeeld van eene ongeloofelijke dikte en van vi'elke Iiij den

leeftijd ouder veronderstelt dan onze jaartelling. Aan hunne basis

vormen zij dergelijke uitsprongen, als v\'ij hier bij den kamferboom

bedoelen. Zoodanige heeft ook GaüDICHAüd afgebeeld in zijne i?e-

clierclies générales sur Vorgaitograpliie des Végétaux p. 118.

pi. XV. fig. 8. Deze merkwaardige uitbreidingen schijnen veel eigen

te zijn aan de boomen in tropische landen waar deze aan overstroo-

mingen van zeewaler zijn blootgesteld. Intusschen heeft men ze ook

onder andere omstandigheden opgemerkt. De Hr. Reinwardt heeft

deswege belangrijke waarnemingen gedaan omtrent Plerocarpus in-

dica waarvan de laminaire uitbreidingen soms zoo groot zijn, dat

zij dienen kunnen tol liet schoonste construcliehouf.

(2) f, a. pi. tegen over p. 537.
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het kenmerk van waarheidszia en al wat hij van

den boona en van de stofifen die hij oplevert me-

degedeeld heeft, doet ons de ontwijfelbare overtui-

ging vasthouden , dat de Hr. Colebeooke voorwerpen

tot dezen boom behoorende moet hebben voorgehad.

Maar de juistheid van die figuur zouden wij niet dur-

ven verzekeren noch verdedigen.

De bladen door ons gezien verschillen met de

voorwerpen die wij in dit jaar zagen in het Britsch-

Museum, van Miller afkomstig, welke veel grooter

zijn, en met die van Colebrooke's afbeelding en be-

schrijving, zijnde de laatsten 0.175. lang en 0,05

breed in de grootste bladen ; welk verschil zich wei-

ligt daaruit laat verklaren, dat de onze aan bloem-

dragende takken voorkomen en dus kleiner zijn. Zij

komen 't naast aan de afbeelding van Houttütr,

De meeste auteurs spreken van stoppels (Colebr.

KoRTH ). Wij hebben ze niet gezien en moeten het

er dus voor houden dat ze aan al onze voorwerpen

zijn afgevallen, verwijzende daarvoor naar hetgeen

door beide Kruidkundigen is te boek gesteld.

Aangaande den kelk merken wij aan, dat deze
,

zoo wel wat aangaat den vorm van de basis als dien

Tan de vleugels, velerlei afwijkingen aanbiedt, als

mede van dé rigting dier vleugels, die nu eens dig-

ter bij elkander geplaatst zijn, dan weder meer af-

wijken of terugslaan. De groote verscheidenheid van

voorwerpen welke wij zagen , maakt dat wij ons

stellig overtuigd houden dat daarin geene aanleiding

kan zijn om meerdere soorten aan te nemen. Cole-
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BROOKE heeft volwassen voorwerpen gezien en afge-

beeld. In de verschillende ontwikkelingstoestanden,

waarin wij dien kelk zagen, vonden wij altijd eigen-

aardige holten in zijn weefsel, vooral in het hout-

achtig deel. Hij is inwendig harsig en geeft eenen

reuk af ais terpentijn.

Omtrent de kroon, de meeldraden en de vrucht

meenen wij in geene nadere beschouwingen te moe-

ten treden. Het kiemwit door ons gezien was van

voorwerpen van Marsden afkomstig, uit het Britsch

Museum, aldaar op spiritus bewaard, en stemt alle-

zins met de afbeelding en de beschrijving door Gaert-

SER gegeven overeen. In de ons ter beschikking staan-

de voorwerpen, die niet op spiritus bewaard zijn,

was het kiemwit verteerd. Wij verheugen ons daar-

om, door de liberaliteit van den Hr. Robert Brown,

in gelegenheid te zijn geweest om ook dit voorwerp

te leeren kennen. Bij gebrek aan jonge voorwerpen,

kent men de structuur van het ovarium, tot dus

verre, niet volkomen. De reden hiervan is dat de

natuurkundigen tot hiertoe niet in de gelegenheid

waren om voorwerpen te verkrijgen in den tijd van

de ontwikkeling der bloemen. Nu eenmaal op nieuws

de aandacht op die zaak is gevestigd , kan men ver-

wachten dat eerlang goede voorwerpen zullen wor-

den verkregen, waartoe het Ministerie van Koloniën,

steeds gezind om wetenschappelijk onderzoek te be-

vordeien , zeker , des verlangd , niet ongezind zal zijn

zijne medewerking aan te wenden.

Bryohalanops Camphora Cülebr. moet de plant
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zijn door Gkimm, ten Ruyne, Valentyn en Rümph

bedoeld. Zij is dezelfde als die van welke Miller

gewaagd heeft, en die de Hr. Radermacher schonk

aan Hoüttotn. Zij behoort zonder twijfel tot het

geslacht dat Gaertner als Dryohalmiops heeft voor-

gesteld ; maar het is twijfelachtig wat hij door D.

aromatica, die in Ceylon zou voorkomen en waarvan

de beste kaneel zou komen, verstaat. Hierin kan

welligt eene dwaling zijn. De onzekerheid vermeer-

dert, vermits hij geene soortskenmerken opgeeft, en

men dus met geenerlei regt kan besluiten tot de

identiteit met de soort "van Colebrooke. Er schijnt

in de opgaaf van Gaertner eene of andere vergissing

te steken 5 want op Ceylon heeft men noch vroeger

noch in later tijd een Dryobalanops gevonden en het

is onjuist dat een Dryobalanops kaneel en wel de

beste kaneel van Ceylon zou opleveren. Zou er ook

eene abusieve opgaaf zijn geweest bij de etiquette

der voorwerpen van Banks, welke aan Gaertner ter

beschikking stonden? Tot hiertoe zijn onze pogin-

gen om in dit opzigt tot eenige zekerheid te geraken
,

niet gelukt. Wordt het, te eeniger tijd, uitgemaakt,

dat de plant, welke Gaertner heeft bedoeld, dezelf-

de is geweest als die van Colebrooke, dan zou er,

naar 't oordeel van sommigen, aanleiding ontstaan

kunnen om den naam D. aromatica van Gaertn. aan

te nemen, in plaats van den naam van Colebrooke.

Maar, eerstens is als nog die aanleiding niet daar;

en wij zouden steeds meenen met de kruidkundigen

te moeten vasthouden ons stelsel , dat aan een naam
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zouder beschrijving in de wetenschap nooit prioriteit

kan worden gegeven. Heeft nu Gaertner zijne soorts-

beschrijving weHigt in mss. gehad, — bekend maakte

die althans niet. Shorea Roxb. en Pterygium Cokr.

zijn later voorgesteld dan Gaertner's Bryohalanops
^

en moeten dus als synonymen hier worden aange-

voerd.

GEOGRAPHISCHE VERBREÏDIiNG.

Hij strekt zich , wat de geographische breedte aan^

gaat, uit van Ajer Bangis tot Singkel, of ongeveer

van 'MO' N.— 2^20' N.Br. Zuidelijker dan Ajer^

bangis komt deze boom niet voor. Of hij noor-

delijker dan Singkel groeit, is onbekend (Jcngh.).

Binnen die parallelen strekt hij op de zuidweste-

lijke zijde van het eiland Sumatra zijn gebied uit

van het strand af, landwaarts in, en stijgt op de

bergen tot eene hoogte van 1000—1200'.

Daar nu van de bergketenen , die zich uitstrekken

evenwijdig aan de kusten , namelijk in eene rigting

van het Z. W. naar het N. O;, de buitenste meer

nabij de kust gelegene keten, even als de meeste

inwendige gelegene (centrale) valleijen, veel hooger

zijn dan 1000', is het duidelijk dat deze boom een

zeer begrensd domein heeft, nemende slechts eene

smalle strook lands in van Zuid-Westelijk Sumatra,

terwijl hij beperkt is tot de uitwendige helling der

bergketenen, van welke hij afdaalt tot in de alluviale

vlakten ; hoewel hij het zccstrand slechts in die

4



streken nabij komt, viaar de grond droog, niet

moerassig is. In het grootste aantal en het weel-

drigste ziet men hem op de voorheuvels Tan de

berg-keten en op de lagere afhellingen der bergen,

ter hoogte van 3—500', waar de kamfer dan ook

het veelvuldigste wordt ingezameld.

JüNGHDHN zag dezen boom aan het Toorgebergte

Caracara bij Telo, — op de alluviale vlakte van

Loemoet, — op de heuvelreijen in 't zuiden van

Loemoet, — op de bergen bij Hoeraba, achter Si-

bop:ha, enz. — : op verweerde granitsche en trachi-

tische gronden, op eenen gelen rooden leemachtigen

bodem, die rijk was aan ijzer-oxyde, evenzeer als

op eenen vetten all uvialen, aan blad'aarde rijken

sfrond.o

KLIMAAT EN TEMPERATUUR VAN HET
GEBIED VAN DEN KAMFERBOOM.

De gemiddelde jaarlijksche temperatuur is aan de

kusten slechts 801° (op Java 82°) en aan de hoog-

ste grenzen van 1000' waar men den boom nog

vindt, ongeveer 78° Fahr. , derhalve veel lager dan

op Java.

Er zijn inzonderheid twee naaste oorzaken welke

deze depressie van temperatuur en hiermede het

dieper neerdalen der wolkeugrens ten gevolge heb-

ben, namelijk 1° de smalheid van den vlakken zoom

der kust, die zich snel en stijl in hooge bergen

verheft: 2° de onafgebroken oorspronkelijke bos-
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schen ,
waarmede niet alleen de bergketen zelf, maar

ook de kustvlalvte bedekt is. Door deze omstandig-

heden wordt cene grootere vochtigheid en tevens

oene afkoeling der lucht (op mindere hoogte dan op

Java) te weeg gebragt.

Terwijl nu de oostelijke voet van de Sumatra-

sche bergketen — dagreizen ver ,
— bestaat uit uit-

gebreide vlakten, die kaal zijn en dor en slechts

met alang-alang begroeid (b. v. te Pertibi), over

wier verhitten grond zich de lucht ongemeen ver-

dunt, — zoo stroomt de koelere zeelucht, aange-

voerd door den oceaan, aan de westzijde van Suma-

tra waar de zee diep is en tot op groote afstanden

geen land, gelijk op de oostzijde wordt aange-

troffen, toe, om de leegte aan te vullen 5^— er ont-

staat een westenwind , die door de scheefgerigte berg-

ketenen slechts gedeeltelijk tegengehouden, in een

noord -westelijken verandert. Deze wind brengt de

vochtigheid der zee over tot het gebergte, aan welks

toppen de waterdamp snel w^ordt gecondenseerd en

in wolken veranderd, die het geheele jaar door,

bijna dag aan dag, op bepaalde tijden, maar voor-

namelijk in den namiddag, bij herhaling zware re-

gens over het land uitstorten, terwijl de donder in

het gebergte weerkaatst. Vaak is de vochtigheid van

de lucht alsdan zoo groot, dat men zelfs over de bos-

schen der lage kustlanden, dagen lang, nevels en

wolken, onbewegelijk ziet hangen. Niet zelden waait

ook in tegenovergestelde rigting, door terugkaatsing,

de wind als een orkaan van de bergen naar de kust.
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Hieruit volgt derhalve dat deze boom in eeu zeer

Tcranderlijk en onbestendig klimaat groeit, 't geen

in het algemeen vochtig is, v^^aarin vaak uiterste

toestanden van hitte en afkoeling met storm elkan-

der opvolgen. Vaak heerschte des voormiddags te

elf uur nog eene drukkende warmte bij het hel-

derste weder, terwijl te twaalf uur zware stortre-

gens, door een noordwesten wind voortgedreven,

vergezeld van donder en bliksem , het land als over-

dekten,

OMRINGENDE VEGETATIE.

Een gevolg van die veranderlijkheid en die ruw-

heid van het klimaat, van deze veelvuldige hydrome-

teoren, — van deze depressie der wolkengrenzen en

die koelere temperatuur in het algemeen, — is het

afdalen van sommige boomen en planten, tot aan

de nabijheid der zeekust, terwijl men diezelfde plan-

ten op Java slechts op eene meerdere hoogte aan-

treft. De kamferboom groeit alzoo veelvuldig in

gezelschap niet alleen van Acacia's, Anona's, Mi-

chelia's, Dipterocarpeën , maar ook van eihen^ en

grenst hier niet zelden aan meeras-Casuarinen, en

aan den Nipong-palm (Oncosperma filamentosa), ter-

Aviji hij ginds zich vermengt met Benzoë-boomen.

Gelijkerwijze ziet men daar, onder het lagere hout des

wouds Melastomeu, Elettariën en andere Scïtami-

neen, met Yitex trifoliata (die het veelvuldigste

van allen voorkomt), niet onderscheidene Rnbus-
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soorten, planten die men op Java zelden ouder 5000'

vindt.

KENMERKEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN
KAMFER IN DEN BOOM.

Volgens JtJNGnuHN's onderzoekingen bevatten de

Jonge boomen nog geen vaste kamfer. De bewoners

der Batta-landen zijn gewoon de oudste, de zwaarste

boomen te kappen, en daarin vindt men kamfer.

Hoe oud die boomen zijn, weten zij echter niet.

Bepaaldelijk van eenen grooten kamferboom, dien hij

bij Tapanoeli zag, verhaalde hem de Radja Ngabing,

dat zijne voorouders, zoo hoog zijne familie-geschie-

denis opklom, denzelven reeds even groot en dik

hadden gekend. Hij kon ligt 200 jaar oud zijn.

KAMFER-OLIE en KAMFER. — HARE
ZITPLAATSEN.

Karafer-olie, d. i. vloeibare kamfer, is bevat in

alle boomen, en in alle deelen, ook in jonge, maar

het meest in de jongere takken en bladen. De vaste

kamfer evenwel komt slechts voor tusschen de hout-

Tezels en alzoo in den stam. De inlanders hebben

er geen kennis hoegenaamd van, of een stam Teel of

weinig kamfer bevat. Indien echter in de splinters

of vezels van het hout eene groote hoeveelheid kam-

fer aanwezig is, dan besluiten zij daaruit tot den

grooten voorraad in de spleten van liet inwendige.



Wanneer er zich aan de straalvormige uitbreidingen

of in de spleten van onder aan den stam , veel tie-

verige, half lot vastheid gekomene jonge kamfer

vertoont, dan komen zij tot een gelijk besluit. Ech-

ter zijn beide besluiten vaak bedriegelijk en worden

meermalen boomen te vergeefs gekapt, die geene

noemenswaardige hoeveelheid opleveren.

INZAMELING.

De inzameling der olie en kamfer van Dryobalanops

camphora, werd door Dr. Jüjnghdhn gezien op Suma-

tra ongeveer op eene hoogte van 300' nabij Loemoet

(Tapanoeli). Het is van de streek ter hoogte van

0-1000' dat de grootste hoeveelheid kamfer wordt

aangebragt , zoowel in vasten als in nog jongen en

vloeibaren toestand. De vaste kamfer wordt verza-

meld door hel ombouwen der boomen, in wier in-

wendig gedeelte men tusschen de houtvezels spleten

aantreft, die zich in de lengte uitstrekken en met

kamfer gevuld zijn. De jonge boomen bevatten deze

laatste stof niet, terwijl de dikste en de oudste, die

er het meest mede gevuld zijn, dezelve zeldzaam in

grootere hoeveelheid dan tvi-ee oneen bevatten. De

manschap die zich bezig houdt met het ombouwen en

inzamelen van dit kostbaar product, begeven zich in

getale van 20-30 naar die deelen der bosschen,

waar de kamferboom in grooten getale voorkomt

onder de andere woudboomen vermengd. Deze bende

vanfft aan aldaar hutten te bouwen, ten einde te dier
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plaatse gedurende eeuige maanden te kunnen kam-

peren. De eene helft van het gezelschap houdt zich

bezig met het afenijden van den stam, en zulks

digt bij den wortel, niet, zoo als vele anderen

hebben voorgedragen, op eene hoogte van 14-18

voeten boven den grond. De andere houdt zich met

de eigenlijk gezegde inzameling bezig. Wegens de

buitengewone dikte der stammen, gebeurt het vaak,

dat men een geheelen dag bezig is om een enkelen

boomstam om te houwen.

Op zijn tweeden togt van Loemoet naar Pertibi,

in het jaar 1841, heeft de Hr. Jünghüm het bivouac

van zulk eene caravane in den omtrek van Hoeraba

bezocht en hij leerde op die wijze de methode ken-

nen, van welke zich de inlanders bedienen, om uit

den boom de kamfer zoowel als de kamfer-olie te

verkrijgen.

De olie nu wordt op de volgende wijze ingezameld.

1°. Men maakt insnijdingen in de schors en den

bast tot op het hout, en dit wel aan het onderste

gedeelte van den stam digt bij den wortel, vooral

daar ter plaatse , waar de boom de reeds genoemde

houtachtige uitstralingen voortbrengt, en welke met

verticale holten afwisselen ,
hoedanige men in meer-

dere boomen der keerkringslanden opmerkt. Het

heldere, gele, balsamische, olieachtige sap hetwelk

er zich zeer langzaam uit ontlast, wordt opgevan-

gen in eenen halven cilinder van zeer dun ,
overlangs

doorgesneden bamboes. Volgens de opmerking van

den Hr. Ji'nghühk, die hierbij ooggetuige was, w^s
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ceil halve dag ter naauwerüood voldoende om e&!ï

tleiii theekopje half te doen vullen met die vloei--

stof, en in deze kleine hoeveelheid waren nog stuk-

jes bast en andere oiïzuiverheden vermengd. Om het

verkregen sap te zuiveren, bedient men zich van

eene soort van zeeft
,
gemaakt van het vezelig w^eefsel

der bladschede van eenen of anderen palm (hindoe).

Door dit weefsel laat men het verkregen sap loopen.

Men ziet de kamfer in zijne verschillende toe-^

standen, als een vernisachtig^ kleverig, taai bekleed-

sel aan terpentijn gelijk , of in vasten korreligen toe-

stand, in de spleten van den bast en in de straal-

vormige uitsteeksels. De oppervlakte nabij den wortel

heeft bovenal dat witte bekleedsel , 't welk nimmer

of althans slechts zeldzaam de dikte heeft van een

of twee millimeters. Die stof is in hooge 'achting

bij de Battas en wordt zeer duur verkocht.

GoLEBROOKE CU onderschcidene andere auteurs, die

dit onderwerp webben behandeld, hebben medege-

deeld dat men de kamfer verkrijgt uit het hart van

den stam en dat elke boom eene hoeveelheid van

elf ponden zou opleveren. De kamfer zou zich in

^t midden diens booms in groote hoeveelheid bevin-

den en wel in die mate, dat dezelve daar eene holte

zou aanvullen, ter dikte van een arm. Dit is ten

eenemale overdreven en moet berusten op eene d\va-

ling. De prijs van de kamfer zou dan veel lager

moeten zijn dan hij werkelijk is. Te Padang en te

Tapanoeli bedraagt de prijs van 100 pond kamfer

ongeveer ƒ 3000,— . Zulk eene hoeveelheid zou njen



Verki^jgeu van 9 boomen. Die verhouding is on-

waarschijnlijk en men zou reeds daaruit kunnen

besluiten tot de onjuistheid der opgave. Integendeel

treft men de kamfer niet anders dan in spleetjes van

het hout aan en de inlander der Battas weet er die

of met kleine houtsplinters of met zijne nagels uit

te krabben, of te schrapen.

2o. Door stampen en uitkooken van de takjes,

van de stukken van bast, schors en hout, verkrijgt

men nog eene vloeistof die kamfer houdt, maar in

geringe hoeveelheid en natuurlijk zeer in water ver-

deeld, lïet hout wordt in kleine stukjes gesneden,

de bladen worden gestampt, en een en ander te

zamen in eenen ijzeren ketel met water gekookt,

en zulks op het tijdstip zelf, waarop de stam wordt

omgehouwen, opdat men de stukkeu in verschen

toestand gebruike. Bij die kooking vertoont zich op

de oppervlakte eene olieachtige vloeistof, welke men

met de schaal van een cocos-noot afschept, die, tot

dat einde, in tweeën gesneden en met een handvat

voordien is. Men giet die vloeistof over in bamboes,

't geen men met eenen stop, uit hindoevezels ge-

vormd, sluit, en giet haar na vele maanden bij -de

thuiskomst, dus als de expeditie is afgeloopen, in

flesscheu over. De Hr Jükghuhn heeft een paar fles-

schen met die vloeistof op de plaats zelve gevuld.

Na een langdurig verblijf in de bosschen (vaak

van drie maanden) vaneen dertigtal personen, breekt

de caravane op. Men heeft dan niet zelden een hon-

derdtal boomen geveld en brengt zelden meer dan



58

15—20 gewoone ponden vaste kamfer mede thuis

^

alzoo hoogstens voor eene waarde van y*450—600»

GEBRUIK EN PRIJS VAN DE KAMFER

OP SUMATRA.

De kamfer wordt op Sumatra in betrekkelijk ge-

ringe hoeveelheid ingezameld. Terwijl van de benzoë

iaarhjks eenige duizenden (b, v. in 1857 drieduizend)

centenaars in Europa in den handel komen, zoo

bedraagt dit getal voor de Sumatrasche kamfer slechts

10—15 centenaars, doorgaans nog minder. De prijs

is f 30 het pond. De meeste komt van Baros, van

waar de naam Baros-kamfer. Van daar worden

jaarlijks door de Radjas onderscheidene karavanen

uitgerust om dit voortbrengsel in de bosschen te

gaan inzamelen. Ook van Tapanoeh, Natal, Ajer

bangis, komt ditzelfde product. Ook tot inlandsch

gebruik wordt het overal waar de boom groeit, in-

gezameld, en alzoo niet uitgevoerd.

Behalve het gebruik der geringe hoeveelheid welke

men als geneesmiddel tegen verschillende ziekten

aanwendt, verdient hier nog een bijzonder gebruik

te worden vermeld, waarvoor veel kamfer verloren

gaat en de zeldzaamheid en de prijs niet weinig ver-

hoogd worden. Hierdoor wordt namelijk eene on-

geloofelijke groote hoeveelheid kamfer verbruikt, en

dit is evenzeer als het slagten van vele, soms hon-

derden, buffels op cenen dag, mede eene der hoofd-
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oorzaken van de armoede de Battasclic Koniugs-fa-

miliën (Radjas).

Een overoud gebruik namelijk schrijft gebiedend

Yoor, dat bij het afsterven van een aanzienlijk per-

soon onder de Battas, die gedurende zijn leven op

den titel van Radja (souverein vorst) aanspraak

maakte, op eene gewijde plaats rijst gezaaid worde,

en dat een lijk zoo lang boven aarde, onder de leven-

den bewaard worde, tot dat die rijst ontkiemd is,

gebloeid heeft en vruchten heeft gedragen. Eerst

dan wanneer die rijst is rijp geworden en afgesne-

den kan worden, wordt het lijk rijp geacht om te

worden begraven en het wordt indedaad met de aren

(van de op den dag des overlijdens geplante en latei-

afgesneden rijst) onder den grond gebragt. De be-

graving geschiedt derhalve eerst na 5 of 6 maanden.

(De merkwaardige ceremoniën, welke bij zoodanige

begi-avenis plaats hebben, zijn door Jüaghuhn elders

beschreven). Na wordt het lijk, even als de rijst-

korrel 6 maanden vroeger, aan de aarde toever-

trouwd en alzoo wordt als 't ware zinnebeeldig de

hoop uitgedrukt, dat, even als uit het zaadje een

nieuAV leven ontstaat , zoo ook voor den mensch , na

zijnen dood, een nieuw leven zal aavangen.

De lijken worden gedurende dezen tijd bewaard io

houten kisten, in het inwendige der huizen , waarbij

de vrouwen dag en nacht geschrei aanheffen. Men
holt tot het bevatten der lijken de stammen van Durio

Zibethiuus [de diirioen^ uit. Deze zijn tot dat einde

met zeer veel kunst gesneden, en aan de onderzijde
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voorzien met kleiue openingen, waardoor de vloei^

stoffen kunnen uitvloeijen. Het lijk, dat in die kis-

ten bevat is, \yordt met gestampte kamfer bestrooid

niet alleen , maar daarmede geheel en al , als 't ^^ are

omkleed en bedekt; zoodanig, dat alle ruimte tus-

scben de kist en het doode ligchaam met kamfer is

volgestopt. Van tijd tot tijd wordt het deksel ge-

opend, en bemerkt men dat de massa is zamenge-

vallen, dan wordt de kist op nieuw met kamfer aan^

gevuld.

De kamfer is het eenige aan de inwoners der

Batta-landen bekende middel, ^vaardoor zij de lij-

ken hunner Koningen, zoo vele maanden lang, zon-

der eenigzins bemerkbaren geur of zonder bederf, in

zulk een heet klimaat, in vochtige lucht bewaren.

JüHGHCHN zag een lijk, dat reeds 4 maanden lang

bewaard was op bovengenoemde wijze, als eene

mummie zamengetrokken was, en geen geur van zich

gaf, behalve den doordringenden kamfergeur.

Maar op die wijze wordt eene ongeloofelijke hoe-

veelheid kamfer (i a l centenaar) verbruikt, tot

den aankoop van welke de familie van ^en afgestor-

ven Koning de grootste opoffering moet doen , en

dikwerf al het vee dat zij bezit moet verkoopen.

Elk dorp heeft zoodanigen Radja.

HANDEL m DEN KAMFER.

Onder de hedeudaagsche schrijvers is dit onder-
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werp behandeld door den Ridder de Stlers (1).

Volgens dezen is nog heden de Baros-kamfer meestal

bestemd voor China, en wordt glaar duur betaald.

Een pikol, waarin de drie soorten, die wij vroeger

(hoewel met eenigzins andere namen) hebben leeren

onderscheiden , voorkomen en dan nog met fijne

houtdeelen vermengd, heeft op Sumatra, volgens

den Hr. de Stüers , eene waarde van ƒ 4-5000 , dus

hooger dan volgens de berigten door Jdnghühn inge-

wonnen. De olie zou voor f 2. de flesch verkrijg-

baar zijn. Dit raag welligt het vocht zijn 't geen

door uitkooking wordt verkregen; van de olie zelve,

die uiterst langzaam door insnijdingen uitvloeit, is

dit naauwelijks aan te nemen.

De gemiddelde waarde van den jaarlijkschen uitvoer,

is, volgens den Hr. de Stüers slechts / 50.000. ^—
Voor 1830 was de gemiddelde uitvoer van 400 kat^

tis (a 1^- oud pond). Na onze latere uitbreiding al-

daar bedroeg dezelve als volsft:

In 1839 . . . . 711 kattis.

» 1840 . ... 524 »

» 1841 . , . . 729 )>

» 1842 . . . . 412 »

)) 1843 . . . ; 817 ))

)) 1844 . . . . 311 ))

De handel in deze kamfer zou kunnen warden

vermeerderd, indien men er in kon slagen, om de

(1) Vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westhnst

van Sitmalrri, If. 17i. 1850.
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inzamelaars te beschermen legende afzetterijen , door

de hoofden van de Mandaheliugsche districten, in

wier handen zij vallen tot verkrijgen van voorschot-

ten (de Stüers t. a. pi.).

De handel in kamfer door de O. I. Compagnie,

van China en Japan op Nederland, Mocha, Ceylon,

Coromandel, Malabaar, Surate, was vooral van

1700—1794, zeer belangrijk.

Van ouds her werd door de Compagnie de Baros-

(Sumatrasche) kamfer niet gezonden naar Nederland.

Zij bleef alleen in Oost-Indiën. Eenmaal waren er

6 ponden tot monster gezonden naar Amsterdam
,

maar deze zijn op 50 October 1716 weder in Oost-

Indiën van Amsterdam terug ontvangen; waaruit voort-

vloeit, of dat men in Oost-Indië hooger prijzen kon

bedingen, óf dat in Holland die soort minder ge-

wild was.

Deze en andere bijzonderheden zijn ons bekend

geworden uit de Archieven der Oost-Indische Com-

pagnie, waarvan ons het onderzoek welwillend was

toegestaan door Zijne Excellentie den Heer Minister

van Koloniën. Aan dezen geëerbiedigden Staatsman

herhalen wij daarvoor, te dezer plaatse, openlijk

onzen dank.

De onderstaande mededeeling, uit die Archieven,

zullen, naar wij meenen, een min of meer volledig

overzigt geven over den handel in die kamfersoort,

door de Compagnie gedreven, gedurende de laatste

eeuw van haar bestaan.



MAIVDEL US BAROS-€AHPHUM BOOR ©EO.I. €©MPA4RaïIE,

UITGETROKMEM ÏTIT ©E BATAVÏA§CIIE ]5fE©OTIE-

C€}ROOT-3 BOEKEBiT, VAW IfOO T«T 1^94.

ONTVANGE.\.

8 Dec. Van Padang. .

17i

162|-pcl.

ATGEZOyiDEN,

Overgelioud. 162|-pd.

l^^C^l.

Restandvan 1700. I62f pd. 29 April Naar Japan. 68^ pd.

26 Jan. Van Padang. . . 12 » 19Junij » idem. . 85 »

26 Maart » idem. . . . 220' » 3 (Aug. » Su ratte. 76|- »

31 » » idem. . 129 »

Overgehoud. 36 »

395^ pd. 395^ pd.

1!?02.

Restandvan 1701.

26 Jan. Van Padang. . .

5 Mei » idem.

36 pd. 9 April Naar Japan. 129 pd.

198 » Overgehouden, 180 »

75 »

309 nd. 309 pd.
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ONTVANGEN.

Restand van 1702.

31 Maart Yan de Westkusr.

.31 » Contant ingekocht.

AFGEZONDEN.

180 pd. Naar Amsterdam. 6 pd.

87 » 30 Janij » Japan.. . . 115 »

115 » 30 » » idem. ... 138 »

-Overgehouden. . 123 »

382 pd. 382 pd.

ir®Jt.

Restand van 1703. 123 pd. 2 Mei Naar Japan. . ; 121} pd.

9 Febr. Van de Westkust. 180} » 27Junij » idem. . , 502 »

9 » » » idem. . . 198} »

26 Maart » » idem. . . 121-} »
'

623| pd. 623} pd.

1505.

IDNovb. Yan Palembang. 204 pd. 30 Juüij Naar Japan. . . 393 pd.

25 » » idem . . . 189 » Overgehouden. 129} »

21 Dec. » Padang. . . 129} »

522} pd. 522} pd.

1706.

Restand van l'ïm. 129} pd

28 Febr. Yan Baros. . . . 3| .

24 April » Padang. . . 3711 »

17 May » idem. . . . 231| »

18 Nov. » idem. . . . 334' 8| »

l010^\\-pS.

pd. 15 Junij Naar Japan. 374f pd.

27 » » idem. 360| »

Overgehoud. 334}^| »

1070^^^ pd.
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1707.
OJÏTVANGEN. AFGEZONDEN.

Restand van 1706. 334[f|pd. 7 J ulij Naar Japan. 507|8|pd.

22 April Van Padang. . . 173 » 20 Dec. » Souratte. 79 »

» idem. . . . 192 Overgehoud. 113 v

699|3-3pd. 699^8fpd.

1708.

22 April Van Supra, ... 337 pd. 28 Febr. In de Medicinale

winkel gebruikt. 3pd.

31 Junij Naar Japan. . . . 334 »

337 pd. 337 pd.

i7®9.

. 552 pd. 26 Junij Naar Japan. , . 141 pd.

. 190 » 31 Aug. Onderwigt bevond. 5 »

. 7|- » 18 Sept. Naar Souratte. . . 109 »

;t. 210 » 5 Oct. » idem. ... 41 »

Overgehouden. . 6632- ^^

17 Jan. Van Padang, .

26 April » idem. . .

31 Sept. Ingekocht. . .

18 Oct. Van deWestkust. 210

959» pd. 959» pd.

171®,

Restand van 1709. 663» pd. 28 Junij Naar Japan. . 573|- pd.

22 Febr. Van de Westkust. 468 » 11 Aug. » Persië. . 131 »

31 » » Souratte. 160 »

Overgehouden. 267 »

1131ipd. 1131^ pd.
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Iff11,

ONTVANGEN. AFGEZONDEN*

Restand van 1710. 267 pd. 29 Junlj Naar Japan. . . 357 pd.

4 Febr. Van Padang. ... 189 » 15 Aug. » Persia.. . 186 »

8 April » idem. .... 253| » 15 » » Souralte. 166|

13 Aug. » Souratte tot

monster. . | » Overgehouden. 2

19 Oct. » de Westkust. 1^^ »

»

711|-pd. 711fpd.

Iff12.

Restand van 1711. 2 pd. 28 Junij Naar Japan. . 350 pd.

6 Febr. Van de Westkust. 3 » 25 Aug. » Persia. . 150 »

20 April » » idem. . . 500 » ' Overgehouden. 9|

31 Aug. Geschonken door de

Radja Manoenarscha. 4|

4 »

509^ pd. 509|pd.

Iffl3.

Restand van 1712. 9| pd. 27 Junij Naar Japan. . . 275 pd.

25 April Van de Westkust. 375 » Overgehouden. 26f »

31 Aug. Geschonken door

eenige Sumatra-

'sche Grooten. . 17|^ »

401|pd.

Iffl4.

Restand van 1713. 26f pd. 26 Junij Naar Japan.

4 Mei Van de Westkust. . 375 » 27 Jui ij » Persia.

31 Aug. Geschonken door 14 Aug. » Souratta.

eenige Sumatra- Overgehouden,

sche Grooten. . 33^ »

435 pd. 435 pd.

401| pd.

. 236-1 pd.

. 65 »

. 100 »

1. 331 »
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1715.
ONTVANGEN. AFGEZONDEN.

Restand van 1714. 33|- pd. 18 Mei Naar de Westkust. 250 pd.

1 Mei "Van de Westkust. 250 » 28 Junij » Japan . . . 40f »

31 Aug. Geschonken door Overgehouden. . 250 »

eenige Sumatra-

sche Grooten. . 7^ »

13 Oct. Van de Westkust. 250 »

54C|pd.- 540fpd.

I!ri6«

Restand van 1715. 250 pd. 31 Aug. Verkocht. . . . 250 pd.

31 Aug. Door de Radja van Overgehouden. 256^ »

Baros geschonken. 3|- »

30 Sept. Ingekocht 246|; »

30 Oct» Van Amsterdam te-

rug ontvangen. . 6 »

506^ pd. 506|^pd.

171!?.

31 Aug. Door diverse ge-

schonken 13 pd. 31 Mei Verkocht. . . . 256| pd.

Restand van 1716. 256|^ » Overgehouden.. 13 »

269|pd. 2691 pd.

De Verkochte 256{ pond, zijn gereahseerd met eene Winst

van / 1541—12—8
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Üit deze lijst nu blijkt, dat van 1701—1715 de

Jïamfer van Batavia voor het grootste gedeelte is

gezonden naar Japan, een gedeelte naar Souiatte,
,

en een ander naar Persië. Later, van 1717—1735,

werd zij te Batavia zelve verkocht en dit wel met

aanmerkelijke winsten. En met hoeveel winst de

partijtjes daar zijn verkocht, blijkt mede uit die op-

gaven.

In 1754 en 1736 werd al het ontvangene weder

naar Japan gezonden.

In 1735, 1737 tot 1744 werd de Jioeveelheid ge-

deeltelijk gezonden naar Japan, en gedeeltelijk ver-

kocht.

In 1745—1747 weid alles weder met aanmerke-

lijke winsten verkocht.

In 1748, 1749 werd weder gedeeltelijk verkocht

en deels naar Japan en China gezonden.

In 1749 werd met een klein verlies verkocht.

In de volgende jaren tot en met 1756 werd alles

verzonden naar Souratte, China (Canton), Japan,

Cochinchina.

Van 1757—1759 verkocht men wieder met winst

en later tot 1768 , werd gedeeltelijk verkocht en

deels naar China en Japan gezonden.

Men moet hierbij opmerken , dat de winsten
,
(zoo

als ook in deze lijsten is uitgedrukt) zich , voor zoo

veel hieruit blijkt, bepalen bij de contante verkoo-

pen die te Batavia hebben plaats gehad ^ want, van

het naar Japan enz. verzondene, vonden wij in de

Bataviasche Groothoehen en Joiirnallen (loopende



86

van 4 Sept. 1700 tot 51 Augustus 1794) alleen de

inkoopsprijzen berekend. Voor de verkregen winsten

op Japan en elders moet men zoeken in de boeken

die gehouden werden op de bijkantoren, op Japan,

te Souratte, in China, enz.— Deze echter zijn niet

zoo uitgewerkt en gespecificeerd als de Bataviaasche

Hoofd-Boeken. Zoo veel echter is er uit op te ma-

ken, dat de winsten op Baros-kamfer, op Japan,

meer dan 100 pet. bedroegen.

Met 1768 schijnt de handel in Baros-kamfer te

hebben opgehouden; want, na dat jaar, vindt men

daarvan bij de Compagnie niets meer te boek ge-

steld.

De Kamferboom van Borneo is niet onwaarschijn-

lijk gelijkslachtig met dien van Sumatra, maar er

bestaat geenerlei grond om dit met eenige zeker-

heid aan te nemen. De berigten van vroegereo

tijd , als van de Eerste Scheepvaart enz , en lao

Mr. J- C, M. Raderbiacher zijn daartoe onvoldoen-

de, en de Heer Korthals, — de eerste die ons

eenig'ermate heeft doen kennis dragen van den

plantengroei van Borneo, — heeft het gedeelte van

dat uitgestrekt eiland, waar de Kamferboom schijnt

te grocijen, niet bezocht. Deze naauwkeurige en

waarheidlievende na tuur-onderzoeker heeft eene boom-

soort van den berg Balaran op Borneo, twijfelachtig

gebragt tot het geslacht Drt/obalaiiops. Hij noemde

deze soort D, sericea. De groote overeenkomst van
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hare bladen met die van den Samatrascheu Kam-

ferboom heeft hem doen besluiten , om dien tot

evengenoemd geslacht te brengen. (Verh. t. a. p). 72).

De Heer A. L. Weddik heeft mij beiigt, dat op

Borneo de Kamferboom hoofdzakelijk voorkomt in

het van ons onafhankelijk Rijk van Broenai of in

hooger gelegen streken dan die waar de Nederlan-

ders aan de West- of Zuidkust het meest gezag uit-

oefenen.

PLAATVERKLARING.

1. Een tak der plant met vrucht, nat. grootte.

2—4. De bloemkroon, gezien van boven, van on-

der en met de nog gedeeltelijke aanhechting

der meeld raden.

5. Een der lobben van de bloemkroon afzonder-

lijk en vergroot.

6. 7. De meeldraden vergroot , aan de voor- en ach-

terzijde voorgesteld.

8. 9. Eene vrucht, met den kelk en overlangs

doorgesneden. (Volgens Colebrooke).

10. Een gedeelte van een kelkvleugel.

11. Een jonge vrucht met en

12. zonder kelk.

13. De kiem doorgesneden. (Colebr.)

14—17. Hetzelfde deel in verschillende toestanden voor-

gesteld, naar voorwerpen van Marsden.



Ik meen dat wij door het hiervoren medegedeeld

de, in eenige opzigten, zijn gevorderd in de kennis

van een der meest merkwaardige gewassen van on-

zen Oost-Indischen Archipel. De geschiedenis van

zijne produkten kan niet anders dan belangrijk zijn,

en wij rnoeten de opheldering daarvan verwachten

van natuur- en scheikundigen. Ook hierin is het

op nieuw duidelijk, hoe noodig het is, dat beiden

elkander de hand reiken. Zooveel is intusschen on-

twijfelbaar, dat kamfer en kamferolie van Sumatra

eifc Japan, in uitwendige kenmerken zooveel onder-

ling verschillen, dat men ze naauwelijks voor gelijk

soortige stoffen zou houden.

Waartoe kan de kennis van dezen boom leiden?

Het is in 't oog springend , hoe uiterst moeijelijk

de inzameling op Sumatra plaats heeft; hoe gebrek-

kig de werktuigelijke methoden zijn waarvan men

zich aldaar tot dat einde bedient; hoe veel kamfer

op die wijze ongebruikt blijft, die, bij eene meer

gepaste behandeling, misschien groote winst zou

kunnen opleveren. In plaats van weinige oneen uit

eenen boom , die ligt 100 voeten hoogte en gemid-

deld 5 voeten middellijn heeft, in te zamelen, zou

men uit éénen stam welligt honderden ponden kam-

fer verkrijgen door destillatie.

Maar, zou die kamfer wel gelijk zijn aan de te-

genwoordig ingezamelde Baros -camphur? Dit is on-

zeker, misschien onwaarschijnlijk te achten. Die

stof bestaat niet alleen uit een stearopt, maar is ge-
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wis een zamengesteM ligchaam, alzoo met niet-vcr-

vlugtigende stoffen verbonden, en hierin is de reden

waarom de Baros-Lamfer zoo weinig vervliegt. Een

veranderd produkt, hoewel onder denzelfden naam

aangeboden, kon den handel welligt doen verloren

gaan.

Destilleren van gewone Kamfer, op de Japansche

manier, vordert geen omslagtigen, noch ook eenen

kostbaren toestel ;
— de bosschen waar deze boomen

groeijen zijn niet ontoegankelijk. Er komen in Oost-

Indië meer en meer scheikundig bekwame Pharma-

ceuten. Zou de proef, waarbij in geen geval iets

verloren wordt, met zijn te nemen? Ik vraag slechts,

want bij mijn gebrek aan kennis van de omstandig-

heden, moet ik mij van een beslissend oordeel ont-

houden.

Zou, bij eene verbreiding van deze boomsoort, of

overbrengst naar Java, voor den Nederlandschen han-

del niet eenig nut zijn te trekken van dit kostbaar

voortbrengsel? Maccülloge deelt mede, dat in 1856

een half Nederl. pond Baros-kamphur te Canton werd

verkocht voor ƒ56, en 100 maal meer opbragt dan

eene gelijke hoeveelheid Japansche Kamfer. Indien

die inzameling en de geheele handel in andere han-

den overging, werd dezelve wel ligt een winstgevend

artikel voor de ondernemers en een geluk voor de

inboorlingen die haar inzamelen, en voor wie dezelve

thans eene bron van ellende is, door de knevelarijen

en afzetterijen der Inlandsche hoofden.

Leiden 10 Jiinij 1851.
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chief iiitgenoodigd 5 de bovenstaande verhandeling

van Dr. Goppert, voorkomende in het 1^*^ gedeelte

van het 22^1^ gtut der Nova Acta A. L. C. N. C, in

onze moedertaal over te brengen, heb ik geen oogen-

blik geaarzeld aan dit mij vereerend verzoek te vol-

doen. — Is het toch niet te ontkennen, dat aan elk
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wetenschappelijk, d. i. op naauwkeurige waarne-

mingen berustend, onderzoek in de natuurhistorische

wetenschappen eene zekere waarde moet worden toe-

gekend , hoeveel te meer zal zulks dan niet het ge-

val zijn , wanneer zulk een onderzoek voortbrengse-

len betreft, wier afwijkende vormen, ontwikkeling,

structuur en verrigtingen ons in een doolhof ver-

plaatsen, waarin ons de weg, met al ouze kennis,

nog bijkans geheel vreemd is.

Zoodanig eene verhandeling nu is die van Dr. Göp-

PERT. Zij maakt ons bepaaldelijk bekend met zijne

onderzoekingen omtrent het geslacht Pihophalocne"

mis, en levert als zoodanig eene belangrijke bijdrage

tot de kennis der Balanopho?'e'èn,eenQ familie, die

zekerlijk tot de zonderlingsten van het Piantenrijk

behoort.

Om deze reden en ook omdat de Nova Acta min-

der algemeen zijn dan andere pei'iodieke werken,

hoop ik de lezers van dit Tijdschrift met deze ver-

taling geene ondienst te doen.

Aan het begin der verhandeling dan herinnert

GÖPPERT ons als ter loops de uitkomst van vroegere,

in het jaar 1842 , door hem verrigte en eveneens be-

kend gemaakte onderzoekingen omtrent de ontleed-

kundige eigenschappen van eeuige Javaansche Bala-

nophoreën {^Balanophora elongata Bldme, B. aluta'

cea JcKGH. , B. maxima Jlkgh., B. globosa JujiGu.^y

hem door Dr. JowGnDHiv toegezonden. — De uitkomst

was :

l''. Dat er bij BalanopJiora een dubbel vaatstelsel
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geYondeu wordt, waarvan het eene, aan de woeter-

plant vreemde, uit de moederplant ontspringt en

ook alleen voor de lagere of vegetatie organen, het

andere, dat in deze laatsten gevormd wordt, voor

de voortplantingswerktuigen of hoogere organen be-

stemd is.

2°. Dat de Parcnchymcellen der tot dit geslacht

behoorende planten eene wasachtige stof bevatten,

in zulk eene hoeveelheid, als bij geene enkele an-

dere plant wordt w^aargenomen , welke stof van alle

tot nog toe bekende wassoorten in vele opzigten,

zoo als onder anderen door hare kleverigheid en moei-

jelijke sraeltbaarheid , merkelijk afwijkt, komende

zij het meest met het was van den waspalm [Cero-

xylon andicola Hümb.) overeen (1).

5°. Dat er in het, voor een gedeelte althans, on-

twijfelbaar rijpe éénhokkige zaad
,
geene kiem waar

te nem.en was. Bij B. alutacea nam de kern de holte

van het vruchtbeginsel zoo volkomen in, dat Göp-

PERT zich gedrongen voelde, deze, even als Richard

zulks bij het geslacht Helosis gedaan had, geheel

en al voor kiemwit te verklaren.

40. Dat het geslacht ^«/ö^20/?Aora, wat zijne plaat-

sing in het Nat. systeem betreft, met zeer vele fa-

miliën verwant is , daar de verschillende organen der

daartoe behoorende soorten, na eens meer met die

(1) Lalcre onderzoekingen van Poleck Iiel)ben geleerd, dat deze

slof meer lol de harsen , dan v\c! tot de wassoorten nadert.

G.
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der eene, dan weder meer met die der andere familie

overeenkomen. Zoo gelijkt het wortelligchaam van

B. elongafa en B, maxima op den vertakten wor-

telstok van een varen , dat van B. alatacea op vele

Sphaerias, dat lan B. giohosa bedriegelijk veel op

een Lycoperdon of Sclerotium , terwijl de bloemkol-

ven, vooral de mannélijken , tijdens hare eerste ont-

wikkelingsperiode, d. i. vóór het uitkomen, ons de

Cycadeën en Coniferen, ja zelfs de Artocarpeën en

ürticeën (vooral door het viertallige van het bloem-

dek), de vrouwelijken daarentegen de Typha, de

Aroïdeën en Pandaneën herinneren. — De wortel-

stok of het Rhizoma bezit, even als de bloemstelen

en kolven, verspreide vaatbundels, die echter van

eene veel eenvoudigere zaraenstelling zijn dan die der

meeste Monocotyledonen , en helt daardoor meer tot

dien der varens over.

Het was na het bekend maken dezer uitkomsten,

welke, zoo als men heeft kunnen bemerken, alleen

'op het geslacht Balanophora betrekking hadden

dat Dr, Jdnghühn eene nieuwe bezending planten over-

zond, waaronder eenige exemplaren van een nieuw,

en door hem vroeger reeds Rhopalocnemis (van

QÓncclop , clava en 'Avt]^i(ï ocrea) genoemd, geslacht

aanwezig waren. Dezen nu gaven Göppert tot de

straks te vermelden onderzoekingen aanleiding.

Jdnghühn vond deze merkwaardige woekerplant,

in bosschen aan de zuidelijke helling van den Gedé,

op eene hoogte van 3080, en later ten zuiden van

het Malabarsche gebergte op 4300 voet boven de
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oppervlakte der zee. Door de meening geleid, dat

de Balanophoreën door zelfwording , zonder toedoen

van zaad, op organische stoffen zouden ontstaan,

en derhalve slechts op bepaalde moederplanten kon-

den voorkomen , deed hij naar deze laatsten een ijve-

rig onderzoek , en liet geene der woekerplanten uit-

graven, voordat het hem gebleken was op welke

gewassen zij tierden. — Hierbij ondervond hij ech-

ter dat Rhopalocnemis niet alleen op de wortels van

sommige Lianen, maar ook op die eener Ficussoort

en die van Quercus pruinosa Blum, voorkwam , ter-

wijl hij Balanophora elongata Blum, op zeer ver-

schillende boomsoorten aantrof. Het behoeft niet

gezegd te worden dat Jo^GHDHN daardoor van zijne

meening, dat het ontstaan van genoemde woeker-

planten in zeker opzigt van de moederplant, waar-

op zij voorkomen, afhankelijk zoude zijn, terug-

kwam.

Gaan wij thans over tot de mededeeling van het-

geen GöppERT omtrent de structuur van het geslacht

Rhopalocnemis heeft opgeteekend, en beschouwen

wij daarbij, even als hij, eerst de Vegetatieve or-

ganen en daarna de Yoortplanti^igsioerMuigen,

A. VEGETATIEVE ORGA^^EN.

De wortelstok of het intermediaire ligchaam, vol-

gens Blüme, d. i. het in de plaats van stam en bla-

den beiden aanwezige vegetatieve orgaan, is in den

beginne geelachtig, doch later, even als vele wortels



zwartachtig-bruin van kleur. Tijdens zijne vroegste

jeugd is het, zoo als zulks ecnige nog aan een Li-

aan bevestigde exemplaren doen zien, knolachtig-

rond en heeft eene oneöene, gegroefde, met onre-

gelmatige mazen overdekte oppervlakte, waardoor het

alsdan veel op de gewone truffels gelijkt. AVordt

het ouder, dan verlengt zich de Parasiet in ééne

rjgling, en wel daar ter plaatse, waar later de bloem-

kolf te voorschijn moet komen, en verkrijgt dien

ten gevolge den vorm van een tol , die met zijne

breede basis op de moederplant gezeten is. Volgens

JcKGHiHN bereiken de grootste exemplaren dikwijls

den omvang van een kinderhoofd. Langzamerhand be-

ginnen de lijstvormige verhevenheden der oppervlakte

zich meer en meer te verheffen en worden de uit-

holingen grooter en grooter, terwijl de mazen uit

elkander gaan, waardoor dan de eerste een hoogst

onregelmatig, knobbelig-geplooid, geribd en gegroefd

voorkomen verkrijgt. — Tot zoo ver over het uiter-

lijk van deze merkwaardige Parasiet. Wat nu de

anatomische structuur van het inwendige betreft
,

zoo was daarin eene groote overeenkomst met de

vroeger onderzochte soorten van Balanophora niet

te miskennen , daar men ook hier gewoonlijk paren-

chymcellen en dezelfde soort van vaatbuudels aan-

treft, die dan deels tot de Paimsiet zelve, deels

tot de Moederpla?it , waarop zij woekert, behooren,

ofschoon men hen in het zeer brokkelige donker-

bruine celweefsel niet zoo duidelijk als bij de met

was gevulde cellen der Balauophoras vervolgen kan.
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Het grootste gedeelte bestaat uit celweefsel, welks

-cellen wijd, tamelijk groot, fijn gestippeld en alleen

-doordien zij zoo los aan elkander liggen, onregel-

matig zeshoekig zijn. Naar den omtrek toe ontmoet

men hier en daar 2—3 bijeengelegene , van zeer

dikke wanden voorziene, cellen met zeer duidelijke

wandkanalen (Tüfpelkauale), makende dezen ten

laatste grootendeels de hardere massa der zoo on-

effene, mazige en gegroefde oppervlakte uit, waarop

zich geen spoor van spleetopeningen vertoont. Bij

de dikwandige cellen staat de dikte van den wand

tot de breedte der celholte als 1:4, kunnende men,

even als ükger zulks bij de verwante geslachten

Helosis en Langsdorjia waarnam, in dien wand

dikwijls 10—30 afzonderlijke lagen duidelijk onder-

scheiden. — Alle cellen, de dikwandigen uitgezon-

derd, bevatten talrijke, bijkans ronde of langwerpige

stijfselkorreltjes van verschillende grootte, die ech-

ter, ook bij de sterkste vergrooting, geene concen-

trische lagen doen zien, en in dit opzigt, vooral

daar zij in het geheel niet klein kunnen genoemd

worden, eene merkwaardige uitzondering op den regel

maken. Buiten het zetmeel neemt men in de cellen

ook nog altijd de aan den wand bevestigde celkern

waar, die ook in de verlengde cellen, welke de aan

de woekerplant eigene vaatbundels begeleiden, niet

ontbreekt; gewoonlijk vindt men ej' echter slechts

ééne, zelden twee. De bruine kleur der celkern is,

niettegenstaande eene veeljarige bewaring in Arak,

meestendeels nog bewaard gebleven, terwijl zich in
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het midden der korrelige massa het kernligchaampje

als een dikwandig hol kogeltje, met een korrelig

stipje in het midden, vertoont; slechts hier endaar

ontbreekt deze inhoud , zoodat de celkern zich dan

als een hol blaasje voordoet. Met uitzondering van

het bij de door mij onderzochte Balanophoras in

zoo groote hoeveelheid aanwezige harsachtige was,

dat hier in zeker opzigt door het stijfsel /Vervangen

wordt, hebben dus de zoo even beschrevene cellen

de grootste overeenkomst met die der genoemde ge-

wassen en der door Unger (Beitrage zur Kenntniss

der parasitischen Pflanzen. Annalen des Wiener Mu-

seums II. p. 12, 60) onderzochte soorten van de-

zelfdefamilie, met name; Rafflesia Patina , Langs-

dorfia hypogaea Mart. , en Helosis hrasiliensis

ScHOTT et Endlich. , Sarcophyte sanguinea^ Brug'-'

mansia Zippelii Bl. en Balanophora dioica Bl.
,

welke gelijkenis zich tot de, der woekerplant eigene,

uit gestreepte en netvormige vaten bestaande, vaat-

bundels en hunne verspreiding uitstrekt, die mijn

geëerde vriend en ik in het zoo even genoemde werk

(Plaat IL p. 237—241) uitvoeriger beschreven heb-

ben. — Men vindt hier in de vaatbundels namelijk

slechts twee bestanddeelen , en wel : gestreepte en

netvormige vaten , die door hunne kortheid en dikte

ons dikwijls cellen herinneren, en lang uitgerekte

parenchymcellen (Pseudo-parenchymcellen), zoo als

bij de Varens , met dit onderscheid nogthans , dat de

celkern hier, als de cellen volwassen zijn, ontbreekt,

terwijl zij bij de door mij onderzochte Balanophoras

8
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en ook bij de thans voor mij liggende soort altijd

voorhanden is. Buiten deze in het parenchym der

woekerplant, op dezelfde wijze als bij Balanophot^a
,

ontspringende vaatbundels, die zich in alle rigtingen

uitstrekken, en de eenigen zijn, welke zich naar

de voortplantingswerktuigen begeven , treft men bij

de parasiet, en wel alleen in den wortelstok, even

als bij de Balanophoras , nog eenige anderen aan,

die uit de moederplant voortkomen en oorzaak zijn

van de bevestiging der geheele woekerplant •, dezen

behouden echter hunne eigenschappen en kunnen,

als houtbundels, die nog Tan eene schors voorzien

zijn en gestippelde vaten bezitten , zeker en gemak-

kelijk van de eersten onderscheiden worden. Op eene

overlangsche doorsnede der vegetatieve organen ziet

men de vaatbundels geheel zonder regelmaat in het

weefsel verspreid liggen , zoodat zij in dit opzigt niet

eens met die der Monocotyledonen , maar eindelijk

slechts met die der Varens kunnen vergeleken wor-

den. In den steel, die de bloemkolf draagt, treft

men echter de afzonderlijke bundels duidelijk in 4-5

concentrische kringen om een middelpunt gelegen

aan, waarin zich talrijke verspreide bundels bevin-

den. Deze concentrische plaatsing der vaatbundels is

daar ter plaatse het regelmatigst en menigvuldigst,

waar deze steel in de bloemkolf overgaat, en einde-

lijk ook in deze zelve.

Men kan zich eene duidelijke voorstelling van de

eigenlijke verspreidingswijze der vaatbundels maken
,

door de bezigtiging van een zeker aantal overlang-
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sche doorsnedcQ der bloemkolven. Dan toch be-

raerlit men terstond dat zij zoowel van die der één-

als tweezaadlobbige gewassen afwijkt. Nadat de

vaatbundels , aan den voet d*er bloemkolf , zich tot

een kring vereenigd hebben, loopen hunne hoofd-

staramen, natahijke, naar de oppervlakte des steels

zich begevende en in de daar ter plaatse aanwezige

schubben uitloopende, takken te hebben afgegeven,

evenwijdig nevens elkander voort, en komen zoo

aan den top der kolf, waar zij zich, onder scherpe

hoeken, in enkele hoofdtakken verdeden, waardoor

het getal kringen van vaatbundels, die zich op eene

dwarse doorsnede vertoonen , zeer vermeerderd

wordt. Hier heeft dan eene dergelijke, uiterst re-

gelmatige , verdeeling in enkele, tot aan de insertie

der schubben en bloemen bijna onder regte hoeken

doorloopende , takjes plaats, terwijl de hoofdstara-

men, altijd aan elkander evenwijdig, bijna tot aan

het einde der kolf voortgaan , zonder zich ooit , zoo

als in den stam der Monocotyledonen , naar binnen

te buigen, of elkander te kruisen. Men ontwaart

dan overal de onder regte hoeken ontspringende tak-

ken, welke op eene dwarse doorsnede bijna het

voorkomen van mergstralen hebben. De regelmatig-

heid , waarmede de laatste uiteinden der vaatbundels

zich splitsen , kan men het best op eene overlang-

sche doorsnede der bloemkolf, op ^ lijn afstand»*

van de vruchtbegiiisels, waarnemen. Men ontwaart

dan een in het midden geplaatsten grooteren vaat-

bundel, die in den steel der schubben overgaat, en
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daarom heen een krans van kleineren, waarvan de

allerkleinsten zich naar de vruchtbeginsels begeven,

terwijl de overigen tot aan de inplanting der stop-

pel tjes voortloopen.

. Hieruit blijkt das dat de verspreiding der vaat-

bundels noch met die der één- noch met die der

tweezaadlobbige gewassen kan worden vergeleken,

en slechts met die, welke men in de stammen der

Varens aantreft, eenige gelijkenis heeft; in ieder ge-

val kan echter deze verdeelingswijze der vaatbundels

als eene deze plantenfamilie geheel eigene beschouwd

Avorden, daar de tot nog toe naauwkeurig onder-

zochte Rhizantheën , zoo als.- Adesmia arhorea

Babtl. , ScyhaUum fungiforme , Rafftesia Patma

Bldm. , Hydnoi'a africana , Balanophora elongata

Bl. , B. tnaxima Jungh. , B. glohosa Jdngh., en B.

alutacea Jüngh. , zich op dezelfde wijze verhouden.

Over den tijd, dien de Parasiet noodig heeft om

haar vollen wasdom te bereiken, heeft ons de Hr.

JcNGHDHN geene waarnemingen medegedeeld. Het

grootste exemplaar, dat wij te zien kregen, was op

den. wortel van eene Liane gezeten, op welker dwarse

doorsnede men de concentrische houtringen niet dui-

delijk konde waarnemen , hoewel men , ook wanneer

deze voorhauden waren, daaruit toch nog niet tot

zijn ouderdom zoude kunnen besluiten. Dat de woe-

kerplant zeer snel in groei moet toenemen is wel

waarschijnlijk , daar de genoemde wortel slechts eene

zeer korte middellijn heeft en naauwelijks eenige ja-

ren oud kan zijn.



101

B. V00RTPLAINTING5WERKTUJGEN.

De bloemen zijn, even als die van alle tot nog-

toe bekende Balanophoreën diclinisch , en in onze

soort, even als bij Balanophora elongata^ B. ma-

xima en B. glohosa, tweehuizig^; zij zijn, juist zoo

als bij deze laatsten, op kolven gezeten, die binnen

in de vegetatieve organen ontstaan , en hare tegen-

woordigheid aldaar, terwijl zij zich verder ontwik-

kelen, door eene knolvormige verhevenheid verra-

den, komende zij later gesteeld te voorschijn. Hier

bemerkt men echter reeds eene wezenlijke afwijking

Tan hetgeen bij Balanoyhora^ zoowel met betrek-

ting tot de omgeving als de geaardheid der kolven,

wordt waargenomen; eene afwijking, die voor beide

geslachten, zoowel voor het mannelijke als vrouwe*

lijke dezelfde is. Bij Balanophora zijn de kolven

namelijk door holle, eivormige, bijkans vliezige, als

dakpannen over elkander gelegene, groote schubben

omgeven, hier daarentegen komen zij uit een, door

de stof zelve, waaruit de vegetatieve organen be-

staan, gevormd, en in structuur, kleur, vastheid

en oneffenheid daarmede overeenkomend omhulsel te

voorschijn, dat in vier hartvormige, stompe, kruis-

wijs geplaatste lobben opensplijt, die er uitwendig

geheel zoo als genoemde organen uitzien , en , vol-

gens de opgaven van den ïïr. Jdnghdhn, in verschen

toestand, van binnen eene vleeschkleurig-geelachtige

tint zouden bezitten. Terwijl nu bij de kolven van
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Balanophot-a geen verder omhulsel wordt waarge-

nomen, zijn dezen bij de mannelijke zoowel als de

ATonwelijke individuus der thans onderzochte woe*

kerplant, van den voet des steels af, met zeshoekige,

knods- of scbildvormige , ligchamen bedekt , die bij

beide geslachten volkomen op elkander gelijken . aan

de kolven het uiterlijk van de vruchtkegels der Co-

niferen verleenen, en eerst na geruimen tijd geheel

afvallen , hetgeen langzamerhand van onder naar

boven plaats heeft. — Wij kunnen deze schildjes,

zeker niet ten onregte, met de kolfvormige klier-

achtige ligchamen vergelijken , waarom heen de vrou-

welijke bloemen bij Balanophor^a geplaatst zijn.

ïk zal deze schildjes, afgaande op hunne verrig-

tingen en hun duur, met den naam van schubben

(Deckschuppen) bestempelen, ofschoon zij, wat den

Torm betreft, van de elders aldus genoemde orga-

nen ook nog daardoor zeer afwijken, dat zij wezen-

lijke vaatbundels in zich opnemen. Bloemschubben

kan men ze, mijns inziens, daarom niet wel heeten,

omdat zij ook den steel der kolf, van zijn voet tot

aan zijn top, alwaar de aanhechting der bloeJDen

begint, in zijne gansche lengte bedekken.

Deze schubben dan zijn van een, uit het paren -

chym der kolf ontspringende, 1

—

\\ lijn langen,

steel voorzien , die langzamerhand al breeder en bree-

der wordt en in een prismatisch-piramidaal-zeshoekig

lio-chaam overgaat, dat zich naar boven toe versmalt

en in eeue kleine, naauwelijks | lijn breede, zes-

hoekige, op ccn trapezium gelijkende, vlakte ein-
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digt, van welke 6 groeven naar den lager gelegen

rand der schub heenloopen. Zij bestaan eveneens

uit parenchymcellen, die van stijfselkorreltjes en ecne

celkern voorzien zijn , en bevatten een uit het paren-

chym der kolf ontspringenden vaatbundel. Deze loopt,

zoo als reeds gezegd is, door het midden heen en

splitst zich, naar boven toe, in twee takken, waar-

van de eene ter linker-, de andere ter regterzijde

afwijkt.

Onmiddellijk boven den steel , zijn deze schub-

ben met de randen tamelijk vast aan elkander ge-

hecht, zoodat er, volgens de waarnemingen van den

Hr. JoNGHUHN, altijd eenigen te gelijk^ na zich van

den steel te hebben losgemaakt, afvallen. Yoor het

overige zijn die schubben, welke aan het onderste

of bloemlooze gedeelte der kolf gezeten zijn , oneven-

redig kleiner dan de hooger geplaatsten; volgens

Jdrghdhn zouden de eersten zelfs vastgehecht blijven,

niet afvallen en aan de oppervlakte , welke zij be-

dekken, langzamerhand een bultig, stekelig aanzien

verleenen. Tegen deze meening spreken echter de

eigenschappen van een door Jdnghohn zelven overge-

zonden mannelijk exemplaar, waar aan den steel der

bloemkolf geene schubben meer voorkomen en alleen

onregelmatige overlangs loopende strepen, en, onder

de plaats, waar de eerste bloemen zijn ingeplant,

kleine, in een cirkel staande, knobbeltjes gezien wor-

den. Ik moet bekennen dat mij, noch de beteeke-

nis, noch de wijze van ontstaan dezer knobbeltjes

duidelijk zijn, hoewel het gansche exemplaar in alk
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eigenschappen zoo zeer met de overigen overeenkomt,

dat er vs'el niet aan eene andere soort kan gedacht

worden. — Zeer zeker zoude het waarnemen van

overgangsvormen zeer veel tot de verklaring dezer

anomahe kunnen bijdragen, hetgeen echter voor mij

eene onmogeHjke zaak is. — Voor het overige ont-

wikkelen zich, onder alle bloemen en daartoe he-

hoorende deelen, die op de oppervlakte der bloem-

tolven worden aangetroffen, de schubben het eerst.

Tot deze ontdekking ben ik gekomen door eenige

der bultige, op de vegetatieve organen aanwezige,

verhevenheden door te snijden, in de hoop den eenen

of anderen vroegeren ontwikkelingstoestand der kol-

ven aan te treffen. — Bij dit onderzoek vond ik wer-

kelijk eens eene inwendig verborgene kolf, waaraan

ik echter wel de schubben, maar nog geen spoor

der overige bloemdeelen bemerken kon, die later

onder die schubben verborgen zijn.

De vorm der cellen in het parenchym der kolf

wijkt van dien in de vegetatieve organen niet af.

1. ORGAAN TER VOORTBRENGING VAN HET STUIFMEEL

OF ZOOGENAAMD MANNELIJK ORGAAN.
(POLLINARIUM).

Hier kunnen wij drieërlei organen onderscheiden, als:

a, het Bloemdek.

h. het Stamen of werktuig ^ waarin het stuif-

weel hereid wordt.
,

c. de Stoppelfjes j die het bloemdek van buiten.

omgeven.
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a. Het BLOEMDEK.

Het Bloemdek is rol rond en van boven vierlob-

big, met bijna tot halverwege de lengte zich uit-

strekkende wigvormige inhammen ; de lobben reiken

tot aan de antherenhoofdjes en zijn aan hunnen top,

even als de stoppeltjes, klierachtig.

h. Het STAMEN, of WERKTUIG WAARIN HET

STUIFMEEL BEREID WORDT.

Ia het midden van het vierdeelige bloemdek be-

vindt zich de antherendrager, een cilindervormig,

ten naastenbij 2 lijnen lang ligchaampje, dat ter on-

dersteunins: dient der tot een hoofdje vereenigde

antheren (^Antherae stjmphysandi^ae Rich.), die in

een onbepaald aantal (meestal ten getale van 20) in

het celweefsel, als ware het, verholen liggen. —
Eéne tot drie rijen van cellen scheiden de afzonder-

lijke antheren van elkander, doch wijken in niets,

dan alleen door eene meerdere teêrheid, van de

overige organen der woekerplant af, terwijl zij ook

geen spoor der spiraalswijs gewondene strepen ver-

toonen, die elders, bij de onder de opperhuid gele-

gene cellenlaag der helmknoppen, en volgens ün-

ger's waarnemingen, zelfs bij eenige Balanophoras

voorkomen. Op eene dwarse doorsnede der anthe-

rendragers onderscheidt men, reeds met het ongewa-

pende oog, vijf in een kring staande donkere stip-

pen, die haar ontstaan aan naauwere^ langer uitger
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rekte, cellen te danken hebben en bier de plaats

der vaten schijnen in te nemen, daar dezen noch

daar binnen , noch daarnevens worden aangetroffen.

Niettegenstaande deze afwezigheid , zoude men er wel

toe kunnen overhellen, den drager als eene vergroei-

jing van een zeker aantal helmdraden te beschou-

wen, daar de dragers van enkelvoudige meeldraden,

ieder afzonderlijk , bijna altijd slechts één vaatbun-

del bezitten. De wijze, waarop de afzonderlijke an-

theren zich openen, kan ik niet met zekerheid aan-

geven; ik geloof echter dat zulks geschiedt door

uitdrooging en scheuring van het zoo even beschre-

vene celachtige omhulsel, dat, wegens het ontbre-

ken der spiraalswijs gestreepte cellen, zeker van die

veerkracht beroofd is, waardoor zich anders de daar-

van voorziene antheren onderscheiden. — De stuif-

meelkorreltjes gelijken uiterst veel op die der door

njij onderzochte Balanophoras. Bij eene 250-mahge

vergrooting, ziet men duidelijk dat zij bijna geheel

rond zijn en uit twee vliezen bestaan, een buitenst

en een binnenst , welk laatste eene bruinachtige kor-

relige massa bevat. lodium-tinctuur deed in deze

korrelige gehalte geen zetmeel onderkennen.

Eens vond ik twee bloemen met elkander vergroeid,

dat wil zeggen: de met elkander vereenigde meel-

draden van tw ee bloemen , door een achtdeelig bloem^

dek omgeven.
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c. De STOPPELTJES (paleae).

De ruimte tusschen de afzonderlijke bloemen wordt

geheel en al door eigenaardige, digt op elkander

gedrongene, haarvormige organen of stoppeltjes in-

genomen, die onder dezen vorm ook bij andere Ba-

lanoplioreën, zoo als Helosis, voorkomen en door

hunne gedaante (vooral bij de vrouwelijke bloemen,

waar zij bijzonder teer zijn) ons de zoogenaamde

paraphysen der Mossen of de haarvormige organen,

welke tusschen de antheridiën en stampers gevonden

worden, herinneren.

Yan ouder uit verlengde parenchymcellen bestaan-

de, nemen dezen naar boven langzamerhand in lengte

af en worden eivormig of bijkans rond, even alsof

zij aldaar tot het vormen van geledingen moesten

bijdragen. De allerbovensten zijn korrelig en hebben

daardoor het voorkomen van kliertjes. Dikwerf zijn

zij aan hun voet vergroeid en verdeden zich eerst

hooger. Deze stoppeltjes nu zijn bij de vrouwelijke

bloemen geheel op dezelfde wijze gevormd, doch

steeds veel teederder, lijnvormig en veelal slechts uit

eene of een paar rijen cellen zamengesteld ; de inhoud

der bovensten is meest altijd korrelig, waardoor zij

op kliertjes gelijken.

2. HET VRUCHTORGAAN of DE VROUWELIJKE
VOORTPLANTINGSWERKTUIGEN.

Nog veel eenvoudiger dan bij de mannelijke dee-

len is de structuur der vrouwelijke organen, daar
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dezen, even als bij de soorten van het geslacht Ba-

lanophora, geen bloemdek hebben en slechts uit

de ovaria en de stoppeltjes of paleae bestaan. Na

de Terwijdering der schubben worden de vooruitste-

kende stijlen zigtbaar, die langzamerhand ook afval-

len , zoodat de ovaria alsdan niet langer dan de stop-

peltjes zijn en de oppervlakte der kolf, juist zoo

als bij vrouwelijke exemplaren van Typha, fluweel-

achtig op het gevoel wordt.

De stoppeltjes komen, zoo als wij reeds vermeld

hebben, in structuur bijna geheel met die der man-

nelijke bloemen overeen; zij zijn iets teerder, meer

haarvormig en omgeven hier de vrouwelijke organen,

die ieder ander omhulsel missen, onmiddellijk. Deze

vrouwelijke organen of stampers bestaan uit een

elliptisch, aan beide zijden eenigzins afgeplat, maar

toch bol I
lijn lang vruchtbeginsel, met twee lijn-

vormige, naauwelijks van elkander afstaande, eens

zoo lange stijlen, waarvan zoowel de eene als de

andere van een onduidelijk zesdeeligen stempel voor-

zien is.

Aan de stijlen onderscheidt men duidelijk grootere

verlengde, niet zeer in het oog loopend spiraalswijze

gewondene cellen, die wij, daar zij het meest naar

buiten liggen, met den naam van schors kunnen

bestempelen, en kleineren, meer naar binnen gele-

genen, die evenmin als de eersten in een bepaald

aantal aanwezig zijn; men treft echter geene vaten,

ja zelfs niet eens gestreepte cellen en ook volstrekt

geen stijlkanaal aan. Naar boven toe verlengen zich
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^es schorscellen tepelvormig en vormen zoo den zes-

deeligen stempel, wiens afdeelingen men dan ook

met het ongewapende oog naauwelijks onderschei-

den kan. De stijlen zei ven zijn niet op den top van

het vruchtbeginsel , maar wel in eene daar ter plaatse

aanwezige kleine diepte ingeplant, welke door de

tepelvormige vooruitstekende en tamelijk lange cel-

len van het vruchtbeginsel omgeven wordt, hetgeen

men echter zonder vergrooting ook niet kan waar-

nemen.

Bij Helosis gaan deze tepelvormige cellen, zoo als

uit Richard's beschrijving en afbeelding blijken kan,

in werkelijke tanden over, zoodat deze kruidkundige

de vrucht voor eene caryopsis^ en den getanden

rand voor een perigoniuni superum houdt, welke

meening Endlicher (Meletemata pag. 9) niet met hem

deelt, die dezen, ook. bij Sarcophyte voorkomen-

den, rand, naar het mij voorkomt niet ten onregte,

liever eenvoudig als een tot het vruchtbeginsel be-

hoorend voortbrengsel (pro ovarii effiguratione) be-

schouwd wil hebben, waarvoor ten minste de door

mij bij onze plant waargenomene rand zonder twij-

fel moet gehouden worden, daar deze cellen met

die van het ovarium zelf niet alleen innig vereenigd

zijn , maar er tusschen beiden ook onloochenbaar

een langzame overgang voorhanden is.

Daar ter plaatse, waar de stijlen in het vrucht-

beginsel ingeplant zijn, treft men cellen aan, wier

inwendige holte bijna geheel en al met groote cel-

kernen, waarvan er 5 of 6 boven elkander staan, is
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aangevuld; daarop volgen dan, naar beneden toe,

twee eivorniig-rondachtige hokjes, die nog lager lang-

zamerhand smaller worden en eindelijk geheel ver-

dwijnen, om weder voor een geheel gelijkvormig cel-

weefsel plaats te maken, welks middelste cellen slechts

eenigzins dikker van wanden en bruin gekleurd zijn.

Deze, doorgaans met groote celkernen gevulde cel-

len, die iets bruiner dan de meer naar den omtrek

gelegene zijn, omvatten de hokjes volkomen; deze

laatsten zelven zijn bijna hol en slechts met eene

geringe hoeveelheid van een fijn-korrelig weefsel ge-

vuld, dat men ter naauwernood den naam van cel-

weefsel zoude kunnen geven; misschien echter is het

oorspronkelijk een zeer los celweefsel geweest, dat,

door de langdurige bewaring in den arak, in dien

structuurloozen toestand is overgegaan. — Of nu

deze inhoud der hokjes voor overblijfselen der kern,

hetgeen wel waarschijnlijk is, of wel voor haar en-

dospermiura moet gehouden worden , zoo als Richard

de celachtige massa noemt, waarmede de hokjes d^v

zaden bij Helosis digt gevuld zijn, alwaar hij geéne

kiem waarnam, wil ik hier niet beslissen. In ieder

geval betreur ik het, dat ook het onderzoek der

verder ontwikkelde, misschien zelfs rijpe, óvaria,

zOo als wij zoo aanstonds zien zullen
,
geeüe bepaal-

dere uitkomst opleverde, ofschoon ik, van de be-

langrijkheid van dit onderzoek overtuigd, daaraan

de grootst mogelijke oplettendheid schonk»

De Hr. Jdnghdiin vermeldt, dat het loslaten der

schubben als een teeken van volkoraene rijpte kan
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beschouwd worden, en dat de kolf, onmiddelijk

nadat zulks heeft plaats gehad, in ontbinding over-

gaat; dien ten gevolge zouden wij dus de kolF,

waarover wij reeds vroeger gesproken hebben, ea

die bijna geheel van schubben beroofd is, als van

rijpe zaden voorzien kunnen beschouwen. Buiten-

dien zijn de ovaria in dit exemplaar aanmerkelijk in

grootte toegenomen; men treft ze daar eens zoo

lang en een weinig breeder aan, terwijl zij, vooral

onder de eenigzins dikkere plaats, waar zich de

hokjes bevinden, aan de randen niet meer bol, maar

als ware het ingevallen en iets bruiner van kleur

zijn. De inwendige structuur nu heeft in zooverre

eene niet geringe verandering ondergaan, als er ge-

woonlijk slechts één, in plaats van zoo als vroeger

twee hokjes worden aangetroffen, daar beiden zich,

door het verdwijnen der tusschenschotten , tot een

enkel vereenigd hebben. — De bruine kleur der cel-

lenlaag, die het hokje het naast omgeeft, is nog dui-

delijker geworden, doch de korrelig-vliezige inhoud

van het eitje vindt men hier, even als vroeger, terug;

ja zelfs is deze toegenomen en het hokje, iets lager,

om zoo te zeggen ingevallen.

Na deze resultaten, die eer tegen, dan wel voor

de aanwezigheid eener kiem in deze zaden pleiten,

kwam het mij belangrijk voor, die der Balanopho-

ras, waarvan de Hr. Jünghühn op nieuws eenige,

naar het scheen oudere, exemplaren gelijktijdig had

overgezonden, nogmaals aan een onderzoek te on-

derwerpen. Eene kiem, in de gewone beteekeuis des



112

woords, vond ik echter evenmin als vroeger; even-

wel gelukte het mij, bij het slechts |^ lijn breede

en -g- lijn lange vruchtbeginsel van Balanaphora alu-

tacea^ den inhoud uit het ook hier onmiddellijk on-

der den stijl gelegene, bijkans ronde, hokje te ver-

wijderen en afzonderlijk te erlangen ; deze uu deed

zich als een bijna rond celachtig ligchaam voor, uit

groote, met eene korrelige massa digt gevulde, cel-

len bestaande, in wier binnenste ook niets gevonden

werd , dat met eene kiem konde vergeleken worden.

In al deze opzigten zoude dus Rhopalocnemis

zich eveneens aan de Rhizantheën aansluiten , in wier

zaad tot nog toe alleen Richaed bij Cynomorium

eene kleine éénzaadlobbige kiem ontdekte, waarom

Bldme dan ook de zaden van Bafflesia en Brug'

mansia , Endlicher die van Sarcophyte met den naam

van sporen bestempelt, terwijl de laatste de zaden

der Rhizantheën in het algemeen cot^puscula spori-

diformia noemt. Ook Martius meende reeds vroe-

ger, in het jaar 1829, dat de kern zich, bij een

zoodanigen stand van zaken , onmiddellijk tot eene

nieuwe plant zoude kunnen ontwikkelen , terwijl

ÜRGER zich gedrongen gevoelt, het door Richard als

eene kiem beschrevene ligchaam , voor de kern te

houden. Zoude het echter niet mogelijk kunnen

zijn, dat het op eene kern gelijkende ligchaam, dat

vooral hij Balanophora alutacea eene onmiskenbare

overeenkomst met de kiem der Orchideën heeft, die

ook uit een gelijkvormig weefsel bestaq^, de kiem

zelve ware, waaraan het kiemwit, even als bij de
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genoemde familie, ontbreekt? In cene aan afwijkin-

gen 200 bijzonder rijke planten-familie zoude zoo

iets zeer goed plaats kunnen hebben; in allen gevalle

vond ik het natuurlijker dit aan te nemen, dan,

bij een overigens zeer hoogen ontwikkelingstrap van

sommige der onmisbare bloemdeelen, zoo als men

dien hier aantreft, het ontstaan eencr kiem geheel

te ontkennen. Of zoude, indien men meent dit lig-

chaampje niet voor eene kiem te mogen houden, de

ontwikkeling dezer laatste ook misschien eerst na eene

scheiding van de moederplant plaats hebben, zoo

als ScHLEiDEN zulks op ccne hoogst wetenswaardige

wijze bij de Rhizocarpeën ontdekte? De plaats, die

de Rhizantheën in de reeks van natuurlijke familiën

innemen, zoude met deze meening wel overeen te

brengen zijn. Misschien zou het gansche raadsel kun-

nen worden opgelost, indien men in de gelegenheid

was, exemplaren te onderzoeken, wier kolven op het

punt slaan van in ontbinding over te gaan, en aan

wier volstrekte rijpte men dus niet meer zoude be-

hoeven te twijfelen.

Indien ik thans mijn gevoelen zoude moeten uiten

omtrent de plaats, die onze woekerplant in de klasse

der Rhizantheën, en meer bepaaldelijk in de familie

der Balanophoreën , waartoe zij zonder twijfel be-

hoort, moet worden toegekend, en hierbij het door

Ekdlicher {Gener. 'plant. sec. rat. dispos. Yindobo-

9
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nae 1836—1840. pag-. 72) gegevene overzigt dezer

laatste als grondslag mijner beschouwing aanneem
,

dan zien wij, dat zij tot de beide eerste afdeelin-

gen, die der Sarcophyteae en Lophophyteae ^ welke

beiden nog vrije oovergroeide meeldraden bezitten ^

niet kan gebragt worden, niettegenstaande er in en-

kele kenmerken eene zekere verwantschap duidelijk

te herkennen is. — De derde afdeeling bevat de

Cynomorieae^ met vergroeide en vrije meeldraden,

waartoe de beide geslachten Cyn&morium en Bala-

nophora behooren; de vierde de Helosieae^ met

vergroeide meeldraden en de geslachten Cynopsole ^

Scybalium , Helosia en Langsdorfia. — Met deze

twee laatste afdeelingen komt onze plant, hoewel

zij ookj in haar geheel beschouwd, van alle daar-

onder gerangschikte geslachten moge afwijken , toch

in enkele opzigtea eenigermate overeen, zoo als

onder anderen ten opzigte van de schubben der kol-

ven met Helosis en Cynomorium , ofschoon dcze

bij het laatstgenoemde geslacht niet zoo sterk ont-

wikkeld en eigenlijk alleen aan den steel der kolf

in volmaakten toestand voorhanden zijn^ ten opzigte

van het tweehuizige der bloemen met de meeste soor-

ten van Balanophora en Cynopsole j door het vier-

deelig omhulsel der mannelijke bloemen met Ba~
lanophora en Cynopsole ; door de vergroeide anthe-

ren met Balanophora en alle Helosieën; door do

naakte vrouwelijke bloem, bij welke de harige of

op paraphysen gehjkende stoppeltjes de plaats van

het bloeradek bekleeden, en eindelijk door het, naar
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het schijnt, kicmiooze (of van een cigenaardigen

vorm der kiem voorziene) vruchtbeginsel of zaad,

met bijna alle geslachten der beide genoemde groe-

pen, onder welke A. Richard, zoo als wij reeds

vroeger vermeldden , slechts bij Cynomorium cene

eenzaadlobbige kiem ontdekte.

Het wezenlijke kenmerk , dat de geslachten Rhopa-

locnemis eu Balanophora met el l^ander gemeen heb-

ben, thans daargelaten, ontmoeten wij bij beiden , ook

ten opzigte der vegetatieve organen en hunne eigenaar-

dige anatomische structuur, de grootste overeenkomst,

zoodat het ons het allergeschiktst voorkomt het eerste

aan het einde van de groep der Balanoplioraas te

plaatsen en als een verhindings^elid tusschen deze

en die der Helosieën te hescliouiven ^ met uitzon*

dering alleen van het tweehokkige vruchtbeginsel;

waardoor het weder meer met Helosis verwant is,

hoewel deze afwijking echter later Meder door de

éénhokkige vrucht wordt opgewogen.

Verder bezit ons geslacht den aan de familie der

Rhizantheën zoo bijzonder eigenen, tusschen de hoofd-

groepen van het gansche plantenrijk, de Acotyledo-

ne7i en van zaadlohhen voorziene planten (Mono-

en Dicotyledonen), wankelenden typus in den hoog-

sten graad, daar het nu eens meer tot de eene, dan

weder meer tot de andere overhelt, zouder even-

wel met bepaalde zekerheid tot een van beiden ge-

bragt te kunnen worden. — Onder de Acotyledonen

is het door de parasilischc onderaardsche ontwikke-

ling, de afwezigheid van een wortel, stengel en
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bladen, en het bezit van een vegetatief orgaan, dat

de plaats der zoo even genoemde deelen inneemt,

vooral aan de Zwammen^ en v^^el het meest aan de

Buikzwammen, verwant, komende de uitwendige

vorm met vele soorten dezer afdeeling, vooral met

de Tuberaceëu, en de wijze, waarop de bloemkolven

zich ontplooijen, die, eerst in eene volva besloten,

eindelijk door deze heenbreken , en dan te voorschijn

tomen, met de Phalloïdeën ^overeen, terwijl toch

de inwendige structuur van al deze organen, de aan-

wezigheid eener bloem thans geheel daargelaten, het

weder ver van deze familie verwijdert.

Wij willen de uiterlijke gelijkenis, die er, hoewel

dan ook in de verte, tusschen de stamina met hunne tot

hoofdjes vereenigde antheren, en die der soorten van

het geslacht Stilhum , of tusschen de stoppeltjes

(vooral die der ovaria) en de paraph ysen van de bloe-

men der Mossen bestaat, den lezer hier slechts ter

loops herinneren. — Wat de vaatbundels betreft,

deze ziet men nu eens , zoo als in het vegetatieve

orgaan, verstrooid liggen, zoodat men zoude kunnen

meenen de structuur der eenzaadlobbige gewassen

aan te treffen , ware het niet dat de voor deze plan-

ten zoo kenmerkende kruising der vaatbundels, ge-

heel ontbrake; dan weder ontwaart men dat zij,

zoo als in de hooger geplaatste organen, waartoe de

kolf en haar steel behooren , in kringen gerangschikt

staan, Avaardoor zij weder meer aan de Dicotyledo-

nen doen denken, terwijl toch bij dat alles de typus

wankelend blijft, daar zij een celachtig centrum om-
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geveu, waario niet, zoo als bij het merg- der Dico-

tyledonen, met uitzondering- der Piperaceën en Ny-

ctagineën, enkel cellen, maar ook verstrooide vaat-

bundels worden aangetroffen; ja het zoude zelfs ge-

oorloofd zijn, ons geslacht met de genoemde uitzon-

deringen dezer groote afdeeling, b. v. met de Nyctagi-

neën, te vergelijken (Zie de dwarse doorsnede van

den stamper bij Mirahilis Jalappa, in ünger's

werk: über den Bau und das Wachsthum des Dico-

tyledonenstammes. Taf. VI. fig. 36), indien ons niet

de afwezigheid van mergstralen en andere kenteeke-

nen terstond aantoonden, dat hier toch slechts eene

zeer verwijderde gelijkenis plaats vindt; want merg-

stralen worden hier niet gevonden, daar toch, zoo

als ik vroeger reeds opmerkte, de excentrische lijn-

vormige strepen, die men op eene dwarse doorsnede

te zien krijgt, niets anders dan doorgesnedene vaat-

bundels zijn.

Hetzelfde nu kan men ook wel van de verwant-

schap van genoemd geslacht met de Varens zeggen,

daar alleen de vruchtdrager der Ophioglosseën eenig-

zins met den vorm zijner bloemkol ven kan vergele-

ken worden. Van meer gewigt echter is de overeen-

komst tusschen beiden ten opzigte van de zanienstel-

ling der vaatbundels , die, zoowel bij het eerste als

bij de laatsten, slechts uit gestreepte en netvorraige

vaten en lang uitgerekte parenchymcellen bestaan,

welke eigenschap zich ook over alle andere, tot nog

toe onderzochte, Rhizantheën uitstrekt, en ook ten

opzigte van hun beloop, daar wij hier, nicttegen-
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staande zij in het parenchym verspreid liggen, toch

de voor de eonzaadlobbige planten zoo kenmerkende

buiging der vaatbundels naar het centrum en het

boogvormige opwaarts stijgen naar de schors, derhal-

Te de kruising van de jongeren met de ouderen mis-

sen, zoo als wij reeds herhaaldelijk opmerkten.

Wat nu de bloemorganen zelven betreft, zoo kan

men de uiterlijke gelijkenis der nog in schubben

gehulde kolven met de vruchtkegels van vele Ahie-

tineën (vooral met het geslacht Pinus Lk.) en Cy-

cadeën werkelijk verrassend noemen. De bloemkol-

ven herinneren ons de Artocarpeën en Aroideën—
de haarachtige stoppeltjes, die bij de vrouwelijke

bloemen de plaats van een bloemdek bekleeden, als

ook de vrouwelijke kolven van Typha^ waarop reeds

Martius, handelende over dezelfde organen bij het

geslacht Helosis [Nova gener. et spec, plant. Bra-

sil. T. 111. p. 188) , ons opmerkzaam maakte. De meer

zamengestelde structuur der mannelijke bloemen, die

daarenboven nog een bloemdek bezitten, wordt we-

der opgewogen door de afwezigheid^ van de spiraal-

vormige cellen in de binnenste cellenlaag der anthe-

ren, hoewel dezen bij vele Rhizantheën, zoo als bij

Hydnora^ niet ontbreken. En wat zullen wij van

het misschien kiemlooze, of ten minste van eene

eigenaardig gevormde kiem voorziene zaad zeggen,

hetwelk door anderen , zoo als wij reeds vroeger

bemerkten, met dat der Cryptogamen vergeleken

werd? Eindelijk, zoude het bestendig aanwezig zijn

der celkern, in de oudste zoowel als in de jongste
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cellen, daar men haar elders, ja zelfs bij de Cry-

ptogamen, slechts tijdens het eerste tijdperk der ont-

wikkeling ontmoet, ook niet reeds op eene lagere

plaats dezer planten doelen, eene zaak, waarop ik

reeds vroeger, in mijne verhandeling over de Bala-

nophoraas, bij welke de celkern ook nimmer ont-

breekt, heb opmerkzaam gemaakt? Dit vermoeden

zoude zeer zeker nog meer geregtvaardigd worden,

indien de ontwikkeHng der kiem, zoo als ik hier

boven reeds opmerkte, op dezelfde wijze als bij de

Rhizocarpeën , namelijk van de moederplant afgeschei-

den, plaats vond. — Om al deze redenen komt mij

de plaatsing dezer plantenfamilie in de nabijheid

der Cycadeën en Yarens^ zoo als wij haar bij End-

LicHER aantreffen , als de geschiktste voor.

Aan het slot dezer Verhandeling verklaart Göppert,

dat hij , hoewel zijne hier medegedeelde onderzoe-

kingen ons nog geen stap nader tot de kennis van

de wijze van ontkiemen en de verdere ontwikkelings-

geschiedenis dezer woekerplanten brengen, toch, na

de geheele structuur van het zaad te hebben aange-

toond, a<m geene zelfwording gelooven kan. Hij ver-

meent dat het zaad ook hier dezelfde verrigting als

bij de meeste bekende gewassen volbrengt; dat het

zeer lang in de aarde kan bHjven liggen, zonder het

vermogen van te ontkiemen te verliezen; eindelijk,

dat het zich eerst dan ontwikkelt en aan de wortels



120

van andere planten vasthecht, als de gunstige om-

standigheden, die daartoe moeten medewerken, voor-

handen zijn.

Wij laten hier de wezenlijke kenteekenen en de

korte beschrijving van het geslacht Rhopalocnemis

volgen, zoo als dezen aan het einde der Verhande-

ling voorkomen.

RHOPALOCNEMIS jüngh. .^ göpp.

Flores dioici in distinctis spadicibus ehracteatis

squamis sithhexagonis j)eUatis pritnum velatis ses-

siles ^ in utroque sexu paleis subconformihus nu-

tnerosis stipati.

Flores masculi: Perigonium tuhuloso-cylindri-

cum quadrijidum. Stamina plai^a symphysandr^a.

Antherae connatae^ antherarum diversarum locu-

lis aequalibus discreiis in pareiichyma immersis

{longititdinalite?^ dehiscentibus ? ).

Flores feminei nudi, circa paleas numerosas

sessiles. Ovarium ellipticum biloculare»

Styli duo terminales stigmatibus sexfidis,

Fructus unilocularis.

Embryonem cognoscere haud potui.
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RHOPALOCNEMIS PHALLOIDES Junghühn.

Unica species hucusque repei'ta in sylms pri-

maevis 4000 pedum altis montis javanici Gede

radicihus arborum et plantae vivae scandentis

innata 7'arissima die iv. 3Iens, Jan. mdgccxliii.

(Jünghuhn).

DESCRIPTIO.

Recept aculutn hasilare s. Organum vege-

tativwm in i^adlcibus alienis parasiticum , subso'

litai'iuin , terrae pj^orsus immei^sum , carnoso-lig-

nosum^ irregidari-globosum.
^
qua7idoque subramo-

sum , extus i^ugoso-tuberculatam et riigoso-costa-

tum sive costato-plicatum^ dein siijterne attenua-

tum , 'papillatum , denique vertice riimpens cijlin-

dricoelongatam^ spadicem solitaidum emittens

;

basinque spadicis 0C7'eae instar cingens.

Spadices e terra semiprominentes , cum re-

ceptaculo homogenei et concreti^ carnoso-lignosi
^

cylindrico-pistillares ^ statu recenti solidly statu

sicco excavati ^ superne aequales {jiec iticrassati)

stipitati y ocreae fuberculi elongati 7'upta crassa

sublignosa quadrijida brevi extus rugosa tuber-

culata ibidem cincti , in statu juniori squamis vel

corporibus claviformibus hexa^onis margine co-

Jiaereiitibus undique velati^ dein in aetate prove-

ctiori hisce corporibus delapsis denudati.

Squamae vel corpuscula liexagojia claviformia
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stipltata^ deorsum libera swpra margine invicem

conglutinata et concreta^ stratumque periphericum

sive corticem potius clypeoli multistipitati formam
prae se ferentes , dein hasi stipitum so/uta et

frustulatim [clavis compluribus cohaerentihus^ et

siiigulatim {clavis singulis separatist deciduae.

Delapsus istorum clavorum a hasi ad apicem spa-

dicis progreditur, ergo pars spadicis inferior

prius denudata , i^ique vei'tice spadicis clavi diu-

tius persistentes.

Stipes clavorum longiusculus ^ compressus^ hasi

aequaliter attenuatus siiperne in capitulum incras-

satus ad partem dimidiam prismatico-hexagonum,

et apice pyramidali-hexago~^um ^ vet^tice minori

plano ohliquo tetraquetro vel potius trapezoideo ^

capitula infra planiuscula cava clypeolaria
^
parte

laterall dimidia inferiore invicem arcte conglu-

tinata suhconcreta {sed separahilia^. — Substantia

carnosa. Textura cellulosa, Ad basin spadicis vel

ad stipitem squamae istae vel clavuli minus evo-

luti sessiles subtriquetro-pyramidales acutiusuli

decidui et superjiciem stipitis dein scrohiculatam

relinquentes.

Paleae filiformes flores undique densis-

sime ohtegentes lineam longae statu juniori can-

didae , in spadicihus masculis 7'igidiusculae magis

robustae latiores quam in Jemineis ^ sublanceola-

iae lineares sub microscopio visae quasi articulatae ^

cellulae infeiHores plerumque vacuae pellucidae

granulis amylaceis hinc inde faixtae ; ultimae
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ovali'globosae
^
glandulosae quasi e glohulis con-

catenatis compositae. Nonnullae palearicm cellulae

sub lente apice prolljjcantes ^ cellulas elon^atas

verticlllatini emittentes ideoque breviter ramosae.

Flores d iel i nes et in dlstinctls stii'pibits

masculi a femineis discretl vel dioici.

Spadice s masculi oblongi
,
floribiis paleis-

que lineari-lanceolatis apice glandttlosis iis bj'e-

vioribus de?isissime obtecti. Flores numerosissimi

sessiles in seriebus spiralibus dispositie perigo-

niati. — Per ig o n i u m. cylindricum quadrifi-

dum, laciniis triangularibus eroso-incisis apice

glandulosis erectis. Stamina sijmplvjsandra

{Synema Rich.) primo occulta dein exssrta. Fila-

menta perigonii lacinias subaequanies. An the ra e

numerosae in capitulum subglohosum (^Si/nanthe-

rium Rich.), in statu juniori niveum. connatae ;

singulae ovali-subrotundae
^
pollinis granula plu^

rima foventes ^ earum loculi substantia cellulosa

parencliymatosa discreti. Pollinis granula subro-

tunda e duabiis membranis composita.

Sp a dices fe m inei ova to oblongi
,
florihus et

paleis filiformibus apice glandulosis numerosissi-

mis
e
quae in ejus superjicie stratum densum cras-

sitie duarum linearum velutino-Jibrillosum ejjici-

unt: Perigonium nullum. O var ia numerosa

sessilia elliptico -oblonga dimidiam lineam longa

sparsa inter paleas ipsis longiores ^ apice subco-

ronata^ 7nargine brevissimo cellulis elongatis pa-

pulosis constituto [jperigonii superi speciem effor-
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mante) , hilocularia
,

post anthesin dissepimento

soluto unilocularia loculis aeque distantihus sibi

suhaequalibus massa grumosa ex parte repletis.

Styli duo intra levem perigonii marginis cavi-

tatem inserti^ jiliformes torti ovario duplo Ion-

giores suh-approximati , decidui y tei^minantur

stigmatihus sexjidis. Fr'uctus inter paleas re-

conditus, sessilis subellipticus apice subtruncatus

vestigiis limbi cellulosi coronatus unilocularis ra-

ro biloculai^is^ loculis massa grumosa ex parte

farctis. Embry onem distinguere Jiaud potui,

M agnitudo : Receptacu lum basilare e

nucis avellanae ad capitis infantum magnitudine.

Tota planta ad \0\ uncias longa. Spadix adultus

usque ad pedem dimidium longus, denudatus un-

ciam iinam cum septem lineis , et corporibus cla^

vaeformibus tectus ad uncias daas crassus.
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OER

VIJFDE ALGEMEENE BIJEENKOMST DER LEDEN

VAN DE

mummw ïoor de nederiaische flora,

gehouden ie Deventer, den 30 en 31 Augustus 1850.

Aanwezig zijn de Heeren R, B, van den Bosch

uit Goes , Voorzitter, F. Dozt uit Leyden, Vice-Pre-

sident, H. BooRSSE Wils uit Leyden, Secretaris, J. H.

MoLKENBOER uit Leyden, Conservator Herbarii; ver-

der de Heeren M. J. Cop en B. van Groningen uit

Deventer, R. Bondam en W. G. Top Jz. uit ICampen,

T. H. A. J. Abeleven uit Nijmegen, J. Everwtn uit

Noordwijk, F. J. J. van Hoven uit Dordrecht , L. A.

J. Bdrgersdtk en A. W. Hartmann uit Leyden. — De

Hoogleeraar M. J.Cop, voor deze Vergadering benoemd

tot Honorair-President, opent ten 10 ure de bijeen-

komst met eene korte toespraak, waarin hij het be-

langrijke van deze algemeene vergadering voor de

Vereeniging schetst. De behandehng der zaken van
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huishoudelijk belaug aan de orde gesteld zijnde, geeft

de Secretaris verslag Tan het voorgevallene na de

laatste algeraeene bijeenkomst; leest eene missive voor

van het corresponderend lid, den Heer Ph. Wirtgen

te Coblenz, waaruit diens belangstelling in onze Ver-

eeniging allerduidelijkst blijkt, en Avaarvan ook de

door hem toegezondene planten uit de Rhijn-provin-

eien ten bev^ijze verstrekken; vermeldt de mededee-

ling van eene onlangs ontdekte waterplant, Anacha-

ris Alsinastru7n Bab. gevonden bij Lincoln in En-

geland, door het lid der Vereeniging, W. H. de Vbiese

te Leyden, alsmede de ondersteuning van Z. E. den

Minister van Binnenlandsche zaken, die als bewijs

van belangstelling in het doel dezer Vereeniging,

voor 10 exemplaren had ingeteekend op den Prodro-

'mus Florae Batavae uit te geven door de Vereeni-

ging; het aantal leden was door het bedanken van

Dr. P. A. Richard te Amsterdam, en de toetreding

van de Heeren, Prof. F. vL W. Miqüel te Amsterdam

en J. Grokeman te Rotterdam , numeriek met één

vermeerderd, en bestaat alzoo thans uit 43 gewone,

3 honoraire en 5 corresponderende leden. — Over-

gaande tot- de punten van beschrijving, in den op-

roepingsbrief vermeld , wordt er omtrent n^. 1 » in

hoeverre eene andere tijdsbepaling het talrijker bij-

wonen der algemeene bijeenkomsten zoude kunnen

bevorderen," na eenige beraadslaging besloten, in

art. 34 der statuten, de woorden ))den derden Vrij-

dag in Augustus, te veranderen in: «den eersten

Vrijdag in Julij;" als plaats, waar de zesde alge-

I
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meene Vergadering zal gehouden worden, wordt ge-

kozen Lcyden, en tot honorair-President benoemd

de Hoogleeaar W. H. de Vriese. — Tot corresponde-

rende leden worden op vooidragt van het bestuur

benoemd, de Heeren : Piof. E. M. Fries te üpsal,

L. G Reichenbach te Dresden, G. H. f. Meter te Göt-

tingen, F. T. Kützing te Nordhausen, L. RiBENflORST

te Dresden , René Lenormand te Vire. Hierna wordt

door den President der Vereeniging, ingevolge art. 20

der statuten het jaarlijksch verslag uitgebracht, het-

geen wij hier achterwege laten, uithoofde dit, in-

gevolge besluit der vergadering in de algemeene Kunst-

en Letterbode N». 42. 43 en 44 van het jaar 1850

is afgedrukt ten einde den geest en de strekking der

Vereeniging meer algemeen kenbaar te maken, en

aan de leden hiervan een afdruk is toegezonden.—
De Heer Cop bedankt den president voor zijne moeite

aan de bewerking van den Prodronnis Florae Ba-

tavae besteed, en noodigt den Conservator Herbarii

uit verslag te geven.— Deze verwijst de leden naar

den Prodromus ^ welke een juist en volledig denk-

beeld van den tegenwoordigen toestand des herba-

riums geeft ^ berigt verder den ontvangst eener be-

langrijke bijdrage tot de bibliotheek, geschonken

door het lid é&c Vereeniging Dr. C. Kerbert Jacz.

te Zaandijk en van eenige plantenbezendingen , inge-

zonden door de Heeren v. d. Sande Lacoste , hepati'

cae i ScHüDRMAKs Stekhoven, zeldzamere indigenae;

Top, musci Camyenses -, Abeleven, bijdragen tot de

Flora van Nijmegen, v. d. Bosch, eene bezending
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ujiicae der flora indigena, plantae Rhenanae en

Zeelandicae ^ Bokdam, supplement op de flora Cam-
pensis ,- de Brutn, Polygona en Rumices ^ Dozt,

Callitriche platycarpa ^ Hartiviann Cochlearia da^

nica, Milium scahrum ^ v. Hetningen een paar cen-

turien der flora van Meppel; v. Hoven supplement

op de flora van '<s Bosch en Vktdag Zynen eenige

fungi; verder deelt hij zijne denkbeelden mede over

eene gewijzigde inrigting van het herbarium , in ver-

band met den Prodromus, zoo als thans doelmatig

schijnt te zijn. — Het opnemen der rekening en

verantwoording van den thesaurier wordt opgedra-

gen aan en volbragt door de Heeren van Groninger

en Bondam welke hieromtrent berigten , dat de reke-

kening en verantwoording in orde bevonden is, ent

er een batig saldo overblijft. Vervolgens houdt de

Heer v. d. Bosch deze bijdrage:

jff. JT..'

Even als in onze beide laatste bijeenkomsten wensch

ik ü ook thans weder eenigzins uitvoeriger verslag

te doen aangaande de soorten , die als nieuw in den

Prodromus zijn opgenomen. Het uu laatst bewerkt

gedeelte heeft eene aanwinst van 99 soorten opgele-

verd, waarvan echter 'M. uitsluitend aan het Her-

togdom Limburg eigen zijn, terwijl 5 om hare soorts-

bepaling en 17 als inlandsch twijfelachtig zijn. (Tot

deze laatste behooren ook de in ons vaderland aan-

geplante en verbouwde boomen en giaaugewassen). Ik
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onthoud mij "natuurlijk van opmerkingen omtrent de

tot die familien behoorende soorten , die door de II. II.

Cop en DE BiiDYN bewerkt zijn, voer ze echter vol-

ledigheidshalve aan.

A. Nieuwe indigenae.

EcKinospermum Lappula Lehm.

Omphalodes verna Möinch.

Myosotis strigulosa Rchb.

Solanum humile Bernii.

Vej^bascum Thapsifot^me Schrad.

)) Phlomoïdes L.

)) Lychnitis L.

Scrophulai'ia BalMsii Hornem.

Antirrhinum majus L.

Veronica montana L.

)) pt^aecox All.

)) polita Fries.

)) opaca Fries.

)) Buxhaumii Ten.

OrohancJie minor Sütt.

» Pieridis Schdltz.

Stachys amhigua Sm.

Scutellaria hastifolia L. behooren alle tot de,

door Prof. Cop bewerkte familien.

Salicornia radicans Sm. Eene, tusschen S. her-

hacea en fruticosa instaande soort, die door haren

tweejarigen levensduur en door de houtachtige ge-

aardheid der onderste stengel- en takgeledingen, die

10
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zeer verlengd, opwaarts weinig verdikt, maar diep

uitgerand zijn, schijnt te kunnen onderscheiden wor-

den. De bloei wij ze en het zaad heb ik nog geene

gelegenheid gehad zelf te onderzoeken. Bij de schrij-

vers loopen de opgaven deswege zeer uiteen. Ik meen

het echter voor zeker te mogen houden, dat ze het

soortelijk verschil zullen bevestigen. Overigens be-

hoort ook het geslacht Salicornia tot diegenen, waarop

wij elkander vroeger wezen als geslachten, wier

ontwikkelingsgeschiedenis en organologie nog vrij

duister is en ook door onze nasporingen moet wor-

den opgehelderd.

Atriplex rosea L. Hoewel ik geene inlandsche

exemplaren dezer soort zag, heb ik geen oogenblik

geaarzeld, ze in den Prodromus op te nemen. De

afbeelding der Flora Bat. (t. 280) toch, hoe gebrek-

kig overigens, kan uilhoofde der win de bladoksels

geplaatste bloemen" nooit tot A. laciniata behooren,

raaar moet om die reden tot A. rosea worden ge-

bragt. Een exemplaar in het Herbarium van A. la-

ciniatmn^ door den Heer v. d. Sande Lacoste in

Staats-Vlaanderen verzameld, is te jong om met vol-

komene zekerheid bestemd te worden, schijnt echter

om de eindstand ige inflorescentia juist bestemd te

wezen.

Bumex conspersus Hartm.

)) divaricatus L. en

Polygonum pallidum Wither, zijn door den Hr.

DE Brutn bestemd.

Euphorbia stricta Sm. schijnt in bet westelijk ge-



151

dcclte van ons vaderland niet zeldzaam te zijn; ik

zag haar althans van verschillende groeiplaatsen,

doch algemeen als Euphorhla platt/phi/llos bestemd.

Van deze soort verschilt de genoemde echter in meer

dan één opzigt; b. v. door de korte, cylindrische

wratjes der slechts half zoo groote vruchtjcs; door

de, ook buiten den bloemscherm , meer verspreide

bloeivvijze; door meerdere tengerheid der plant en

kleinere deelen. Ik heb gegist, dat onder dezen naam

de, door de Geer (Spicil. p. o§) vermelde E. ver-

rucosa schnilt; of zou met dezen naam de, zoo 't

schijnt, zeldzamere E. plafyphylla bedoeld zijn en

E. stricta Sm. met laatstgenoemde soort onzer schrij-

vers een en dezelfde wezen? Twee andere soorten

van dit geslacht zijn bovendien in den Prodromus

opgenomen , t. w. :

EuphoT'bia didcis Jacq., het eerst in de Flora

Leidensis als E, Epitliymöides vermeld , en E. La-

thyrls L , eene, vroeger gekweekte, doch thans in

vele tuinen van zelf voorkomende plant.

Het onderzoek der inlandsche exemplaren van het

geslacht Salix heeft onderscheidene toevoegsels, tot

de vroeger als inheemsch vermelde soorten opgele-

verd; ik moet mij echter van nadere mededeelingen

daaromtrent onthouden, omdat ik overtuigd ben ge-

worden, dat dit geslacht tot de minst volledig be-

kende geslachten onzer Flora behoort. Ik w^ensch en

vertrouw, dat vooral die leden onzer Verecniging,

die in de nabijheid onzer rivieren wonen, zich zul-

len beijveren, om die gaping aan te vullen. De be-

doelde soorten zijn :
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Salix undulata Ehrh. en

j> stifularis Sm> , beide door ons corresponde-

rend medelid den Hr. Wekck in 1845 bij Zeist ontdekt.

Laatstgenoemde is bovendien bij Xampen en Nijme-

gen en in Zuid-Beveland (Enum. Zeel. III. p. 17)

"svaargenomen ;

jS. Sinithiana Willd. en

S. acuminata Sm., beide in Zuid-BoTeland in wil-

genbosschen voorkomend. S. holosei^icea (Enum. Zeel.

III. p. 17) is mij gebleken, tot de laatstgenoemde

soort gebragt te moeten worden.

S. incana Schrase. groeit, blijkens het Herba-

rium van den Heer V. Ztreh , aan het Scheveningsch

kanaal bij 's Hage. Deze soort wordt door de boom-

kweekers, maar zeer ten onregte, 5. Piosmarini-

folia genoemd, 't welk zou kunnen doen vermoeden
,

dat op sommige groeiplaatsen der FI. B. S. (b. v.

Haarlem, Vianen) deze S. incana groeit. De zoo

straks genoemde soort toch is aan moerassige veen-

cn heidegronden eigen. Eindelijk heb ik geene zwa-

righeid gemaakt, om, bij de onzekerheid, welke

w ilgensoorten werkelijk inheemsch en w elke ingevoerd

of verwilderd zijn , 5. Bahylonica in den Prodromus

op te nemen.

Potaynogeton ohloiigus \iv.

)) Ho7^?iemafini IVIeyer. Zie Verslag

1849, p. 75, waar de laatste soort onder den naam

van P. coloratus Vahl. voorkomt.

Zanicliellia 'pedicellata Fries. Volgens mondelinge

mcdedeehng van den Parijschen Kruidkundige, den
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Heer Gay , die zich met eene Monographic van dit

geslacht onledig houdt, onderscheidt zich deze soort,

evenmin als Z. roepens
,
polycavpa enz. van Z. p«-

lustris\ eene meening, die ons een naauwkeurig on-

derzoek van alle bij ons voorkomende vormen, ten

pligt maakt.

Najas major Roth.

)) minor All. Zie Verslag 1848, p. 118.

Zostera nana Rotu. Eene op de zandbanken der

Scheldemonden in groote menigte voorkomende plant,

die, behalve door hare kleinheid, zich door de dun-

gesteelde spathae en de éénnervige bladeren van Z.

marina onderscheidt. Van de afbeeldingen , die ik

heb kunnen vergelijken, zijn die in Engl. Bot. Suppl.

t. 2931 zeer goed, die in Reichenrach's Icon. Fl.

Germ. VII. 2 voldoende.

Sparganium affine Schmtzl., bij Meppel verza-

meld door den Heer v. Heyningen. Welligt dezelfde

plant, waarvan de Hoogleeraar v. Hall melding maakt

in de N. Bijdr. p. 52, als eene verscheidenheid van

S. simplex met drijvende bladeren , 't geen uit hoofde

van de houding enz. der plant niet van grond ont-

bloot schijnt te zijn. Bij nader onderzoek blijkt het

echter, dat zij van deze soort o. a. door de aan den

voet zeer verbreedde, eene lange scheede vormende,

bladeren verschilt, • terwijl zij zich van S. natans

door 2-3 mannelijke bloemhoofdjes, stevigen sten-

gel, enz. onderscheidt. Reichenbach levert eene goede

afbeelding in Icon. Fl. Germ. VIll. t. 417. De exem-

plaren in het Herb. Fl. GalL et Gcrm. van Schultz
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N^. 1149 zijn grooter, doch komen overigens met

de onze volmaakt overeen. Het verdient nog vermel-

ding, dat Fries in het onlangs uitgegeven tweede

deel der Summa Veg. Scand. (p. 559) als S. nu-

tans L.! eene plant aanvoert, die in de diepe mee-

ren van Zweden voorkomt, en waarvan S. affine

ScHNiTZL. eene, op ondiepere plaatsen voorkomende

vorm zoude zijn. S. natans auctorum is dan , vol-

gens hem S. minitnum. (6". natans |S. L. FI. Suec.

p. 523), terwijl eindelijk van beiden eene derde soort,

S.jluitans FaiES. verschilt door de bladeren, die uit

eene breede schedevormende basis allengs naar den

top versmald zijn en door de ongesteelde , kegelvor-

mig, gesnavelde vruchten. Deze schijnt met S. sim-

flex vrij na verwant te zijn.

Juncus diffasus Hoppe komt in menigte voor in

eene duinvlakte achter de Oranjezon, op het eiland

Walcheren. (Enum. Zeel. I. p, 45).

Juncus filiformis L., komt, blijkens een exem-

plaar van den Heer v. Ketnikgen, bij Meppel voor.

Het is eene plant, die, behalve in de hoogere berg-

sti-eken , in het noordelijk Duitschland vrij algemeen

schijnt voor te komen.

Juncus pygmaeusTEmLL. (v. Hoven Naamlijst enz.

in Kruidk. Arch. I. p. 275). Eene, om de zeldzaam-

heid der soort zoowel , als vooral om hare geogra-

phische verspreiding zeer belangrijke aanwinst voor

onze Flora. Zij behoort tot die planten, die de juist-

heid der waarneming bewijzen, dat de verspreiding

uit de zuidelijke Floras noordwaarts langs de west-
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kust van Europa zich ver uitstrekt, terwijl die in de

oostelijke streken zeer beperkt is. Onze Juncus toch

groeit in Griekenland en Spanje (Kunth.), Italien

(Bertoloni V. addenda p. 655), Zuid- en West-Frank-

rijk (Doby), bij Parijs (Tfdillier), in België (Lejedne

III add. p. 368), Sleeswijk (JNolte), Denemarken en

Schonen (Fries), in Engeland schijnt zij te ontbre-

ken.

Luzula midtijlora Lej. (L. carapestris y. Fl. B. S.).

De kenmerken waarop deze, als soort, van Z. cam-

pestris door sommige nieuwere schrijvers onderschei-

den wordt, schijnen mij toe voor hare standvastigheid

nog bevestiging te behoeven , waartoe ik ze aan mijne

medeleden ter naauwkeurige waarneming aanbeveel.

Sciï'pus rufus ScHRAD. Eene uitsluitend aan het

noordelijk Europa eigene plant , waarvan de ontdek-

king dus eene leemte in onze Flora aanvult. Ons

medelid v. d. Sande Lacoste trof ze in drasse wei-

landen tusschen Muyden en Muyderberg aan. Het

moet ons voldoening schenken, wanneer door onder-

scheiding en ontdekking van nieuwe indigenae zich

het geographisch beeld onzer Flora allengs duidelij-

ker ontwikkelt in hare eigenaardigheid; een beeld,

dat, eenmaal door onze pogingen voltooid, daardoor

in hooge mate belangrijk zijn zal, dat het, tot de

vegetatie van midden-Europa behoorend, tevens de

uiterste grenzen der zuidelijke en noordelijke Flora's

beide in zich vereenigt.

Carex Ligerica Gat. Ik meen met dezen naam

te moeten bestempelen exempFaren eener Carex door
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Prof. Cop in de omstreken van Deventer en door den

Heer AbelevExN in den Ooischen waard en het Oos-

terhoutsche bosch bij Nijmegen verzameld, die noch

tot C. arenai'ia noch tot C. ScJireheri kunnen be-

hooren, maar tusschen beide in staan. Zij verschilt

o. a. van gene door meerdere tengerheid , smallere

en kortere bladeren , weinig of niet ontwikkelde schut-

blaadjes aan den voet der aartjes, die minder in ge-

tal, kleiner en tweekunnig (mannelijke bloemen aan

den voet) zijn; van deze onderscheidt haar, meerdere

grootte aller deelen , de langere internodien van den

wortelstok, de talrijker en grootere aartjes, maar

vooral de gevleugelde vrucht. De beschrijving (in

Ann. d. Sc. Nat. 1838 p. 560. Zie Flora 1839 p. 604)

komt zeer goed overeen, eveneens de afbeelding, die

E.EICHESBACH (Icon. Fl. Gcrm. IX. t. 208) van een

Carex geeft, die hij C. 'pseudo-arenaria noemt en

vragenderwijze voor een bastaard van C, arenaria

en Schi^eheri houdt. Is zijne plant de onze, dan is

de afwezigheid van C. Sclirehei^i op die groeiplaatsen

in ons vaderland eene geruststelhng omtrent hare

niet onwettige afkomst. Overigens heeft ook Prof.

DÖLL te Carlsruhe C. Ligerica in het gebied zijner

Rijnflora ontdekt, blijkens zijne mededeeling in Flora

1849. p. 65.

Carex vulgaris Fries.

)) turfosa Fbies.

;> tricostata Fries.

» prolixa Fries. Zie Verslag 1848. bl. 125.

enz.
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Carex Oedej-i Eiirh. (C. flava |3. Oederi Fl. B. S.)

is, in navolging van bijkans alle nieuwere schrijvers,

als soort van C. flava onderscheiden. Zij verschilt

van deze, door veel kleinere vrouwelijke aren, door

flaauw generfde kleine vruchten, die rond zijn en

in een' korten, regten snavel uitloopeu, door den

stompkantigen halm, de ingerolde bladeren, tenger-

heid van alle deelen, enz. C p,ava schijnt bij ons

zeldzamer te wezen dan C. Oederi, te oordeelen naar

de exemplaren, die ik van beide zag.

Calamagrostis stricta Spr. Eene door geheel Scan-

dinavië en het noordelijk Duitschland verspreide soort

van dit geslacht, die bovendien in Noord-Amerika

aangetroffen v^^ordt. Zij groeit, blijkens een- exem-

plaar, van den Hr. van Heiningen bij Meppel.

Avena hybrida Peterm. en

)) strigosa Schreb. Zie verslag 1848. bl. 118.

Sclerochloa Boi^reri Bab. Zie verslag 1847. bl. 557.

Bromus commutatiis Schrad. en

» Hordeaceiis Fries. Zie verslag 1848. bl.

130. 132.

B. Nieuwe indigenae aan het Hertogdom

Limburg eigen.

Lyciiim lanceolatum Poir. St. Pietersberg b. Maas-

tricht Dom, Prodr. p. 59. en Lej. Comp, III. p. 555.

Linaria striata DC. Maastricht. Franq.

Stachys Germanica L. Sittard. v. Hoven.

» annua L. Maastricht. Franq.
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Ajuga Genevensis L. Sittard, v. Hoven.

)) Chamaepitys Schreb. Maast/icht, Franq.

Orchis fusca Jacq. Limburg, y. Hoves; Maas-

tricht, Frarq.

Orchis ustulata L. Maastricht, v. Hover.

» coriophora L. St. Pietersberg b. Maastricht,

V. HOVEJS.

Orchis yalustris Jacq. Maastricht, v. Hoven.

Gymnadenia alhida Plich. St Pietersberg b, Maas-

tricht, v. Hoven; berg v. Meerssen, Franq.

Aceims anthropophoi^a R. Br. St. Pietersberg b.

Maastricht j Franq., v. Hoven.

Cephalanihera ensifolia Rich. (^). Fauquemont,

Franq.

Epipactis microphtjlla EnriH. St. Pietersberg b.

Maastricht, Franq., v. Hoven in Kruidk. Arch. I.

p. 213.

Neottia nidus avis L. Bosch van Fauquemont,

v. Hoven, Gronsfelt, Franq.

Iris Samhucina L. Op daken en muren in 't

Limburgsche, Franq. Lej. F1. de Spa I. p. 34.

Carev ornithopoda Willü. Gronsfelt en Kau,

Franq.

Apej^a interrupta P. B. Maastricht, Lej. FI. de

Spa L p. 43,

(*) Deze en eenige andere waarnemiogen van den Hr. Frak-

ocisET omtrent Limburgsche planten zijn mij, tot mijn leedwe-

zen, eerst na den afdruk van den Prodromus weder ter hand

gekomen. Men TJndt ze dus onder de addenda.
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Melica nutans L. Maastricht, Lej. ibicl. I. p. 47.

Bromus erectus E.[iJiS. St. Pietersberg, Fort Guil-

laume, Franq.

Bromus asper Murr. St. PiettTsberg, Franq,

C. (Nieuwe) indigenae van onzekere soortsbepaling.

Verhascum adulterinum Koch. (V. thapsiformi-

nigruni Schrader),

Galeopsis bifida Bonn.

Utricularia neglecta Lehm. behooren tot het door

Prof. Cop bewerkte gedeelte.

Atriplex deltoides Bab. Een exemplaar in het Ver-

ecnigings -herbarium, door den Hr. Dozt op Zuid-

Beveland verzameld, schijnt mij toe met de, door

Babingïon opgegeven kenmerken (Man. p. 255) en

met de afbeelding (Engl. Bot. Suppl. t. 2860) over-

een te komen. De groote moeij elijkheid van het ge-

slacht Atriplex en de onzekerheid van de met A,

latifolia verwante vormen , doen mij die bestemming

voorloopig nog als twijfelachtig beschouwen.

Scirpus Buvalii Hoppe. De door den Hr. v. Ho-

ven aan de Maasoevers bij Dordt verzamelde en aan

het Herbarium als S. Tabernaemonta7ii toegezon-

dene exempl. schijnen mij toe een van boven stomp-

driekanligen halm te bezitten^ de bladscheden loopen

in vrij ontwikkelde bladeren uit, hetwelk gevoegd

bij de ruwe bioemschubben (waarvoor echter de ex.

niet genoegzaam volwassen zijn) mij doet gissen, dat

zij veeleer tot S, Buvalii behooren , eene soort, die
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overigens reeds door Dümortier aan de Schelde en

Beneden-Maas is waargenomen
,
(Prodr. p. 144 sub S.

carinata Sm.).

D. Twijfelachtige (nieuwe) indigenae.

Salvia verticillata L., in een weiland bij den

TJilenpas, en

Nepeta Nepetella L. , bij Weurt en Brammen

aangetroffen, zijn door Prof. Cop als advenae of ef-

feratae beschouwd. '

Chenopodium Amhrosioïdes ^ eene voor genees-

kundig gebruik yroeger uit Mexico in tuinen aange-

kweekte plant , die rond Maastricht verwilderd voor-

komt.

JJlmus minor Mill.

» . major Sm.

Populus pyramidalis Rozier.

)> monilifera A it,

Pinus harix L.

» Picea L. , alle booraen die in bosschen,

aan wegen enz. min of meer algemeen aangeplant

worden en volgens een aangenomen beginsel, in den

Prodromus zijn opgenomen even als de volgende

graangewassen ;

Avena sativa L.

ys orientalis Schreb. Bij Nijmegen, Abel..

Triticum vulgare Vill.

Secale Cereale L.

Hordeum vulgare L.
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Hordeum hexastlchon L.

)) distichon L. en waarschijnlijk

Setaria Italica P. B. , bij Amersfoort door den

Hr. V. D. Roemer aangetroffen.

De Heer Cop deelt daarna eenige opmerkingen me-

de over de door hem bewerkte geslachten voor den

Prodromus en meer bepaaldelijk begeeft hij zich in een

overzigt der soorten van de geslachten Verhascum

Yeronica eu Mentha,

Dr. van den Bosch doet, naar aanleiding van het

door Prof. Cop, onder anderen omtrent de moeijelijk-

heid der onderscheiding van de Mentha-soorten ge-

zegde, eenige mededeelingen. Zij zijn ontleend aan

een opstel van ons geacht corresponderend lid den

Heer Wirtgen, te vinden in de Regensburger Flora

1850, n^. 6. Hij voelt zich tot eene eenigzins uit-

voerige mededeeling aangespoord door den wensch,

om de waarnemingen van dien onvermoeiden onder-

zoeker der Rijn-Flora zooveel mogelijk te versprei-

den en bepaaldelijk om ook aan die leden, die dat

tijdschrift niet lezen , de gelegenheid te verschaffen
,

om die waarnemingen bij voorkomende gelegenheden

aan de natuur te toetsen en daardoor bij te dragen

tot de kennis van een zeer moeijelijk, door onder-

scheidene monographen meer verward als opgehel-

derd geslacht. Slechts enkele der door Wirtgen waar-

genomene soorten zijn tot nog toe bij ons onderschei-

den^ niettemin moeten wij ook op de overige acht
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gcTen, daar een naauvvkeurig onderzoek van dit ge-

slacht hoogstwaarschijnlijk onze Flora met eenige

nieuwe indigenae zal verrijken. Eene veeljarige stu-

die der Mentha-soorten zijner Floi-a heeft Wirtgen,

na vele vruchtelooze pogingen om standvastige soorts-

kenmerken te vinden, op het denkbeeld gebragt,

of er ook in de zaden der verschillende vormen

voldoende kenmerken opgespoord konden worden.

De uitkomst heeft aan zijne verwachting beantwoord

en wel zoo, dat hij reeds terstond eene indeeling

van het geslacht heeft kunnen beproeven, naarmate

de zaden eene gladde, gestippelde, wrattige, be-

haarde enz. oppervlakte vertoonen. Zijne indeeling

is deze:

I. Het zaad glad;

a. Het zaad dof, de bloemkroon-buis van

binnen wollig behaard:

31. arvsnsis L. en BI. sativa L.

h. Het zaad glanzig, de bloemkroon-buis,

kaal :

BI. gentilis Sm. en BI. viridis L.

H. Het zaad gestippeld;

(De bloemkroon-buis bij allen kaal):

BI. sylvestris L., BI. rotundifolia L.
,

M. piper^ita L.

Hl. Het zaad korrelig, wrattig;

a. Aan den top kaal:

(De bloemkroon-buis met weinige, lange

haaren bezet):
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M. Nepetoïdes Lej. , M. aquatica Sm.,

M. lanuginosa Wirtg , BI. pahistris

Sole.

h. Aan den top met eene, uit S-7 geleedde

haren gevormde kroon:

31. hirta Willd. en M. incana Willd.

Volgens WiRTGEN zijn, onder eene sterte loupe,

de gladde zaden fijn gestippeld, de gestippelde ge-

ruit-oneffen, de wrattige met dicht bijeenstaande
,

hemisphaerische of cylindrische uitwassen bezet, die

tot -g- of \ van de doorsnede der vrucht lang zijn.

Alleen M. palustrds Sole heeft weinige, verspreide

wratten, een kenmerk, waardoor zij van de ver-

wante M. aquatica en M. satlva kan onderscheiden

worden. De beharing van het binnenste der bloem-

kroonbuis vooropstellend, verkrijgt Wirtgen, met

behulp der kenmerken aan het zaad ontleend , de

volgende indeeliug:

I. De bloemkroonbuis van binnen kaal;

a. Het zaad glad : M. gentilis en M. viridis ,-

b. Het zaad gestippeld : 31. rotundifoUa
., 31,

sylvestris en 31. pijperita ;

c. Het zaad wrattig, van eene haarkroon voor-

zien : M. incana en 31. hirta ;

\\. De bloemkroonbuis wollig behaard;

A. De haren weinig in getal rond den voet

der meeldraden of aan den mond der bloem-

kroonbuis;

a. Het zaad met digt bijeenstaande wrat-
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ten bezet: Bl.nepet&ides^ M. aquatica en

M. lanuginosa^

b. Het zaad met enkele , verspreide wratten be-

zet: BI. yalu&tris.

B. De bloerakroonbuis digt wollig behaard:

M. sativa en BI. arvensis.

Dr. DozY bepaalt de leden bij de zoogenaamde

duinvegetatie en zegt hoofdzakelijk :

Mijne Meeren, i

Het scheen mij niet ondienstig toe, om bij gele-

f^enheid der zamenstelling van den Prodromus Florae

Batavae eens te onderzoeken, wat er thans bekend

is van de vegetatie in de duinen; welke planten daar

oToeijen; welke aldaar bijna uitsluitend gevonden zijn;

en of deze zeldzaam of algemeen verspreid zijn, zoo

dat zij waarlijk éene bijzondere duin-Flora daarstel-

len. Tot dat einde scheen mij eene vergelijking met

de Flora van Oost-Vriesland doelmatig toe. Men zal

daaruit ontwaren, hoeveel onze duin-Flora die van

genoemde landstreek in rijkdom van plantensoorten

overtreft, ofschoon zij overigens daarmede overeenstemt.

Om het overzigt over de duin-Flora zoo beknopt

mogelijk en duidelijk te maken, heb ik meestal de

opgave van planten achterwege gelaten, die overal

en op elke soort van bodem overvloedig voorkomen;

ten andere heb ik de duinplanten in drie afdeelin-

gen gerangschikt. De eerste afdeehug bevat uitslui-
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tend die, welke in ons land weinig of niet anders

dan in de duinen of duinpannen zijn gevonden. De

tweede afdeeling bevat die planten, welke, behalve

op de zandheuvels of drooge plaatsen in de duinen,

ook overvloedig in hooge, zandige streken meer

binnenslands worden gevonden : in de derde afdeeling

vindt men de planten opgenoemd, die in de lage,

vochtige of moerassige duinvalleijen of zoogenaamde

duinpannen groeijen , en die uit hoofde van de veen-

achtige gesteldheid des bodems in gelijke mate of

meestal overvloediger op onzen vochtigen heide-

grond of moerassige veenstreken binnenslands te vin-

den zijn. Bovendien heb ik zoo veel mogelijk aan-

geteekend, welke planten al dan niet zeldzaam in

de duinen zijn. Opzettelijk heb ik sommige planten,

welke bij Katwijk zijn gevonden niet als duinplanten

vermeld b. v. Glaux maritima , Aster Tripolium
,

Lepturus incurvatus Fries, enz.; omdat zij aldaar

slechts spaarzaam op den zilten kleigrond aan den

kanaaldijk groeijen ; deze behooren veeleer tot de bij-

zondere vegetatie der maritieme kleigronden, gelijk

b. V. de Zeeuwsche eilanden en elders onze kusten

die overvloedig opleveren. Het opnemen van deze

en dergehjke planten, zou het beeld der duin-vege-

tatie bederven, hetwelk ik mij voorgesteld heb, dat

uit de planten die daar hare natuurlijke groeiplaats

vinden, gevormd moet worden. Ik vleije mij even-

wel niet, in alle opzigte, dit doel te hebben be-

reikt ; maar toch de weg te hebben aangewezen
,

welke daartoe leiden moet. Het komt mij voor, dat

11
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onze clain-Flora haar bijzonder karakter aan verschil-

lende omstandigheden ontleent. In de eerste plaats

draagt daartoe bij, de gesteldheid van den bodem, die

eene grove zandgrond is, uit kwartzkorrels bestaat,

met min of meer verbrijzelde kalkschelpen vermengd,

zonder zamenhang , droog en arm aan humus op de

hooge zeedninen, moerassig en veenachtig in de la-

gere plaatsen of duinvalleijen. In dezen lossen zand-

grond, die weinig of geen kleideelen bevat, v^aardoor

hij verschilt van andere binnenslands gelegene zand-

gronden kunnen vele planten groeijen, wier wortels

vele voeten diep in den grond dringen b. v. Eryn-

gium maritimum. Voorts komen in aanmerking de

hooge warmtegraad der lucht in de laagten der dui-

nen; de terugkaatsing der zonnestralen door het witte

blinkende duinzand , waardoor de intensiteit van het

licht verhoDgd wordt, dat zulk een' grooten in-

vloed heeft op de ontwikkeling en bloei der gewas-

sen; eindelijk de maritieme ligging, waardoor niet

alleen het zand der zeeduinen met zeezout is verza--

digd, maar die zoutdeelen ook door de veelvuldige

westelijke winden dieper landwaarts verstuiven. Bij

de zamenételling van dit overzigt is het mij geble-

ken , dat van de verspreiding van menige plant in

de duinen weinig of niets bekend is, dat in vele

duinstreken nog geen kruidkundige is doorgedrongen,

of zoo daar al eenig onderzoek heeft plaats gehad
,

dit niet in elk jaargetijde is herhaald geworden.

De levensduur of bloeitijd van menige plant is zeer

kort; en daar bijna iedere duinpan, als het ware,
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bare bijzondere planten voedt, zoo is het zeer waar-

schijnHjk dat bij raeer heihaald en naauwkeuriger

onderzoek belangrijke ontdekkingen voor onze Flora

aldaar overblijven. Weinigen liebben zich de moeite

gegeven om gramineae, cyperaceae, chenopodiaceae

en dergelijke minder in het oog vallende planten te

verzamelen; de meeste botanische excursion in de

duinen werden gedaan door ongcoefenden. Intusschen

hebben deze familiën aldaar ieder eene plant opge-

leverd, die aan vele buitenlandsche kruidkundigen

slechts bij name bekend zijn, t. w. Milium scabrum

Merl. , Carex trinervis Degl. en Corispermum Mar-

schallii Stev. Er blijft dus nog een uitgestrekt veld

ter bearbeiding over. Mogt dit overzigt aanleiding

geven tot een opzettelijk onderzoek der duinvegeta-

tie , zoo als zulks behoort te geschieden I

Ranuncidaceae, Juss.

Thalictrum minus , L.

fi.
dumosum , Koch.

Berberideae , Vent.

Cniciferae , Juss.

Barbarea praccox , R. Br. Cardamine liirsuta , L.

Duinpannen.

Ranunculus bulbosus, L. Ranunculus Lingua, L.

» Flammula , L.

Berberis vulgaris, L.

Arabis tagittata , DC.

Sisymbrium Irio, L.

Sisymbrium Sophia, L.

» Thalianum, Gaud.

Ervsinium clieirantliui-

des, L.

Erucastrum Pollichii, Fl.

frib.

Diplotasis tenuifoÜa , DG.

Draba verna , L.

» repens
, /?. jiro-

stralus, DG.
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Duiopannen.

Coclilearia danica , L. ' Cochlearia officialis , L.

Cakile maritima, Scop. » acglica , L.

/?. sinuatifolia , DC.

Crambe maritima , L. Camelina sativa , Crantz.

Raphanus maritimus , Sm. Teesdalia nudicaulis , R. Br.

Iberis umbellala , L.

Lepidium latifolium , L.

Isatis tinctoria , L.

Cistineae , Dun.

Helianthemum guttatum ,

Mill.

Violarieae , DG.

Viola hirta , L. Viola canina , L.

«. sabulosa.

fi.
ericetorum.

» tricolor, L. » tricolor, L.

» » syrtica,FIörke? «. vulgaris.

Resedaceae,liC Reseda lutea , L.

)) luteola , L.

Droseraceae , DC. Parnassia palustris, L.

Polygaleae , Juss. Polygala vulgaris , L.

Sileneae , DC. ^. oxyptera , Kocb.

Diantbus deltoides , L.

y. procerus , Rebb. Saponaria officinalis , L.

Silene Otites , Sm. Silene gallica , L.

^. anglica.

)) conica , L. » nutans , L.

» inflata , Sm.

» noctiflora , L.

Alsineae , DC. Lepigonum rubrum , Wahl. Sagina nodosa . E, Meyer.

/?, pubescens, Kocb.

Haliantbus peploides , Fr. Cerastium semidecan- y. maritima
, p.

drum , L.

Cerastium glutinosum , Fr. /?. glandulosum, Kocb. "
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Duinpannen.

Linum calharticum , L.

Radiola linoides , Gm.

Hypericum tetrapterum, Fr.

Cerastium tetrandrum , Cerastiumarvense, L.

Curt.

Lineae LC.

Malvaceae , R. Br. Malva moschata , L.

» vulgaris, Fr.

Hypericineae , DC.

Geraniaceae , DC.

Erodium cicutarium, Her. Erodium cicutarium, Her.

/ï. glandulosum.

Papilionaceae , L.

TJlex europaeus , L.

Sarothamnus vulgaris

,

Wimm.
Ononis repens , L. Genista tincloria , L.

fi, milis.

Anthyllis vulneraria , L.

/?. maritima , Schweigg.

Trifolium marilimum , Trifolium arvense , L.

Huds.

» subterraneum , L. » fragiferum , L.

» procumbens , L.

fi.
minus , Koch.

Vicia angusti folia , Rolli.

» lalbyroides, L.

Rubus vulgaris , Whe. Fragaria vesea, L.

» caesius.

Potentilla argentea , L.

» Tormentilla, Sibth.

,
» verna , L.

Rosa pirapinellifolia, DC. Rosa rubiginosa , L.

» cinnamomea , L.

» canina , L.

Poterium Sanguisorba , L.

Lotus corniculatus , L.

fi.
crassifolius, P.

Rosaceae , Juss.
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Onagrariae
, Juss.

Oenothera murfcata , L,

Lythrarieae , Juss.

Cucurbitaceae , Juss.

Sclerantheae , Link.

Crassulaceae] DC.

Saxifrageae , Vent.

JJmhelliferae , Juss.

Eryngium maritimum , L.

Carum Bulbocastanum
,

Koch.

Daucus littoralis , Sibth.

Caprifoliaceae , Juss.

Stellatae , L.

Valerianeae , DC.

Dipsaceae , Juss.

Compositae , Adans.

Epilobium angustifolium,

L.

Oenothera biennis , L.

Bryonia dioica, L.

Scleraiilhus annuus , L.

)> perennis , L.

Sedum purpurascens
,

Koch.

» acre, L.

Saxifraga tridactylites , L.

Eryngium campestre, L.

Pimpinella magna.

/3. laciniata , Koch.

y. dissecta, Koch.

» Saxifraga , L.

Anthriscus-vulgaris , P.

Lonicera Periclymenum,L.

Galium verum, L.

» moUugo, L.

» saxatile , L.

Valerianella carinata, Lois.

Knautia arvensis , Coult.

Erigeron canadensis , L.

n acris , L.

Inula Conyza, DC.

Filago minima , Fr.

Duinpannen.

E. parviflorum , Schreb.

» palustre , L.

» tetragonum , L.

Lylhrum Salicaria , L.

Oenanthe fistniosa , L.

Ilydrocotyle vul'garis, L.

Helosciadium nodifloram,

Koch.

Viburnum Opulus, L.

Galium uliginosum , L.

Valeriana dioica , L,

Succisa pratensiSjMoencL.

Eupatorium cannabinum
,

L.

Pulicaria dysenterica
,

Gartn.

Bidens tripartita, L.

)) cernua , L.

Gnaphalium dioicum, L. Guaphalium uliginosum,L.
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Tragopogon orientalis , L.

Campanulaceae , Juss.

Ericineae , Desv.

Oleaceae, L.

Gentianeae , Juss,

Gentiana cruciata , L.

» Amarella , L.

Erylhraea littoraüs , Fries.

Convolvulaceae , Juss.

Convolvulus Soldanella ,L.

Boragmeas , Desv.

Asperugo procumbens , L,

Duinpannen.

Cineraria palustris , L.

Artemisia Absyathium, L.

» campestris, L.

» vulgaris , L.

Anthemis tinctoria, L.

Senecio Jacobaea , L.

Cirsiumlanceolatum, Scop. Cirsium paluslre, Scop.

Carduus nutans, L. » anglicum,Laai.

Onopordon acanthium , L.

Carlina vulgaris , L.

Thrincia hirta , Roth.

Piciis hieracioides , L.

Tragopogon minor , Fr.

Lactuca muralis , Fresen.
'

Sonchus arvensis , L.

Crepis tectorura , L.

Hieracium Pilosella, L.

» umbellatum, L.

Jasione montana , L.

Campanula rotundifolia,L.

Calluna vulgaris , Salisb. Pyrola rotundifolia , L.

Erica Tetralix , L.

Lignstrum vulgare, L.

Menyanthes trifoliata, L.

Erythraea Centaurium , Gentiana campestris , L.

Pers.

Convolvulus arvensis , L.

Cuscuta Epithymum , L.

Borago officinalis , L.

Cynoglossum officinale , L.

Anchusa officinalis , L.
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Duinpannen.

Solaneas, Juss.

Verhasceae , Baril.

Antirrhineae , Juss,

Orobancheae , Juss.

Rhinanthaceae , Kocli.

Lahiatae , Juss.

Lycopsis arvensis , L.

Ecliiuui vulgare, L.

Lithospermum officinale , L

» arvense , L.

Myosotis hispida, Slechtd.

LyciuQi baibarum, L.

Hyoscyamus niger, L.

Datura Slramonium , L.

Verbascutn Schraderi
,

Meyer.

Linaria vulgaris , Mill.

Veronica officinalis , L.

n arvensis , L.

Orubanche Galii, Duby.

» Picridis , Schultz.

» amethystea , Thuill.

» coerulea , Vill.

» ramosa , L.

Euphrasia officinalis , L.

Veronica scutellata, L.

» Anagallis , L.

» Beccabunga, L.

Mentha sylvestris , L.

Origanum vulgare , L.

Thymus Serpyllum , L.

Calamintha Acinos, Clair.

Nepeta Cataria , L.

Marrubium vulgare , L.

Teucrium Scorodonia , L.

Primulaceae , Vent. Anagallis arvensis , L.

Pedicularis sylvatica , L.

» palustris , L.

Rhinanthus minor , Ehrh.

)) major , Ehrh.

Mentha rotundifolia , L.

» aquatica , L.

» gentilis , L.

Clinopodium vulgare, L.

Stachys palustris.

Scutellaria galericnlata,L.

Prunella vulgaris, L.

Ajuga reptans, L.

Teucrium Scordium , L.

Lysimachia vulgaris , L.

Anagallis ienella , L.
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Plantagineae , Juss.

Chenopodeae , Vent.

Salsola kali , L.

Corispermam Marschalli
,

Stev.

Polygoneae , Juss.

Eleagneae , R. Br.

Hippophaë Rhamnoides , L

Euphorhiaceae, Juss.

Buxus sempervirens , L.

Euphorbia Paralias , L.

Salicineae , Rich.

Alismaceae , Juss.

Butomeae , Rich.

Potanieae, Juss.

Orchideae, Juss.

Duinpannen.

Samolus Valerandi , L.

Plantago Coronopus , L. Littorella lacuslris , L.

» media , L.

Chenopodium urbicum , L.

» murale , L.

Blitum glaucum , Koch.

Atriplox latifolia , Wahl.

Rumex maritimus , L.

Polygonum Hydropiper
,

L.

Salix aurita , L.

» repens , L.

y. argentea.

Belulaalba, L.

» pubescens, Ehrh.

Alisma ranunculoides , L;

Triglochin palustre , L.

» maritimum , L.

Potamogelon gramineus, L.

/?. heterophyllus , Fries.

» praelongus , Wulf.

» compressus , L.

» acutifolius, Link.

Orchis morio , L,

» mascala , L.

)) latifolia , L.

Anacamptis pyramidalis
,

Rich.

Gymnadenia conopsea , R.

Br.

Platanthera bifolia, Rich,
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Asparageae , Juss,

Liliaceae , DC
Juncaceae , Bartl.

Cyperaceae , Juss,

Cares trivervis , Degl.

Asparagus officinalis, L.

» p. maritimus , v. H.

» 3/. stricta , Deth.

Convallaria Polygonatum
,

» multiflora , L.

» majalis, L.

Ornifhogalum ombella-

(um , L.

)) nutans , L.

Luzula campestris , DC.

Cares arenaria , L.

)) praecos , Jacq.

Duinpannen.

Herminium monorchis
,

R. Br.

Epipactis latifolia , All.

» palustris , Crantz.

Listera ovata, R. Br.

Sturmia Loeselii , Reich.

L.

Juncus cong]omeratu« , L.

» ejBPusus , L.

» glaucus , Ehrh.

» obtusiflorns , Ehrh-

» lamprocarpus, Ehrh.

» alpinus , Vill.

» sylvaticus , Reich.

» bufonius , L.

Schoenus nigricans, L.

Ciadium Mariscus, R. Br.

Scirpus pauciflorus , Lightf.

» setaceus , L.

3> oom pressus, P.

Eriophorum angastifolium
,

Roth.

Carex pulicaris
, L.

» teretiuscula
, Good.

» pilulifera
, L.

» panicea
, L.

» glauca , Scop.

» flava , L.
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Gratnineae.

Phleum arenarlum , L.

Agroslis stolonifera, L.

d. marilima , Koch.

Fsamma baltica , R. S.

Milium scabruin , Merlet.

Poa bulbosa , L.

» pratensis, L.

» dunensis.

Festuca rnbra.

<ƒ. arenaria , Fr.

Bromns bordeaceus , L.

Triticnm janceatn , L.

B acutuin , DC.

» pungens , Pers.

Equisetaceae , DC.

Filices, L,

Psaniina arenaria , R. S.

Koeleria cristala , Pers.

Corynepborus canescens
,

P.B.

Avena pubescens , L.

n caryophyllea , Wigg.

» praecox , P. B.

Festuca ovina , L.

» rubra , L.

y. dumetorum , FI. B. S

Bromus tectorum , L.

)) sterilis , L.

Triticum repens , L.

y. littorale, Host.

Elymus arenarius, L.

Hordeum maritimum, L.

Equisetum arvense , L.

Pteris aquilina , L.

Duinpannen.

Carcx Oederi , Ebrb.

Calamagrostis Epigeios

Rotb.

Briza media , L.

Mobnia coerulea , Möncb.

Equisetum palastre, L.

» variegatum, Sleicb.

Botrycbium Lunaria, Svr.'

Opbioglossum vnIgalum,L.

Polysticbum Tbelypteris
,

Roth.

Ranunculaceae Jüss. Thalictrura minus y dumo-

SLim Koch. groeit vrij overvloedig op verscheidene

plaatsen in de duinen, ook in die van het eiland

Langenoog. Zij vindt daar die zonnige heuvels, op

welke zij gewoon is in Oostenrijk en Zuid-Europa te

groeijen.

Berberideae Vent. Deze en sommige andere hees»
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ters en boomen zijn waarschijnlijk in de duinen door

aanplanting voortgekomen ^ men vindt ze vooral aan

het opgaan der duinen achter de bosschen van bui-

tenplaatsen.

Cruciferae Juss, Arabis sagittata De. is voor onze

Flora eene belangrijke plant, daar zij alhier, zoo

het schijnt, slechts in de duinen groeit. Diplotaxis

tenuifolia De, oorspronkelijk te huis in Zuid-Europa,

komt slechts hier en daar in midden Duitschland

voor en ook op muren, zoo als bij ons binnenslands;

in de duinen is zij vrij algemeen , zij ontbreekt

in de Flora van Oost-Friesland. Cakile maritima L.

en Cochlearia danica L. groeijen overvloedig op de

zeeduinen , Lepidium latifolium slechts op enkele

plaatsen aldaar; ook deze komt in Oost-Friesland

niet voor. Gram be maritima L. is door de latere

botanisten niet wedergevonden; op Norderney is zij

zeer zeldzaam. Iberis umbellata L. is op een paar

plaatsen in de duinen aangetroffen geworden ; haar

vaderland is eigenlijk Zuid-Europa en wel aan de

zeekusten bij Triest, Nice op zonnige heuvels. Eru-

castrum Pollichii, langs de rivieren binnen 's lands

overvloedig, is aan den kanaaldijk bij Katwijk ge-

vonden, zoo als ook Cochlearia officinalis L. en

anglica L. en wel op den ziltigen kleigrond aldaar;

elders komen zij in de duinen niet voor. Van Si-

symbrium Irio, Isatis tinctoria, Raphanus maritimus

schijnt slechts een enkel exemplaar te zijn gevon-

den. De overige opgenoemde cruciferae zijn overal

verspreid.
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Cistineae Dun. Helianthemum guttatura Mill, is

enkel door de Gorter op Vlieland aangetroffen. Op

het eiland Norderney groeit zij op de duinen; zij be-

hoort eigenlijk te huis in Zuid-Eurupa, op grazige

heuvels.

Yiolariae De. Viola hirta, De. groeit op bescha-

duwde duinen op verscheidene plaatsen; binnenslands

heeft men ze tot nu toe slechts bij Zutphen ea

Maastricht gevonden; zij groeit dan ook in Duitsch-

land op heuvels en bergen; in Oost-Friesland ont-

breekt zij. De andere opgenoemde Viola-soorten zijn

overvloedig verspreid.

Resedaceae De. Reseda luteola L. en R. lutea L.
,

beiden in Oost-Friesland onbekend, worden alhier

behalve hier en daar in de duinen meer overvloedig

binnenslands gevonden. Hare groeiplaatsen in Duitsch-

land zijn puin 5 zand, aangespoelde grond. Zij vinden

dus ook hier in de duinen eenen geschikten bodera,

Tooral waar die kalkhoudend is, hetgeen door de

zeeschelpen aldaar dikwijls het geval is.

Sileneae De. Van de opgenoemde Silene soorten

groeijen S. otites L., S. conica L., en S. nutans L.,

het meest in de duinen. De eerste is nog nergens

elders in ons land gevonden. Betreffende hare ver-

spreiding in de duinen is het zonderling, dat deze

soorten zelden bij een groeijen, maar ieder bij voor-

keur hare eigene streek bewoont. Van Silene inflata

en Silene gallica, |3. anglica zijn slechts enkele exem-

plaren in de duinen en elders in ons land gevonden.

De laatste schijnt in de zuid-Europesche kustlanden



158

ook uiet overvloedig te groeijen. Van alle de opge-

noemde soorten van Silene staat de S. Armeria al-

leen in de Flora van Oost-Friesland aangeteekend
,

en wel als zeer zeldzaam 5 zij zal aldaar welligt even

als bij ons hier en daar verwilderd voorkomen , daar

zij dikwijls in tuinen gekweekt v^ordt.

Alsineae Jdss. Cerastium pumilum Cürt. en C.

tetrandrum Sm. zijn beiden slechts in de Zeeuwsche

duinen gevonden \ de laatste groeit in maritieme zan-

dige streken van Schotland , en ontbreekt in de Flora

Germanica van Reichenbach. Lepigonum rubrum is

nog slechts op een paar plaatsen in de duinen ge-

vonden. De bij ons zoo gewone duinplanten C. ar-

vensis, Spergula nodosa en Arenaria. serpyllifolia

schijnen in Oost-Friesland niet te groeijen.

Malvaceae. R. Br. Malva Alcea en M. moschata

zijn in de duineü slechts langs het kanaal bij Katwijk

gevonden in enkele exemplaren, zoo als zij ook bin-

nenslands niet veel voorkomen. De laatste behoort

in Zuid-Europa te huis: beiden worden in de Flora

van Oost-Friesland niet gevonden.

Geraniaceae De. Van deze familie noemen wij Ero-

dium cicutarium. Her. als de soort, die op de dui-

nen en duingronden, als het ware bij voorkeur

groeit; de andere gewone Gerania zijn meer overal

gelijkelijk verspreid.

Papilionaceae L. Van de opgenoemde soorten is

ülex eu^opaeus L. merkwaardig, omdat zij overeen-

komst van onze Flora met die van Noord-Duitsch-

land aantoont. Zij is echter op onze heiden over-
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vloediger dan in de duinen, alwaar zij misschien

vroeg-er ter voorkoming van zandverstuiving is aan-

geplant geworden. Anthyliis marifcima Schw., eene

ware duinplant, is waarschijnlijk alles wat bij ons

als A. vulneraria bekend is. De eei'Ste groeit langs

het noordelijkste, de laatste langs het zuid-Euro-

pesche zeestrand. Ononis repens jS njitis is ook eene

echte duinplant even als Lotus corniculatus jS cras-

sifolius, P. -• Daarentegen zijn Genista tinctoria L., Tri*

folium maritimum Huds., Tr. subterraneum L., spaar-

zaam slechts op eene enkele plaats in de duinen ge-

vonden. De laatste, wier vaderland het zuidelijkst

Europa is, Istiia , bij Verona enz. , is ook in Engeland

op dorre heiden niet algemeen.

Rosaceae Joss. Rosa pimpinellifolia De. raag wel

bij uitzondering duinroos genoemd worden , die langs

de geheele Noord- en Oostzee voorkomt. Men vindt

daarmede sommige duinhellingen als 't ware met een

rozentapijt geheel bekleed. Rosa cinnamomea L. groeit

slechts op enkele plaatsen in de duinen benevens R.

ïubiginosa L. Poterium sanguisorba L. komt in Oost-

Friesland niet voor.

Onagrariae Joss. Men zegt dat Oenothera biennis

L. eerst in 1614 uit Virginia is aangebragt. Thans

is zij overvloedig in alle onze duinen en duingron-

den. Oen. muricata is niet zeldzaam bij Schevenin-

gen. In Duitschland komen zij vooral langs de ge-

heele Elbe voort. Epilobium angustifoiiura L. groeit

slechts op enkele plaatsen in de duinen.

Ciicurbifaceae. Bryonia dioica Jacq. groeit over-
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vloediger in het Zuiden van Europa dan Bryonia

alba L. Nogthans is zij vrij algemeen langs den

duinkant: de laatste soort schijnt in ons vaderland

niet meer voor te komen.

Scleranthaceae Lk. Scleranthus perennis L. is bij-

zonderlijk eigen aan onze duinen. Scl. annuus groeit

aldaar niet zoo veel , als op de heide en zandgronden

binnenslands; zij vindt dan ook op onze duinen

eenen gelijksooitigen bodem als in Duitschland t. w.

dorre heuvels, zand en kalkgrond.

Crassulaceae De. Sedum purpurascens Koch. komt

slechts op enkele plaatsen op beschaduw^de duingron-

den voor. Sedum acre L. daarentegen versiert alle

duinen in den zomer met een geel bloemtapijt.

Saxifrageae Vent. Saxifraga tridactylites L. , die

zoo menigvuldig in onze zeeduinen groeit, schijnt in

geheel Oost-Friesland te ontbreken.

Umhelliferae Jnss. Eryngium maritimum L. is

waarlijk eene sieraadplant der zeeduinen. Zij groeit

daar overvloedig en geeft door hare , vele voeten in

den grond dringende, wortel stevigheid aan het losse

duinzand, ter plaatse waar geene andere plant dan

de Elymus arenaria haar voedsel vinden kan. Eryn-

gium campestre groeit in de duinen niet zoo over-

vloedig als elders op dijkeu en meer kleiachtigen

bodem. Daucus littoralis Sibth. is tot nu toe slechts

door Retchenbach in de duinen bij Katwijk gevonden.

Waarschijnlijk zal deze soort door onze inlandsche

Botanisten van Daucus Carota L. niet zijn onderschei-

den, die overal in onze duinen en duingronden voor-



161

komt. De variëteiten van Pimpinella magna en Saxi-

fraga treft men ook menigvuldig in het dorre duin-

zand aan. Andere gewone inlandsche ümbelliferae

groeijen liever op beschaduwde plaatsen, b. v. aan het

opgaan der duinen. Carum bulbocastanum Koch.

groeit in ons land op verscheidene plaatsen alleen in

duingronden 5 die tot akkers worden aangelegd; Pasti-

naca sativa groeit ook het liefst op dergelijke plaatsen,

doch deze is meer algemeen op kleiachtigen bodem.

Yalerianeae De. Valeriana dioica schijnt in Oost-

Friesland niet te groeijen.

Coinpositae Adans. Van de opgenoemde planten

valt aan te merken, dat Inula Conyza De. in de

duinen veel kleiner voorkomt dan op de Zeeuwsche

dijken , alwaar ik haar tot 4 a 5 voet hoog heb

zien groeijen. Senecio Jacobaea, die in onze duin-

gronden zoo veel groeit, is daar zeer zeldzaam. Ar-

temisia campestris, Onopordum Acanthium L. en

Carduus nutans L. , vooral menigvuldig in de nabij-

heid der zeedorpen, schijnen in Oost-Friesland niet

te groeijen. Antherais tinctoriaL. is alleen gevonden

op den kanaaldijk bij Katwijk, zij groeit ook in

Oost-Friesland op dijken. Gnaphalium dioicum en

luteo-album groeijen slechts in enkele duinpannen,

de laatste ontbreekt in Oost-Friesland. Cirsium an-

glicum Lam,, die in Duitschland nagenoeg onbekend

is, groeit vrij overvloedig op eene moerassige plaats

in de duinen (het Bentveld), maar daarenboven in

vele andere moerassige veenstreken binnenslands.

Van Tragopogon orientalis L. heb ik slechts eenmaal

12
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een exemplaar in de duinen bij Scheveningen gevon-

den. Van Lactuca muralis Fres. is op beschaduwde

duinen alleen de groeiplaats bij Wassenaar bekend,

zij is daarentegen op vele andere plaatsen binnen-

slands aangetroffen.

Ericineae Desv. Erica Tetralix en Call una vul-

garis Salisb. groeijen slechts op enkele plaatsen in

de duinen overvloedig; de veenachtige en zure ge-

steldheid van den bodem aldaar, welke deze en an-

dere heideplanten tot haren groei en ontwikkeling

behoeven , is daarvan de oorzaak. Pyrola rotundifolia

L. is daarentegen zeer algemeen in de duinvalleijen.

Oleaceae Lindl. Ligustrum vulgare behoort onder

de overvloedig vooi komende duinheesters.

Gentianeae Jüss. Van de soorten van Gentiana,

die onze duinvalleijen versieren, zijn G. cruciata L,

en G. campestris L. in Oost-Friesland onbekend. Het

voorkomen der eerste in ons land is belangrijk, daar

zij eigenlijk kalkgrond tot groeiplaats verkiest. Het

schijnt dus dat de zeeschelpen, waarmede het duin-

zand op sommige plaatsen is vermengd, aanleiding

hebben gegeven tot het doen ontwikkelen van plan^

ten, die anders aldaar niet zouden kunnen blijven

groeijen; de andere Gentiana-soorten treft men in

de veenachtige duinpannen aan. Erythraea litoralis

Fr. is daar zeer algemeen, niettegenstaande van deze

artzeny-plant 's jaarlijks eene groote hoeveelheid door

kruidenzoekers sedert onheugelijke tijd wordt verza-

meld. Menyanthes trifoliata L. groeit vooral in duin-

moerassen.
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Convolvulaceae Joss. Convolvulus Soldanella L.

is eene maritieme zuid-Europesche plant, die in ons

vaderland op enkele plaatsen in de zeeduinen hare

uiterste noordelijke grens bereikt ; zij is ten min-

sten op Norderney twijfelachtig. Cuscuta Epithymum

L. is in de duinen niet algemeen, en is aldaar op

Sarothamnus vulgaris en Galium verum woekerend

gevonden.

Boragineae Desv. Hoewel Asperugo procumbeus

in Overijssel en Maastricht voorkomt, schijnt zij over-

vloediger in de zeeduinen te groeijen. Zij komt in

de Flora van Oost-Friesland niet voor en is ook in

Duitschland niet algemeen. Borago officinalis L. komt

in de duinen niet veel voor; evenmin Lithospermum

officinale L. , die met de aldaar meer algemeene An-

chusa officinalis in de Flora van Oost-Friesland ont-

breekt.

Solaneae Joss. Lycium barbarum L. groeit op

verscheidene plaatsen in de zeeduinen welig en over-

vloedig in heggen ; de andere Solaneae bij de zee-

dorpen op gemesten duingrond.

Orohancheae Joss. Van de opgenoemde Oroban-

che-soorten groeijen O. galii Dub. en O. Picridis

ScHüLTZ overvloedig in de duinen; de andere zijn op

enkele plaatsen gevonden en O. ramosa slechts een-

maal bij Velzen.

Labiatae Joss Mentha rotundifolia , sylvestris

en gentilis L. zijn slechts op een paar plaatsen

in de duinen gevonden. Origanum vulgare L. is

ook aldaar niet algemeen. Hare ware groeiplaats



164

is kleigrond, op dijken, enz. Nepeta cataria L. en

Marrubium Yulgare L. zijn in do duinen niet al-

gemeen ^ de eerste behoort meer tot de Flora van

Zuid-Europa; de laatste wordt in Duitschland meer

op muren en puingrond gevonden; beiden ontbre-

ken aan de Flora van Oost-Friesland. Teucrium Scor-

dium is na de Gorter niet verder in de duinen ge-

vonden. T. Scorodonia L. is daarentegen overvloedig

op beschaduwden duingrond.

Primulaceae Yent. Anagallis tenella L. , eene zeld-

zame plant in het Duitsche gebied , komt in veenach-

tige duinvalleijen , even als op moerassige heide in

ons land, op vele plaatsen voor; de beide andere

opgenoemde Primulaceae zijn echter meer alge-

meen.

Plantagineae Jüss. Plantago coronopus L. groeit

eigenlijk het meest op ziltige kleigronden: in de

duinen komt slechts hier en daé^r eene enkele plant

voor, zoo ook op de Noord-Brabandsche heide. Hare

vorm verschilt zeer voor deze onderscheidene groei-

plaatsen.

Chenopodeae Vent. Eene van de belangrijkste plan-

ten van ons land, weinig bekend in het Duitsche

gebied, Corispermum Marschallii Stev. is zeer over-

vloedig en herhaaldelijk op een paar plaatsen in de

duinen gevonden. Het is dezelfde plant, die in de

Flora Belg. Sept. voor C. hyssopifolium L. is gehou-

den. Salsola kali L. ïs in de zeeduinen als 't ware

regt te huis : de overige Chenopodiaceae groeijen in

alle bebouwde of gemeste gronden en overvloediger
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aan zeedijken en op kleiachtigen grond. Chenopo-

dium urbicum L. is slechts eenmaal in de duinen

gevonden 5 zij heeft daarenboven maar een paar an-

dere groeiplaatsen in ons vaderland,

Euphorhlaceae Jüss. Euphorbia Paralias L. Deze

fraaije plant, die aan het strand der Adriatische zee

en bij Nice voorkomt, groeit op verscheidene plaat-

sen in onze zeeduinen. In Oost-Friesland is zij onbe-

kend en in Engeland is zij op zandig zeestrand zeld-

zaam. Buxus sempervirens L. is slechts op een paar

plaatsen in de duinen gevonden.

Eleagneae R, Br. Hippophae Rhamnoides L. is

eene echte duinheester, die zoowel aan de kusten

van noordelijk als van zuid-Europa in het stuifzand

bij voorkeur groeit.

Potameae JüSS. De soorten van Potamogeton ko-

men in de slooten aan de duinkant of in duinbeekjes

voor. P. praelongus Wulf, die nog weinig in ons

land gevonden is, groeit in den ouden Rhijnmond bij

Katwijk.

Orchideae Jüss. Orchis latifolia en O, morio L.

zijn uit deze familie het overvioedigst in moerassige

duinvlakten verspreid. Listera ovata R. Ba., Epipactis

palustris Crantz, Gyranadenia conopsea R. Br. zijn

daar echter niet zeldzaam , maar de overige opge-

noemde bepalen zich tot enkele duinpannen. Bij vele

andere duinplanten is dit ook het geval; iedere duin-

vallei huisvest een of meer haar bijzonder eigene

soorten. Anacamptis pyramidalis Rich., Herminium

monorchis R.Br., Epipactis latifolia All., Sturmia Loe-
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selii Reich, vinden Avij niet yermeld in de Flora van

Oost-Friesland.

Asparagineae Jüss. De opgenoemde soorten van

Convallaria groeijen alleen op de met houtgewas be-

plante duinen, die aan buitenplaatsen palen.

Liliaceae Dec. Hetzelfde heeft plaats met de soor-

ten van Omithogalum, Endymium nutans Dcm. , en

Narcissus poeticus L. Deze komen ook niet voor in

de binnenduinen.

Juncaceae Bartl. Juncus obtusiflorus Ehra, groeit

niet algemeen in de duinpannen ; zij ontbreekt in

Oost-Friesland.

Cyiperaceae Jdss. Carex arenaria L. is de gewone
,

overal in de duinen groeijende soort. Carex praecox

Jacq. groeit slechts op enkele plaatsen aldaar. De

overige opgenoemde Cyperaceae, die meer overvloedig

groeijen op vochtigen of moerassigen heidegrond, moe-

ten in duinpannen of moerassige plaatsen aldaar ge-

zocht worden. Carex trinervis Degl. is daarentegen

eene ware duinplant , daar zij slechts eenmaal elders

in ons land gevonden is, overigens vindt men haar

in vele vochtige duinvalleijen. Cladium mariscus is

meer eene zuid- en midden- dan eene noord-Euro-

pesche plant; zij is zeldzaam in de duinen, over-

vloediger in moerassige veengronden.

Gramineae Jiss. De eenige groeiplaats van Poa

bulbosa L. is in de duinen bij Noordwijk, alwaar

zij nog zeldzaam is. In Oost-Friesland wordt zij niet

gevonden. In de plaats van onze algemeeue Koeleria

cristata Pers. wordt aldaar in de duinen van Nor-
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derney K. glauca De. opgegeven. Bromus tectoruni

L. , bij ons vrij overvloedig, schijnt aldaar niet te

groeijen. Van Psamma baltica R. S. zijn nog maar

de groeiplaatsen van het eiland Schiermonnikoog en

Rottuni bekend (^). Milium scabrum Merl. is over-

vloedig in de duinen verspreid: op de zeeduinen

blijft zij zeer klein en loopt daardoor minder in het

oog; zij schijnt enkel aan de westkust van Europa

voor te komen.

Vervolgens verleent de Voorzitter het w^oord aan

den Heer van Hoven. Deze zegt:

Eenige Callitrichae, bij Dordrecht en *' Bosch

verzameld , heb ik hier ter bezigtiging medegebragt.

Ter bestemming zijn de platen van Reichenbach

gebruikt; men zoude volgens dien schrijver de vol-

gende soorten te dier plaatse gevonden hebben:

Callitriche verna L. a. fontana Scop. en |3. steU

lata Hoppe.

Call, stagnalis Scop «. minor en |3. major.

Call, platycarpa Ktzg. a. fluviatilis Ktzg. en jS.

stagnatilis Ktzg.

Call, hamulata Ktzg. «. lacustris Ktzg. j3. pisci-

nalis Ktzg. y. ovaiifolia Ktzg. en e. ^pathulafa.

Call, autumnalis L var. humilior.

(*) Deze soort is thans ook in de zeeduinen achter Waasdorp

gevonden , ter gelofjenheid van de Botanische excursie na den

afloop der Vergadering (1851).
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De bestemming alleen naar den bladrorm is on-

doenlijk, de^^ijl Terschillende soorten daarin bijna

geheel overeenkomen , zooals de C. stagnalis Scop.

var. major en C. platycarpa var. fluviatilis ^ de C.

platycarpa Ktzg. var. stagnatilis en eenige vormen

van de C. hamulata, vooral de var. a. en (3. — De

bladen der Callitricbinae zijn bij eenige soorten zeer

onstandvastig in vorm, zooals bij C. verna L. en C.

hamulata Ktzg. ; bij andere daarentegen vrij stand-

vastig, zooals bij C. stagnalis Scop. var. major ^ en

C. platycarpa Ktzg. var. jluviatilis^ waar alle

bladen ovaal en Snervig zijn; zoo ook is de C.

autumnalis L. standvastig in bladvorm, ze zijn alle

lijnvormig, aan den basis verbreed en aan den top

uitgesneden.

Van C. verna L. var. stellata Hoppe komen er bij

de breedere (bovenste) bladvormen voor, die aan

den top gaafrandig, andere die duidelijk ingesneden

zijn, beide vormen soms aan één exemplaar; er be-

staan dus overgangen van C. stellata Hoppe tot C.

intermedia Hoffm. De eivormige bladen der C. verna

L. zijn alle o-nervig. De stamina, welke vooral bij

C. verna L. tusschen de getropte eivormige drijvende

blaadjes voorkomen, zijn neergebogen; is deze hou-

ding vooral de variëteiten standvastig, of alleen aan

de var. stellata eigen?— C. verna L. schijnt 2 malen

in het jaar te bloeijen en vrucht te geven, vroeg in

het voorjaar omstreeks April en Mei en laat in het

jaar omstreeks December, zoo het alsdan zacht we-

der is.
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Het onderzoek der Callitrichae moet zich vooral

tot de vrucht, de pistilla en de schutblaadjes be-

palen.

De pistilla moeten aan de volwassene vrucht waar-

genomen worden; de zeer jonge vruchten leveren

geene genoegzame kenmerken op, dewijl het neder-

buigen der stampertjes van sommige soorten slechts

volkomen bij de meer ontwikkelde vruchtjes plaats

heeft.

Tot gemakkelijkere onderscheiding dient het vol-

gende :

'

Bij C. verna L. met hare variëteiten staan de stam-

pertjes bij de volwassene vrucht regt op, hetgeen

bij de overige geen plaats heeft, de vrucht is ge-

vleugeld of scherp gekield.

Bij C. stagnalis Scop. en platycarpa Ktzg. zijn de

vruchten breeder gevleugeld, de stampertjes neder-

gebogen. Beide onderscheiden zich nog hierdoor , dat

de bloemljes der eerste " gemeenlijk unisexuaal , die

der laatste hermaphrodiet zijn.

C. hamulata Kützing is behalve aan hare haak-

vormige schutblaadjes, gemakkelijk aan de smalge-

vleugelde vruchten en neergebogene stampertjes te

herkennen 5 de eenige, waarmede deze eenigzins zoude

kunnen verward worden wat de vrucht betreft, is

C. verna, doch deze heeft regtopstaande stampertjes.

C. autumnalis is alleen aan de breeder gevleugelde

vruchten en de standvastig lijnvormige, met breedere

basis voorziene blaadjes genoeg te herkennen.
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De Heer Bo!^dam geeft verslag van zijne bevindin-

gen bij Harderwijk^ en zegt:

Mfjne Meeren !

Onder die gedeelten van ons Vaderland, welke

met betrekking tot hunne vegetatie, belangrijk mo-

gen genoemd voorden, behooren vooral de omstre-

ken van Harderwijk. In de eerste plaats om de groote

verscheidenheid van plantensoorten, welke aldaar

voorkomen, hetgeen zich gereedelijk laat verklaren

uit de verschillende gronden, die men er aantreft.

Van het min of meer duinachtige zeestrand tot

op het hoogere gedeelte der Veluwe, eene strook

lands van slechts 2 a 3 uren gaans breedte, vind

men wei- en hooilanden, bosschen, bouwland, veen

en heide, terwijl talrijke beeken hetzelve doorsnij-

den, die zich in de Zuider-zee ontlasten. Doch ook

in een ander opzigt is het onderzoek der daar voor-

komende planten merkwaardig, doordien namelijk

zeer vele opgaven van onze oudere Floristen, met

name de Gorter en v. Gedss, op de omgevingen dier

plaats betrekking hebben.

Onderscheidene keeren bevond ik mij in de gele-

genheid, om er botanische excursieu te kunnen ma-

ken en mogt ik er telkenreize eenige zeldzame of

althans minder algemeene indigenae aantreffen, wel-

ker aantal thans reeds 70 a 80 species bedraagt.

Het kwam mij derhalve niet onbelangrijk voor, om

u met het resultaat van deze mijne onderzoekingen
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eeuigzins nader betend te maken en tot dit einde

eene lijst zamen te stelbn van die planten, Melke

eensdeels om hun zeldzamer voorkomen, anderdeels

omdat zij sommige opgaven van de Gorteh en van

Gel'ns bevestigen, raerkwaai'dig zijn.

Ik zal bij de opnoeming dezer planten u van de

belangrijkste soorten specimina vertooneu, en u bij

sommige mijne opmerkingen mededeelen.— Dit nog

wil ik vooraf aanmerken, dat het door mij onder-

zochte gedeelte van de omstreken van Harderwijk,

zich bepaalt tot de buurschappen Nunspeet en Hals-

horst, een gedeelte van het bosch van Lenveren of

Leuvenum en dat van den Essenburg. Wat het bosch

van Leuveren aanbelangt , hetwelk ik nog slechts

oppervlakkig heb kunnen onderzoeken, zoo geloof

ik, dat eene naauwgezette nasporing aldaar, die even-

wel om de uitgestrektheid van hetzelve, veel tijds zal

vereischen , vooral voor het Cryptogamische gedeelte

onzer Flora nog al belangrijk zal kunnen zijn.

BIJDRAGE TOT DE FLORA VAN HARDERWIJK.

Myosurus minimus , L. Hulshorst.

Corydalis claviculala, DC. »

Lepigonum rubrum , Wahlb. »

Ilalianthns peploides , Fr. Zeestrand.

Hypericum humifusum , L. Hulshorst.

Vochtige zandige vel-

deu buit. Harderw.
,

DE Gorter.

Schaduwacht. pi. bij

Harderw., de G.

Zeestrand Harderw.,

DE G.
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Hypericam qaadrangal, L,

Rhamnns Frangula, L.

Fragaria elatior , Ehrh.

Potentilla procumb. ', Sibth.

Rosa rubiginosa , L.

Sorbus Aucuparia , L.

Epilobium angustif. , L.

Peplis Portula , L.

Scleranthus perennis , L.

Ribes alpinum , L.

Vibtu'num opulus , L.

Eryngium maritimum , L.

Succisa pratensis , Mönch.

Filago minima , Fries.

Gnapbalium sylvaticum, L.

Arnica montana , L.

Arnoseris pusilla , Gartn.

Hieracium Auricula , L.

» caesium, Fr.?

Pyrola rotundifolia , L.

Ilex AquifoUum, L.

Gentiana Pneumon. , L.

Myosotis versicolor , P.

Veronica ofEcinalis , L.

Pedicularis sylvatica , L.

Stachys arvensis , L.

Galeopsis ochroleuca , Lam.

Armeria marilima , Willd.
'

» vulgaris , Willd.

Empetrum nigrum , L.

Hulshorst.

bait. Harderw. , de G.

bosch te Leuveren. Zeetant bij Harder-

wijk , V. Geüks.

Hulshorst,

bosch te Leuveren.

Hulshorst,

bosch te Leuveren.

Essenburg.

Hulshorst.

Zees! rand.

Hulshorst.

»

Yeluwe.

Hulshorst.

bij Harderw. , de G.

Zeekant bij Harder-

wijk , DE G.

bij Harderw. , de G.

Stadsweide bij Har-

wijk , DE G.

bossch. bij Harderw.

Hulshorst.

Yeluwe.

Hulshorst.

op versch. pi. b. Har-

derw. , DE G.

Vochtige heidevelden

bij Harderw. , de G.

Zeestrand. bij Harderw. , de G.

bosch te Leuveren.

Velawe.
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Myrica Gale, L.

Salix aurita , L.

Populus tremula , L.

Juniperus communis , L.

Orchis maculata , L.

Platanthéra bifolia , Rich.

Convallaria Polygon. , L.

Juncas sylvaticus , Reich.

» sqaarrosas , L.

Scirpus setaceus , L.

Carex paniculata , L.

» remota , L.

» stellulata, Good.

» leporina , L.

» pilulifera, L.

» ampullacea , Good.

Ammophila arenaria , Link.

Nardus stricta , L.

Molinia coerulea , Mönch.

Lycopodium Selago , L.

)) inundatum , L.

Osmunda regalis , L.

Blechnum spicant , Roth.

Anomodon curtipend. , Hook.

Hypnum uncinatum , Hdw.

» loreum , L.

» velutinum , L.

Schreberi , Willd.

longirostr. , Ehrh.

tamariscin. , Hdw.

splendens , Hdw.

praelongum, L.

Isothecium myurum , Brld,

üulshorst
, enz. Vochtige Heidekam-

pen bij Hard., deG.

» » Vrij algemeen bij

Harderw. , v. Geuns.

» » bij Harderw. , de G.

Veluwe.

Hulshorst, enz. bij Harderw. , de G.

», »

» »

» »

Veluwe.
'

Hulshorst.

»

»

»

Veluwe.

bij Harderw. , de G.

Hulshorst.

Veluwe.
\

Hulshorst.

» Hulshorst , DE G.

Essenburg.

bosch Leuveren.

Essenburg.

Hulshorst.

bosch Leuveren. bij Harderw. , v. G,

Essenburg.

Hulshorst enz. bij Harderw. , v. G.

}i »

Essenburg enz.

bosch Leuveren.
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Mniam cuSpidatum, Udw, Essenburg enz.

» undulatum , Udw. »

» hornum , L. Hdw. »

Bartramia poraiform. , Hdw. Hulshorst.

Dicranum cerviculat. , Hdw. ? »

» spurium , Hdw. Veluwe.

Ortliotrichum coarctat., Beauv. Hulshorst enz.

» Lyelüi, U., T.? Essenburg.

Scapania nemorosa , Kees. Veluwe.

Chiloscyphus polyanth , Gorda. bosch Essenburg.

Lopbocolea bidentata , Nces. Essenburg.

Cladonia gracilis , Fr. bosch Leuveren.

)) cornucopioid. , Fr. Veluwe.

» macilenta , Fr. »

CoHema nigrescens , Ach. Halshorst. aan boomst. bij Har-

derw. , V. G.

Stereocaulon paschale, Ach. Veluwe. bij Harderw.
, Ehrh.

v.G.

Usnea hirta, HofFm. bosch Leuveren.

De Heer Top levert eene bijdrag^e tot de Flora

Campensis, waaronder Hieracia, Trifolium flli'

forme ^ Potentilla supina.

De Heer Abeleven biedt ter beschouvv^ing aan,

«enige planten, in de omstreken van Nijmegen ver-

zameld en zegt:

M, M.:

Voor ik overga tot de bijdrage der Flora Novio-

magensis, reken ik het mij ten pligt, het bestuur

onzer Vereeniging en de Heeren Cop , van der Sarde
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Lacoste en de Bruyn, mijnen dank te betuigen, voor

de welwillendheid, waarmede zij mijne specimina,

voornamelijk der Nijmeegsche Flora, hebben nage-

zien en naauwkeurig bestemd.

Welk eene waarde, door een dusdanig onderzoek

een Herbarium proprium verkrijgt, is mij ten volste

gebleken en dus andermaal , ook namens de weten-

schap, zij u mijnen welmeenenden dank betuigd.

Eenige minder bekende soorten , die in mijn her-

barium verscholen waren, zijn daardoor aan het licht

gebragt en de Flora van Nijmegen is dus weder met

eenige nieuwe species verrijkt. — Den Prodromus

volgende , zal men zien , dat vele der daar aange-

teekende niet zijn opgenomen; de reden hiervoor

moet echter gezocht worden in de onjuistheid mijner

bestemming.

Stelt de Vereeniging er belang in, dan wil ik vol-

gaarne in de volgende vergadering eene volledige

omwerking mijner Flora leveren, die behalve met

de door genoemde Heeren ontdekte, nog kan verrijkt

worden met eenige, door mij in dit jaar verzamel-

de , die of geheel nieuw zijn of de opgaven van de

Heeren de Beter, van der Sande Lacoste en ande-

ren bevestigen.

Als nieuwe voor de Flora Noviomagensis bied ik

u de volgende ter beschouwing aan: Arahis arenosa

Scop.— Rosa canina L. , var. collina. — Senecio

aquaticits Hüds.— Hypochoeris radicata \j.~— Scro-

fhularia Balhisii Hork.— Litforella lacustris L.—

-

Juncus sylvaticus Reich. — Luzula multifloi^a Lej.
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— Carex muricata L.— C vulpina L. -— C. remo'

ta L.— C. hirta L. — Poa trivialis L, jS. coarctata.

Festuca duriuscula H. -— Pilularia glohulifera

L.— Lepidozea reptans N. v. Es. et var. ]S. julacea

Rab.— Jungermannia hicuspidata L. — J. ventri-

cosa N. V. Es. — Parmelia caperata Ach.— P. stel-

lar^is Yv.^ Tar, hispida.— Cladonia Jimhriata Fr.

deformis,—- Sclerotium JierharuTn Fr.— Rhytisma

Euj)liorhiae Schub.— Aecidium PericlymeniDC—
XJredo Caryophyllacearum DC, en eenige Erysihe

en Depazea species.

De volgende (door andere Botanici reeds in onze

omstreken ontdekt) zijn nog door mij aangetroffen:

Genista tinctoria L.— Crepis paludosa Mönch.—
Cicendia Jiliformis Reichb. — Juncus Tenageia

Ehrh.— Carex ampullacea. Gdn. — C, pilulifera

L.— C. pallescens L. (Ehrh.). en Buxhaumia aphyl-

la Hall.

Met het doel , om zoo veel mogelijk mede te wer-

ken tot de uitbreiding onzer Flora, verzocht ik, in

het vorige jaar, den Heer M. Coeken, (vroeger een

ijverig onderzoeker onzer omstreken) mij zijn Her-

barium ten gebruike af te staan ^
— met de meeste

welwillendheid heeft hij daaraan voldaan. Mijne na-

sporingen zijn, zoo ik hoop, niet vruchteloos ge-

weest, want onder meer andere zeldzame, die door

mij reeds waren aangetroffen, heb ik de volgen-

de aan de vergetelheid ontrukt: Aquilegia vulga-

ris L. , eene mij onbekende crucifera (de vergade-

ring erkende in haar de zeldzame Neslia panicu-
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lata Dsr). — Montia minor Gm. — Rihes ni-

grum L.— Rib. rubrum L. — Marrubium vul-

gare L.— Vtricularia minor L. — Platanthera hi-

Jolia Rich. — Listera ovata Br. — Gagea arveusis

SCHLT.

De juistheid dei- determinatie van Vtricularia mi-

nor^ werd door den Heer Dr. van den Bosch dadelijk

in twijfel getrokken; door een vergelijkend onder-

zoek , bleek dan ook weldra de gegrondheid van zijn

vermoeden, daar zij moest gebragt worden tot Utri-

cularia intermedia Hatne.

De Heer Abeleven legt aan de vergadering neg

voor eene door hem vervaardigde teekening eener

Alge, voor wier bestemming de hulpmiddelen hem

outbrekf^n. Hij trof ze toevallig onder waterplanten

uit ecnen vijver bij Nijmegen aan, in gezelschap van

den Heer J. den Door en de Jong Heel- en Vroed -

meester aldaar. Het blijkt uit de zeer naauwkeurige

afbeelding eene Micrasteriu7}i-soort te zijn en wel

31. Rota Menegh. (M. denticulata, Breb. Ralfs.).

Dr. VAN den Bosch neemt hieruit aanleiding, om
de verzekering te geven, dat onze hooge heide- en

zandgronden een' lijken oogst aan Desmidieen , eene

afdeeling, waartoe die soort behoort en die het hel-

der stroomend water in zulke streken bij voorkeur

bewoont, beloven, en om diegenen onzer leden, die

daartoe in de gelegenheid zijn , het verzamelen en

waarnemen van Algen op het hart te drukken. On-

der de tot nog toe als inlandsch bekende Algen be-
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i'indt zich nog slechts één Desraidiea, natuurlijk al-

leen ten gevolge van ontbrekend onderzoek in de

oostelijke Provinciën des Vaderlands. A!s de meest

doelmatige wijze van inzamelen raadt hij aan, voor

de op den grond of andere vaste stoffen vi'onende het

tevens medenemen der onderlaag. Voor de in het

water levende kan men de geleiachtige, vliezige en

draadvormige, na ze zonder persen wat te hebben

laten uitdruipen, in een stuk papier gewikkeld me-

denemen. Voor die soorten, die, zoo als vele Diato-

meën en Desmidieën in massa gezellig bijeen wonen,

doch bij de minste beroering van het Vvater uiteen-

stuiven, zijn onderscheidene methoden aangeraden.

Het voorzigtig opscheppen met een' bukken vlakken

lepel (dien men door een hol handvat aan den wan-

delstok kan bevestigen), of soms met de holle hand,

vereischt wel eenige oefening, maar is het doelma-

tigst. Het veiligst worden zulke Algen in fleschjes

met wijden mond of buisjes (reageerbuisjes b. v.),

die men met een kurk kan sluiten, medegenomen.

Te huis gekomen zijnde legt men , iedere soort afzon-

derlijk, in een met water gevuld boid of schoteltje.

Alles moet, zoo 't slechts eenigzins mogelijk is, versch

onder het microscoop gebragt en onderzocht worden.

Het is wel niet altijd mogelijk, om alles gaaf weg to

bestemmen; dit is dan ook eene latere zorg. Maar

het is van belang verschillende vormen waar te ne-

men, zelf er de onderscheidende kenmerken van te

leeren zien. Daardoor worden al spoedig verschillen-

de typen opgemerkt, enkelen meer gemakkelijke genera
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vervolgens zonder veel moeite onderscheiden. Heeft

men eenmaal een aantal geslachtskenmerken duide-

lijk zelfleeren waarnemen, dan kent men reeds daar-

door de meest karakteristieke soorten van die ge-

slachten en erlangt zoo doende van lieverlede meer-

dere gemakkelijkheid in het bestemmen ook van moei-

jelijkere soorten. Daartoe echter is het noodig, dat

men iederen naar huis gebragten vorm goed en onder

eene toereikende vergrooting waarneme, dat men ds

lengte en breedte der draden, geledingen, enz. af-

mete, dat men eene naauwkeurige teekening met pen

of potlood vervaardige met aanteekening der vergroo-

ting en de kenmerken opteekene, die men heeft waar-

genomen. "Wil men het verzamelde voor zijn Herba-

rium toebereiden, dan volge men deze methode: van

vliezige, draadvormige of geleiachtige vormen wordt

de hoeveelheid, die men voor een exemplaar toerei-

kend acht (dus vooral niette veel), met een penceel:

afgescheiden en in een afzonderlijk vlak met water

gevuld bord, waarin men vooraf een stuk wit papier

ter grootte van het exemplaar heeft ondergedompeld
,

gebragt; zoodia het in het water zijne natuurlijke

houding weder heeft aangenomen, waarin men door

iiitspreiding, enz. met behulp van eene naald b. v.

kan tegemoetkomen, dan ligt men voorzigtig het

papier in eene eenigzins hellende rig_ting uit het wa-

ter^ de Alge blijft er aan hangen en het praeparaat

vereischt verder geene zorg meer, als dat men het

laat droegen. Slechts bij sommigen (Conferven b. v.

ülvaceen en de grootere zeewieren) is het noodig ze
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tusschen papier te brengen en eenigzins (maar flaauw)

te drukken ; de meeste droogen uit zich zelve aan

de lucht. Van Oscillatorien plaatst men een klein

stukje der modderachtige onderlaag waarin zich de

scheden bevinden op een stukje papier, en laat het

hierop, maar langzaam, droegen, als wanneer de

draden allengs een' krans vormen, die fraaijer is,

naarmate de opdrooging langzamer geschiedt. Dia-

tomeen en Desmidieen schijnen , wanneer men ze

t' huis gekomen in een bord of schotel brengt , ver-

dwenen te zijn •, maar in het troebel water vormt zich

al spoedig een bezinksel , of een vliesje aan de op-

pervlakte, dat uit die Algen blijkt te bestaan; dit

kan voorzigtig met eenig stomp en vlak werktuig

worden opgevangen.

Laatstgenoemde Algen praepareert men niet op

papier maar op dunne glimmerplaatjes of nog beter

op glasschijfjes (van niet meer dan l tot f duim in

't vierkant), waarop zij zich bij het droogen even goed

Yasthechten, Iq 't algemeen raadt hij aan, om van

alle kleinere Algen bij ieder, op papier gepraepareerd

exemplaar een tweede dergelijk op glas of glimmer

te voegen. Want de meeste Algen kan men ge-

droogd zeer wel onderzoeken door ze weder te be-

vochtigen (bij sommige is de toevoeging van eenig

verdund zoutzuur of van bijtende potasch noodig);

evenwel is dit bij exemplaren, die op papier zijn ge-

droogd, zeer lastig en altoos veel meer tijdroovend,

terwijl men bij glas of glimmer het gemak heeft,

om exemplaren terstond onder 't microscoop te kun-

nen brengen. —
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Nog worden behandeld en aangenomen de vol-

gende voorstellen: Aan ieder lid der Vereeniging zal

op aanvrage worden uitgereikt een exemplaar van

den Pi'odromus Florae Batavae ^ met wit papier

doorschoten, om door hem gebiuikt en met zijne

aanteekeningen en opmerkingen voorzien te worden,

welk exemplaar het eigendom blijft der Vereeniging

en zal worden teruggezonden aan het bestuur, bij

overlijden of bedanken van het lid der Vereeniging.

De Heer Wirtgen, te Cobleuz, zal, namens de

Vereening, worden bedankt voor zijne aan den 'dag

gelegde belangstelling en toegezondene planten ; ver

der zal aan Z. E. worden te kennen gegeven, dat

de Vereeniging instemt met het denkbeeld van eene

Algemeene Vereeniging voor de Middel -Eu ropesche

Flora , en zich daartoe zal voorbereiden , terwijl eenige

belangrijke inlandsche planten , als bijdrage voor het

centraal-herbarium der Rhijn-Flora , hem zullen wor-

den toegezonden.

Aan Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken

zal de dank der Vereeniging worden toegebragt,

voor de beloofde ondersteuning en betoonde belang-

stelling in het doel der Vereeniging.

De leden worden uitgenoodigd , om volledige exera

plaren van de genera Riihus , aan den Heer van dzn

Bosch, Batrachium aan den Heer van Hoven, Salix

aan den Heer Bondam, Festuca benevens Mentha

met rij'pe zaden, Yerhascum^ Orohanclie en Pota-

mogeton aan den Heer Cop toe te zenden.

Ingevolge de mededeeling van den Heer Baron Sloet
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TOT Oldhuys, op het Vijfde Landhuisho-jdkundi^

Congres te Leyden , aangaande het herbarium van de

Gorter, zal aan dien Heer, als President der Over-

ijsselsche Vereenigiag voor ProTÏnciale welvaart, eene

missive worden gerigt, en verder aan Prof. Cop te

Deventer worden opgedragen, in het belang onzer

Tereeniging omtrent dit punt te handelen.

Eindelijk worden de leden verzocht, om voor ul-

timo Maart 1851, uiterlijk hunne bijdragen voor het

herbarium in te zenden, ten einde de president ge-

bruik zoude kunnen maken van deze bouwstoffen,

voor het verslag in de algemeene vergadering van

dat jaar te doen.

Dr. V. D. Bosch bedankt, namens de leden, den

honorairen Voorzitter, Prof. Cop, voor de leiding de-

zer vergadering, waarna deze, onder dankzegging

voor de ondersteuning en de gedane meededeelingen,

de Vijfde Algemeene Vergadering voor gesloten ver-

klaart

Namens de Vcreeuiginj; voor de

Nederlandsclie Flora,

Dr. BOÜRSSE WJLS.
Secreta7'is.



XlPIMi^TI&UM AI» IMSdiCEM JÜSIIIIMÏJM HORI"!
A€A1»£:9II€I L.VCÏBUMO-BATATI ,

AWMÏ CÏ3I3CC5CL.I.

MARATTIACEAE INDIAE BATAVAE ORIENTALIS,

IMPRIMIS JUNGHÜHNIANAE^

HERBAHIO MÜSEI CAES. VINDOBONENSIS, ML'SEI PARISIENSIS^

SOCIETATIS LINN. LONDINENSIS , HOOKERI , LESSERTII
,

REINVVARDTII, MIQDELII , PRESLII , CET.

COMPARAVIÏ ET ENÜMERAVIT

Guit. Henr. de Vriese.

»Specierum numerus adhuc augeri potest, si specimina

» es insulis maris Indici melius indagaolur."

(Pre si. 1845.)

Prima Angiopteridis species, quae Ho ffm annum
liabet auctorem (Comment. Soc. Reg. Scient, Goetling.

1793. p. 29), descripta est, eo tempore, quo nul-

lae aliae hujus generis forraae erant cognitae, atque

distinctio ab aliis speciebus nondum erat necessaria.'

Hinc factum est, ut Hoffmanniana definitio et descri-

ptio fere omnibus deinceps detcctis formjs potuerint
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accommodari. Exinde plurimi errores in libros , atque

öb eo inde tempore quo ia hortos introductae sunt,

in hos etiam irrepserunt. Anno 1853 Illustr. Gre-

ville et Hooker (Hook. bot. misc. HI. 227.) se-

cundam addiderunt speciem. Tertiam beatus Gu-
stavus Kunzeus addidit. Preslius decern novis

numerum auxit (Siippl. tent. pterid. 20. 1845.).

Equidem ante biennium descripsi giganteum speci-

men Horti Lugduno-Batavi, nirairum A. Teysman-

7iianam. Superior! anno vero duas novas addidi.

Idem nuper fecit Cel. Miqnel (Anal. bot. Ind, II.

49).

Formae Javanicae multae sunt in horto, plures

etiam in Museo botanico
,
quod habet Hoitus noster

Academicus. His accesserunt nuper Junghuhnianae

plantae, quibus Summorum Magistratuum et Cura-

torum munificentia Academiam nostram adornavit.

Stirpes Javanicae vivae, raultaeque etiam* siccae

indefesso Teysmanni studio et curae debentur.

Plantarum nostrae Indiae Eatavae Orientalis siqui-

dem magnae sunt differentiae cum iis quae de aliis

jam magis cognitis speciebus adnotata inveni j mecum

constitui has cum authenticis peregrinatorum speci-

minibus comparare. In hunc quoque finem Angh'ae

et Galliae visitavi praecipua Musea et Herbarios vidi

cum publicos, tum privatos. Jam, inde factum est^

ut non solum Angiopterides, sed Marattias etiam,

aliaqu^ genera perquisiverim et totam hancce fami-

liam amplexus, brevi omnium generum et specie-

rum conspectum in lucem sim eniissurus.
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Ia quo, si forte non sine aliquo felici eventu po-

tuero elaborare, id uuice tribuendum erit insigni

benevolentiae qua hosce qualescunque conatus susti-

nnerunt aniici cum nostrates, turn exteri, quibus

omnibus debitas refero et repeto grates.

Nunc Marattiaceas Indiae Batavae Orientalis Con-

spectui jamjam edendo praemitto. Sic quidem fau-

toribus optime monstrare possum, non inutilem

farragiuem esse plantas, quas tpihi eorum suppedi-

tavit benevolentia , et aliis occasionem praebeo mi-

hi exhibendi vel in scientiae commodum describendi

eas, quae fortasse adhucdum in herbariis adsunt,

immo vel in intimis penetralibus absconditae ja-

cent.

(Marattiaeae.)

MARATTIA §mUh.

1. M. SYLVATICA BI. en. pi. Jav. 256. Grev. et

Hook. enum. fil. in Hook. bot. misc. HI. 225.

Presl. suppl. tent. pterid. 11.

Herb, Jungh.

Legit. Jungh. in monte üngarang (Medinie)

ad 3-4000'. Nomen Jav. Pakies rendo.

Herb. Delessert. n^. 19. Legit. Trib. militaris

Primarius Walker, in Ins. Zeylanica 1846.

(Grah.)

Teste Blumeo, » in sylvis montis Salak Javae."

2. M. SA]\IBUCINA BI. en. pi. Jav. 1. c. Grev. et

Hook. 1. c. Presl, 1. c.
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)) In raontosis Javae humidis."

Ho;t. Bosror. ins. Javae.

5. xM. SORBIFOLIA Sw. Cfr. Pres I. 1. c. et auctU.

laudati.

Herb. Delessert. India. Riche 0°. 34.

» » Mascar. Ins. Goudot. 1829,

» )) Perrottet 1820. n^. 23.

« » Gaud. (Bonite) 1857. n^. 12.

» Presl. Mascar. Ins. Bory.

» Mas. Par. Perrottet.

In Insula Ternate legit. Cel, Reinwardt m.

Aug. 1821
,

quae tamen fortasse propria

species.

(Kaulfussiaeae.)

KAUIiFUSSIA BL,.

1. K. AESCÜL1F0LIA Bl. en. pi, Jav. 260. Hook.

etGrev. ic.fil. t. 229. (juxta spec, Reinwardtii,

qui detexit, a Xaulfussio ad Hookerum
missura). Grev. et Hook. en. fil. in Hook. bot.

misc. HI. 229. Vid. etiam Hook. gen. fii. t. 59.

t. fig. 7. 8.

Aspidium aesculifolium Bl. en. pi. Jav, p. 143.

Vidi spec, in herb. Hook, a Lobbio in ins. Java

lectum 1846.

Aliud ibidem, Cumingii, ex insula Luzone Phi-

lippinarum.

2. K. KORTHALSn de Vriese-, «fronde penta-
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))pliylla, foliolis pctiolatis, simiato dentatis, sti-

wpitibus terelibus, capsulis 10-12 locularibus."

Iq Herb, Hook. A'idi specimen a Korthalsio

detectae spccici, ab co lectum in ins. Suma-

tra prope Padang. Est htiec species a Kort-

hal si o visa prope Padang- Bessie, in locis

umbrosis. Gum hoc convenit quod ibidem

Tideo spec. wJavanicum" a Blumco dictum,

uti praecedens, oiiundum ex eodem Herb.

Regio Lugd. Bat.

(A.n giopterideae.)

li Eu-Angiojpteris. Presl.

1. A. JAVANICA Presl. , suppl. tent. pterid. p,

20. no. 2.

A. evecta Dr e ge. flor. ind. or. exs, n°. 25. (ex parte).

Vidi pinnulara a Drege oriundam ex Herb.

Cel. Preslii.

Hab. ins. Javam (ex Drege.).

Quamvis plures sint species Javanicae, ideoque

fortasse praestaret nomen A. Javanicae mutare, ta-

rnen, ne nimia oriatur, quae ex rei ipsius natura

jam satis magna erit, nominum mutatio, a Preslio

propositum nomen malo servare.

2. A. BADIONEÜRA de Vriese; «caudice (rhizo-

«mate) crasso, pinnis longe-petiolatis, oblongis:
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)>pinnulis petiolatis, linearibus, crenulatoserratisy.

))longe-s;ibitoque angustato-acumiiiatissimis, basi

))inaequali truncatis; acumine acute-serrato , nu-

))clo^ cosla pilosa eaqiie una cum Ycnis venulis-

))que badiis, in crenae apicera haud excurrenti-

))bus, utrinque prominulis^ recurrentibus haud

)) pellucidis ^ soris oblongis valde contiguis, a

«margine reniotis; sporangiis 8-10, nigerrimis."

A. evecta Drege. I. c. (ex parte).

Herb. Junghuhn. (in Horto Acad. Lugd. Bat.)

Legit. Doct. Junghuhn in insula Sumatra,

in sylvis humidis non procul a Tapanoeh*.

Affinis A. angustifoliae Pre si. suppl. tent,

pterid. p. 21.

Speciminibus Dregeanis plures species viden-

tur esse intermixtae. An forsan potius var?

A. CUSPIDATA de Vriese; «trunco nullo,

))frondibus maximis, expansis, petiolatis, oblon-

))gis; pinnulis petiolatis, linearibus, serratis,

))longe-angustato-cuspidatis, basi superiore ro-

))tundatis, inferiore cuneatis; apice acute et

» remote serrato, nudo; costa tomentosa, hac

))uti et venis venulisque in dorso prominulis,

))fuscis, recurrentibus pellucidis, soris discretis,

))a margine remotis; sporangiis 8-10-nis."

Herb. Jungh.

Legit Junghuhn in vallibus disruptis, hu-

midis, sylvaticis insulae Javae, ad 5000',

prope Tjibunar.
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A. TEYSMANNIANA de Vricse. Epimetr. ad

ind. sen). Horti Lugd. Bat. 1849.

Insula Java. In Iiorto culta.

'). A. PRESLIANA de Vriese. Epimetr. ad ind.

sem. Horti Lugd. Bat. 1850.

Insula Java. In horto culta.

6. A. PRÜINOSA Kunze. Filic. Zollinger, in: von

Mohl. u. v.Schlecht. Bot.Zeit.IV. 1846. p. 417.

A. pj'uinosa Kunze, dieFarrnkr. I. 225. t. 91.

A. evecta M o r i t z i, Systematische Yerz. der Pfl. von Z o 11.

1846. p. 107. n". 1269.

Insula Java.

Vidi specim. Zollingerianum.

7. A. PRUINOSA Kunze. var. HYPOLEüCA Miq.;

Index sem. Horti bot. Amst. 1849. Ej. Anal. bot.

Ind. II. p. 49. in Verb. Koninkl. Nederl. Inst. III.

Ser. vol. m.
Herb. Miquelw

Insula Java^ ubi colitur in Horto botanico

Bogoriensi.

8. A. SIMILIS Presl. (herb.); » pinnulis petiolatis

,

))falcatis, elongatis, crenatis, longe-attenuato-

))acuminatis, basi inaequali, utriuque rotundata,

«superiore latere breviore, inferiore productiore,

«acumine serrato, nudo; venis venulisque in pa-

})gina supere prorainulis, costa ibi impressa, in-
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)) Jevissime piiosiusculo; venulis recurrentibus opa-

))cis^ soris a margine remotis, sporangiis baud

))Contiguis, 10-12-nis."

Plantam Javanicam vidi in Herb. Pi'cslii,

Yiri celeb. Prof. Prageusis

!

Insula Java.

9. A. ANGKOLANA de Yriese; wfrondes pluri-

))pedales; rhachi secundaria dorso fusca, superne

))badia, subscabra; pinnulis petiolatis, elonga-

))tis, lanceolato-Iinearibus ; basi inaequali sur-

))sum minore cuneata, deorsom majore fere

))Subrotundata, margine crenato, acamine lon-

^)gissimo, angustato, saepe falcato, serrato, nu-

))do. Cosla firma 5 badia, Tenis venulisque in

» dorso fusco colore conspicuis, flexuosis; venu-

))lis recurrentibus pellucidis^ soris soluramodo

))duas tertias partes longitudinis pinnulae oc-

wcupantibus, a margine valde distantibus, ubi

))perfecli sent, subcontiguis, saepius tamen in-

))tervallo magno interruptis^ sporangiis 10-12,"

Herb. J ungb.

Insula Sumatra, prov. Ankolana , ibiqueinre-

gionibus sylvestribus, ad 1-3000'.

10.A..MICROSPORANG1ON de Vriese; wrha-

» chi communi crassa, firma, terete, hac uti et

))rhachibus secnndaiiis fuscis, raro adsperse-pi-

))lo8is; pinnulis petiolatis, lineari-lanceolatis^ ba-
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))si inacquali (sursum brevioro subrotundata
,

wdeorsuni paullo rnajore) subtrancatis Tel sub-

«cuneatis, dorso pilis microscopicis tectis; aca-

«niine acute-serrato, nudo; costa firma, lata,

«fusca, lanugine demum caduco obtecta, vel

«punctis albis, minimis, elevatis adspersa; venis

» veniilisque utraque in pagina prominulis, in

)) dorso fuscis; recurrentibus opacis; sororum se-

wries ad apicem usque baud contiauatae; soris

))a margine remotis et a se invicem discretis;

))sporangiis in singulo soro 8-10-nis, arcte co-

• «haerentibus, uigris, minimis."

Herb. Jungh.

In insula Sumatra legit Jungbuhn, in syl-

vis humidis regionis Battarura.

11. A. PALLESCENS de Vriese; «pinuis maximis;

wpinnulis petiolatis, lanceolatis, oblongis, longe-

«acuminatis, basi iuaequali, sursum minora

» obbque cuneata, deorsum longiore, rotundato-

)) cuneata vel et subtruncata ; margine crenato,

» in apice vero subserralo ; dorso pallidiore, cos-

)) la -vix fuscescente ; venis venulisque baud con-

)) spicuis , nee nisi luci obversa piunula distinguen-

))dis, baud pellucidis; recurrentibus opacis; so-

))ris a margine parum remotis, nee totam pin-

wnulae longitudinem occupanlibus, vix contiguis;

«sporangiis 5-7-8nis."

Herb. Jungh.
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Iq insula Sumatra Junghuhn legit ad mar-

ginem sylvarum.

12. A. AFFINIS de Vriese; )) pinnulis lanceolatis,

«oblongis, loDge acumiuatis, basi inaequali sur-

» sum breviore oblique cuneato-rotundata , deor-

)) sum longiore, magis oblique cuueata ; margi-

))ne crenato, apice argute-serrato ; venis yenu-

))lisque tenuibus, his et recurrentibus subpel-

)>lucidis; soris a margine remotis, in tota pin-

)) na ad apicem usque productis, vix contiguis;

))sporangiis 10—14."

A. cuspidata Bl. secundum Herb. Celeb. Pres-

lii. Sed, quod mirandum, alia specimina ab

hoc toto coelo diversa, sub eodem nomine a

Blumeo commuuicata sunt cum aliis quae mi-

hi obvia sunt. Haec ad meam A. Bliquelia-

nam^ illud ad A. affinem pertinet. Quid igitur

cum pluribus Angiopteridihus cuspidatis suis

indicare voluerit Blum e us, Vir. Celeb., affir-

mare non ausus sum , ideoque etiam nomen pro

alterutra specie servare non potui ; sed confu-

sionem, quae sic oriri potuisset, cavere debui.

Affinis est A. pallescenti.

Crescit in » umbrosis humidis provinciae Bantam

«insulae Javae" (teste Preslio).

15. A. HARTINGEANA de Vriese; «frondibus

j)maximis, rhachibus petiolatis^ nervis, venis ve-

)>nulisqae nigrescentibus
;

pinuulis lineari-Ian-
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))ceolatis, basi superne rotundatis, vel rariascu-

))Qeatis, inferne rotuadis, crenatis, brevi-acumi-

wnatis, acumine sterili ssrratis; dorso hic illic

» lanuginoso ^ costa crassa , nigra ; venis venulis-

» que utrinque prominulis ^ recurrentibus pellu-

))cidis; soris a margine remotiusculis, oblougis,

;)Contiguis; sporangiis 10-18."

Herb, (olim Jav. proprium) Hort. Acad. Lugd.

Bat.

In insula Java, ad ripas lluminis in praedio

Pondok Gedeh.

Legit van Gesker.

14 A. CRASSIFOLIA de Vriese^ «frondibus elon-

))gatis, laete-flavis-, piunulis subpetiolatis , coria-

»ceis, rectis velfalcatis, basi superiore cuneata,

«inferiore longiore rotundata, margine obtuse-

)) serrata , acumine eiongato , serrato ^ venulisque

))crassis, recurrentibus opacis ^ soris intra- margi-

\>nalibus, baud contiguis; sporangiis S-lO-nis.

Herb. Horti Bogor, (Teysraan.)

Insula Java.

15. A. ANGÜSTATA Miq. Ind. sem. Horti Bot.

Amst. 1849. Anal. bot. ind. H. p. '50. in. Nieu-

we Verband. Kon. Nederl. Inst. IH. IV. 1. 1851.

Herb. Miquel.

» Horti Acad. Lugd. Bat. (frondes a Teys-

manuo ex horto Bogor. missae. n». 240-241.)

Insula Java.

14
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16. A. MIQÜELIANA de Vries e; » piniiuüs Jongc-

))petioIuIatis, basi levitcr inaeqaali vel sübae-

))qiiali truiicata, subrotonclala, elongatis, an-

)) guste-Ianceolatis, crenulatis, acumine brevi, ser-

)) rulato steriii teniiinatis ; venis veaulisque opa-

))cis, recorrentibus pellucidis-, soris a margine

«remotis, continuis vcï siiperneper intervalla 11-

)) bera sejunctis; sporangiis 8-10, communi re-

«ceptaculo, circuoicirca piloso innixis." (Cf. Vir.

Cl. Miq. Anal, bot ind. 1. c.)

A. longifolia Giev. et Hooli.? secundum Miq,

Sed "vide
,
quae de speciei Hookerianae syno-

nymis scrips! in IIookej-''s Jouren, of Bo-

tany. 1851.

A. evecta var. ctispidata BI. juxta spec. Blameana
Hookero data.

Herb. Mi quel.

)) Acad. Lugd. Bat. (a Teysmanno mis-

sum specimen).

17. A. APHANOSOB.ÏJS de Vriese; «caudice peda-

)) li 5 frondsbus maximis
;
pinnulis petiolatis, lanceo»

))latis5 subfalcatis, subinaequilateris , basi inae-

» quali sursum oblique abscissa, deorsum cu-»

«neata vel subrotundata; margine crenato-serra-

))to, subrepandulo; acumine valde elongato,

)) angustissimo, acute-serrato; costa badia, venis

))venolisque tenuissimis, fuscis, opacis ^ recur-

«rentibüs pellucidis; soris ad apicem baud con-

))tjnuatis, procui a margine remotisj microsco-
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»picis, omnino clistinctis et proprio tomento fus-

))C0 (apophysibus) cinctis; sporangiis cohaeren-

))tibus et quasi merabranula commnni tectiSj

))10-12-nis."

^ Herb. Jungh.

Iq insula Sumatra legit, in sylvis prope Tapa-

noeli.

Pseud'-Angiopteris.

18. A. HYPOLEÜCA de Vriese. Epim. ad ind,

sem. Ho:

p. 204.

sem. Horti Acad. Lugd. Bat. 1850. Linoaea. 1851,

19. A. MUmCATA P r es i. (Herb.) ; » muricata ?, pin-

» nula membranacea, inter venularum ramificatio-

«nes pcUucida, subsessili, lato-oblonga, basi

))inaequali cuneata , supCiiore latere minore et

»magis oblique-cuncata , crenata ^ acumine an-

))gustato, serrato, nudo; costa fuscescente, vix

))prominula, venis venuiisque parallelis, obli-

))que sursum directis; recurrentibus tenuissimis

» brcTioribusque; son's a raargine remotiusculis,

)) oblique directis, baud contiguis; sporangiis

» 10-12-nis."

Ins. Borneo. (Pi-esl. mss.)

20. A. AMBOINENSIS de Vriese; «rhachi secun-

))daria fusca , terete; pinnulis petiolatis, lanceo-

wlatis, oblongis, reclis, basi subinaequali, sub-



196

«truncata; margine obtuse-serrulatis ; acumine

wangusto, obtuse-serrato , nudo; venis horizon-

)>talibus fuscis, fere omnibus furcatis, rarius

» simplicibus ; recurrentibus nullis; soris oblon-

))gis, liaud coutiguis, a margine remotiusculis ^

))sporangiis plerumque 10-12-nis."

Filix aqii^atica s. Osmu7ida. Pacu ayer

Rumph.? Herb. Amb. VL p. 65. tab. XXVII.

Herb. Hooker.

Habitat insulam Amboinam.

De aliis , si forte obviae erint , deinceps agam.

Bedi in Horto Acad. Lugd. Bat.

hocipso die W\N,m. Sept. 1851*
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Algemeene Bijeenkomst

j'ereeniging voor de Flora

en zijne Overzeesche Bezit-

. bladz. 197.

.ag van de zevende Algemeens Bijeen-

komst der leden van de Vereeniging voor

de Flora van Nederland en zijne Overzee-

sche Bezittinpren » 227,



TEESSI. ACJ

ZESDE ALGEMKEiXE CTJEEMOMST DER LEDEM

VAN HE

VEREENIGING VOOR DE FLORA VAN NEDER-

LAND EN ZIJNE OVERZEESCHE

BEZITTINGEN
,

Gehouden ie Leyden , den 18 en 19 Jnlij 185 k

Aanwezig zijü de Heeren: R. B. van den Bosch uit

Goes ^ Voorzitter, F. Dozy uit Let/den^ Vice-Presi-

deot, H. BoüRSSE Wils uit Leyden ^ Secretaris, J.H.

MoLKENBOER uit Leyden ^ Conservator Herbarii; ver-

der de Heeren W. H. de Vriese, P. W. Korthals,

J. Schüdrmans Stekhoven, A. W. Hartmarn, L. A. J.

BuRGERSDiJK en J. M. VAN Bemmelen uit Leyden ^ J.

van Rijn van Alremade uit Vtrecht^ C. A. J A. Oü-

DEMANS uit Rotterdam , C. F. Kraepelier uit Zeyst,

A. J. DE Brüyn uit "'s Gravenhage ^ L. H. Büse uit

Renkum^ W. G. Top Jz. uit Kampen, M J. Cop uit

Deventer y T. H. A. J. Abeleven uit J\ij77iegen en

J. EvERWTN uit Noordwijkj terwijl de Heeren H. G.

15
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Bdse, e. B Assgher, J. J. F. H. T. Merkos Doorintk
,

C. Kerbert Jacz. ; B. van Grosingen, W. Iz. Gebel,

F. J. J. VAN Hoven, R. Bondam, J. G. H. Rombodts en

W. F. R. SüKiNGAR kennis hadden gegeven, dat zij om

verschillende redenen verhinderd waren, deel aan

deze bijeenkomst te nemen. — De Hoogleeraar W.

H. de Vriese , voor deze vergadering benoemd tot

Honorair- President, opent ten half elf ure de bijeen-

komst met eene korte toespraak en stelt voor met

de huishoudelijke zaken aan te vangen. Dien over-

eenkomstig brengt de Commissie, bestaande uit de

Heeren : Molkenboer , Korthals , de Brdtn en Bodrsse

Wils. benoemd op de buitengewone vergadering van

2 November 1850, om de gevorderde wijzigingen in

de statuten te brengen, uilhoofde de werkkring der

vereeniging zich had uitgebreid, haar rapport uit

bij monde van Dr. Molkenboer, hetwelk eerst in be-

ginsel en daarna in de ouderdeelen wordt aangeno-

men ; te gelijker tijd worden enkele andere wijzigin-

gen in de statuten voorgedragen. De vergadering be-

sluit, dat deze veranderingen allen op eene wettige

wijze zijn gemaakt en dat hare aldus vastgestelde

statuten zullen worden gedrukt en aan de Leden

medegedeeld. Nog wordt het Bestuur gemagtigd, om
van deze verandering der statuten kennis te geven

aan de Hooge Regering, en hare erkenning te vragen

voor de Vereeniging. — Vervolgens doet de Secreta-

ris mededeeling van de ontvangene blijken van be-

langstelling van den Heer L.Reichenbach, te Dj^esden^

bij schiijven van den 6*^^" Maart dezes jaars, waarin
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hij zijne medewerkiug aan de belangen der Vereeni-

ging toezegt , en— van den Heer C. G. C. Reinwardt

te Leyden bij schrijven van 6 Mei, waarin deze zij-

nen dank betuigt voor de openhjke opdragt van den

Prodromus Florae Batavae en belooft, zooveel mo-

gelijk, het doel der Vereeniging bevorderlijk te willen

zijn; Dr. Korthals voegt hierbij, dat de Hoogleeraar

Reinwardt uit zijne bijzondere verzameling de In-

landsche planten aan de Vereeniging ten geschenke

wil geven, hetgeen de vergadering met welgevallen

verneemt. Nog berigt de Secretaris den ontvangst van

eenige andere iugekomene stukken gedurende het af-

geloopen jaar en herdenkt met weemoed het verlies,

dat de Vereeniging heeft getroffen door het overlij-

den van haar ijverig lid, den heer J. van Heyningen,

te Batavia. — De rekening en verantwoording van

den Thesaurier hebben plaats aan de daartoe benoem-

de commissie, bestaande uit de Heeren M. J. Cop en

J. VAN Rijn van Alkemade, welke aan de vergadering

berigt, dat er een batig saldo in kas is.

Tot Corresponderende leden worden , op voordragt

van het bestuur , benoemd de Heeren : E. Nolte te

Koppenhagen y S. Lantzios Beninga te Göttingen^

C. Babington te Cambridge ^ W. P. Schbiper te Strass-

hurg^ W. Bosch en P. Bleeker te Batavia^ F. Jung-

HüHN tijdelijk te Leyderiy R. van Lansbergen te Ca-

racas, Asa Gray ie Cambridge en W. Darlington te

West-Chester ; door welke benoeming de Vereeniging

voor de Flora van Nederland en zijne Overzeesche be-

zittingen thans is zamengestcld uit de navolgende Le-

den :
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GEWONE LEDEN

Amsterdam. Dr. C. M. van der Sande Lacoste.

Dr. J. G. H. RoMBOüTS.

Dr. J. J. F. H. T. Merels Doorsik.

Dr. E. B. Asschêr.

Prof. F. A. W. xMiQüEL.

T. J. Marics.

C. J. TAN DER Scheer.

Prof. M. J. Cop.

B. VAN Grokikgen.

H. Brckker.

F. J. J. VAN Hoven.

Dr. R. B. VAN DEN Bosch, [President),

T. D. Vrijdag Zijnen.

G. Bisschop.

Mr. C. VAN DER Goes.

A. J. DE Brdtn.

Prof. Cl. Mulder.

H. D. GiLDEMEESTER BoSE.

R. Bondam.

W. G. Top, Jz.

Leyden. Dr. F. Dozy, {^/ice-President).

Dr. J. H. MoLKERBOER, [CoHservator

herharii).

Dr. H. BoüRSSE Wils, (Secretaris).

Prof. H. W. DE Vriese.

J. H. SCHDURMANS SxEKHOVEN.

Dr. P. W. Korthals.

L. A. J. BüRGEKSDIJK.

Arnhem.

Coevorden.

Deventer.

Dordrecht.

Goes.

'* Gravenhage.

Groningen.

Haarlem.

Kampen.
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Leyden. A. W. Hartmann.

J. M. VAN Bemmelen.

W. F. R. SCRINGAR.

Middelburg. Dr. L. A. DE Marrée.

Noordioijk. Dr. J. EVERA^IJN.

Nijmegen. T. H. A. J. Abeleven.

Rotterdam

.

Dr. G. Ph. F. Groshans.

Dr. C. A. J. A. OiDEMANS

J. Groneman.

Schevenhigen

.

W. Jz. Gebel.

Schiedam. S. C. Knappert.

Ut?'echf, Dr. J. Kraamwinkel.

J. VAN Run van Alkemade.

G. A. Alpherts.

Hetikum. Mr. L. H. BüSE.

Zeyst. C. F. Kraepelten.

Zwolle. Dr. M. Dassen.

HONORAIRE LEDEN.

Mr. H. J. Koenen.

A. VAN DER Hoop.

Dr. H. R. DE Breuk.

Amsterdam.

Leyden.

CORRESPONDERENDE LEDEN.

Altona. E. Wenck.

Gend. Prof. J. Kickx.

Yerviers. Dr. A. J. 8. Le Jedne.

Doornik. B. C. Dümortier Rutteau,
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€ohletitz. Dr. Ph. Wirtgen.

Upsal, Prof. E. M. Fries.

Dresden. Prof. L. G. Reichenbaciï,

Dr. L. Rabenhorst.

Göttingen. Dr. G. H. F. Meijer.

S. Lanziüs Beninga.

Nordhausen. Dr. F. T. KÜTziNG.

Yire. René Lenoraiand.

Koppenhagen. Dr. E. Nolte.

Cambridge. C. Babington.

Strassbu7g\ Dr. W. P. Schimper.

Batavia. Dr. W. Bosch.

Dr. P. Bleeker.

Leyden. Dr. F. Jdnghuhn.

Caraeas. R. van Lansbergen.

Cambridge (4;merika). Asa Gray.

West'Chester. W. Darlington.

De ingevolge art. 18. der statuten aftredende leden

van het bestuur worden vervolgens herkozen.— Het

verslag van den president, ingevolge art. 20 der sta-

tuten, vervalt voor ditmaal, als zijnde de slotsom

der ingezondene bezendingen reeds opgenomen in den

Prodromus. — Thans is het Verslag van den Con-

servator, naar aanleiding van art. 31, aan de orde,

hetgeen aldus luidt:

M. JT./

Ter vorige Algemeene Vergadering verwees ik u

4)p den Prodromus, als het beste overzigt van den
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toestand des Herbariums. Met regt zal men thans

van mij Terwachten de opgave der veranderin-

gen, sedert daarin gekomen en der toestand, waarin

het aanwezige verkeert. Ik heb het van belang ge-

acht, dat hetgeen ten behoeve en tijdens de uitgave

van den Prodromus was bewerkt, niet vermengd werd

met latere bezendingen , wier bestemmingen nog niet

altijd met die van den Prodromus zullen overeen-

stemmen. Deze bezendingen, straks eenigzins om-

standiger uiteen te zetten , vormen met die, welke in

den loop van dit jaar nog zullen inkomen, het ma-

teriaal voor het verslag van den Voorzitter in 1852.

De toestand der voorwerpen is voldoende en gedu-

rende het afgeloopene jaar heb ik mij ernstig bezig

gehouden met de vorming van het zoogenaamde blij-

vende herbarium en het afzonderen daaruit van de

overtollige doubletten. Hoezeer ik ook loenschen zou-

de mede te kunnen deelen, dat daarvan het grootste

deel reeds gereed is; zoo moet ik echter tot mijn

leedwezen bekennen, dat ik daaraan slechts weinig

tijds heb kunnen schenken en dat ik daarmede

slechts gevorderd ben tot aan het einde der CrucU

ferae. Behalve dat mijne maatschappelijke en veel-

zijdige andere bezigheden niij verhinderden met dezen

arbeid sneller te vorderen , was daartoe ook de be-

werking der Musci frondosi voor den Prodromus eene

niet geringe hinderpaal, daar deze zoowel mij als

den Heer Dozy bijkans onafgebroken bezig hield.

Het microscopisch onderzoek eener zóó uitgebreide

familie, in zóó talrijke en dikwerf onvollechge spe-

I
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cimina, was noodweadig voor de voortzetting van

dat gedeelte van den Prodromus, waarvan de be-

zorging door ons was beloofd en in de uitgave waar-

van geene vertraging mogt plaats hebben , zonde niet

aan de behoeftpn en wenschen van alle Leden wor-

den te kort gedaan, terwijl bet veranderen van den

vorm onzer verzameling zonder nadeel voor de Le-

den dezer Yereeniging gcnistelijk kon worden uit-

gesteld. j\u dit werk is afgeloopen en er voor de

bewerking dor Fungi een tweetal jaren, op zijn minst

genomen ,
zal dienen te worden toegestaan , uithoofde

van de onvolledigheid van onze verzameling op dat

punt, wegens de veel tijds roovende onderzoeking van

die voorwerpen , wegens de weinige bestaande vóór-

werken van anderen daarin, enz.-; stel ik mij voor

met meer kracht de vorming van ons stamherbarium

der inlandsche planten, als uitspanning mijner ove-

rige bezigheden , voor de Vereeniging door te zetten.

Ik vertrouw dus, dat de Leden mij niet indiligeut

zullen verklaren
5
wanneer ik hen als resultaat mijner

werkzaamheden in het afgeloopen jaar verwijs op de

voorgelegde familiën van het stamherbarium, op de

volledige copie van den Piodromus, wat de Musci

frondosi betreft door den Heer Dozy met mij afge-

werkt en reeds in begin van druk ter tafel liggende,

op de voorloopige rangschikking onzer verzameling

van planten der Ned. Overzeesche Bezittingen in fa-

miliën en op den geregelden gang van het administra-

tive der verzameling onzer Vereeniging. Ik wil dus de

Leden hebben uitgenoodigd, straks in de pauze, inzage
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van dat alles te nemen. Met een enkel woord dien

ik echter het beginsel toe te lichten, hetvvelke aan

de vorming van dat blijvende herbarium ten grond

ligt. Ik heb gemeend dat daarin alle die voorwer-

pen moeten gevonden worden
,
waarvan de Prodro-

mus melding maakt; dat bovendien die voorwerpen

een volledig denkbeeld van de soort moeten geven en

bij gemis van dien, één exemplaar ten behoeve der

volledigheid moet bewaard worden; — dat eindelijk

geene afwijkende vormen, hetzij die in den Piodro-

mus zijn gekaracteriseerd of niet, mogen beschouwd

worden als doubletten. Bij de toepassing van dit be-

ginsel wordt natuurlijk het aantal doubletten voor

ruiling geringer en de omvang der werkzaamheid van

inrigting wijder. Niet te min heb ik gemeend dien

weg te moeten kiezen, opdat men in lateren tijd de

bouwstoffen zoude kunnen raadplegen, waarop onze

Prodromus rust en dit werkje, naar welks zamenstel-

ling wij reeds zoolang hebben getracht, niet op meer

gevorderden leeftijd in het lot zoude deelen van het

grootste deel der tegenwoordige Litteratuur van onze

Flora. Wat de inrigting zelve van het blijvende

herbarium aanbelangt, zoo is de volgorde van den

Prodromus behouden; zijn de specifieke namen en

het volgnommer van den Prodromus aangenomen;—
vindt men op ieder vel papier, bij verschil van sy-

nonymen op de authentieke etiquetten, aan den

beneden-hoek een algemeen étiquet, overeenkom-

stig met dat op het omslag-vel, ter voorkoming van

verwarring; — zijn de planten op halve vellen wit
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papier door strookjes papier vastgehecht, zoodat zij

zijn gevrijwaard voor beschadiging en verwissehng

en niet te min gemakkelijk kunnen worden los ge-

maakt. Het overige zal u straks uit de inzage ge-

noegzaam blijken.

Over de uitbreiding onzer verzameling heb ik veel

mede te deelen en kan niet te min kort zijn, daar

wat de Flora van Nederland betreft, die bezendingen

nog niet konden ingeschikt worden, vóór dat zij wa-

ren onderzocht en met onzpn Prodromus in overeen-

stemming gebragt. Dit zal in den loop des volgen-

den jaars geschieden en van zelve op de volgende

Alg. Vergadering bouwstoffen opleveren voor het ver-

slag van onzen Voorzitter , zooals dit in Art. 20. onzer

wet is omschreven en tot dusverre niet konde geschie-

den door de provisionele toestand onzer verzameling.

De meeste Leden hebben aan hunne verpligting vol-

daan tot het inzenden van gedroogde planten. Zon-

der te kort te doen aan hen, wier namen ik kort-

heidshalve niet opnoemen zal, moet ik daaruit mede-

deelen, dat ontvangen is van den Heer:

HARTMAiNN ccnc vcrzamchug planten, waarvan som-

migen in grooten getale van exx. b. v. Scrophu-

laria vernalis, uit de bosschen van Zorgvliet bij

's Hage.

Tan de Vnio itineris 1850 de verzameling bijeen-

gebragt rondom Deventer, Zutphen, enz., na af-
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loop der vorige Alg. Vergadering-, Belialvc en-

kele phanerogamen , heeft deze bezending ook

een paar voor onze flora nieuwe mossoorten

opgeleverd.

Abeleven eene verzameling planten uit de omstreken

van Nijmegen. Aangezien de belangrijkste plan-

ten daaruit reeds in de vorige vergadering ter

tafel zijn gelegd, zal ik daarbij uwe aandacht

thans niet bepalen.

P. VAN Delden eene verzameling planten, rondom De-

venter bijeengebragt en door tusschenkomst van

ons medelid Cop aan de Vereeniging geschonken.

Van Hoven planten, tot zijne Flora van 's Bosch be-

trekking hebbende en eenige van de omstreken

van Maastricht, door welke laatste vooral een

leemte van ons Herbarium krachtig wordt aan-

gevuld.

Vrijdag Zijnen 37 exempL van Scilla bifolia en on-

geveer even zoo vele van de verscheidenheid fl.

roseo, die volgens zijne opmerking nog niet in

den Prodromus was vermeld.

Oddemans Bijdrage uit de Flora van Rotterdam, waar-

onder ook eenige belangrijke nieuwe fungi.

V. D. Bosch eenige Polygoneae der flora Zeelandica,

Solanum humile en bijdrage tot de familie der

fungi.

Cop eene uitgebreide verzameling van planten, op ver-

schillende plaatsen bijeenverzameld en op de

hem eigenaardige wijze, keurig gedroogd.

V. D. Sande Lacoste, behalve voortzetting zijner liche-
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nologische en muscologische bijdragen, eenige

Carices.

BosDAM eene verzameling planten van groeiplaatsen,

die niet in den Prodromus vermeld zijn en hem

deels door Prof. v. Hall, deels door Dr. v. d.

Trappejj, enz. zijn medegedeeld. Bovendien eeni-

ge Salices. Ongesteldheid heeft hem verhinderd

gevolg te geven aan zijn plan om de Sahces te

bewerken ; hij houdt dit onderwerp echter aan
,

is thans tot herstel zijner gezondheid naar

Zurich en zal ook daar voor de Vereeniging

verzamelen.

Top eenige planten van Kampen en Zwolle, waarvan

de eerstgenoemden nog niet als zoodanig in de

Flora Campensis waren opgegeven.

VAX Grosisgen eene verzameling Deventersche plan-

ten , waaronder Carex pilulifera, Nardus stricta,

Dianthus Armeria, Adoxa moschatellina, Silaus

pratensis, Malva Alcaea enz. Deze inzender heeft

opgemerkt de onzekerheid, waarin men bij som-

mige planten verkeert nopens haren levensduur

en verlangt zich daarvan door uitzaaijing te ver-

zekeren. Hij wenscht daarom van de Leden te

ontvangen rijpe zaden van:

Cvnoglossum officinale, Triglochin palustre, Ve-

ronica Anagallis, Coronilla varia, Malva rotundifolia,

Medicago lupulina, Carduus crispus, Beta maritima,

Erigeron acre, Chironia centaurium. Geranium Ro-

bertianum, Cochlearia officinalis, Aira canescens,

Milium effusum, Galium Mollugo, Dianthus prolifer,
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Melilotus officinalis, Festuca bromoides, Aathemis ar-

vensisj Myosotis caespitosa, Verbascum nigrum, Ver-

bascum Blattaria, Illecebrum verticillata, Erysimum

cheiranthoides, Myosotis scorpioides, Bromus mollis,

Br. racemosus.

Voor het algemeene Herbarium ontvingen wij eene

uitgebreide verzameling Oosten rijksche planten van

Dr. DozT.

eenige planten uit het Deventer Herbarium van

Prof. Cop.

eenige Zwitsersche planten van ons lid Bondam.

eene verzameling Noord- Amerikaansche planten,

hoofdzakelijk Cyperaceae, van Prof. de Yriese.

Voor het Herbarium van planten uit de Nederl. Overz;

Bezittingen ontvingen wij,

van den Hoogleeraar de Vriese eene verzameling

van ruim 200 soorten van varens in prachtige

exemplaren.

Van het Academische Herbarium te Leyden door

bemiddeling van denzelfden eene verzameling

authenthieke exempl. der Plantae Junghunianae,

voor zooverre die zijn bekend gemaakt,

eindelijk van Dr. van den Bosch eene verzameling

Oost-Indische planten, bij een verzameld door

Zollinger en als venale collectie uitgegeven.

Ziedaar mijne H. H. de toestand van het Herbarium.

Ik noodig u uit tijdens uw verblijf hetzelve te komen

zien en bij die gelegenheid , al hetgeen ontbreken

I
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mogt aan het medegedeelde, door eigene aanschouwing

aan te vullen. Ik zal daarom ook de lijst van ver-

meerdering der Bibliotheek enz. achtervs^ege laten en

u zelven daarover laten oordeelen.

De Vergadering brengt den Conservator haren dank

toe voor zijne voortdurende zorg aan het Herbarium

ten koste gelegd.

De wetenschappelijke mededeelingen worden aan-

gevangen door Dr. Oüdemans, welke planten ter tafel

brengt, verzameld bij Rotterdam en Zeyst^ waar-

onder specimina van Carex acuta ^ C. prolixa^ C.

hh'ta y Potamogeton pusillus var. major., Potamo-

geton fluitans j3, stagnalis, Littorella lacastris^

Callitt^iche hamulata ^ C. platycarpa en C. aiitum-

nalis. — Namens het afwezige lid Yr. C. Kerbert

Jacz. wordt de volgende mededeeling gedaan. «Bij

het onderzoek der exemplaren van Carex pulicaris

in mijn Herbarium, vond ik de nevensgaande speci-

mina uit de veenen bij Achttienhoven, die eene al-

lerbelangrijkste afwijking vertoonden door het aan-

wezig zijn van een pedicellus accessorius hypogynus

intrautricularis , welk verschijnsel zich overigens

alleen voordoet bij Carex microglochin Wahlb. en

het genus Uncinia Pers.; alle cariceae trdstigina-

ticae. — Overigens bestaat er geen verschil hoege-

naamd met Carex pulicaris (L. Sp. 1380. C. psyl-

lophora L. supp. 413); zoodat ik dezelve voorstel als

Carex pulicaris L. var. iincinioides. De nevens-

gaande analysen vertoonen dien pedicellus van deszelfs
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eenvoudigsteii vorm lot cleszeUs volkomene ontwik-

keling, waar deze in een gJuma eindigt, zoodat

dezelve ook hier als een ramulus abortivus te be-

schouwen is. — De verhouding van deze specimina

tot Carex pulicat'is is dus volkomen dezelfde, als

van Carex microglochin Wahlene. tot C. "paucifLora

LiGHTF. , want ook deze zijn door geen enkel ander

wezenlijk kenmerk van elkander te onderscheiden.—
De vraag doet zich dus voor, in hoeveri'e Carex mi-

cj'oglochin als afzonderlijke soort te beschouwen is;

als ook of de afscheiding van het genus Uncinia

van Carex wel geheel overeenkomstig is met de na-

tuur. — Onder eene groote menigte van andere in-

landsche exemplaren van Carex pulicaris, van ver-

schillende groeiplaatsen, zocht jk later dezen vorm

te vergeefs. Ik verzoek den leden der Vereeniging,

mij te willen toezenden specimina viva Integra of

virginea jamjam florentia of friictibus maturis,

in vochtig graauw papier, van Scirpus- en Carex-

soorten tot onderzoek." — Daarna houdt de heer

M. J. Cop eene bijdrage naar aanleiding van eeni-

ge planten, gevonden in de provinciën Overijssel en

Gelderland, alsmede in den lagen Waard bij Dord-

recht, waaronder vermeld worden: Crataegus mo-

nogyna Koch. , enkele exemplaren geheel glad ; Diaw
thus Carthusianorum , op meer dan ééne plaats bij

Deventer voorkomende; Silene conica^ niet zeldzaam

op hooge belten; Stellaria media jS. major, in heg-

gen; Stellaria glauca^ eenige Hief^acium-soorten
,

Stachys sylvatica forma umhiosa'^ Oj'obanche i'uhens^
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bij Brummen en Diepenveen aangetroffen; Veronica

Beccahunga ^ in den lagen Waard bij Dordrecht; Ve-

ronica praecox^ bij Terwolde; Lythrum Salicaria^

Bupleurum rotundifolium, op den Ulenpas bij Does-

burgh; Mimulus luteus ^ in den lagen Waard; Pa-

paver Argemone, met 3 sterk ingesnedene bloembla-

den; Jasione montana ^ met uitgroeijing van bloem-

steeltjes; Nemopkila insignis^ verwilderd. De Heer

DE Vriese deelt eenige opmerkingen mede over de

gelegenheid tot bekoming van Fransche planten door

middel van ruilhandel met Dr. Poel te Parys, en

legt diens Instructions sur la maniere de récolter

les plantes destinées d nos fascicules over, — Met

de beschouwing van eenige planten uit de omstreken

van Nijmegen, door. den heer Abeleven verzameld^

worden de werkzaamheden van den eersten dag be-

sloten, en de vergadering verdaagd tot 19 Julij des

voormiddags ten 10 uie.

Na opening der bijeenkomst, op den bepaalden

tijd, gaat men over tot de behandeling van het na-

volgende voorstel , door een der leden gedaan : » om

namens deze Vereeniging aan de Regering aan te

bieden de bewerking der kruidkundige verzameling,

die welligt door den onlangs overleden Dr. Swaner

mogt zijn nagelaten , ten einde deze voorwerpen voor

de wetenschap , voor de Nederlandsche natie en voor

den verzamelaar niet verloren te laten gaan;" dit

voorstel wordt aangenomen, en het Bestuur gemag-

tigd daaraan uitvoering te geven. Als plaats waar

de bijeenkomst in 1852 zal gehouden worden, wordt
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gekozen Rotter^dani^ en tot honorairen president

wordt benoemd Dr. C. A. J. A. Oddemans, lector in de

kruidkunde aan de klinische school aldaar. -- Dr.

DozT geeft berigt, dat het eerste gedeelte van het

tweede deel van den Prodromus Florae Batavae^

inhoudende de Musci indigent ^ door hem en Dr.

MoLKENBOER bewcrkt, is voltooid, en legt het eerste

afgedrukte vel ter tafel. — Dr. v. d. Bosch deelt me-

de, dat de bewerking der inlandsche Lichenen is

gevorderd tct de Lecidlneae , en noodigt de leden

uit, hiertoe bijdragen te leveren. Dr. Dozy spoort

de leden aan , hem Fungi toe te zenden , en vertoont

eene door den heer Abeleven medegebragte Helvetia

monacella en eene Ozoyzium- soort, door den heer Oü-

DEMANS gevonden.— Dr, Molkenboer verzoekt de leden

hem de microscopisch onderzoek vereischende Fungi

,

tegen het einde van dit jaar, te doen toekomen. De

Heer Cop doet mededeeling aangaande het Herbarium

van i>Ë Gorter, te Zwolle berustende; dat dit be-

staat uit vele pakjes, ieder inhoudende 16 a 20 planten
;

dat de planten over het algemeen goed bewaard zijn :

dat de grootere planten minder volledig zijn verza-

meld; dat een groot gedeelte bestaat uit tuinplanten,

waaronder velen «ea* horfo ülenpassiaito^' worden ge-

vonden ; hij verzoekt verlof, om zijne nasporingen

verder voort te zetten, hetgeen onder dankzegging

voor de gegevene inlichtingen wordt toegestaan. —
De heer Kraepelien vestigt de aandacht der leden

op eene bezending planten uit Labrador, voor het

Herbarium der Vereeniging bestemd. De heer Abe-

leven vraagt daai'na het woord en zegt:

16
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M H. ! Met mijn' vriend J. den Doorer de Jong

had ik, reeds eenige jaren geleden, eenen aanvang

gemaakt, om het water van eenige vijvers om Nij-

megen microscopisch te onderzoeken, zonder evenwel

daaraan eenig ander doel te verbinden , dan uitspan-

ning in vrije oogenblikken.

Aangemoedigd evenwel door het, in de vorige ver-

gadering, door onzen Voorzitter medegedeelde over

de Desmidiaceae en Diatomaceae, hebben wij deze

familien meer bepaald aan een onderzoek onderwor-

pen , en wel uit het slijk der Waal voor de stad , en

uit de bezinksels (en aanhangsels van waterplanten)

van de vijvers te übbergen, in de Meerwijk en te

Berg en Dal bij Nijmegen.

Dat onderzoek heeft onze verwachting verre over-

troffen en daarom waag ik het dan ook, u de reeds

gevondene voorwerpen ter beschouwing aan te bie-

den. — De determinatie is nog maar alleen bewerk-

stelligd naar Kützing's Diatomeën en Ralfs Desmi-

dieae, terwijl eenige bestemd zijn naar NSgeli's Gat-

tungen einzelliger Algen.

De vergelijking naar de exemplaren, in het Her-

barium van onzen Voorzitter voorhanden, is om tijd-

gebrek tot later uitgesteld. Voor de toezending van

deze schoone verzameling en ook voor het gebruik
,

dat wij van de beide eerste plaatwerken hebben kun-

nen maken, ontvange hij onzen opregten dank.

Beschouw derhalve M. H. deze bijdrage als nog zeer

gebrekkig, en zoo ooit dan roep ik thans uwe, mij

bekende, toegevenheid in:
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BIJDRAGE TOT DE FLORA VAN NIJMEGEN.

PLANTAE CELLULARES. class, algae

Trib. Desmidiaceae,

Oi'd. Desmidieae.

Hyalotheca Ehrb.

H. 7nucosa Breb. ? Rlfs. t. 1. f. %
PI. vijver te Berg en dal bij Nijmegen. Apr. 1851.

de J. en Ab.

H ?

PI. vijver te übbergen bij Nijraegeu. Nov. 1850o

Desmidiüm Ag.

D. SwarUii Ag. Rlfs. t. 4. Nag. t. 8. D.

PI. vijvers te Übbergen. Sept. 1850; vijvers in

de Meerwijk bij Nijmegen. Junij 1851.

MiCRASTERIAS Ag.

M. rotata Grev. Rlfs. t. 8. f. 1.

PI. vijvers te übbergen. Ang. 1850.

Edastidm Ehrb.

E. gemmatum Breb. ? Rlfs. t. 14. f. 4.

PI. vijvers te übbergen. Oct. 1850.
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Dysphisctiüm Nageli.

D. Bleneghianum Nag.? t. 6. G. f. 2.

PI. vijver te Ubbergen. Oct. 1850.

' CosMARiüM Cda.

C. crenatum Rlfs. t. 15. f. 7,

PI. vijver in de Meerwijk. Janij 1851.

C. margaritiferum Turp. Rlfs. t. 16. f. 2. Nag.

t. 7. A. f. 2.

Pi. vijvers te Ubbergen bij Nijmegen. Oct. 1850.

Xanthidium Ehrb.

X. octocorne Ehrb. Rlfs. t. 20. f. 2.

PI. vijver Uilenput in de Meerwijk bij Nijmegen,

Junij 1851.

Arthrodesmüs Ehrb.

A. convergeyis Ehrb. Rlfs. t. 20. f. 3. Nag. t. 7. C. f. 1.

PI. vijver Uilenput in de Meerwijk bij Nijmegen.

Junij 1851.

Staurastrtjm Me yen.

S. muticum Breb. Rlfs. t. 21. f. 4.

PI. Leemput bij het Philosophenpad te Berg en

dal. April. 1851.

Periüm Breb.

P. interruptutn Breb. Rlfs. t. 25. f. 4.

PL vijvers in de Meerwijk. Junij 1851.
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P. closterioides RIfs. t. 54. f. 4.

PI. Leeraput bij het Philosophenpacl te Berg en

dal. Apr. 1851.

DociDiuji Br eb.

D. Elirenhergii Rlfs. t. 26. f. 4. t. 33. f. 4.

PI. vijvers te übbergen. Sept. 1850. Vijvers in

de Meerwijk. Junij 1851.

Closteridm Nitzsch.

C. Lunula Müll. Rlfs.. t. 27. f. 1.

PI, vijvers te übbergen. Sept. 1850.

C. lanceolatum Kütz. Rlfs. t. 28. f. 1.

PI. Waal bij Nijmegen, Dec. 1850.

C. moniliferum Bory. Rlfs. t. 28. f. 3, Nag. t. 6,

c. f. 1.

PI. vijvers te übbergen. Sept. 1850. Overvloe-

dig in de vijvers in de Meerwijk. Junij 1851.

C. Leibleinii Ktz. Rlfs. t. 28. f. 4.

PI. Waal bij Nijmegen. Oct. 1850. Vijvers te

übbergen. Junij 1851.

C. Dianae Ehrb. Rlfs. t. 28. f. 5.

PI. vijvers te übbergen. Sept. en Oct. 1850.

Vijver in de Meerwijk. Junij 1851.

C. Venus Ktz.! — ? Rlfs. t. 35. f. 12.

PI. vijver üilenput in de Meerwijk. Junij 1851.

C. didytnotocum Cda. Rlfs. t, 28. f. 7.

Pi. vijvers te übbergen. Oct. 1850.
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C. aftenuatum Ehrb.? — Rlfs. t. 29. f. S.

PI. AVaal bij Nijmegen. Dec. 1850.

C. striolatum Ehrb. Rlfs. t. 29. f. 2.

PI. vijver te übbergen. Oct. 1850. Leemput in

het Philosophenpad te Berg en dal. Junij 1851.

C. jimcidum Rlfs. t. 29. f. 6.

PI. vijver in de Meervtijk. Junij 1851.

C. juncidum |3. Rlfs. t. 29. f. 7.

PI. vijvers te übbergen. Oct. 1850.

C. lineatum Ehrb Rlfs. t. 50. f. 1.

PI. vijvers te übbergen. Sept. 1850. Vijvers in

de Meerwijk. Julij 1851.

C rostratum Ehrb. Rlfs. t.,30. f, 3.

i*/. vijvers te übbergen. Sept. en Oct. 1850.

Spirotaenia Br eb.

S. ohscura Rlfs. t. 34. f. 2. d.

PI. Waal bij Nijmegen. Dec. 1850.

Ancistrodesmls C d a.

A. falcatus Cda. Rlfs. t. 34. f. 3. Nag. t. 4. c. f.1.

PI. vijver te Berg en dal. Mei 1851. Vijver Üi-

lenput in de Meerwijk. Junij 1851.

Pediastrum Me yen.

P. Napoleonis Turp. Rlfs. t. 31. f, 7.

PI. vijvers te übbergen. Oct. en Nov. 1850. Julij

1851.

P. angulosum Ehrb. Rlfs. t. 31. f. 11.

PI. vijver te übbergen. Mei 1851.
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P. Boryanum Turp. Rlfs. t. 51. f. 9. Nag. t. 5. B. f. 1.

PL vijvers teUbbergen. Sept. 1850. Junij 1851.

overvloedig.

P. elliptlcuin Ehrb.?— Rlfs. t. 31. f. 10.

PL vijvers te Ubbergen. Sept. 1850.

P. integrum Nag. (Anomopediura Nag.) t. 5. B. f. 4.

PL vijvers te Ubbergen. Oct. 1850.

ScENEDESML's Mcyeii.

S. quadricauda Turp. Rlfs. t. 51. f. 12. Niig.

t. 5. A. 2.

PL algemeen in de vijvers te Ubbergen , Berg en

dal en in de Meerwijk. Sept. 1850. Jalij 1851.

S. acutus Meyen. Rlfs. t. 51. f. 14. - t. 54. f. 16.

Nag. i. 5 A. 3.

PL in de vijvers te Ubbergen ; Waal bij Nijme-

gen. Sept. en Dec. 1850. Junij en Julij 1851.

TRIB. DIATOMACEAE.

SüBTRTB. Diatomeae areolatae disciformes.

Ord. Coscinodisceae.

CosciNODiscus Ehrb.

C. striaius Ktz.? — Ktz. t. 1. f. 8.

PL Waal bij Nijmegen. Oct. en Dec. 1850.
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Sdbtrib. Diatomeae vittatae s tomaticae.

Ord. Tabellarieae

Tabellaria Ehrb.

T. fenestrata Ktz. t. 17- f. 22.

PI. vijvers ia de Meerwijk. Junij. 1851.

T. flocculosa Roth. Ktz. t. 17. f. 21.

PI. vijvers te Berg en dal en in de Meerwijk,

Apr. Junij 1851.

Tetractclus RIfs.

T. lacustris Rlfs. Ktz. t. 29. f. 70. a.

PI. vijvers te Berg en dal en in de Meerwijk.

Apr. en Junij. 1851.

SuBTRiB. Diatomeae striatae «) stomaticae

Ord. Naviculeae.

DlADESMIS Ktz.

D. confervacea Ktz. t. 30. f. 8.

Pi. vijver in de Meerwijk, niet zeldzaam. Junij

1851.

Amphora Ehrb.

A. ovalis Ktz. t. 5. f. 35 en 39.

PI. vijvers te Ubbergen. Oct. 1850. Junij 1851.

Waal bij Nijmegen. Deo. 1850.
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Stauroneis Ebrb.

S. Phoenicente?'on Ehrb. ?— Ktz. t. 5. f. 55.

PI. vijvers te übbergen. Oct. 1850.

S. lanceolata Ktz. t. 30. f. 24.

PI. vijvers te Ubbergen. Sept. 1850. Junij 1851.

Leemput bij het Philosophenpad te Berg en

dal. Apr. 1851.

Amphipledra Ktz.

A. pellucida Ktz. t. 3. f. 52.

Pl. vijvers te Ubbergen. Sept. 1850.

Navicüla Bory.

N. attenuata Ktz. t. 4. f. 28.

Pl. vijver te Ubbergen. Sept. 1850.

N. gihha Ktz. t. 28. f. 70.

Pl. vijver Ie Ubbergen. Sept. 1850. Leemput

bij het Philosophenpad te Berg en dal. Junij

1850.

N. nobilis Ktz. t. 4. f. 24.

pl. vijvers te Ubbergen. Sept. 1850.

N. majoi' Ktz. t. 4. f. 19 en 20.

Pl. vijvers te Ubbergen. Oct. 1850. Junij 1851.

Leemput bij het Philosophenpad te Berg en

dal. April 1851.

N. viridis Ktz. t. 4. f. 18. t. 30. f. 12.

Pl. Leemput bij het Philosophenpad te Berg en

dal. April 1851.
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Fl. vijver te Ubbergen. Sept. 1850.

JV. truncata Ktz. t. 5 f. 54.

PI. Leemput bij het Philosopbenpad te Berg en

dal. Apr. 1851.

JV. horealis Ktz. t. 28. f. 72.

PI. Waal bij Nijmegen. Oct, 1850.

JV. amphishaena Bory. Ktz. t. 3. f. 41 en 42.

Pi. Leemput bij het Philosopbenpad te Berg en

dal. Apr. 1851.

N. Placentula Ktz.? t. 28. f. 57.

pi. vijver te übbergen. Oct. 1850. Waal bij

Nijmegen. Oct. 1850.

N. disphenia Ktz.? t. 28. f. 54.

PI. vijvers te übbergen. Oct. 1850.

N. appendiculata Ktz. t. 3. f. 28. t. 4. f. 1 en %
PI. vijvers te übbergen. Oct. 1850.

N. ?

PI. vijver te übbergen. Sept. 1850.

Ord. Gomphonemeae.

GOMPHOKEMA Ag.

G. geminatum Ag.?— Ktz. t. 13. f. 2.

PI. vijver te übbergen. Oct. 1850.

G. acuminatum Ehrb. Ktz. t. 13. f. 3.

PI. vijver te übbergen. Sept. Nov. 1850,

G ?

PL vijver te übbergen. Nov. 1850.
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Ord. Cyinbelïeae.

COCCONEMA E h r b.

C, lanceolatum Ehrb. ICtz. t. 6. f. 5,

J>/. Waal bij Nijmegen. Deo. 1850. Vijver üilen-

put in de Meerwijk. Junij 1851.

Ctmbella a g.

C. gastroides Ktz. t. 6. f. 4.

PI. vijvers te Ubbergen. Sept. 1850. Junij 1851.

Waal bij Nijmegen. Oct. 1850.

SüBTRiB. Diatomeae striatae. b). astomaticae,

Ord, Surirelleae.

Synedra Ehrb.

S, a^nis Ktz. vel Synedra familiaris Ktz. tab. 15.

f. 16.— tab. 15. f. 12.

Fl. vijver te Ubbergen. Oct. 1850.

S. sigmoidea Ktz. t. 4. f. 36 en 37.

PI. vijver te Ubbergen. Sept. 1850. Waal bij

Nijmegen. Oct. 1850.

S. armocina Ktz. t. 4. f. 34.

PI. Waal bij Nijmegen. Dec. 1850.

S. capitata Ehrb. Ktz. t. 14. f. 19.

PI. vijver te Ubbergen. Oct. Nov. 1850.

S. tergestina Ktz. ? t. 4. f. 33.

PI Waal bij Nijmegen. Deo. 1850.
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S. amphi7^ky7ichus Yhvh. Ktz. t. 14. f, 15.

PI. vijver te Ubbergen. Sept. Nov. 18S0. Junij

1851.

S. oxyrrhynchus Ktz.? t. 14. f. 8. 2. en f. 10.

PI. vijver te Lbbergen. Oct. 1850.

S. tenuis Ktz.? t. 14. f.12.

Pi. Waal bij Nijmegen. Oct. 1850. — Vijver te

Ubbergen. Nov. 1850.

5. subtilis Ktz. t. 14. f. 2.

PI. vijver in de Meerwijk, Jalij 1851,

S ?

PI, Waal bij Nijmegen. Deo. 1850.

SoRIRELLi T U r p.

S. striatula Turp. Ktz. t. 7. f. 6.

PI. overvloedig in de vijvers te Ubbergen. Sept,

Nov. 1850. Junij 1851.

S. splendida Ktz. t. 7. f. 9.

PI. vijver te Ubbergen. Nov. 1850.

S. ovalis Breb. Ktz. t. 50. f. 64 en 65.

Pi. vijvers te Ubbergen. Sept. 1850:

S. multifasciqta Ktz, t, o. f. 47.

PI. vijvers te Ubbergen. Oct, 1850.

S. Solea Breb. Ktz. t. 5. f. 61.

PI. vijvers te Ubbergen. Oct. 1850. Waal bij

Nijmegen. Oct. 1850.
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Ord. Mel o sirene.

Mblosira Agi

m. orichalcea Ktz.? t. 2. f. 14 1—5.

PI. Tijver te Ubbergen. Oct. 1850.

BI. distans Ktz. t. 2. f. 12. 6.

-P/. vijver te übbergen. 1850.

31, varians Ktz. t. 2. f. 10. 5.

PI. vijver te übbergen. Julij 1851.

31. varians /3. aequalis Ktz. t. 2. f. 11. 1. 2.

/^/. Waal bij Nijmegen. Deo. 1850. Vijver te

übbergen. Oct. 1850. Junij 1851.

Ore?. Fragilarieae.

DiATOMA DC.

B. elongatum Ktz. t. 17. f. 18. 1 en 2.

PI. vijver te übbergen. Sept. 1850. Junij 1851.

D. tenue Ag. B. normale Ktz. t. 17. f. 10. 12.

PI. Waal bij Nijmegen. Dec. 1850.

Fragilaeia L g b.

F. co7'rugata? Ktz. t. 16. f. 5.

PI. vijver te übbergen. Sept. 1850.

F. capucina Desraaz. Ktz. t. 16. f. 3.

PI. vijver te übbergen. Sept. 1850. Junij 1851.

? Denticola Ktz.

D. ohtusa? Ktz. t. 17. f. 14
PI. Waal bij Nijmegen. Oct. 1850.
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Ord, Eunotieae.

HlMANTIDIDM E h F b.

H. pectinate Ktz. t. 16. f. 11.

PI. vijver te übbergen, Nov. 1850. Vijver üilen-

put in de Meerwijk. Junij 1851.

H,

PI. vijver te Ubbergen. Oct. 1850.

Epithemia Ktz.

E. turgida Ktz. t. 4. f. 14.

PI. vijver te Ubbergen. Sept. 1850. Junij 1851.

De Heer Hartmann biedt eenige planten uit de om-

streken van Leyden en Utrecht tér beschouwing

aan. — Prof. de Vriese houdt eene bijdrage over

Rafflesia en brengt overtuigende bewijzen bij voor

het dioecisme van dit geslacht; hij toont dit aan in

eene groote menigte voorwerpen van Rafflesia Pat-

ma en Rafflesia Rochussenii.— Dr. v. d. Bosch be-

dankt, namens de leden, den houorairen Voorzitter
,

Prof. W. H. DE Vriese , voor de leiding der vergade-

ring, waarna deze, onder dankzegging voor de on-

dervondene medewerking en de gedane mededeelingen,

de zesde Algemeene Vergadering voor gesloten ver-

klaart.

Namens de Vereeniging voor de Flora van Ne-

derland en zijne Overzeesche BeziUingen.

Dr. H. B O U R S S E WILS.
Secretaris.
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ZEVENDE ALOEMEEXE BIJEENKOMST DER LEDEN

YEREENIGING VOOR DE FLORA VAN NEDER-

LAND EN ZIJNE OVERZEESCHE

BEZITTINGEN,

gehouden te Leyden , den 16 Julij 1852.

Aanwezig zijn de Heeren: R. B. vajn den Bosch uit

Goes ^ Voorzitter, F. Dozy uit Leyden, Vice-Presi-

dent, H. BoüRSSE Wils uit Leyden, Secretaris, J.H.

MoLKENBOER uit Leyden, Conservator Herbarii; ver-

der de Heeren C. M. van der Sande Lacoste uit Am-
sterdam, W. G. Top, Jz. uit Kamjten, S. P. Kros

uit Groningen , L. H.Büse uit B.enkum, A. J. de Brüyn

uit ^s GravenJiage, P. W. Korthals, L. A. J. Bür-

GERSDIJK, W. H. DE VrIESE , J. ScHÜORMANS StEKHOVEN,

A. W. Hartmann uit Leyden, H. Brdnner uit Dord-

recht, J. Everwtn uit Noordwijk , en J. van Rijn van

Alkemade uit Utrecht, terwijl de Heeren J. J.F. H.

T. Merkus Doornik, J. G. H. Rombodts, F. A. W. Mi-

QüEL, W. F. R. Sdringar, C. A. J. A. Oddemans, T. H.

A. J. Abeleven, T. D. Vrijdag Zijnen, B. van Groningen,



C. VAN DER Goes, C. F. Kraepelien en H. D. Gilde-

meester Bdse kennis hadden gegeven, dat zij om ver-

schillende gevvigtige redenen verhinderd vs^aren de

Vergadering bij te wonen.

Bij ontstentenis van den voor deze Vergadering

benoemden Honorairen President Dr. C. A. J. A. Oüde-

MANS opent de Vice-President ten half elf ure de ver-

gadering,— Vervolgens deelt de Secretaris mede: dat

het Bestuur uithoofde van de ongesteldheid van den

heer Oddemars, met diens goedvinden, alsmede om

andere redenen van plaatselijk belang, in plaats van

te Rotterdam, de bijeenkomst te Leyden had beschre-

ven, waarmede de vergadering zich vereenigt^ met

betrekking tot de lotgevallen van het afgeloopen jaar,

zoo had de Vereeniging, behalve van de gewone leden

blijken van belangstelling mogen ontvangen van H.

E. de Ministers van Koloniën en Binnenlandsche zaken,

alsmede van onderscheidene corresponderende leden.

Zoo had Prof Kickx te Gend de Vereeniging dank

gezegd voor het toegezonden exemplaar van den Pro-

dromus en zijne ingenomenheid betuigd met de wijze,

waarop zij zich kweet van hare taak; zoo hadden

de Heeren Le kormakd, Fries, Kützing, Rabenhorst,

en Darlingtoin hunne benoemingen met welgevallen

aangenomen, terwijl bovendien de beide laatstge-

noemden al aanstonds de Vereeniging aan zich had-

den verphgt, de een daor toezending eener aanzien-

lijke verzameling van gedroogde planten der Duit-

sche Flora en van een exemplaar zijner fraai gepre-

pareerde Decaden Zoetwater- algen, de andere door
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het geschenk van onderscheidene werken, betrekke-

lijk de Flora van Noord America door hem uitgegeven.

De Heeren Dr. M. Dassen te Zwolle , G. A. Alpherts te

Culemhorg^ F. J. J. van Hoven te Dordr'echt^ en het

honorair lid Dr. H. R. de Bredk te Leyden hadden

in den loop des jaars voor hun lidmaatschap bedankt,

terwijl de H. H. Dr. S. P. Kros te Groningen als ge-

woon en A. W. Sythoff te Leyden als honorair lid

waren toegetreden (1); de verslagen van de algemeeno

bijeenkomst in 1850 en 1851 waren in het licht ver-

schenen, ofschoon veel later dan wenschelijk ware

geweest; de oorzaak van deze vertraging wordt me-

degedeeld en tevens uiteengezet, dat dit is geschied

buiten toedoen van het bestuur, terwijl voor het

vervolg maatregelen zijn genomen, om het verslag tij-

diger te doen uitkomen. — Uit de missive van Z. E.

den Minister van Binnenlandsche zaken is gebleken
,

dat de Vereeniging als behoorlijk van regeringswege

erkend kan worden beschouwd, terwijl namens Z, E.

den Minister van Koloniën de bewerking van de plan-

ten-collectie van wijlen Dr. Schwaner aan de Vereeni-

ging is toegezegd, behoudens de bestaande bepalingen

ten dezen opzigte. — De Heer de Vbiese bedankt

het Bestuur voor de wijze, waarop het zich van zij-

nen last ten deze in het belang der wetenschap ge-

(1) In de opgave der leden in het Verslag der vorige Algemeene

Vergadering is bij vergissing niet genoemd Dr. C. Kerbert Jicz. te

Zaandijh^ terwijl dit jaar nog (ot lid is toegetreden: de lieer H. J.

Kok Ankersmit te Apeldoorn.

17
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kweten heeft en beveelt deze aangelegenheid aan de

voortdurende belangstelling van hetzelve aan. Het

derde punt van beschrijving, het voorstel tot eene

Iconographie ^
\vordt door Dr. Dozy toegelicht en in

beraadslaging gebragt. Onderscheidene leden nemen

hieraan deel. Door sommigen , die de vragen : Behoort

eene Iconographie onzer Flora tot de taak dezer

Yereeniging7 en is het wenschelijk dat zij in

lyeginsel door deze Yereeniging loorde aanvaard ?

(onder welken vorm dit punt door het Bestuur werd in

beraadslaging gebragt) tot de Flora van Nederland

beperkten , werd de uitgave eener Iconographie over-

bodig gerekend bij het bezit der werken van Rei-

CHENBACH, Stüem, cuz. , die hoe\^el ten behoeve der

Duitsche Botanisten vervaardigd, echter bijna alle

planten onzer Flora bevatten, anderen gaven dit wel

toe, meenden echter, dat de uitgave van weinig

kostbare afbeeldingen, in welke aan eene naauw-

keurige analyse de noodige zorg was besteed, eene

zeer nuttige zaak zou wezen, en dat althans onze

cryptogamische Flora stof genoeg voor eene, ook

buitenslands belangrijke Iconographie kon opleveren.

Enkelen begrepen in de vraag ook de Flora der In-

dische Bezittingen , en wilden haar alleen onder die

voorwaarde toestemmend beantwoorden. Anderen

meenden, dat, mogt men al eens het beginsel aan-

nemen, dat de Vereeniging tot die taak bij voor-

keur geroepen is, en hoe langer hoe meer voor de-

zelve berekend zal worden, de bezwaren echter niet

mogten worden over het hoofd gezien, die uit het ge-
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mis, voor als nog, van een bekwaam personeel voort-

vloeiden, evenmin als de geldelijke opofferingen die

daaraan voor de Vereeniging zouden verbonden zijn,

en waartoe zij, immers tot zoolang de Prodromus

geheel zal zijn voltooid, buiten magte is. Ten slotte

werden door de meerderheid de beide vragen toe-

stemmend beantwoord en tcA'^ens besloten , dat voor

als nog een gunstigei* tijdstip tot uitvoering dier

taak behoort afgewacht te worden. Het voorstel

tot de benoeming eener Commissie om verslag te

geven aangaande het Herbarium (n^. 4 der punten

van beschrijving), wordt na toelichting en beraad-

slaging door de meerderheid om de vele daaraan

verbondene bezwaren niet aangenomen. — Aan de

orde is het verslag van den President, ingevolge

art. 23 der statuten, hetgeen aldus luidt:

jtr. M.r

Art. 23 onzer wetten legt den President der Ver-

eeniging de verpligting op , om in de algeraeene ver-

gadering een verslag uit te brengen. De in hetzelfde

artikel voorgeschreven inhoud van dat verslag geeft

mij eeue verdceling aan de hand, die ik wensch te

volgen door u aan een en ander te herinneren , wat

onze Vereeniging ter bereiking van haar doel heeft

vei-rigt en n vervolgens te berigtcn , wat de bezen-

dingen der Leden in het verloopen jaar bevatten, dat

als aanwinst voor eene juiste en volledige kennis der

Nederlandsche Flora mag aangemerkt worden.
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Onder de middelen , waarvan onze Vereeniging zich

ter bereiking van haar doel bedient, komt, bhjkens

art. 3 harer statuten, eene eerste plaats toe aan de

jaarHjksche bijeenkomst, waarin den leden gelegen-

heid gegeven wordt tot persoonhjke toenadering en

kennismaking, waardoor onderlinge mededeeling van

belangrijke waarnemingen uitgelokt en het weten-

schappelijk verkeer onder de beoefenaars der kruid-

kunde bevorderd wordt. Het getal Leden ,^ in onze

vergaderingen sedert 1846 tegenwoordig, zou eenen

twijfel aan de geheele bereiking dezer bedoeling

onzer Vereeniging kunnen w^ettigen. Het Bestuur

althans rekende het van zijnen pligt, om, toen

dat getal in 1849 tot 10 was gedaald, in over-

weging te geven, of welligt eene veranderde tijdsbe-

paling het bezwaar, dat voor vele Leden in het bij-

wonen der vergaderingen scheen gelegen te zijn, zou

kunnen uit den weg ruimen. Die verandering heeft

sedert werkelijk plaatsgehad en het schijnt, dat men

zich in zijne hoop niet zal bedriegen, dat daardoor

méér Leden, dan vroeger, tijden gelegenheid vin-

den zullen , om zich voor één of meer dagen uit

hunne bezigheden te verwijderen. Mogt die hoop

verwezenlijkt worden, dan zal zeker de bedoeling

onzer Vereeniging ten deze nog vollediger bereikt

worden, dan tot nu toe het geval was; dan zal de

kring van hen, die gewoon zijn aan de vergade-

lingen deel te nemen, uitgebreid worden door de

toetreding van zoo velen, wier afwezigheid telkens

met leedwezen werd opgemerkt; dan zuilen als van
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zelfde raecledeelingen van gedane waarnemingen tal-

rijker zijn en grootere waarde erlangen, omdat zij

door meer Leden op meer verschillende plaatsen zul-

len gedaan zijn; dan zal nog meer, dan tot nu toe,

het wetenschappelijk verkeer onder de Nedeilandsche

Kruidkundigen verlevendigd worden en winnen in

veelzijdigheid.

Wat nu het door ons in dat tijdvak verrigte be-

treft — het staat niet aan ons dit te beoordeelen. Het

Herbarium der Vereeniging is daar, om te bewij-

zen, welke vruchten reeds in zoo weinige jaren onze

pogingen , om eene blijvende verzameling voor de Ne-

derlandsche Flora bijeen te brengen, hebben gedragen;

de verslagen onzer bijeenkomsten zijn daar, om te be-

wijzen , hoe velen onzer Leden tijd noch moeite heb-

ben ontzien , om , ieder naar zijn vermogen , bij te

dragen tot eene juistere en volledigere kennis der

vegetatie van ons Vaderland; de Prodromus Fl. Bat.

eindelijk is daar, ten bewijze van ons ernstig stre-

ven, om niet langer achterlijk te blijven in de stu-

die onzer Flora, maar te vorderen in hare kennis

langs den weg, dien mannen, uitstekend door de

resultaten hunner waarnemmg der levende natuur^

ons gewezen hebben.

Aan anderen dan zij het overgelaten, de waarde

van het door ons verrigte te beoordeelen. Wij mo-

gen hun oordeel gerust afwachten in de overtuiging,

dat zij niet zullen verzuimen daarbij in aanmerking

te nemen, dat onze Vereeniging is eene vereeniging

van dilettanten , die , op enkelen na , hunne beste
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Ivrachten en een groot gedeelte van Lunnen tijd aan

andere werkzaamheden moeten toewijden , en dat aan

zeer velen de uren, die zij ten beste onzer Vereeni-

ging besteeden kunnen, slechts spaarzaam toegeme-

ten zijn. Mogten dan al hare pogingen , om bevorder-

lijk te zijn aan de uitbreiding der wetenschap, niet

volkomen beantwoorden aan de ver\\ achting, die

hare oprigting welligt opwekte, zij zal ten minste

den lof niet missen, van met ijver, volharding en

inspanning te hebbeu gestreefd naar het haar voor-

gesteld doel.

Om de.jaarlijksche vergadering, meer nog dan in

hare oorspronkelijke bestemming lag, nuttig te doen

zijn voor het doel der Vereeniging, was het Bestuur

reeds van de tweede vei'gadering, te Zeist gehouden,

er op bedacht geweest, om na afloop van dezelve

cene botanische excureie te doen. Sedert hadden die

geregeld jaarlijks plaats, en werdendoor een grooter

of kleiner aantal leden ondernomen. Vooral de ex-

cursiën, die na den afloop der 4e en 5e vergadering

plaats hadden, gene naar Apeldoorn en het üdde-

lermeer, deze in de omstreken van Deventer en Zut-

phen, hebben ongetwijfeld bij allen, die er aan deel

namen, de aangenaamste herinneringen nagelaten. Niet

alleen dat die excursiën bepaaldelijk ruime gelegen-

heid aanboden, om in die schoone streken vele zeld-

zamere planten onzer Flora te zien en te verzamelen,

maar het genot dier natuur, het ontslagen zijn van de

zorgen en banden des maatschappelijken levens, die

der meesten onzer dagelijksch deel zijn, deed bij die
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uitstapjes een' ongedwongen toon en eene opgeruimde

stemming heerschen, die met de bedoeling, waar-

mede zij ondernomen waren, wonderwel strookte.

De overtuiging der groote nuttigheid van zulke

excursiën gaf dan ook aanleiding, dat in de, ten To-

rigen j are, vernieijv^'dc statuten onzer Vereeniging de

bepaling van Art. 55 werd opgenomen. Ik reken het

van belang, dat die overtuiging door de Leden ge-

deeld worde, en heb met die bedoeling de resultaten

der excursiën aangeteékend, om daardoor aantetoonen

dat zij inderdaad voor onze kennis der inlandsche

vegetatie zeer belangrijk zijn geweest. Zoo leverde

b. V. de excursie in 1847 Rosa pomifera^ Hiera-

cium caesium en Callifriche hamulata^ alle nieuwe

indigenae en werden, veelal in aanzienlijk aantal,

voor het Herbarium verzameld Mijriophyllum alter-

niflorum ^ Senecio JFuchsii , Betoiiica o^cinalis
^

Potamogeton Hornemanni ^ Carex strigosa , Blelica

uniflora ;— die in 1849 leverde Isoëtes lacustris als

nieuwe en Elatine Jiexandra^ Hieracium 7'igiduin^

Potamogeton ohlongus en gramineus als minder

algemeeae: de excursie in 1850 gaf gelegenheid, om

het voor onze Flora classieke Zutphen en den üilen-

pas met zijne schoone omstreken te doorwandelen.

Het vergevorderde saisocn was niet gunstis;; toch wer-

den enkele zeldzamere planten in grooter aantal ver-

zameld voor het Herbarium der Vereeniging, zoo als

Potamogeton ohtusifollus ^ Juncus tenuis^ Carex

Ligerica^ Cynodon Bactylon. Voor de Leden uit

de oostelijke provinciën eindelijk was het gewis een
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groot genoegen , toen zij ten vorigen jare in de gele-

genheid waren , om de zoo interessante duinvegetatie

te zien en menige, elders zeldzame plant, daar te

verzamelen. Behalve een' rijken voorraad aan dou-

bletten van Thalictrum minus var. dumosum ^ Oe-

notlie7'a muricata ^ Dianthiis deltoides ^ Silene OU-

tes , Gentiana eruciata^ Sfurmia Loeselii^ Equi-

setum variegatum^ was bij die gelegenheid vooral

de ontdekking van Psamma baltica verrassend, die

in de duinen tusschen Scheveningen en Wassenaar

werd aangetroffen. Maar vooral deelde onze crypto-

gamische Flora rijkelijk in de goede vruchten der

verschillende excursiën. Zoo leverde die van 1849

aan mossen: Campi/lopus atrovirens ; aanLichenen:

Cetraria sepincola^ Cladonia hrackiata^ Biatora

quernea^ Lecanactis imyolita^ Thelotrema lepa-

dinum^ Caliciiim turhinaium^ Pyrenothea leuco-

cepJiala i aan Algen: Nostoc purpurascens ^ Clado-

phora macrogonya^ Bulbochaete setigera^ Chan-

transia chalybea^ — alle voor onze Flora nieuwe

soorten: zoo werden in 1847 ontdekt aan mossen:

Hypnum stramineum ^ Sphagnum molluscum en

flexuosum j aan Algen : Himaiitidium, pectinate^ Pal-

mella mucosa en duriuscula^ Oscillaria ornata^

Physactis Pisii?n , Sph'ogyra jugalis ; behalve eene

menigte andere rariora, die in talrijke exemplaren

werden verzameld. In den Prodromus leveren de vele

opgaven van, bij die gelegenheden verzamelde, exem-

plaren het bewijs op, dat de Leden onzer Vereeniging
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er uitmuntend ia geslaagd zijn, om het aangename

en nuttige te vereenigen.

De uitgave van den Prodromus Florae Batavae

door de Vereeniging ondernomen, vordert gestadig.

Het eerste stuk van het tweede deel , de Musci frondosi

en Hepaticae bevattend, is inliet laatst van het vorig

jaar voor de Leden verkrijgbaar gesteld. Ik onthoud

mij, van in bijzondeiheden te treden omtrent den

inhoud van dat stuk, veronderstellende, dat de

bewerkers zelve zich dit hebben voorbehouden
,

maar ik voel mij gedrongen, hulde te doen aan de

naauwgezetheid , waarmede onze medeleden de H. H.

DOZY , MOLKENBOER CU VAN DER SaNDE LaCOSTE zich

van hunne taak hebben gekweten, en hun uit

naam der Vereeniging den dank toetebrengen , waar-

op zij zoo regtmatige aanspraak hebben, voor den

gewigtigen dienst, dien zij door hunnen arbeid aan

de kennis onzer Cryptogamische Flora hebben be-

wezen. Het tweede stuk, de Lichenes en Byssa-

ceae bevattend, is afgedrukt en zal aan de Leden in

deze vergadering worden voorgelegd. Ik wensch u

later eenige mededeelingen te doen , aangaande den

inhoud van dat stuk, en wil hier alleen vermelden,

dat daarin 181 soorten zijn opgenomen , waarvan

echter 6 als onzeker of twijfelachtig van het doorloo-

pend nommer zijn uitgesloten, zoodat daarin 175,

als genoegzaam zeker inlandsche Lichenen zijn vervat.

Van deze zijn niet minder dan 68 soorten nieuw,

d. i. niet vermeld in de Flora Belgii Septentrionalis.

De kennis van verre het grootste gedeelte dezer nieuwe
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soorten heeft onze Flora te danken aan den ijver van

ons medelid v. d. Sande Lacoste, die onvermoeid zich

iedere gelegenheid heeft ten nutte gemaakt, om dat

nog vv'einig bewerkt gedeelte onzer Flora uit te brei-

den en vollediger te doen kennen. Vooral komt hem

dank toe voor de vele gapingen onzer Lichenen-flora
,

wat betreft de steenbewonende soorten , die hij door

een naauwkeurig onderzoek der zeeweringen, langs

het Y en Haarlemmermeer, heeft weten aan te vullen.

De welwillenheid , waarmede de Hoogleeraar v. Hall

mij specimina van het grootste gedeelte der, door

hem opgegevene, inlandsche Lichenen heeft mede-

gedeeld, is reeds vroeger erkentelijk vermeld; ik

ben die vermelding nog verschuldigd aan onze me-

deleden de H. H. Vrijdag Zijnen, Cop, Top en aan

den Hr. Franqüinet te Maastricht, die hunne ver-

zamelingen met de meeste bereidwilligheid ter mijner

beschikking hebben gesteld. Het derde stuk, de in-

landsche Algen , hoop ik , dat vóór het einde van dit

jaar zal afgedrukt zijn, bijaldien ten minste geene

niet te voorziene beletselen de bewerking er van
,

die tot aan de Confervaceae voltooid is, verhinderen.

Het mycologisch gedeelte blijft dan nog over, en het

is van den bekenden ijver onzer beide medeleden,

die de bewerking daarvan op zich hebben genomen,

te verwachten, dat dit nog geheel onbewerkt ge-

deelte onzer Flora , die volledigheid zal erlangen
,

waarvoor het uit zijnen aard vatbaar is. De omstan-

digheid intusschen, dat onze voorgangers zich bijna

in 't geheel niet met het onderzoek der inlandsche
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fungi hebben ingelaten, maakt het ons ten pJigt, om

onze medeleden, zooveel mogelijk, behulpzaam te zijn

in hunne moeijelijke en veelomvattende taak, en be-

paaldelijk, om aan hun reeds vroeger geuit verzoek

te voldoen , door toezending van specimina en teeke-

ningen van die vormen, die niet voor bewaring vat-

baar zijn. En waarlijk niets is gemakkelijker dan

dit! Wie van September tot November eenigzins

naauwkeurig op begroeide plaatsen, in bosschen,

tusschen kreupelhout op afgevallen takken, blade-

ren, boomstronken enz., of op oud hout, rottende

planten-overblijfsels enz. acht geeft, die kan zich

verzekerd houden van eenen rijken oogst van aller-

lei fraaije vormen dezer familie, die door hare dik-

wijls zonderlinge afwijkingen van 't geen men ge-

woon h plant te noemen, zijne belangstelling zullen

opwekken en welligt aansporen tot pogingen, om

liaar zoo al niet soortelijk te bestemmen, dan toch

tot de geslachten te brengen, die in den regel bij

de Fungi zeer duidelijk gecharacteriseerd en dus niet

moeijelijk te kennen zijn. Mogten vooral die Leden,

wier woonplaats hun gelegenheid aanbiedt, om in

dat jaargetijde dennen- en mastbosschen te doorzoe-

ken, die eene zoo geheel eigenaardige vegetatie be-

zitten van elders niet voorkomende Fungi , die gele-

genheid in het belang onzer Flora zich vlijtig ten

nutte maken.

Ik ga thans over om u te berigten, wat door de

planten bezendin gen der Leden voor eene juiste en vol-

ledige kennis onzer Flora is gewonnen. Voor de eer-
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ste maal zal het mij dan vergund zijn, aan den geest

dezer bepaling onzer statuten te voldoen. Immers

dit kon niet geschieden , voor en aleer het Herbarium

der Vereeniging geheel geordend, en door de bevs^er-

king van het eerste deel van den Prodromus aan de

daarin bevatte planten eene bepaalde determinatie

was gegeven: het gebouw moest eerst opgetrokken

zijn, om te kunnen bepalen, in hoe ver het later

aangebragte daaraan uitbreiding of belangrijke wij-

ziging te weeg bragt. De bezendingen, die ik gezien

heb, bestaan uit 't geen door de H. H. Abeleven,

Bondam, Oüdemans, v. Hoven, v. Groningen en Hart-

MANN in de omstreken van Nijmegen, Kampen, Rot-

terdam , Nuenen , Deventer, Utrecht, Amerongen enz.

is verzameld en ingezonden , uit een paquet Cari-

ces, door den Hr. v. d. Sande Lacoste in de veenen

te Baambrugge en op het Funen te Amsterdam ver-

zameld , en uit hetgeen door de Vereeniging op hare

excursie in de duinen, tusschen Monster en Wasse-

naar, voorleden jaar is bijeengebragt. Van alle groei-

plaatsen, voor zoo ver die niet reeds vermeld waren,

is in een afzonderlijk daartoe bestemd doorschoten ex.

van den Prodromus, dat ik bij deze den aanwezigen le-

den ter inzage aanbied, aanteekening gehouden. Ik heb

begrepen, dat dit voldoende was, en dat het ter be-

korting van mijn verslag zou dienen , wanneer hierin

alleen de nieuwe en zeldzame indigenae vermeld wer^

den, of die waarnemingen der leden, waardoor op

eenigerlei wijze in de opgave van den Prodromus

eenige verandering werd te weeg gebragt. De exem-
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plaren, tot familien behoorend, door deu Hr. Cop

en den Hr. de Brdyn bewerkt, heb ik uit het bij

mij ontvangene afgezonderd met den wensch , dat die

H. H. bij Toortduring zich met die familien zullen

willen bezig houden, en dat zij ons deswegens zullen

willen berigten.

Arabis arenosa Scop. Een, door den Hr, Abele-

ven , op de Uiterwaarden bij Weert gevonden en voor

het Herb, ingezonden , exemplaar bevestigt het ver-

moeden, dat deze plant eene advena is uit de Rijn-

streken, eene omstandigheid die haar, mijns bedun-

kens , voor als nog en tot zoo lang zij , in grooter aan-

tal, zich langs onze rivieren zal hebben verspreid,

als niet inlandsch moet doen beschouwen.

Trifolium incarnatum L. wordt , volgens opgave

van den Hr. Abeleven, als voeder verbouwd te Heu-

men en Beek bij Nijmegen. De plant is afkomstig

uit het zuidelijk Europa. In Italië wordt zij , volgens

getuigenis van Bartolomi
,

(Fl. Ital. Vlll. p. 181) wijd

en zijd verbouwd, en levert daar een voor het rund-

vee voortreffelijk voeder; of zij dit ook in ons Va-

derland doen zal , moet de tijd leeren. De uitkom-

sten, die men elders, b. v. in de Rijnprovincien
,

heeft verkregen, schijnen die uitkomst niet te be-

loven.

Het aantreffen van Anthyllis vulneraria ]3. mari-

tima in de duinen bij Terheyde en tusschen Sche-

veningen en Wassenaar deed natuurlijk de vraag op-

rijzen, of er genoegzame kenmerken te vinden wa-

ren, om deze plant soortelijk te onderscheiden. De



t

2 12

vergelijking der levende exx. met de afbeelding van

A. vulneraria in Storm's Flora XII. t. 52, leidde

tot een ontkennend resultaat. Ons medelid, de Hi-.

Abeleven beloolde toen A. vulneraria levend te onder-

zoeken. In afwachting van den uitslag, zij het mij

vergund op te merken, dat ook in Noord-Duitsch-

land het zonderling verschijnsel opgemerkt wordt,

dat deze plant bij ons vertoont, van namelijk op aan-

zienlijke afstanden der zeekust hare laatste binnen-

landsche groeiplaats te hebben, om in de zeeduinen

in eens weder in groote menigte en onder andere

vorm te voorschijn te komen. Hoewel in de berg-

achtige streken, vooral op kalkhoudenden bodem,

in Midden - Duitschlan ! menigvuldig aantetreffen
,

komt zij ]'eeds in Westphalen, volgens von Bönsig-

HAUSEN, slechts hiei- en daar voor, om bij ons alleen

bij Nijmegen gevonden te Noorden. Wat de sooite-

lijke onderscheiding der duinplant betreft, zoo kan

de hoogere, ncderliggende, meer behaarde stengel

daartoe natuurlijk niet dienen:^ maar 'tis de vraag,

of de, door Reichesbach (Icon. Grit.) aan het zaad

ontleende, kenmerken standvastig zijn. Die schrijver

toch getuigt, dat hij de plant zes jaren lang heeft ge-

cultiveerd en standvastig bevonden en beweert, zeker

te regt, dat het zaad, dat in het geslacht Melilotus

zulke uitnemende kenmerken tot soortsonderscheiding

aan de hand heeft gegeven, zeer ten onregte in dit

en andere geslachten der Leguminosae is veronacht-

zaamd.

Libanotis montana All. Eene, in alle naburige
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Flora's tussclien lireupelhoiit aan rotsen en op steen-

achtige plaatsen in de nabijheid van rivieren voorko-

mende, plant is, bUjkcns eon ex., voor onze Flora ont-

dekt door den Hr. 7\ beleven in den Ooyschen waard

bij Nijmegen. Zij is in het oostelijk België, in de na-

bijheid der Maas en harer zijtakken, alsmede in som-

mige streken der Rijnflora , b. v. langs de Moezel , Nahe,

Ahr enz. eeiic nienigvnidig voorkomende plant, die

dus waarschijnlijk hare verspreiding herwaarts vindt

met het water dier rivieren, op wier uiterwaarden zij

ougetvi'ijfeld op méér plaatsen zal aangetroffen wor-

den, wanneer zij eenmaal behoorlijk onderscheiden is.

Filago spathulata Presl. Een ex. van F. germa-

nica, uit de omstreken van Nijmegen door den Hr.

Abeleven ingezonden, wekte de herinnering bij mij

op aan andere daarmede overeenstemmende inland-

sche exx., die ik bij de bewerking van dit geslacht,

na langdurige vruchtelooze pogingen om ze tot eene

andere soort te brengen, als F. germanica had be-

stemd. Ik geloof thans in mijne pogingen beter te

zijn geslaagd en heb de bedoelde specimina voorloo-

pig bestemd als F. spathulata Presl., behoudens

bevestiging dezer bestemming door het onderzoek in

vivo. Aangezien deze soort in Koch's Synopsis niet

voorkomt, is het nodig, de diagnosen van beide ver-

wante soorten hier medetedeelen :

F. spathulata Presl. Caule vulgo a basi ramoso,

superne dichotomo, foliis sparsis, subdistantibus,

planis, oblongo-spathulatis, obtusis, basin versus at-

tenuatis,capitulis 12-15, apice divergentibus, glome-



rulos hemisphaericos formantibus, involucro ovoïdeo,

peritagono, angulis acutis, tomento, cui iasidet, mul-

turn longiore, squamis elliptico-oblongis.

F.ge?^manicaL. Caule rarius basi ramoso, superne

dichotomo, foliis approximatis, appressis, undulatis

deorsumve involutis, oblongo-lanceolatis, obtusisacu-

tisve, mucronatis, capitulis 20-30, apice parum di-

Tergentibus, glomerulos sphaericos formantibus , in-

volucro ovoideo-obconico, pentagono, angulis parum

prominentibus, mediotenus tomento, cui insidet, im-

merso, squamis oblongo-Ianceolatis.

In Frankrijk schijnt F. spathulata even algemeen

te wezen als F. germanica. In Engeland is zij laat-

stelijk onderscheiden in de 3de uitgaaf van Babing-

ton's Manual. Ook bij ons moge dan voortaan de aan-

dacht op haar gevestigd worden.

Senecio erraticus Bertol. is ingezonden door den

Hr. Abeleven van Ubbergen bij Nijmegen en van Wa-

mel bij Thiel. Ofschoon naauw met «S. aquaticus

HüDS. verwant, zoo zelf dat sommige schrijvers haar

als verscheidenheid aan die soort hebben willen toe-

voegen, is zij echter met eenige opmerkzaamheid en

oefening daarvan wel te onderscheiden , vooral wan-

neer men acht geeft op de veel kleinere bloemhoofd-

jes, voorts op de kortere straalbloemtjes, op de wijd-

uitstaande takken, maar vooral op den vorm der on-

derste bladeren, die in de diagnose van Koch zeer

naauwkeurig is opgegeven.

Hieracium cerinthoïdes (L.) Fr. (Monogr. p. 57;

E. Bot. t. 2370; Babingt. Man. 3 Ed. p. 193) is door
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den Hr. v. Hoven gevonden op eene muur regts van

de Maliebaan ia een steegje te Utrecht. Waarscliijn-

lijk eene vlugteliug uit naburige tuinen, die echter

déardoor niet aan onze opmertzaamheid mag worden

onttrokken, vooral wanneer het blijken raogt, dat

zij ter aangeduider plaats menigvuldig voorkomt en

zich dóar als ware 't eene blijvende woonplaats heeft

gevestigd. Onze Flora levert meer voorbeelden op

van planten, die in anderelanden rotsen bewonen en

zich bij ons op oude muren nestelen en eindelijk het

burgerregt schijnen verkregen te hebben; ik behoef

slechts aan Arahis alphia en Ger^ardi^ Linaria

Cijmhalaria ^ Hier^acium boreale ^ Aspleniu?}i Tri^

chomanes enz. te herinneren.

Carex tricostata Fr. is als inlandsche soort be-

vestigd door ex. aan waterkanten bij het Logement

de Zandhoeve te Naarden door den Hr. v. d. Sande

Lacoste aangetroffen; van C. prolixa zijn specimina

ingezonden , verzameld bij Rotterdam door den Hr,

OcDEMANS, bij Dordt door den Hr. van Hoven, op

het Funen te Amsterdam door den Hr. v. d. Sande

Lacoste, terwijl C, stricta in de meest uiteenloopen-

de vormen door laatstgenoemden is verzameld in de

veenen te Baambrugge. Ik mag niet nalaten de af-

deeling van dit moeijelijk geslacht, waartoe do ge-

noemde soorten behooren (de 2-stijlige met afzon-

derlijke mannelijke en vrouwelijke airen) bij herha-

ling aan de leden ter naauwkeurige waarneming en

inzameling voor het Herbarium aantebeveelen. Do

18
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inzendingen van het laatstverloopen jaar bewijzen, dat

dit geslacht door sommige leden met zorg wordt na-

gegaan; ik zou echter in het belang onzer Vereeni-

ging den wensch willen uiten, dat alle leden het even-

zeer mogten doen en dat bepaaldelijk zij, in wier

nabijheid hooge of lage veengronden in meer of min

gevorderden staat van ontginning zich bevinden, deze

oplettend mogten doorzoeken; zij kunnen zich ver-

zekerd houden van menige belangrijke ontdekking.

Behalve C yaradoxa , Davalliana ^ caespitosa en tuv'

fosa^ wier indigeniteit nog bevestiging behoeft, wacht

hen de ontdekking van C, cTiordorrJiiza ^ Guestpha-

lica j Boennighauseniana ^ loliacea^ microstachya

en andere soorten, die allerwaarschijnlijkst even goed

bij ons voorkomen als in de veenstreken van het

noordelijk Duitschland.

Psamma Baltica RS. De ontdekking dezer plant

bij de excursie van 1851 is reeds vermeld. Flügge

onderscheidde haar het eerst bij Swinemunde van Ps,

arenaria: zijne waarneming werd, edoch met twijfel,

door ScHRADER (Fl. germ. I. p. 223) overgenomen.

Latere waarnemingen bewezen, dat zij niet slechts aan

de Holsteinsche en Duitsche kusten der Oostzee, en aan

die van Schonen en Gothland voorkomt, maar ook

aan de kusten der Noordzee, en wel in Hannover en

Oldenburg en op de Noordzee-eilanden Norderney en

Borkum. In onze Flora werd het eerst van deze soort

melding gemaakt in de Bijvoegsels en Nieuwe Bijdra-

gen tot de Flora Belg. Sept. als gevonden op de eilan-
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den Rottum en Schiermonnikoog-. Latere waarnemin-

gen zullen moeten bewijzen, of onze plant op groei-

plaatsen tusschen die tamelijk verwijderde en de straks

vermelde bij Scheveningen voorkomt, 't geen men

voor als nog slechts voor waarschijnlijk mag houden.

Vermelding verdient nog de door Roeper (Zur Flora

Mecklenburgs 1844. II. p. 192.) geopperde meening,

dat P. Baltica een bastaard zou wezen van P. ar-e-

naria en Calamagrostis Epigeios^ eene meening,

die wij met te meer gerustheid voor rekening van

den, overigens hooggeëerden , schrijver mogen laten,

als zij op niet ééne stellige waarneming, maar alleen

daarop berust, dat P. Baltica in 't midden staat

tusschen die beide soorten, eene meening voorts

die met het voorkomen dezer plant in strijd is. P.

arenaria bewoont de Oost- en Noordzeekusten van

Noordelijk Europa, de kusten van Frankrijk, Enge-

land, Spanje, die der Middellandsche zee (Corsica,

Sardinië, Istrie, Italië)^ Calamagrostis Epigeios

wordt in alle Europeesche Flora's gevonden. Maar

bovendien beslaat A. Baltica , volgens getuigenis van

Meter (FI. v. Hannover p. 633), dikwijls uitgestrekte

velden, in wier nabijheid geen spoor van C. Epi-

geios te vinden is. De bij Scheveningen verzamelde

exx. groeiden daarentegen tusschen C. Epigeios
^

terwijl ik mij niet herinner, P. arenaria in de na-.~

bijheid te hebben gezien.
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Daarna geeft tie Conservator Herbarii het volgen-

de Verslag:

M. M.

Iq den toestand vau ons Herbarium hebben be-

langrijke veranderingen plaats gehad. In de eerste

plaats moet daaronder vermeld worden, dat het tot

dusverre daartoe in gebruik zijnde locaal door ver-

andering van eigenaar is moeten voorden verlaten en

dat hetzelve thans vervangen is door een niet minder

doelmatig en ruimer, terwijl de daarvoor vereischte

geldelijke uitgaven dezelfde zijn gebleven.

Ook in vorm onderging onze verzameling eene

groote verandering. Ten vorige jare werd ter tafel

gelegd , als voorbeeld , een begin van vorming des

stam-'herbariums en werd het voornemen te kennen

gegeven, om in den loop van dit jaar de doubletten

geheel af te scheiden van die voorwerpen, welke

bedoeld worden in hoofdstuk 5 Art. 47. sub a tot c.

Deze belofte is geheel vervuld , uitgenomen de familie

der Polygoneae en Cyperaceae, welke zich nog be-

vinden in handen van belangstellende Leden, maar

eerstdaags die bewerking ook zullen ondergaan. Die

schifting in blijvend herbarium en doubletten opent

thans het vooruitzigt, dat in den loop van het nu

volgende jaar eene geregelde uitzending van voor-

werpen aan de Leden zal kunnen plaats vinden, ter-

wijl het Stam-herbarium in vrije oogenblikken het

onderwerp zal uitmaken mijner verdere zorgen.



249

Tot onze verzameling van inlandsche planten wer»

den verschillende bijdragen gedaan, waartoe onder

anderen bijdroegen: de H. H. J. Groneman, Dr. C. M.

V. D. Sande Lacoste, Prof. M. J. Cop, R. Bondam, W.
G. Top, T. H. A. J. Abeleven, v. Hoven enz. bene-

vens de resultaten cener gemeenschappelijke excursie

na afloop der laatste Algemeene Vergadering, in de

omstreken van 's Hage gehouden. Wat daardoor ge-

baat is en gewonnen, daarvan heeft onze Voorzitter

bereids verslag gedaan.

Onze nog kleine verzameling planten der Nederl.

Overzeesche Bezittingen is aanmerkelijk uitgebreid

door de bijzondere medewerking van den Hoogleeraar

W. H. de Vrtese en door de ondersteuning van Dr.

R. B. V. D. Bosch. Wij bezitten thans de venale col-

lectie van den Heer Zollinger, waarin zeer belang-

rijke voorwerpen zijn en wat ons van Prof. de Vriese

en van anderen is toegevloeid, daarover zal waarschijn-

lijk straks een onzer medeleden , die daarover de ge-

schikste beoordeelaar is, u iets meer omstandig mede-

deelen willen.

Wat ons algemeen herbarium betreft, ook dit heeft

belangrijke aanwinsten gehad. Onder meer kleinere

bezendingen staat echter op den voorgrond eene

groote verzameh'ng van planten, ons toegezonden door

Dr. Rabenhorst, waarvan de voorwerpen authentieke

bewijzen zijn voor zijne Flora Deutschland's. Wordt

zijne toezegging vervuld , dan erlangen wij langza-

merhand die geheele Flora volledig en bezitten als-
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dan een goed punt van vergelijking onzer Flora met

die van Saxen.

Gewaagde ik daar straks van den veranderden vorm

onzer inlandsche verzameling' ;— van de Flora onzer

Overzeesche bezittingen en het algemeene herbarium

kan ik u mededeelen, dat daarin is gebragt eenvor-

migheid, orde en rangschikking, en zoo ik geloof

genoegzame bruikbaarheid. Ik heb gemeend voor-

loopig niet verder te moeten gaan , maar het in orde

brengen van het blijvende herbarium der inlandsche

plantensoorten op den voorgrond te moeten stellen.

Onze voorwerpen op houtazijn, hoofdzakelijk be-

staande uit hymenorayceten, blijven voortdurend dat

vocht als doelmatig aantoonen. Die verzameling

werd in het aPgeloopen jaar ook in haar uitwendig

aanzien verbeterd.

Gaarne erken ik, dat in den loop van een jaar

meer had kunnen worden gevorderd, dan ik u in

korte trekken heb medegedeeld. Ik moet echter

opmerken, dat een groot deel van den tijd aan ver-

plaatsing onzer verzameling en aan in orde brenging

van het daartoe gekozen lokaal is besteed.

Wat het gebruik van het Herbarium betreft; be-

halve dat verscheidene Leden daarvan gedeelten heb-

ben ontvangen ten gebruike en bewerking, is het

ook op de plaats zelve door menig lid en vreemden

bezocht : onder de laatsten zal ik slechts noemen de

H. H. R. Brown en Asa gray. Zij betuigden hunne

bijzondere belangstelling in deze verzameling, en
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noemden haar eenig in hare soort, als zijnde zij

niet, zoo als elders, eene tijdelijke gelegenheid tot

ruiling, maar bovendien eene blijvende bewaarplaats

van de bouwstoffen, die tot de zamenstelling onzer

Flora dienstbaar waren.

Nog ten slotte een enkel woord over onze boe-

kerij. Eenige geschenken Werden daarvoor van ver-

schillende zijden ontvangen. De schakels, die daarna

open bleven, heb ik uit eigene boekenkas aange-

vuld, zoodat thans voor onze Nederlandsche litte-

ratuur slechts weinige desiderata overblijven. - Ove-

rigens ontving de Vereeniging een bijzonder blijk

van belangstelling van een harer nieuwe Correspon-

derende Leden, den Heer Darlington, die ons de door

hem uitgegevene werken ten geschenke zond.

Reeds van verschillende zijden is mij de wensch

te kennen gegeven om bekend te zijn met den inhoud

onzer bibliotheek; ter voldoening aan dien billijken

wensch, zal ik dit verslag eindigen met eene op-

gave der titels van de boeken over de Nederlandsche

Flora , welke wij bezitten , in i'angorde van den tijd

der uitgave:

4581 M. DE LoBEL Rruydtboeck oft beschrijvinghe

van allerlei ghewassen. Antvs^. bij Plantyn. fol.

1644: Remb. Dononaeus Cruydtboeck, volgens syne

laetste vei'beteringe, enz. Antw. fol.

1670 P.NvLAiNDTdeNederlandtse Hei'bar^us ofKruydt-

boeck. Arast. bij M Dooi-nick, 4°.

— Editio alter-a. ibidem bij M. Doornick,

12o. 1673.



1670 P. Nylakdt Editio tertia. ibidem bij M. de Groot,

12^. 1680.

Editio quarta. ibidem bij de Wed. M. de

Groot, 4o. 1682.

1671 A. Mdrting Ware oefening der planten, 4°.

Leeuwarden bij Rintjes.

'

—

Editio altera. Amst. bij J. Rieuwertsz,

40. 1682.

1681 de Vera antiquorum herba Britannica,

4°. ibid, apud H. Sweerts.

1687 P. Herman Horti Academici Lugduno-Batavi

Catalogus, 8^. Lugd.Bat. apud C. Boutesteyn.

1698 Steph. Blankaaet den Nederiandschen Herba -

rius ofte Kruid-boek. Amst. bij J. ten Hoorn
,

12o. lis.

— Editio altera, ibidem bij N. ten Hoorn
,

12o. 1714.

— ' tertia. Romae apud F. Gonzagam. Oc-

tavo minor, 1727.

1701 A. Pars Index batavicus of Naamrol van de

Batavise en Hollandse Schrijvers. Leiden bij

A. de Swart, 4°.

1702 Aegid. de Koker Plantarum usualium horti me-

dici Harlemensis Catalogus, 8°. Harlemi apud

W. van Kessel.

1709 J. CoMMELiNi Catalogus plantarum indigenarum

Hollandiae, 8°. minor, editio secunda. Lugd.

Bat. apud J. A. Langerack.

1720 H. Boerhaave Index alter plantarum
,
quae in

horto Acad. Lugd. Bat. aluutur, 4°. Lugd,

Bat. apud P. van der Aa. bis.
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1720 H. BoEEHAAVE Idem liber cum aiictoris auto-

grapho.

Editio altera. 1727. 4°. Lugd.Bat. apud

J. Tan der Aa.

1757 C. LiKNAEos Hortus Cliffortianus. Amst. fol.

1745 D. DE GoRTEFx Joh. fil, Flora Gelro-Zutphanica,

etc. Harderovici, 8°.

1757 Idem liber ia charta mcliore. Accedit:

Appendix Florae Gelro-Zutphanicae, 8°.

Harderovici apud J. Moojen.

1760 D. Meese Flora Frisica, 8^. Franeker bij J.

Brouwer,

1766 M. W. Schwencile Kruidk. beschrijv, der in- en

uit-landsche gewassen, enz. 8°. 's Hage bij

J. van Karnebeek. bis.

1767 D. de Gorter Flora Belgica, 8». Trajecti ad

Rhen. apud A. a Paddenburg.

Idem liber, quod auctor cum auto-

grapho fratri suo misit, Theodoro de Gorter.

ld. liber: acceditSupplementum primum.

1779 A. LoosjES Pz. Flora Harlemica, 8. Haarlem

bij J. Tijdgaat.

1781. D, DE Gorter Flora VII Provinciarum Bekiio

foederati indigeua, 8°. Harlemi apud C. H.

Bohn et filium. his.

Flora Zutphanica, 8°, Zutph. apud J.

H. Louw.

1785 S. J. Brugmans Dissertatio de plantis inutilibus

et venenatis, 8°. Groning. apud P. Doekema.

1787 F. Ehrhart Beitrage zur Naturkundc und den
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damit Ycrwandten Wissenschaften, 8^. Han-

nover und Osnabr. bei Schmidt.

1788 S. J. VAN Gedss Plantarura Belgii foederati in-

digenarum Spicilegium, 8°. Harderov. apud

J. van Kasteel.

1814 J. L. G. DE Geer Plantarum Belgii confoederati

indigenaram Spicilegium alteram, 8°. Tra-

jecti apud J. Altheer.

1815 H. ScHDüRMAss Steehoten Kruidkuüdig hand-

boek, 8°. minor. Amst. bij J. C. Sepp en

zoon. 2 vol.

Idem liber. vol. 1.

1816 J. Kops Verhandeling, bevattende een overzigt

van den staat der voornaamste gewassen in

Nederland geteeld, 8°. Amst. bij P. den

Hengst en zoon.

1816 M. VAN Geuns Plantarum indigenarum in usum

sive medicum sive oeconomicum selectarum

index systematicus, 8°. Traj. ad Rb. apud

Hortulanum Acad.

1818 N. MrLDER Elenchus plantarum, quae prope

urbem Leidam nascuntur, 4°. Lugd. Bat.

apud S. et J. Luchtinans, cum adnotationi-

bus rass. doctiss. Pierot.

Idem liber cum adnotationibus mss.

doctiss. R. B. van den Bosch et F. Dozy.

Idem liber cum adnotationibus mss.

doet. J. H. Molkenboer.

1820 Pi. AVesterhoff descriptio botanica 20 planta-

rum soli Groningaui, 4°. Groningae.
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1821 H. C. VAN Hall Specimen botanicuin , cxliibens

Synopsin Graminum indigenanim, etc. S^.

Traj. ad Rh. apud O. J. van Paddenburg. hls.

1825 Initia Florae Groninganae, etc. Groningen bij

Oomkens, 8°. his. ter.

1825 H. C. VAN Hall Florae Belgii Septentrionalis,

vol. 1. 8°. Amst. bij J. C. Sepp en zoon.

1826—28 J. A.B. Kutper van WSschpenning Eeiste

en tweede Naamlijst van zigtbaar bloeijende

|L planten, welke in de omstreken van Breda

^ gevonden worden, 8°. Breda bij F. P. Sterk.

1832 F. A. G. MiQUEL en M. Dassen Flora Belgii Sep-

tentrion. vol. H. parsl. 8°. edidit, emenda-

vit et praefatus est H. C. van Hall. Amst,

bij J. C. Sepp en zoon.

1834 Algemeene Konst- en Letterbode, N°. 8. 13.

14, enz. , bevattende de Naamlijsten der Li-

teratuur van de Nederl. Flora.

1856 H. C. VAN Hall Flora Belgii Septentr. vol. U.

pars 3. 8°. Amst. bij J. C. Sepp en zoon.

1837 F. A. G. MiQDEL Disquisitio Geographico-bota-

nica de plantarum regni batavi distributio-

ne, 8<>. Lugd. Bat. apud P. H. van den

Ifeuvell.

1837 F. A. G. MiQüEL De Noordnederlandsche ver-

giftige gewassen, 8<^. Amst. bij C. G. Sulpke.

1838 J. F. Hoffmann Bijdrage tot oplossing der vraag:

is Lerana arrbiza Auct. eene standvastige on-

derscheidene soort ,
8°. Leiden bij S. en J.

Luchtmans, met des schrijvers handschrift.
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1859 J. E. V. D. Trappen Herbarium vivum of ver-

zameling Tan gedroogde voorbeelden van

nuttige gewassen, enz. 8°. Haarlem bij de

Erven V. Loosje?.

1840 J. J. Brijinsma Flora Frisica, 8°'. Leeuwarden

bij W. Eekhoff.

1840 J. H. MoLKEKBOER et C. Kerbert Flora Leiden-

sis, 8°. Lugd. Bat. apud J. W. v. Leeuwen.

1841 H. C. VAN Hall Nieuwe Bijdragen tot de Neder-

landsche Flora, 8°. Ie stuk.

1841 F. DozT Bijdrage tot de Flora Leidensis, 8°.

(1843) Tweede Bijdrage tot de Flora Lei-

densis, 8°.

1841—4o R. B. VAN DEN Bosch Enumeratio plantarum

Zeelandiae Belgicae indigenarum, 8°. Acce-

dunt: Enumerationes altera et tertia.

1843 P. M. E. Gevers Deynoot Flora Rheno-Trajec-

tina, 8°. minor, ültraj. apud N. van der

Monde.

1844 C. M. V. D. Sande Lacoste Bijdrage tot de Bryo-

logie van Nederland, 8".

ld. liber cum adnotationibus mss. auct.

1844 F. DozY en J. H. Molkenboer Bijdrage tot de

Flora cryptogamica van Nederland, 8°. Ley-

den bij S. et J. Luchtmans, 3 vol.

1845 R. Bondam Flora Campensis, 8°. Kampen bij

G. C. J. Fels.

1846 Catalogus Herbarii in usum societatis Vereeni-

ging voor de Ned. Flora ab anno 1845

—

1846 collati, 8o. bis.
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1846 Statuten der Vereeniging voor de Nederl. Flo-

ra, 8°. Leyden bij H. R. de Breuk.

1846 F. DozT en J. H. Molkenboer Novae fungorum

species, 8°. Lugd. Bat. apud S. et J, Lucht-

mans.

1846—51 Jaarlijksche Verslagen der Vereeniging

voor de Nederl. Flora.

1847 Catalogus Herbarii in usum Societatis Vereeni-

ging voor de Nederl. Flora, ab anno 1846

—

1847 collati, 8°. his.

1848 P. M. E. Gevers Detnoot en T. H. A. J. Abe-

leven Flora Noviomagensis ,
8°. Nijmegen

bij D. J. Haspels.

1848 F. J. J. V. Hoven Flora van 's Hertogenbosch ,
8°.

Heusden bij A. F. G. de Pineda.

1849 R. Bondam en W. G. Top Jz. Flora Campen-

sis, 4°. Kampen bij de Gebr. Fels.

1849 R. B. V. D. Bosch Tweede Bijdrage tot de Al-

gologische Flora van Nederl,, S°, bis.

1850 Prodromus Florae Batavae, vol. I. et vol. H.

pars I. 8°. Lugd. Bat, apud J. Hazenberg

C. fil

1851 C. A. J. A. Oddemans Bijdrage tot de kennis

der Schimmelplanten, vi^elke zich somtijds

in hoendereijeren ontwikkelen, 8°. Overdruk

uit het Nederl. . Lancet , 2e serie 6e jaarg.

No. 9.

1852 J. G. H. RoMBOüTS en J. J. F. H. T. Merkus

Doornik Flora Amstelaedamensis ,
8°. Traj.

et Amstel. apud C, v, d. Post et C. G. v. d. Post.
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MSS.

1601 C. Clusids Historia rar. plant. Antw. Excerpta
^

quatenus Floram spectant.

1601 Hadr. Jckii Phalli ex fungorum genere in Hol-

landiae sabuletis passim crescentis descriptio

et ad Tivum expressa pictura. Lugd, Bat.

apud J. Orlers.

1633 A, VoRSTius Index plantarum indigenarum, etCc

Lugd. Bat., 8°. apud Elzevier.

Ejusdem libri, synonymia ad Gorteri

synonyraa in Flora 7 Provinciarum redac-

ta, allatis auctoritatibus.

Ejusdem libri reductus ad numeros

Florae Belgii Sept. auctore H. C. van Hall.

1760 C. F. RosERTHAL Flora Belgica, 8°. üpsaliae.

Excei^pta ex Amoenitatibus Academicis

Car. Linnaei^ t. 6. p. 44—63.

De Heer Korthals brengt de volgende opmerkin-

gen 5 tot de planten-verzameling betrekking hebben-

de in het midden :

Hl, M.

Ten gevolge der vroeger gemaakte bepaling zijn

de Nederlandsch-Indische gewesten in onzen vi^erk-

kring opgenomen en werd het dus belangrijk om

ook gewassen van deze oorden te bezitten en te be-

ginnen met al hetgene leiden kon, om ook eenmaal
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eene Flora van onze bezittingen in de West- en Oost-

Indiën te kunnen geven. Op dit oogenblik zijn

de vs'einige voorwerpen, die vroeger bestonden en

aan de Vereeniging door den Heer Molkenboer ge-

schonken waren, aanzienlijk vermeerderd door de

geschenken van de Heeren v. d. Bosch en de Vriese.

De eerstgenoemde heeft aan de Vereeniging de ge-

kochte verzameling van den Heer Zollinger gegeven
,

waarin bijna alle Indische farailiën door een meer

of minder aantal soorten zijn vertegenwoordigd en

zich zelfs enkele nieuwe bevinden. De meeste dezer

planten zijn van Java afkomstig; er bevinden zich

evenwel ook voorwerpen onder van andere eilanden,

Salayer, Sumbawa, Bali, Celebes [3Iakassar).

Flora's, die voor de kennis der verspreiding van de

gewastjen van groot belang zijn en bewijzen, dat

er bij eene groote overeenkomst van plantengroei,

tevens eigene soorten op deze eilanden voorkomen.

Daarenboven zijn deze gewassen belangrijk, omdat

zij van eilanden afkomstig zijn die Sumatra, Java,

aan het meer onderzochte Timor aansluiten en dus

den overgang tot Nieuw- Guinea vormen, dat door

ZiPPELios en vele Fransche Kruidkundigen doorzocht

is. Ik zal u op dit oogenblik niet bezig houden met

eene opnoeming of optelling van soorten dezer ver-

zameling, doch alleen opmerken, dat er, behalve

de nieuwe, ook eenige zeer opmerkelijke vormen,

Buttneria, Monentiles, Cithrosma, Cardiopferis

onder zijn.

De door den Heer de Vriese vereerde verzameling
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bevat door ons corresponderend lid verzamelde ge-

wassen, welke in de Plantae Junghuhnianae zijn

of zullen beschreven worden. Zij hebben dus eene

oorspronkelijke waarde, als middelen ter vaststelling

der soorten en ter kennisneming van hetgeen de

schrijvers bij de beschrijvingen hebben voor oogen

gehad. De inzage der Plantae JungTiuhyiianae zal

u in de gelegenheid stellen de grootte van dit ge-

schenk te beoordeelen , en doen zien dat hetzelve als

een der grondslagen voor eenen verderen arbeid

van het hoogste belang is. De daarin reeds beschre-

vene gewassen behooren tot verschillende familien,.

die rijk aan soorten zijn. Het aantal aan ons ge-

schonken voorwerpen is als middel van onderzoek

belangrijk ; door de plaatsen op welke zij verzameld

zijn, krijgen zij eene nog aanzienlijkere waarde. Het

westelijk Java was door vroegeren tamelijk onder-

zocht, er bleef echter eene groote witte vlak op dit

eiland bestaan, beginnende van Cheribon ^ deze on-

bekende streken zijn ook door den Heer Jukghühn

bezocht, en daardoor hebben wij dus niet alleen

planten van West- maar ook van Oost-Java en

vormt zich een tusschenband die naar Balie overgaat.

De inzage van deze planten heeft mij doen onder-

stellen, dat Java in zijne lengte in drie deelen valt,

die elk eenige haar eigene gewassen heeft en het mij

voor de kruidkunde gewigtig doet voorkomen, om
de Oostelijke streken, even als vroeger de Weste-

lijke meer bepaald te onderzoeken.

Het reeds door Jokghuhs geleverde kan daarbij als
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uitgangspunkt dienen, en eene wijzing op het nog te

doene leveren. Hopen wij, dat de vlijtige belanglooze

bewerkers de kracht en lust behouden , om de nog

overige gewassen even zoo te ondeizoeken
, en dat

zij niet terug deinzen voor de door aantal of door

moeijelijkheid van onderzoek afschrikkende famihen.

Zij hebben zich nu reeds den dank der kruidkun-

digen verworven, en wat meer zegt, zij kunnen het

bewustzijn hebben tot de uitbreiding cener tak van

menschelijke kennis te hebben bijgedragen. Wij,

mijne Heeren, kunnen voor het eerste de tolken zijn,

gijlieden zult er mede instemmen, om do gevers dank

te zeggen, en u gewis met mij verecnigen om onze

"verzameling aan hunne belanglooze, voor ons be-

langrijke, pogingen verder aan te bevelen, en het

Bestuur te verzoeken en te magtigcn den weige-

meenden dank en het verzoek der Vereeniging aan

hen over te brengen. Ik zal u niet vermoeijen met

eene opsomming van al het belangiijkc, dat onze

Vereeniging in deze verzameling bezit, doch alleen

u geluk wenschen , dat er nu gelegenheid bestaat om
kennis te kunnen nemen van de Nöde/^landsch-In-

dische Flora, en dat het daaraan ontbrekende door

i\en Heer de Veiese met vrijgevigheid en welwillend-

heid, inde aan zijne zorg toevertrouwde verzameling

voor eiken Kruidkundigen is opengesteld.

De Voorzitter bedankt de Heeren Molkenboer en

Korthals voor hunne mededeelingen , en betuigt aan

den Conservator, namens de Vergadering, den opregt-

slen dank voor de onafgebroken zorg aan het Her-

baiium en de Boekerij besteed.

19



De Heer de Bruys houdt daarna ecne bijdrage

ever het geslacht Rumex, opgehelderd doorlevende

en gedroogde specimina:

M, M'

Op onze te Velzen gehouden Vergadering heb ik

n specimina van eenige onzer Rumices doen zien , die

door mij in dien zomer waren ingezameld, en onder

welke zich nog niet beschreven vormen en voor

onze Flora nieuwe soorten bevonden, waarop ik

ter loops uwe aandacht gevestigd heb. Ik heb u

toen M. H. mijn voornemen te kennen gegeven, om
het geslacht Rumex meer bepaald na te gaan, en

u vervolgens de resultaten van dit onderzoek mede te

deelen. Gaarne had ik in deze bijeenkomst eene bij-

drage over Rumex willen doen, op dezelfde wijze, waar-

op ik dit vroeger over Polygonum gedaan heb, ware

het niet, dat zich moeijelijkheden inde waarneming van

dit geslacht hadden opgedaan, die slechts dooi' lang-

duriger nasporingen uit den weg konden geruimd

worden, en waartoe, uit den aard van de meeste

soorten van dit geslacht, de drie verstreken zomers

ontoereikend waren.

Ik deed reeds vroeger bij de behandeling van de

Polygona opmerken, dat het eenige malen cultiveren

van afwijkende vormen eener plantsoort, met regt

geschikt is, om de waarde dezer afwijkingen te kun-

nen bepalen , en gevolgelijk eene meer bepaalde uit-

spraak omtrent het soortelijk der aanverwandte vor-
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men te kunnen doen. Dit cultiveren nu der Rumices,

indien het tot eenige uitkomst zal leiden, vereischt

eenen veel laugeren tijd , dan sints ik begonnen ben dit

geslacht meer bijzonder na te gaan, verloopen is. Als

overblijvende planten zijn de meeste onzer Rumices

eerst het ode jaar geschikt om tot waarneming en in-

zameling te kunnen dienen, en vereischt eene tweede

cultuur alzoo vijf a zes jaren. Mijne bijdrage kan

derhalve niet die volledigheid hebben, die ik wel

gewenscht had haar te willen geven, en zal zich

slechts bepalen tot het mededeelen van eenige bij-

zonderheden over enkele soorten. Eene voortge-

zette waarneming van dit, uithoofde van zijn natuur-

lijk karakter en het hybridéren der soorten, uit een

botanisch oogpunt moeijelijk, doch evenzeer merk-

waardig _§-e7zw5 zal, hoop ik, mij in staat stellen u

later vollediger mededeelingen te kunnen doen.

Ten opzigte van het inzamelen van Rumices moet

ik in het voorbijgaan opmerken, dat het verkrijgen

van volledige specimina, die onmisbaar zijn tot het

bepalen der soorten, met vele moeijelijkheden ge-

paard gaat. Immers tot een volledig exemplaar eener

Rumex-soort behooren wortelbladeren en vruchtdra-

gende steng, en daar men deze beide deelcn nimmer

te gelijkertijd aan dezelfde plant vindt, is men ge-

noodzaakt zijne eens waargenomen plant, op ver-

schillende tijden op te zoeken. Dit heeft, zoo als

u bekend is, eenige moeijelijkheid. Hieibij komt

nog, dat, daar Rumices gewoonlijk aan wegen en
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graspaden, hooilanden, aan slootkanten enz. groei-

jen, de stengels meestal worden afgemaaid, alvo-

rens zij ter inzameling geschikt zijn, dat is, vóór

dat zij rijpe vruchten dragen. Meermalen vond ik

mij hierdoor in mijn onderzoek teleurgesteld , en ben

ik daarom verpligt geweest, om sommige Rumicester

verdere waarneming in mijnen tuin over te brengen.

Het is niet slechts van belang om de wortelblade-

ren eener Rumex-sooit, en wel de eerst uitkomende,

in te zamelen , maar ook tevens om van de dwarsche

doorsneden van den wortelbladsteel afdrukken te

maken, daar de gedaante van dit deel bij het droe-

gen geheel verloren gaat, en deze bij de onderken-

ning der Rumices van groot belang is.

De kenmerken die men , tot nog toe , ter onder-

scheiding der Rumex-soorten bezigde, waartoe inzon-

derheid de vorm van de binnenste slippen van het

vruchtdragend perigonium , het al of niet korrel-

dragende dezer deelen, en de gedaante der bladeren

behooren, zouden volgens Fries minder standvastig

zijn, en bij eene en dezelfde soort dikwijls aan te

groote wijzigingen onderhevig zijn, dan dat zij ter

bepaling der soorten zouden kunnen dienen, en vol-

gens hem zoude het essentiële kenmerk in den vorm

van den wortel-bladstee! gelegen zijn, die bij de

onderscheidene soorten der afdeeling Hydrolapa-

thum eene verschillende gedaante bezit op de door-

snede.

Of dit kenmerk , aan den vorm van den wortel-
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bladsteel ontleend, bij de Rumices Ncmolapatlii van

evenveel gevvigt is, zegt Fries niet; alleen maakt hij-

bij Rumcx divaricatus L. van hetzelve tot onderschei-

ding dier soort gebruik.

Indien het evenwel die waarde voor de onder-

scheiding der soorten bezit, die Fries aan hetzelve

toekent, dan valt het niet te betwijfelen, dat het

ook voor de diagnose van de overige soorten der

evenzeer natuurlijke afdeeling Nemolapathum zal

kunnen dienen. Voor zoo ver mij bekend is, komt

hetzelve evenwel niet in de diagnose van eenige an-

dere tot die afdeeling behoorende soort voor, dan

in die van R. divaricatus L. bij Fries.

Dit kenmerk in het oog houdende, ben ik begon-

nen onze Rumices te onderzoeken, en heb ik getracht

op te sporen , in hoeverre het , in vereeniging met an-

dere kenmerken , zoude kunnen dienen ter betere on-

derscheiding van de bekende soorten en van talrijke

afwijkende vormen, inzonderheid van Rumex obtusi-

füiiiis en Rumex crispus. Mijn onderzoek heeft aan-

vankelijk tot uitkomst gehad, dat dit kenmerk bij

sommige vormen eenc bepaalde diagnostische waarde

heeft, zelfs dat het door cultuur zich standvastig

heeft betoond te zijn. Bij andere vormen is mij

evenwel die waarde nog niet zoo duidelijk gebleken,

ofschoon ik er niet aan twijfel, dat dit meer biolo-

gische kenmerk voor de diagnose der Rumices van

belang zal zijn. Latere waarnemingen zullen dit nog

moeten bevestigen.

Ilct zij mij vergund uwe aandacht te bepalen op
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de kenmci'kcD , waarop vroeger de diagnosen der

Rumices gegrond waren , en wel vooreerst op de

calli der binnenste slippen van het vruchtdragend

perigonium. Wanneer wij de calli zien ontbreken

op de perigoniaalslippen van Rumex-soorten, die

in den regel calli ferae zijn , en daarentegen bij Ru-

mices met perigonia ecallosa soms calli op de slip-

pen van het bloeradek waarnemen, zoo als dit met

R. Hydrolapathum , R. Hippolapathum Fr. R. cris-

pns en R. domeslicus Hartm. het geval is, dan zoude

hieruit wel blijken, dat dit deel van geene waarde

voor de diagnose ecner Rumex-soort kan zijn. Dit

geldt, voor zoo ver de waarnemingen reiken, even-

wel niet in dezelfde mate voor de beide afdeelingen

Hydrolapathum en Nemolapathum. Fries zag R. Hy-

drolapathum HcDS. en R, crispus L. met valvulae

ecallosae, daarentegen R, Hippolapathum Fr. en R.

domesticus Hartm. met valvulae callosae. Reiches-

BACH nam laatstgenoemde plant met korreldragende

en naakte klepjes aan hetzelfde specimen te gelijk

waar. Van geene der, tot de afdceling Nemolapathum

behoorende, species is het mij evenwel tot nog toe

gebleken, of de calli ooit geheel ontbreken; ten min-

ste heeft geen auteur van eenen ecalleusen vorm

van eene dezer soorten gewag gemaakt, en heb ik

onder de duizende door mij onderzochte specimina

dezer soorten , nimmer een exemplaar met valvulae

ecallosae aaugetrofièn; wel daarentegen heb ik de

calli op twee der klepjes zien ontbreken, het voorste

klepje was steeds korreldragcnd. Het a! of niet voor-
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handen zijn van calli kan alzoo nimmer een kenmerk-

ter onderscheiding zijn, daar zij bij de Rumices Ne-

molapatlii nimmer schijnen te ontbreken. Bij deze

laatstgenoemde, waar de callus een constant deel is,

kan deszelfs vorm , in vereeniging met andere ken*

merken, tot onderscheiding der soorten bijdragen.

De callus te weten, die niets anders dan cenc meer-

dere ontwikkeling van de middennerf van het klepje

is, is of meer rond of meer langwerpig en van den^

nervus medianus als 't ware afgebroken , of wel be-

staat de callus in niets anders, dan in het onderste

meer dikkere gedeelte van de middennerf, zoodat hij

in den nervus medianus attenuatus is. Dit kenmerk

vond ik bij de door mij waargenomen vormen con-

stant, en coïncideerde volkomen met andere ken-

merken. Zoo b. V. heb ik bij de aan R. obtusifolius

verwandte vormen waargenomen, dat bij die, waar

de callus in de middennerf attenuatus is, de bloe-

men kort gestoeld, tegen de steng aangedrukt, de

binnenste klepjes van het perigonium weinig getand
,

kraakbeenig, de vruchten grooter en breeder zijn.

Waar integendeel de callus rond en als 't ware van-

den middennerf afgebroken is, vindt men de bloe-

men lang gestoeld, wijd uitstaande, de klepjes sterk

getand, vliezig, de vruchten kleiner en smaller.

Een deel, hetwelk men tot nog toe niet tot on-

derkenning der soorten gebezigd heeft, is de vrucht.

Hoewel de gedaante dezer, op verre na , niet die ver-

scheidenheid vertoont, zoo als wij die in het aanver-

wandtc genusPolygonum waarnemen, en er zelfs oogen-
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schijnlijk geen verschil tusschen de vruchten tier on-

derscheidene soorten bestaat, zoo is het mij evenwel

gebleken, dat deze, ofschoon niet zeer in het oog-

vallende, evenwel duidelijke en constante wijzigin-

gen in vorm vertoonen. Daar de vrucht bij alle Rn-

mices een achenium triqueteris, zoo is het bepaal-

delijk de gedaante der zijden, het vlakke, uitgeholde

of bolle van dezelve en de randen, die hier in dit

opzigt in aanmerking komen.

Een ander, meer biologisch kenmerk, hetwelk mij

voorgekomen is zeer karakteristiek te zijn, is de wijze

waarop de evolulio vernalis der bladeren plaatsheeft»

Dit is inderdaad zoo kenmerkend en standvastig, dat

ik aan deze wijze van ontwikkeling der eerste wor-

telbladeren, in vereeniging met het kenmerk aan den

wortelbladsteel ontleend, gemakkelijk mijne verschil-

lende vormen kan onderscheiden.

RÜMEX MAXIMUS Schreb.

In den nazomer van het vorige jaar een opzet-

telijk nitstapje tot het opsporen van Rumex maximus

en Hippolapathum gedaan hebbende, ben ik er in ge-

slaagd om de eerstgenoemde plant, op de door den

Heer V. D. Sakde Lacoste aangegeven groeiplaats, te-

rug te vinden. De plant was reeds in een ver gevor-

derd tijdpeik, daar ik slechts 2 nog vruchtdragende

stengen, van welke evenwel reeds een groot gedeel-

te der vruchten was afgevallen , vond. De overige

stengen, waaraan zich gcene vruchten meer bevon-
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tien, lagen vlak legen den groncl. Uit, de oksels der

vroegere sLengbladeren hadden zich aan deze stengen

nieuwe knoppen en wortels gevormd. Eenige van

deze, doorliet ter weerszijden afsnijden der steng-ge-

ledingen verki'egen jonge plantjes, alsmede een paar

andere meer ontwikkelde, doch kennelijk op dezelfde

wijze ontstane, zijn door mij medegenomen, om ze

verder te cultiveren. Eene dezer planten heeft zich

dezen zomer fraai ontwikkeld , hebbende de steng

eenc hoogte van 61 rijnlandsche voeten , terwijl eene

tweede plant eene steng van 41 voet maakte. Het was

mijn voornemen geweest u, M. H. deze plant, die wel

lot onze zeldzaamste indigenae behoort, op deze Ver-

gadering te vertoonen , en er tevens ter vergelijking

bij te voegen , levende specimina van R. Hippolapa-

ihum Fr. en R. Hydrolapathum Hüds. Deze plan-

ten door mij in potten gecultiveerd wordende, ver-

cischtten een' bijzonderen toestel , om ze onge-

schonden naar Leyden te kunnen doen vervoeren.

Door een misverstand was deze toestel niet geschikt

tot vervoer dezer planten, zoodat ik ze tot mijne

groote spijt niet ter dezer plaatse konde brengen.

De reden waarom ik u te gelijk met R. maximus

ook den R. Kippolapathum on R, Hydrolapathum

wilde doen zien, was deels om velen uwer, die de

eerstgenoemde plant niet in vivo hebben gezien, met

dezelve bekend te maken, hoofdzakelijk echter om
de vcrwandtschap aan te toonen , die R. maximus eu

tut R. Hippolapathum en tot R. Hydrolapathum heeft,
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daar hij juist op cene zeer merkwaardige wijze het mid-

den tusscheii bcidi^ laatstgenoemde houdt. In de plan-

tenwereld is dit nu wel een zeer gewoon verschijn-

sel , dat eene species, in kenmerken het midden houdt

tusschen twee andere soorten; maar wanneer die

lusschen-species het algemeen karakter van species,

dat is, om zich met hare kenmerken, door zaden

te vermenigvuldigen mist, dan dunkt mij, bestaat er

wel cenige rede om dien tusschenvorm niet voor

eenc species, maar voor een bastaard-individu, voort-

gesproten uit die species tusschen welke het in het

midden staat, te moeten houden.

Om deze rede, meen ik Rumex maximus voor

geene soort, maar voor cene hybride en wel van

R. Hippolapathum en Hydrolapathum te moeten

houden. De gronden waarop deze meening rust,

zullen u uit het volgende blijken.

Bij de bewerking der Rumices van het herbarium

der Vereeniging voor den Prodromus, trok het mijne

aandacht , dat bij de twee door den Heer v. d. Sande

ingezondene stukken van specimina van R. maximus,

een groot gedeelte der perigonia was afgevallen, en

los in het blad papier iag. Reeds meermalen had

ik vroeger dit afvallen der perigonia, zoowel aan de

levende plant, als bij en na het droegen, bij onder-

scheidene Rumices, en wel bij alle de van onze ge-

wone soorten afwijkende vormen, als ook bij Ru-

mex pratensis, waargenomen. Dit had mij toen aan-

leiding gegeven, om de vruchten inde perigonia te
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onderzoeken 5 en bleek het mij dat de meeste peii-

gonia niets bcvatteden^ dat in sommige een deel be-

sloten was, hetwelk den vorm ecner zeer kleine

vrucht had, doch geheel vliezig was, en bij eene ligte

drukking geheel plat werd, terwijl ik in enkele pe-

rigonia en wel in de buitenste , de langstgesteelde die

zich bij de centripetale evolutie der bloemen het eerst

ontwikkeld hadden, vruchten vond, die volkomen

gevormd schenen te zijn, doch bij het doorsnijden

uit niets anders dan uit het pericarpiura en het pe-

rispermium bestonden; bij enkele waren sporen van

een albumen aanwezig, bij niet éen, een embryo.

Van deze talrijke uitgezaaide vruchten, heb ik niet

cene enkele plant kunnen verkrijgen. Bij analogie

van hetgeen ik bij Polygonum omtrent hybride vor-

men had waargenomen, twijfelde ik geenszins, dat

deze afwijkende vormen van Rumex insgelijks hy-

bridae waren, welke meeniog ik door latere waai*-

nemingen meer bevestigd zag, en ten bewijze waar-

van, ik in het vervolg bepaalde waarnemingen hoop

te zullen kunnen mededeelen. Bitzelfde afvallen der

vruchten nu bij Rumex maximus, deed mij de vruchten

nader onderzoeken, en hetzelfde vinden, hetgeen ik

daar zoo even van andere Rumices mededeelde, te we-

ten, de vruchten steriel. Met het uitzaaijen dezer vruch-

ten ging het eveneens zoo ; niet eene enkele was opge-

komen. Het soortelijke bestaan van R. maximus werd

mij hierdoor zeer twijfelachtig, te meer daar ik bij

de door mij, op de aangewezene groeiplaats ingeza-

melde, en ook bij de gecultiveerde exemplaren de
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vruchten eveneens steriel vond (^). Mijne veronder-

stelling' dat R. maximus eene hybride vorm zonde

zijn, vind ik nog meer bevestigd, door de volgende

bijzonderheden.

lo. Het zeer beperkte voorkomen van deze plant,

daar zij hier te lande nog slechts op 2 plaatsen ge-

vonden is, en ook in Duitschland slechts hier en daar

op v^einigc plaatsen voorkomt. Ik kan mij niet voor-

stellen dat de omstandigheden, die de geographische

verspreiding eener plant bepalen, zich zoo zonderling

tot uiterst weinige plaatsen, die in ligging enz. nog

al merkelijk Terschillen, zouden beperken, indien R.,

maximus eene werkelijke species ware; maar is deze

zeldzaamheid mijns inziens eerder te verklaren uit

de hoogst toevallige omstandigheid, dat R. Hippola-

pathura en Hydrolapathum hybrideren, en aanlei-

ding tot het ontstaan van R. maximus geven.

Dat de plant steriel is, blijkt uit het in zeer wei-

nige specimina voorkomen van dezelve op de ver-

melde groeiplaats. Na verloop van eenige jaren toch

vond ik er niet meer planten dan de Heer v. d. Sande

er gezien had, terwijl naar de plaats te oordeelen, het

niet te denken was, dal zij door menschcn uitge-

loeid zouden zijn geworden. De beide vruchtdra-

gende en de weinige jonge planten stonden bij el-

kander, en wel zoo ver van een, dat zij op de bij de

(*) Later heb ik in Sturm, Deutsclilands Flora, gevonden, dat

de meeste der viuchten van Rumex maximus in Duitschland

insgelijks nitt tot ontwikkeÜDg komen, en stciiel zijn
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jongste dezer door mij waargenomene , en u reeds

medegedeelde wijze, kouden voortgebragt zijn gewor-

den. Had de plant zich door zaad kunnen verme-

nigvuldigen , dan zoude ik zonder twijfel meerdere

planten en op grooteren afstand van elkander aldaar

moeten hebben aantreffen.

2^. Eene tweede bijzonderheid is die , dat R.

maximus zoo merkwaardig juist het midden houdt

tusschen de R. Hippolapathum en den R. Ilydrola-

pathum. Van onze werkelijke species, ken ik er niet

eene^ in welke de kenmerken der beide naast ver-

wandte soorten zoo duidelijk terug te vinden zijn.

Het is in habitus, vormen cousistentie der bladeren,

gedaante van den petiolus, bloeiwijze, vorm der bin-

nenste perigoniaalsh'ppen, en der pericarpia van R. ma-

ximus, dat de respectieve vormen en kenmerkender

parentes zoo duidelijk terug te vinden zijn. Er is slechts

een kenmerk, waarin R. maximus van zijne vermoe-

delijke parentes verschilt, en dit is, de standvastige

meerdere hoogte. Dit verschil laat zich, dunkt mij,

genoegzaam verklaren, wanneer men het in verband

brengt met het ontbreken van het albumen en het

embryo in de vruchten. Tot de vorming van deze

toch wordt eene groote hoeveelheid dextrine, suiker en

proteïneverbindingen vereischt, welke nu niet gebe-

zigd wordende tot de ontwikkeling der vrucht, ge-

bruikt wordt tot vorming van weefsel, waardoor na-

tuurlijkerwijze de steng, de bladeren en andere dee-

len der plant grooter moeten worden.
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RÜMEX ACÜTÜS L.

Het is u bekend dat Lirnaecs in de 1ste editie

der Flora Suecica alle Rumices Nemolapathi Fries

onder deu collectieven naam van Rumex acutus

zamenvatte, later van deze den Rumex obtusifulius

en divaricatus afzonderde, doch evenwel nog eenen

R. acutus bleef onderscheiden, onder welken naam

hij voorzeker nu eene bepaalde soort zal bedoeld

hebben.

Deze Rumex acutus bleef lang een struikelblok voor

de scherpzinnigheid der schranderste botanici , en het

was alzoo niet te verwonderen, dat zij deze plant in

verschillende andere soorten van dit geslacht zochten.

Zoo houdt Wahlenberg in zijne Flora Carpathica

R. acutus synonym met R. obtusifulius. Later in de

Flora UpsaliensisetSuecica zoekt hij deze soort, op het

gevoelen van Ehrhart afgaande, die vele planten van

LiNNÉ zeiven kende, in R. Hydiolapathum Hddson.

Dat Rumex acutus niet in laatstgenoemde behoort

gezocht te worden, bhjkt volgens Fries hieruit,

dat Linnaeus door R. Hydrolapathum bepaaldelijk

R. aquaticus heeft bedoeld, ten minste te oordeelen

naar de opgave der groeiplaatsen van R. aquaticus op

zijne reizen. Naar een exemplaar, in het herbarium van

Linnaeus berustende, te oordeelen zoekt Smith haar in

R. Nemolapathum Eiirh. Doch ook dit vermoeden is

volgens Reiciienbach onwaarschijnlijk 1», omdat het

bekend is dat men op de juiste bepaling van de Lin-
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ueaansche exemplaren niet altijd kan rekenen en 2°,

omdat Ehrh. den R. Nemolapathum niet aldus zonde

genoemd hebben, indien die de R. acutus van den

meester geweest ware. Vroeger meende Fries den

R. acutus in zijne R. obtusifolius var. agrestis te

moeten zoeken ; doch later evenwel houdt hij het

voor uitgemaakt, dat de Rumex cristatus Wallr. of

de Rumex pratensis M. en K. de echte R. acutus

LiKN. is, zoo als reeds door Koen vermoed werd, daar

de R. acutus, die in den hortus te Upsal gekweekt

wordt, tot geene andere dan tot deze soort behoort.

Wat onze Floristen onder R. acutus bedoeld heb-

ben is, wat de oudere betreft, met geene zekerheid

te bepalen. Van Meese is het uit de diagnose, die

hij bij R. acutus aanhaalt, twijfelachtig of hij onze

R. pratensis voor oogen gehad hebbe , daar hij de bla-

deren cordato-ohlonga noemt, en het meest in het oog-

vallend kenmerk van R. pratensis, het acuminate der

bladeren, alzoo met stilzwijgen voorbij gaat, hetgeen

hij wei niet zoude gedaan hebben, indien zijne R.

acutus onze R. pratensis geweest ware.

Wat de Gorter betreft, is het zeer waarschijnlijk,

dat wij zijnen R. acutus voor den R. pratensis M. et K.

kunnen houden, daar hij de bladeren cord, oh-

Imiga acuminata noemt, en geen ander onzer in-

digene Rumices dit kenmerk, in vereeniging met de

valvulaegranlferae dentatae bezit. Ook zijne voorR.

acutus opgegevene groeiplaatsen ))op vochtige zan-

dige gronden " komt volkomen overeen met de stand-

plaats, waarop hier de R. pratensis gevonden is.
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In de Flor. Belg. Sept. vinden wij , behalve Meese

en de Gouter , als vinders van R. acutus vermeld

DE Beter, bij Nijmegen, Mulder bij Warmond en Bergs-

MA bij de Joure. Van de beide eerstgenoemde groei-

plaatsen heb ik de specimina niet kunnen vergelijken.

De Hoogleeraar Bergsma heeft mij zijn, bij de Joure

gevonden, exemplaar welwillend toegezonden^ dit

behoort kennelijk tot R. Hydrolapathum. Of de

door DE Beter en Mulder gevondene specimina van R.

acutus tot onze R. pratensis behooren, kan ik niet

zeggen, daar ik dezelve niet gezien heb; ik zal even-

wel deze exemplaren ter bezigtiging trachten te

krijgen.

Naar de bekende opgaven en de, in het Herbarium

der Vereeniging, voorhandene exemplaren te oordeelen,

schijnt R. pratensis niet zeer algemeen voorteko-

men, en is slechts door van Hall bij Baarn, door

Molkesboer bij Haarlem, door mij op onderscheidene

plaatsen rondom 's Hage en te Utrecht, en door den

Heer v. d. Sande Lacoste bij Dordrecht gevonden.

Aan de juistheid der bepaling van de specimina van

den Hoogleeraar v. Hall is, wegens de observatio,

die hij achter de beschrijving van R. pratensis, in

het supplement tot de Flora Belg. Sept. geplaatst

heeft, niet te twijfelen. Evenmin aan het specimen

van den Heer Molkenboek , ofschoon dit weinig ont-

wikkeld is. Mijne exemplaren, van welke ik ül. hier

een in vivo vertoon , vermeen ik met zekerheid tot

de genoemde soort te moeten brengen.

In den Prodromus heb ik, uit de Flora van 's Her-
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togcnboscl), ecne groci[)laats vermeld van R. j)raten-

sis. Het is mij echter gebleken , dat de dooi- den Heer

VAN Hoven t. a. pi. vermelde plant de R. pratensis

waarschijnlijk niet kan vt'ezen, daar in het Herbarium

der Vereeniging exemplaren van hem berustende zijn,

onder den naam van R. pratensis , bij Dordrecht ge-

vonden , ingezonden; deze nu zijn niets anders dan

specimina van R. sylvestris Wallr. Daar deze van

1848 dateren , en de Flora van 's Bosch reeds in

1847 in het licht is veischenen, zoude men de juist-

heid der diagnose van R. pratensis in de Flora van

's Bosch kunnen betwijfelen, en de aldaar opgegevene

groeiplaats dezer plant zoude alzoo moeten vervallen.

In het Herbarium der Vereeniging zijn ook voorhan-

den specimina als R. pratensis, door v. d. Sande Lacoste

enz. ingezonden; deze waren bij Amsterdam gevon-

den. Zij behooien evenmin tot deze soort, maar tot

R. obtusifolius. Daarentegen worden in het Herbar.

der Vereeniging gevonden specimina van R. praten-

sis, bij Dordrecht verzameld door den Heer v. d. Sande

Lacoste en ingezonden voor R. maximus.

De opgegevene groeiplaatsen van R. pratensis zijn

alzoo niet talrijk, hoewel deze plant veel menigvul-

diger voorkomen zal. Ik vond R. pratensis steeds

opvochtigen, zandachtigen grond, meest op bescha-

duwde plaatsen, en slechts 2 maal in hooiland, hier

evenwel minder ontwikkeld, zoodat bij ons ten minste

de naam van R. pratensis minder gepast is. Meestal

vond ik deze plant eenzaam groeijende, zelden meer

dan twee specimina. R. praUnisis is genoeg van R.

20
"
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-obtusifolius onderscheiden, docli wisselt hij nog al af„

De vorm van den wortelbladsteel op de doorsnede , is

half elliptisch , van boven vlak , aan het bovenste

einde een weinig zamengetrokken , slechts voor een

klein gedeelte flaauw gerand, aan het ondereinde op

het bovenvlak in het midden een weinig verheven.

Ook ten opzigte van R. pratensis, moet ik doen

opmerken dat de vruchten steriel zijn, bij het droo-

gen, afvallen: van al de gene, welke ik uitgezaaid heb,

is er niet eene opgekomen, om welke reden ik den R.

pratensis evenzeer voor eene hybride houd, en wel

voortgebracht uit de bevruchting van R. obtusrfo-

Jius door R. crispus. Nimmer heb ik zijne vermoe-

delijke parentes in zijne nabijheid gemist, meestal

groeiden zij door elkander. Rumex pratensis is veeï

hooger dan R. obtusifolius of R. crispus.

RüMEK CONSPERSUS Hartm.

Van deze, door Hartman onderscheidene soort, vin-

den wij in de Mantissa tertia van Fries de volgende

diagnose :

Laciniis 'perigonii fructiferi late cordatis^ sub-

denticulatis
^
graniferis ^ ramis 'paniculatis a]phyU

lis
^
foliis radicalihus oblongis , undulatocrispis

^

obtusis ^ hasi cordatis^ obliqueue ovatis
,

petiolis

supra planis^ superne d latei'e compressis^ cana-

liculato - contraciis.

In de Summa Scandinaviae is deze diagnose eenigzins

veranderd, en zegt Fries van de laciniae ))una granife-
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ra;" ook zijn volgens deze besclirijving de bladeren niet

undulato-crispa,en de bladstecien aUoen supra plant,

superne d latere compressi , niet canaliculatocon-

tracti. Deze Rumex houdt, als het ware, het midden

tusschen R. crispus en R. Hippohipathum; doch ver-

schilt volgens Fr[ES meer van R. Hippolapathum dan

van R. crispus, en gelijkt zelfs bloeijendc op R. ob-

tusifulius; vruchtdragende zijn vele klepjes abortivae.

In het herbarium der Vereeniging zijn specimina

onder den naam van R. conspersus voorhanden , door

de Heeren v. d. Sande Lacoste en Merkus Doornik,

op vochtige beschaduwde gronden bij Amsterdam

gevonden. Den Heeren inzenders komt het twijfel-

achtig voor, of deze plant de R. conspersus wel zij,

blijkens het vraagteeken op het etiquet te vinden. Ik

heb een exemplaar dezer plant naauwkeurig met de

diagnose van Hartman, en met door mij gevondene

exemplaren vergeleken, en twijfel ook zeer, of zij

wel tot R. conspersus behoort. Hartman noemt de

laciniae interiores late cordatae, hetgeen deze niet

zijn, zijnde zij wel hartvormig, maar niet breed

hartvormig, en duidelijk in eene punt verlengd, welk

kenmerk insgelijks niet aan de Ruinices Hydrolapathi

in het algemeen eigen is. Verder zijn de rami niet

aphylli, terwijl aan deze de habitus paniculatus ont-

breekt. Het kenmerk aan den bladsteel ontleend, is

hier natuurlijk niet met zekerheid na te gaan^ even-

wel komt het mij voor, dat dezelve van boven con-

tracto-canaliculatus moet gev^eest zijn. De gedaante

van het blad, bepaaldelijk de top, is niet te zien. R.
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conspcrsus groeit in aqaosis,en uiet in umbrosis hu-

midis.

Yoor Ruraex conspersus Hartm. moet ik de speci-

mina houden , die door mij in het herbarium der Ver-

eeniging zijn gedeponeerd. De laciniae zijn hier breed

hartvormig, evenwel alle korreldragend ; de rami

aphylli paniculati; de petiolus supra planus, superne

a latere compressus; de bladen langvi'erpig stomp met

hartvormige of scheef-eironde basis.

Daar volgens Fries R. conspersus Hartm. synoniem

is met R. confertus Willd., zoo is deze laatstgenoemde

naam op mijne specimina volkomen toepasselijk. Ik

vond deze plant op onderscheidene plaatsen aan den

kant van het kanaal bij 's Hage , aan andere grach-

ten dikwijls tusschen Glyceria spectabilis in het water.

Ook Rumex conspersus heb ik steeds steriel gevon-

den, zoodat ik hem insgelijks voor eenen hybriden vorm

moet houden. Hij moet dezelfde stamouders hebben als

R. pratensis en ontstaan zijn uit de fccondatie van

R. crispus door R. obtusifolius.

RUMEX LAEVIGATÜS Fjries.

In de Novitiarum Florae Sueciae continuatio Man-

tissa tertia, vinden wij eene aanmerking van Fries,

dat de Rumex conspersus Arechoug. (in Bot. Nol.

1840 pag. 22) van R. conspersus Hartman, verschilt,

en door de houding en doordien bij de eerstgenoemde

de binnenste klepjes van het perigonium hartvormig,

driehoekig en alle vruchtdragend zijn.
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Ia de Summa vegetabilium Scandin., zegt Fri£s,

dat door hem in Zweden eenen aan R. conspersus

Hartm. verwandten vorm is ingezameld geworden,

die de kenmerken van dezen bezit, doch door de

vademlange hoogte en den vorm der uiterst gladde

bladeren het naaste aan R. maximus komt. Fries ver-

moedt, dat deze plant deR. conspersus van Arechoüg

is, en zonder twijfel van Rumex conspersus uit het

herbarium normale, door HiRTMAN zelve bestemd,

verschilt.

Deze Rumex werd door Fries met den naam van

R. laevigatas bestempeld, en zoude later, wanneer

de door hem gecultiveerd wordende plant bloeide,

volledig beschreven worden.

Ofschoon voor zoo ver mij bewust is , Fries niets

naders over deze Rumexsoort bekend gemaakt heeft,

en mij alzoo eene volledigere beschrijving ontbreekt,

aarzel ik geenzins om deze specimina tot R. laevi-

gatus te brengen.

De plant van welke deze exemplaren genomen zijn,

vond ik in September 1847 , aan den kant van een

bouwland, bij het nieuwe kanaal te'sHage. Zij scheen

onderscheidene stengen gehad te hebben, van welke

Iwee nog rijpe vruchten droegen, de overige afgebro-

ken waren \ ook hadden zich aan de plant nieuwe

wortelbiaderen ontwikkeld, zoo als dit bij de meeste

Rumices dikwijls voor de tweede maal in het najaar

plaats heeft. Het was nietmoeijelijk in deze plant eenen

van alle onze indigene Rumices afwijkenden vorm te

onderkennen, zoo eigenaardig was harehouding^ ter-
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wijl ik dezelve tot geene beschreven Ramex-sooit

Itonde terug brengen, zijnde liet zoo even uit ¥mes

aangehaalde, mij toen onbekend.

Eenigen tijd later, heb ik deze plantin mijnen tuin

overgebragt en gedurende twee zomers kunnen waar-

nemen.

De diagnose die ik gemeend heb van deze plant

te moeten geven, is de -volgende:

Laciniis perigoJiii fructiferi hitej'ioribus cor-

dato-triangularihus ^ suhdenticulatis
^
graniferis,

ramis paniculatis^ laxis^ flexuosi» ^ inferne foliosis

^

fol. radicalibus ohlongo-lanceolatis , undulatis
,

acutiusculis y basi subcordatis vel ovaiis^ petialls

semiteretibu8 ^ supra planis^ superne breviter acute

marginatis ^ contractis.

. De wortelbladeren zijn langwerpig, lancetvormig

gegolfd, spitsachtig, aan den voet hartvormig of schuins

eirond. De onderste stengbladeren grooter, spitser,

en, even als de bovenste zeer lang uitgerekte steng-

bladeren, afhangende, allen eene gladheid bezittende,

die aan de plant een eigenaardig voorkomen geeft.

De steng is ^\ voet hoog, de takken slap, zeer lang

uitgerekt, bogtig, van onderen bebladerd, de bloem-

kransen verwijderd, digtbloemig.

R. laevigatus onderscheidt zich van R. conspersus,

aan welken hij het naast verwand is, behalve door

eene geheel andere houding, inzonderheid door den

vorm van den bladsteel, die bij R. conspersus ter zijde

plat gedrukt en aan de ondervlakte gekield is; vcr^

der door de gedaante der binnenste perigoniaal-slip-
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pan, die bij conspcrsiis breed, hartvormig, bij lae-

vigatus drielioekig-hartvormig zijn.

Bij R. laevigatiis zijn insgelijks de perigonia steriel
,

om welke leden, ik ook dezen voor eene hybride moet

liouden, en wel van R. sylv^stris Wallroth. en R.

erispus.

De voorzitter bedankt, namens de Vergadering, den

Heer de Brüyn voor deze belangrijke mededeel ing.

De rekening en verantwoording van den Thesau-

rier hebben plaats aan de daartoe benoemde commis-

sie, bestaande uit de Heeren J. Schudrman Stekho-

ven en L. H. Blse, welke aan de Vergadering be-

rigt, dat de toestand der geldmiddelen als gunstig

kan beschouwd worden, vooral wanneer men in aan-

merking neemt de aanzienlijke kosten, aan den on-

langs uitgegeven Prodromus Florae Batavae besteed.

Als plaats waar de bijeenkomst in 1853 zal gehou-

den worden, wordt gekozen Nijmegen^ en tot ho-

norairen president wordt benoemd de Heer T. H. A.

J, Abeleven aldaar.

De Heer Blse vertoont exemplaren van Coryne^

phorus canescensj op de heide gevonden, met geel

en violet-kleurige antherae. Dit verschil in kleur is

ook door andere Leden bij Dactylls^ Phleuni en Alo'

^ecM/'w* waargenomen, zonder dat men eenig soorts-

verschil daarbij kon opmerken. Hetzelfde lid maakt

de Vergadering ook opmerkzaam op eencn verschil-

lenden vorm van Climacium dendroidos met vrucht ^
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ia eene weide verzameld , door slankheid afwijkende

van de exemplaren dier soort, die in duingrond voor-

komen.

De Heer de Vriese spreekt over de onmiskenbare

overeenkomst, ja zelfs in sommige opzigten identiteit

van de Flora van Noord-Amerika met die van de

oude wereld en zelfs van Nederland. Hij toont die

identiteit aan, door eenige merkwaardige voorwerpen

uit het meer inwendige gedeelte van America, als

New England, New Mexico, the White Mountains,

New Hamshire, enz. b. v. Diapensia Lapponica,

Betlila nana , Arciostaphi/los Uva ursl , Myrica

Gale, en verder dooreen groot aantal planten, ook

eigen aan Nederland; onder welke er zijn, van welke

moeijelijk is aan te nemen, althans niet is te bewij-

zen , dat zij uit Europa door nienschen of dieren ,

door winden of stroomen zijn aangevoerd. De Lin-

naeaansche stelling, dat elke soort zich als uit een

middelpunt zou hebben verspreid, komt den spreker

onaannemelijk voor; hij houdt het daarentegen niet

voor onwaarschijnlijk, dat gelijke uitwendige omstan-

digheden dezelfde of overeenkomstige voortbrengse-

len konden doen ontstaan; voorts, dat het hier vooral

aankomt, op het bepalen der volkomene identiteit

van datgene wat men soort noemt , terwijl er in de

voorwerpen, tot eene en dezelfde soort behoorende,

vaak zoo vele overgangen zijn en verscheidenheden,

dat, als men uitging van eene strenge vergelijking,

men verschillen zou kuuueu aanwijzen tusschea
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planton, wulkc op eene en dezolfclu plok voorkomen.

Sproker meent echter, dat men in de natuurlijke his-

torie het, voor 't overige abstracte begrip van soort,

zoo als men dat thans praktisch in de wetenschap

bezigt, even als dat van soort, moet behouden en

blijven toepassen, omdat de wetenschap zonder dat

niet zou kunnen worden beoefend.

De Heer Hartmann bekomt het woord voor zijne

bijdrage tot de vegetatie van drooggomaaktcn grond

in de Haarlemmermeer en zegt:

M, M.

Tot die streken in ons vaderland, welke de aan-

dacht dor kruidkundigen tot zich getrokken hebben
,

behoort ongetwijfeld het terrein, dat vroeger door

de Haarlemmermeer bedekt was, en nu voor het

grootste gedeelte daaraan onttrokken, en tot droogen

grond gebragt is geworden. Het is mij onbekend,

of er reeds vele nasporingen op dat teirein gedaan

zijn, daar ik nergens eene opgave gevonden of ver-

nomen heb van de vegetatie die daar bestaat. Hot

zij mij daarom vergund uwe aandacht eenige oogen-

blikken te vestigen op deze vegetatie, hoe onvolledig

dan ook door mij \^ aargenomen, daar de tijd tot

het doen van nasporingen, door het ongunstige weder

in het voorjaar geheel verstreken was, zoodat ik

mij heb moeten bepalen tot enkele togtcu in den laat-

sten lijd bij droog weder.
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Het gedeelte van den grond , dat ik bezocht Iieby.

strekte zich uit in de rigting van het kanaal, ter

regterzijde van de Leeghwater naar de Meer. Door

het drooge weder was ik in de gelegenheid, om den

grond in alle rigtingen te kunnen onderzoeken, die

met enkele uitzonderingen op alle plaatsen, ruim

één uur gaans in de lengte, kon betreden worden^

terwijl verder in de nabijheid van dat gedeelte, dat

nog niet drooggemaakt was geworden,, de grond wee-

lier werd en het voortgaan belette. De grond die

ik waargenomen heb, is niet gelijkmatig, maar op

vele plaatsen zeer verschillend. Over het algemeen

is dezelve een vaste kleigrond , dat vooral opgemerkt

wordt bij het begin, waar de kanten verheven en

door blootstelling aan de lucht en zon sterk uitge-

droogd en hard zijn. De vegetatie is daar dan ook

zeer verschillend van die in de lagere gedeelten.

Langzamerhand wordt de grond lager en ook wee-

ker, dat op sommige plaatsen nog al aanmerkelijk is,

en door het veelvuldig voorkomen van de Typha's

zich reeds van verre doet kennen. Op sommige plaat-

sen in deze lagere streken is de grond, die voor het

grootste gedeelte uit wecken kleigrond bestaat, van

eene andere zamenstelling en los, vooral op droo-

gere gedeelten veel overeenkomst met veengrond heb-

bende.

Ofschoon het doel dezer mededeeling niet is, om eene

Geognostische beschrijving van den grond te geven,

zoo meende ik echter deze korte opmerkingen niet te

mogen achterwege laten, aangezien vele van die planten.
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die ik daar waargenomen heb, verschillen ten opzigtc

van den grond, waarop zij elders worden waarge-

nomen.

Wat de soorten der aldaar gevondene planten be-

treft, dit aantal is zeer gering naar de uitgebreid-

heid der streek. Ook behooren bijna allen, tot de

meest voorkomende, bijna geen tot de zeldzame-

re. Vele zijn vertegenwoordigers van moeras- of

veengrond, andere van vasten kleigrond. Ik heb

geene andere, dan Phanerogamen waargenomen, daar

en de tijd minder geschikt was tot het inzamelen

van cryptogamen, b. v. musci, en de grond zelve te

veel bedekt was met het pappus van eenige compo-

sitae , inzonderheid met dat der Cineraria palustris.

Slechts eene mossoort, Bryum caespititiiiin heb ik

daar in tamelijke hoeveelheid aangetroffen.

De aldaar door mij gevondene planten zijn:

Ranunculaceae.

Rananculus acris.

» repens.

» sceleratus.

forma Vi pollinari.

Cruciferae.

Nasturtium palustre.

Sinapis arvensis.

Capsella Bursa pastoris.

Alsincae,

Onagrariae.

Ëpilobiam hirsulum.

» parviflorum.

J> palustre.

Lythrarieae.

Lythrum Salicaria,

Umhelliferae,

Oenanthe Phellandrium.

Angelica sylvestris.

Stellaria media.

Malachium aqualicum,

Cerastium triviale.

Stellatue,

Galium uliginosutu.
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Compoiitae,

Eapatoriuin Cannabinum.

Tussilago Farfara.

Pelasites officinalis.

Isler Tripolium.

Slalricaria Chamomilla.

Cineraria palaslris.

Senetio vulgaris.

Cirsinm lanceolatum.

» palastre.

» arvense.

Carduus crispus.

Cenlanrea Cyanus. ^
LeontoJon aulumnalis.

Sonchus asper.

» arvensis.

Sola7ieüe.

Solannm Dulcamara.

Scrophularincac.

Scrophalaria Ehrharti.

Veronica Anagallis,

» » fit aquatica.

Ehinatithaceae.

Rhinanllins major.

Euphrasia Odontites.

Laliatae,

Galeopsis Telrahit.

Stachys palustris,

Primulaceae.

Samolus Valcrandi.

Plantagineae.

Plantage major.

» lanceolata.

Chenopodiaccac.

Clienopodium album.

Blilum rnbrura.

Atriplex latifolia.

Pohjgoncuc,

Rumex palustris.

» crispus.

j> Acetosa.

Polygonum pallidum ?

» Persicaria.

» aviculare.

Urticeae.

Urtica dioica.

Salicincac.

Salix aurila,

Alismaccac,

Alisma plantago.

Typhaceac,

Typha anguslifolia.

» latifolia.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus.

» elfusus.
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Jancns obtnsifloras. Agroslis vulgaris.

» lamprocarpos. Calamagroslis epigeios.

» compressus. Pliragtnites commaiiis.

» bufunius. Uolcus lanatus.

Avena saliva.

Cypcraceae. Poa anima.

» trivialis,

Carex mnricata. » angnslifolia.

Glyceria spectabilis,

Gramineae. » distans.

» aqnalica.

Alopecnrus agrestis. Dactylis glomerata.

» geniculatns.

Agroslis stolonifera.

fi, ^iganlea.

Het voorkoQien dier planten is zeer verschillend.

Eenige zijn in menigte voorhanden, sommige geheele

streken bedekkend, andere in afzonderlijke groe-

pen, terv^ijl de overige hier en daar verspreid voorko-

men. Als hoofdplanten mag men daar aannemen,

1°. Cineraria paliistris die overal verspreid, in groote

menigte voorhanden is, en op sommige plaatsen als uit-

gezaaid in een regelmatig bebouwden grond zich voor-

doet, zoo als gemeld, op sommige plaatsen den grond

met den afgevallen pappus tot op zekere hoogte be-

dekkend. Deze plant komt zoo wel op hooger als

lager gedeelten van den grond voor.

2^. Typha latifolia en angustifolia komen in de

lagere , vooral weeke gronden voor en dan op vele

plaatsen in groepen, gewoonlijk vergezeld van Na-

sturtium palustre ^ Oenanthe Phellandrium en

Ra7iu7iculus sceleratus. — Ru?nex palustris be-

vindt zich ook op de lagere, doch minder weeke

gronden benevens Epilohium. hirsutum^ die ook in
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menigte voorhanden, geheel digtbegroeide strceken

vormt.

Deze acht maken de hoofdplanten uit, van ande-

ren komen slechts enkelen voor.

Alle door mij gevondene planten behoorden tot de

gewone en meest voorkomende vormen, de eenige

afwijkende zijn die der Ranunculus sceleratus, die

daar als kleine vorm van een halve vinger, tot op die

van 2 voet lengte voorkomt, de bladverdeeling ech-

ter is bij allen dezelfde. Van Capsella Bursa pas-

torls komt eene vorm voor met zeer lange w-ortel-

bladen, en eene korte ineengedrongene steng, die bij

velen niet langer dan de wortel bladen is. Aster' Tri-

polium als zoodanig door mij opgegeven , heb ik

nog niet genoegzaam bestemd, daar de plant door

mij verzameld , nog niet ver genoeg ontwikkeld was
,

doch hoop ik deze verder te kunnen inzamelen en

nader daarvan mede te deelen.

Opmerkelijk is het, dat zeer vele familiën die elders

algemeen voorkomen, daar ontbreken, zoo als zulks

het geval is met de Boragineae ^ het genus Myoso-

tis bijna overal verspreid, heb ik daar geheel gemist,

niettegenstaande een naauwkeurig maar vruchteloos

ondeizoek.

Dat de Cyperaceae slechts door ééne species van

Carex vertegenwoordigd zijn, kan verklaard worden,

doordien tijdens mijn verblijf de tijd van hunne vrucht-

raaking reeds verstreken v/as, hoewel ik geene over-

blijfsels van die planten heb aangetroffen.

Ziedaar M. II. u kortelijk mijne bevindingen me-
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dcgedccld, ik hoop dat deze door anderen mogen

vermeerderd worden, en deze grond die nog zoo

weinig schijnt op te leveren, beter gekend worde,—
Vergunt mij nog eene kleine opmerking dienaangaan-

de gemaakt. Ongeveer twee jaren geleden vond ik

in de maand September, toen de grond nog niet zoo

ver drooggemaakt was als thans, eene Composita, die

door vergevorderden bloeitijd niet genoegzaam kon be-

stemd worden, maar welke ik voor eene Cichoracea,

de Cichoreum Intyhus hield: de plaats had ik naanw-

keurig aangeteekend , ten einde deze, in menigte daar

voorkomende plant later te verzamelen , thans is zij

geheel verdwenen en ingenomen door andere, vooral

Aqox Cineraria paliistris — iets, dat mij toeschijnt,

als bewijs te kunnen dienen, dat de grond nog niet

standvastig is, en de vegetatie vooreerst daar veran-

derlijk zal zijn , en het misschien van belang is la-

ter deze verandering na te gaan en te volgen. Moge

deze mededeel ing daartoe bijdragen en de Flora van

ons land door onderzoekingen in die streken verrijkt

woi-den.

Deze laatste opmerking van den Heer Hartmann is

ook door waarnemingen van andere leden bevestigd
;

Cineraria palustris groeide vroeger niet in den om-

trek van Leyden, zoo als blijkt uit de Flora Lei-

densis van de Heeren Kerbert en Molkenboer; na

de droogmaking van de Haarlemmermeer is zij eerst

te Warmond gevonden, en thans groeit zij zelfs tot

in de stad Leyden, terwijl de pappus bij Oosten
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wind in menigte in de lucht zweeft, en dit zelfde

verschijnsel ook van den 28 Junij tot 2 Julij dezes

jaars bij eene andere windstreek te Amsterdam is

opgemerkt. Even als de Cichorium Intyhus uit de

Haarlemmermeer is verdwenen , voert de Heer v. d.

Bosch aan , dat Hieracium Auricula en Sedum Bo-

loniense, vroeger in de nabijheid van Goes voorko-

mende, aldaar niet meer worden aangetroffen, en

deelt de Heer Kros mede dat Erythraea Utoralis

en yulchella van het eiland Ameland zijn verdwe-

nen, eene bijzonderheid die gewigtig moet gerekend

worden, en in gedachten gehouden bij de beoordee-

deeling der opgaven van groeiplaatsen , door vroegere

schrijvers over onze Flora.

De Heer Kros vestigt de aandacht op eene ziekte

van het koolzaad, waargenomen bij Veenhuizen,

Zuidbroek en Noordbroek, en vertoont exemplaren

van door ziekte aangetaste planten \ volgens sommi-

gen zoude de oorzaak zijn toeteschrijven aan een

tweevleugelig insect, Anthomia Br^assicae genaamd;

verder vermeldt hij, het eiland Ameland met een

Kruidkundig doel te hebben doorzocht, en eenige

planten, aldaar gevonden, voor het Herbarium der

Vereeniging te willen toezenden. De Heer van der

Sande Lacoste toont aan de Vergadering Lunularia

vulgai'is^ eene species der Hepaticae
,
gevonden bij

Amsterdam.

De Heer v. d. Bosch brengt eenige nieuwe inland-

sche Lichenes ter tafel en zegt;
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m. M.!

Het is door de bewerkers van het 2'lc stuk ,
S^e

deel der Flora Belg. Sept. opgeaierkt, ))dat Neder-

))land, bergen en rotsen missend, noch in korst-

)) mossen , noch in wieren , boven andere gedeelten

)>van Europa, rijkelijk bedeeld is."

Wanneer men, in den zin der schrijvers, laatst-

genoemde gewassen beperkt tot de rotsbewonende

grootere zeewieren, dan bevat hunne opmerking ge-

wis waarheid: vooral echter is zij op de korstmossen

ook thans nog toepasselijk, niettegenstaande het ge-

tal soorten dier familie in den Prodromus Fl. Batavae,

dat der in eerstgenoemd werk opgegevene met ruim

de helft overtreft. Het gemis aan rotsen en steen-

soorten van oudere formation is, tevens met het gemis

aan uitgestrekte hooggelegene wouden, de oorzaak

hiervan , en men mag met grond verwachten , dat die

Lichenen, die de hoogere bergen en de daar zoo-

wel , als aan de rotsige zeekusten van Engeland b. v.

en Scandinavië aanwezige graniet, basalt en kalk-

gesteenten bewonen, evenmin als die in de eeuwen

heugende wouden der hoogere gebergten en Alpen

verscholen zijn , nimmer binnen de grenzen onzer

Flora zullen worden aangetroffen. Wel is waar heb-

ben de, onderden naam van Hunnebedden bekende,

steenhoopen in Drenthe en de kalksteenen in het

Limburgsche, benevens de steenblokken , ter beves-

tiging der zeeweringen hier en daar gebruikt, eenige

soorten opgeleverd, die echter kunnen gerekend wor-

21
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den tot de Lichenenvegetatie der lagere bergstreke®

te behooren. Maar hoewel onze Flora ook ten deze

zich kenmerken moge, als die Tan een vlak kust-

land, zoo meen ik toch, dat meer dan één punt onze

opmerkzaamheid verdient. Zoo is het ongetwijfeld

belangrijk , dat zich bij de Lichenen onzer Flora het

verschijnsel herhaalt, 't welk reeds vroeger bij de Pha-

nerogamen opgemerkt werd, dat wij namelijk on-

derscheidene soorten bezitten , die voor de Flora va?i

midden-Europa in Engeland schijnen t'huis te behoo-

ren, en buiten dat land zich uitsluitend of bij voor-

keur zuidwaarts verspreiden. Voorbeelden daarvan

leveren b. v, : Parmelia Borreri Turn. , P. laevigata

Agh., P, Clementiana Torn., P. candicans Fr,,

Opegrapha dendritica Ach. , Lecanactis lyncea Fr. ,

Stigmatidium i^rassum Dubt enz., die, behalve ia

Engeland , tot nu toe slechts in Frankrijk , Spanje

en Italië, P. ^wreri^ bovendien hier en daar in het

zuidelijk Zwitserland en Oostenrijk, zijn aangetrof-

fen. Het, reeds vroeger geopperd denkbeeld eener

zeer naauwe phyto-geographische verwantschap der

westelijk-Europeesche Floras erlangt daardoor een*

nieuwen steun. Er is echter nog zeer veel te doen,

voor dat wij de gegevens zullen bezitten , om dien-

aangaande met zekerheid uitspraak te doen. Uit het

Lichenologisch gedeelte van den Prodromus zal blij-

ken, hoe weinige streken van ons Vaderland daartoe

de bouwstoffen hebben geleverd, en hoe van deze slechts

zeer enkele met de vereischte zorgvuldigheid zijn on-

derzocht. Moge het geen ijdele weusch zijn, dat
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voortaan het klein getal onzer leden , die aan de

Lichenen hunner omgeving eenige oplettendheid

schonken , zal toenemen , en dat ook zij , die

geene neiging gevoelen raogten, om ze naauw keu-

riger nategaan, aan de bedoeling onzer Vereeuiging

zulbn willen voldoen, door ze bij voorkomende ge-

legenheden te verzamelen, en voor het Herbarium in

te zenden. Ons allen toch is het daarom te doen,

niet slechts dat wij onze eigene studie , maar ook dat

wij die van anderen bevorderen, en zoodoende bij-

dragen tot de bereiking van het gemeenschappelijk

doel.

Bij de bewerking der Lichenen is het voorbeeld der

bewerkers van het eerste stuk gevolgd en is dus de

Cryptogamen-flora für Deutscliland van Rabenhorst

tot leiddraad gekozen: daar niet voorkomende soor-

ten zijn gediagnosticeerd , bij alle anderen is naar dat

werk verwezen. Wat de dispositie betreft, heb ik,

het voorbeeld der Flora Belg. Sept. volgend , aan die

van Fries in zijne Lichenographia Europ. reform, de

voorkeur gegeven 4 een werk, dat onmisbaar is voor

ieder die zich met deze moeijelijke en geheel eigen-

aardige plantenfamilie wil bezig houden. Behalve dit

werk heb ik veel gebruik gemaakt van Schaerer's

verschillende werken , vooral van zijne Enumeratio

crit. Lichenum Eiwop. Bern. 1850, een werkje, dat,

hoewel op vele plaatsen in lijnregten strijd met do

beschouwingswijze van Fries, echter veel goeds be-

vat, en niet zonder practisch nut zal gebruikt wor-

den.
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De Flora Belg. Sept. bevat 120 Lichenen, vau welke

echter onderscheidene door den Schrijver te regt als twij-

felachtig onder de inlandsche zijn opgenomen , sommige

ten gevolge van de door ons aangeuomene dispositie

in den Prodromus als variëteiten zijn opgevat, eenige

eindelijk na een naauwkeurig en vergelijkend onder-

zoek. , als synonymen bij andere soorten zijn opgeno-

men. Een en ander herleidt genoemd getal tot 107

soorten, behoorende tot 25 genera. Door de onder-

zoekingen der sedert verloopen jaren zijn daaraan

7 nieuwe geslachten en 68 nieuwe soorten toege-

voegd. De Prodromus bevat dus 175 soorten (be-

halve 6 die als twijfelachtig van het doorloopend

nommer zijn uitgesloten) , verdeeld over 52 geslach-

ten; slechts 11 soorten behooren uitsluitend tot het

Hertogdom Limburg. Het overzigt, dat ik het ge-

noegen heb', der Vergadering voorteleggen , zal

met een oogopslag doen zien, wat in deze gewonnen

is, terwijl ik de leden, die daarin belang stellen,

uitnodig, om de specimiua der nieuwe soorten, die

ik medegebragt heb , in oogenschouw te willen nemen.

Or«I. IJichenes Gtjimnocstvpi»

Trib. P armeliaceae.

SüLTRiB. Usneaceae.
UsNEA Dill. EvEfiNU Fr.

Usiiea barbata Fr. cum varr. Evernia jabata «. bicolor Fr.

» articniata Hoffm, (Fl. B, S, » » /S". implexa Fr,

in annot. pag, » divaricata Ach.
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Evernia Prunaslri Ach. cmn var.

» furfuracea Manu.

Ramalima a c 11.

Ramaliua fraxiiiea Scliaer. cuui varr.

» fariiiacea Schaer.

» pollinaria Ach.

» polymorpha Ach.

» scopulorntn Ach.

Cetrauu f r.

Farmclia physodes Ach. cum var.

» acelabuluin Fr.

» olivacea Ach. cutn var,

» caperata Ach.

» Borreri Tarn.

» laevigata Ach.

» chrysophthalma Ach.

» coiispersa Acii.

» atnbigua Ach.

» centrifuga Fr. ?

» parielina Duf. cum var.

Cetraria aculeata Fr.

» Islandica Ach.?

» nivalis Ach,?

» glauca Ach.

» sepincola Ach.

Sdbthib. Parmelieae.

Peitigera H o f f ra.

Pelligera malacea Ach,

» aphthosa HofFm.

» canina Hoffm. cum var.

» rufescens HofFm.

» polydactyla Flörke cum

var.

» horizonlalis Hoffm,

SriCTA Ach.

Slicta pulmoiiacea Ach.

Faumelia. f r.

A. l m b r i c a r i a.

l'armelia perlala Ach.

» tiliacea Ach. cura var.

» saxalilis Ach, cum var,

B. P hy s ei a.

» ciliaris Ach,

» pulverulenta Ach. cum var.

» slellaris Ach, cum var.

» caesia Ach.

» obscura Ehrh. cum var.

» Cleraentiana Turn,

C. Amphiloma.

» [ruhiginosa Ach, ?

D» P s o r o m a,

» triplophylla ee. coronata Fr.

» » /?,SchraderiFr.

» brunnea Ach.

E, P I a e o d i u m.

» saxicola Ach, cnm var.

» cartilaginea Ach.

» murorum Ach. cum var.

» crassa Ach.

» lentigera Ach.

» fuli'cns Ach.
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F. Psora.

Farmelia candicans Fr.

» circinata Ach,

&. P a t e 1 1 a r i a.

» pallescens Fr. cam var, J>tereo(

» tartarea Ach. »

» snbfusca Ach. cnm var.

» fruslnlosa Ach. »

J> atra Ach. »

» Jiaematomma Ehrh. ?

» varia Ehrh. cnm var.

» vitellina Ach. cam Tar.

» cerina Ach.

X ferrnginea Fr. cum var. eiadoi

» albella Fr. cnm var. ;»

* cinerea Fr. £

X sophodes Ach. cnm var. »

» Inteo-albaSchaer. cumvar. »

» chonilrotypa Ach. »

:» anrantiaca Fingerh. cnm Zi

var. »

£ haematites Chaub. ï

H. Urceolaria.

ealcarea Ach. cam var.

scruposa Sommerf. cum var.

snlfnrea Fr.

glaucopis Schaer.

Gtaiecta Schaer.

THEtOTEEMA AcFr.

Thelotrema lepadinum Ach-,

TftiB. Lecideaceae.

SrBxRiB. C ladonieae.

STKaKORAÜtOS DC.

Stereocaulon paschale Fr.

condensatam u, con-

dyloïJenm Ach.

tomentosam Fr.

eondensatum l. plbea—

tam Aeh.

CiAD siA H o f f m,

Gladonia alcicomis Flörke.

pyxidata Fr. cnm var.

eervicornis Schaer.

gracilis Flörke cnm var.

degenerans Flörke cumvar.

fimbriata Fr. cum var,

cornuta (elavulus) Fr.

farcata Sommerf. cnm var.

squamosa Hoffm.

cornucopinïdes Fr.

macilenta HofFm.

rangiferina Hoffm. cnm var,

UHcialis Fr.

Papil laria Ehrh. cnm vap.

bracliiata Fr. cum var.

Flörkiana Ff.

digitata Hoffm^

Baeomtces Fr.

Gyalecla cnpularis Schaer. Baeomyces roseus Pers,
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Sbbtbib. Lccidineac,

BlATORA Fr.

Biatora byssoïdes Fr.

» Inteola Fr.

» llexaosa Fr.

» aliginosa Fr. cum var.

» decipiens Fr.

» Icinadophila Fr.

» sphaeroïdesScha^r. cum var.

» decolorans- Fr.

» quernea Fr.

» Ligtfootii Schaer.

Lecidei Ach.

t,«cidea canescens Ach.

t> vesicularis Ach.

» atro-alba Ach. enm var.

» geographica Schaer.

» parasema Fr.? cum var.-

» albo-atra Schaer. cum var.

» punctata Flörke.

» sabuletorum Fr. cam var.

» milliaria Fr..

» contigua Fr.

i> conilueus Schaer..

» nitidula Fr.

» chalybea Borr.

» premnea Ach,

» enteroleuca Ach.

TaiB. Grap k i de a e.

Umbiucaria. H o f f m.

Umbilicaria pustnlata Hoffm.

Opegrapha Humb,

Opegrapha alra Pers. cnm var...

» varia Pers. cum var,

» herpetica Ach. ?

» scripta Ach. cnm var.

ï^ saxatilis OC.

» dendritica Ach.

Lecanactis e s c h w.

Lecanactis lyncea Fr.

;» impolita Fr^

CONIAHCIUM F r.

Cooiangium vnlgare Fr.

CotrioCARPOw Schaer.

Güniocarpon cianabarinum DC.

Trib. Calicieae,

CoNIOCYBE Ach.

Coniocybe furfnracea Fr. cum var.

CAticimi F r.

Calicinm curiam Turn. et Borr.

» subtile Fr.

» popnleum Brond. in an-

not. p.

» trachelinum Ach.

» chrysocephalum Ach.

t> phaeocephalum Turn. et

Borr.

» trichiale Ach.

» tympanellum Ach.

» turbinatnm Pers.
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©I'd . Eiichen,es

This, Sp ha er oplior ea e.

Sphaeropiioron Pers.

Sphaerophoron coralloïdes Pers.

Trie. E ndoc ar p e ae.

ENDoGARroN H e d w.

Endocarpon minialam Ach.

» pasillum Hedw.

Pertdsaria DC.

Perlnsaria communis DC. cum var.

» Wulffenii DC. ?

» leiocarpaSchaer.cum var.

Segestreila F r.

Segeslrella vermicellifera Fr. (= Py-

j^nothea leacocephala Fl. B. S.).

TfiiB. Verrucarieae^

Sagedia Fr,

Sagedia fuscella Fr. (= Lecidea con-

tigua Fl. B. S.)

» viridula Fr.

Stigmatidhtm: Fr.

Sligmalidium crassum Dub.

Vérrucaria Pers.

Yerrucaria muralis (^ Lecidea im-

mersa Fl. B. S.}.

Yerrucaria rupeslris Schrad.

» nitida Schrad.

» alba Schrad.

a biformis Turn. (=: Y. ni-

veo-atra v. Hall).

» epipolaea Ach.

» maura Wahl.

» nigresceus. Ach,

» margacea Wahl,

» urabrina Wahl.

» pinguis Chev.

Trie. Limlorieue.

Pïbéwothea. F r.

Pyrenothea leucocephala Fr.

Thhobbidsi Wallr.

Thrombium niveo-atrnm Schaer.

» stricticum Schaer.

BYSSACEAE.

COLLEMACEAE.

COUEMA A C h.

CoUema pulposum Ach.

» crispum Schaer.

» multifidum Schaer. cum var.

» nigrescens.

» tenax Sw.

» cretaceum E, Bot.

» rupestre Schaer. cura var.
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Lei'togium Fr.

Leploginin atrocoeruleuai Schaer. Genera 25.

cum var. Species (excl. dubiis elc.) 107»

» corniculatum Nova genera 7 = 32 genera.

» minutissimuni Florke. Novae species 68 =175 species.

Nog spreekt de Heer v. d. Bosch over cle pcrio-

diete verschiJQselen ia het plantealeven.

JÖT. JHT.

Reeds in vorige Vergaderingen is het wensclieHjke

besproken en erkend van eenparigheid in de ver-

schillende waarnemingen, die ons van lieverlede de

bouwstoffen zullen leveren voor eene volledige Flora

van ons Vaderland. Bij ééne categorie dier waarne-

mingen echter is de eenparigheid niet alleen wen-

schelijk, maar een volstrekt vereischte, ik bedoel de

waarnemingen die betrekking hebben tot die perio-

dieke verschijningen van het plantenleven, die men

gewoon is bloeitijd , bladontwikkeling , vruchtrijping

enz. te noemen. Vergunt mij uwe welwillende op-

merkzaamheid voor eenige oogenblikken ; ik wensch

de noodzakelijkheid dier eenparigheid, uit den aard

der bedoelde waarnemingen afgeleid, u voor te stel-

len en met u de middelen te beramen, om de ge-

legenheid die onze Vereeniging ons aanbiedt, om die

waarnemingen naar eisch te doen aan het belang der

wetenschap en in 't bijzonder aan het belang onzer

Flora dienstbaar te maken.

Het zal wel onnodig zijn, het groote nut dier
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waarnemingen, breedvoerig aan tetoonen. Bedenkem

wij slechts, dat de verschijnselen, die wij aan de

planten jaarlijks op nieuw waarnemen, t. w. de ont-

wikkeling der bladeren en bloemen, het gevolg van

haar ontwaken uit den winterslaap, de bevruchting

en zaadvorming, het prod ukt van haar levensproces,

de vruchtrijping en uitzaaijing en het verdorren ea

afvallen der bladeren , het gevolg van het kwijnen der

levensverrigtingen , die eindelijk geheel stilstaan, —
bedenken wij, zeg ik, dat deze verschijnselen wor-

den voortgebragt onder den invloed van warmte en

vochtigheid der atmospheer en aardoppervlakte bei-

de, dat jaargetijde en klimaat zoowel als geaardheid

des bodems daarmede zeker in regtstreeksch verband

staan , dan volgt daaruit van zelf, dat eene volledige

kennis dier verschijnselen in hooge mate nuttig moet

zijn, en niet alleen voor de kruidkundige wetenschap,

maar ook voor metereologie en climatologie de be-

langrijkste resultaten belooft.

De bedoelde waarnemingen zijn van tweeërlei aard
,

naarmate zij zich tot enkele planten bepalen, of zich

over de geheele Flora uitstrekken. In het eerste ge-

val zal men een veel grooter aantal verschijnselen

kunnen omvatten, eu aan hunne waarneming eene

grootere mate van naauwkeurigheid kunnen verbin-

den, in het tweede zal men zich van zelf moeten

beperken tot weinige vaste punten, die de bedoelde

periodieke verschijnselen aanbieden, en die tot de

bepaling van haren duur, of van het tijdstip van

haar begin en einde geene dagelijksche waarneming

vereischen.
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Bij het waarnemen der periodieke verschijnselen

Tan het leven bij enkele, doelmatig gekozene planten

zal men voor eene wenschelijke volledigheid en om

die waarnemingen in verband te brengen met de

elders ondernomene, aanteekening behooren te hou-

den van het volgende:

1°. Het opstijgen der sappen in de lente, geken-

merkt door het zwellen der knoppen, het uitvloei-

jen van vocht uit insnijdingen enz., en, als gevolg

hiervan, de ontwikkeling der eerste bladeren, het

verschijnen der bloemknoppen en het ontluiken der

eerste bloesems; voorts het tijdsverloop tusschen deze

verschijnselen en het volledig ontwikkeld zijn van

alle of bijna alle bladeren en bloesems. Men zou

bovendien aan iedere plant eene bepaalde bloem kun-

nen uitkiezen, en aan deze, ieder afzonderlijk, het

tijdsverloop nagaan tusschen hare eerste ontluiking

verw^elking en aanvangende vruchtrijping, om daar-

door op het spoor te komen van die omstandighe-

den, die oorzaak zijn, dat de bevruchting vertraagd

wordt of onvolledig plaats heeft, zoodat ondanks

een vroegtijdige bloei, de vruchtrijping eerst laat ge-

schiedt. Het tijdstip der bevruchting is bij de meeste

planten zeer raoeijelijk met juistheid te bepalen, des

te duidelijker vallen de gevolgen daarvan in 'toog,

het verdroegen b. v. der helmknopjes , de turgor

van de stempel, het zwellen eindelijk van bet vrucht-

beginsel enz. Op gelijke wijze geYcn de aanteekenin-

gen van het tijdstip , waarop de eerste bladeren zich

ontwikkelen en van dat, waarop alle bladeren vol-

ï
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ledig gevormd zijn, de juiste kennis aan de hand

van de lengte van dit tijdperk. Eindelijk komen bij

onderscheidene boomen en heesters, ten tijde van het

zomersoistitium , bladeren te voorschijn (het zooge-

naamd St. Jans schot) , waarvan de ontwikkeling , in

zoover zij het begin der zomerwarmte aanduidt, op-

merkzaamheid verdient: zelf wordt het belangrijk

geacht op het afvallen der schutblaadjes te letten bij

die boomen, die ze niet, zooals Tiha, gelijktijdig

met de bladeren verliezen.

2°. Het kwijnen van den groei, het begin van

den winterslaap der planten, kenmerkt zich bij de

bladeren door de verkleuring van hun groen, en

het afvallen, verschijnselen die eerst gedeeltelijk,

later algemeen zijn. Van deze 4 tijdstippen dient mede

aanteekening gehouden te worden. Bij de vrucht zijn

de verschijnselen van hare volkomene ontwikkelingen

kenbaar aan het openspringen der zaadk leppen, of,

waar de bouw van het zaadhuis dit niet gedoogt,

aan de kenmerken van het rijp zijn van het zaad.

3°. Het dus genaamd vroeg Toorjaar, t. w. het

vroegtijdig verschijnen van het loof schijnt in zeer

naauw verband te staan met de ontwikkeling der blad-

knoppen voor den winter, en hiervan meer afhan-

kelijk te wezen dan van de warmtegraad van dat

jaargetijde. Bij de groote moeijelijkheid , waarmede

de waarneming van het tijdstip, waarop de blad-

knoppen gevormd worden, gepaard gaat, kan men

hare meerdere of mindere ontwikkeling bij het be-

gin des winters als vast punt aannemen, en dus
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Tan hare grootte (lengte en doorsnede) op een gege-

ven tijdstip, b. V. einde October, aanteekening houden.

De genoemde bijzonderheden zijn in eene tabel

yercenigd, die ik de vi-ijheid neem der Vergadering

aantebieden. Vergelijke tabel A. Daarop zijn tevens

eeni "-e planten aangeteekend , die voorde ondervver-

pelijke waarnemingen zouden kunnen dienen. Alle

zijn of perenneerende of boom- en struikachtige

planten, die door haren langeren levensduur en hare

mindere afhankelijkheid van het tijdstip harer uit-

zaaijing, dan bij één- en tweejarige het geval is, de

boomen bovendien door hare zoo regelmatige loof-

vorming, daartoe het meest geschikt zijn.

Wil men in de tweede plaats de bedoelde waar-

nemingen over de geheele Flora der streek, die men

bewoont, uitstrekken, dan zal men zich van zelf

tot eene meer beperkte reeks van verschijnselen moe-

ten bepalen en zich hoofdzakelijk ten doel moeten

stellen, om den gemiddelden duur der beide groote

perioden van het plantenleven —- stilstand en werk-

zaamheid — te bepalen. Zie tabel B. Het zou dus

voldoende zijn , om van een zoo groot mogelijk aantal

planten naauwkeurig aanteteekenen :

lo. het zwellen der knoppen, als bewijs van het

opstijgen der sappen in de lente, het tijdstip, waarop

het loof zich geheel heeft gevormd en dat, waarop

de plant bloeit, d, i. waarop hare meeste bloemen

zich geopend hebben;

2°. het verkleuren der bladeren en het tijdstip,

waarop het grootste gedeelte afgevallen is;
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3^. het tijdstip van vruchtrijping en uitstrooijing

van het zaad.

Het spreekt wel van zelve, dat die waarnemingen

in bruikbaarheid zullen winnen, naarmate zij met

naauwkeurige meteorologische waarnemingen in ver-

band worden gebragt. Jammer dat deze, zullen zij

eenigzins volledig zijn , tegenwoordig eene zoo groote

menigte en eene zoo groote volkomenheid van in-

strumenten vereischen , dat ze slechts door enkelen
,

met vooruitzigt op goed gevolg, kunnen worden in

het werk gesteld. Ik zou echter meenen , dat aantee-

kening van den stand van Thermometer en Barometer

en van wind en weder, zoo al niet volledig genoeg,

dan toch toereikend is, om den staat der jaarge-

tijden te kunnen beoordeelen.

Meer bijzonderheden omtrent deze belangrijke aan-

gelegenheid vindt gij in de Mémoires en Bulletins der

Brusselsche Academie van 1840 en later (Regensb.

Flora 1843). De Secretaris van dit Instituut de Hr.

Qdetelet heeft zich beijverd, om in verschillende

landen in den aangevoerden geest aanteekening te

doen houden van de genoemde verschijnselen, ter-

wijl hij zelf zich daartoe met eenige Belgische Kruid-

kundigen verbond, tiet is mij onbekend, of deze

zaak toen eenig resultaat heeft gehad, evenmin of

de pogingen van het ütrechtsch Genootschap van

Landbouw en Rruidkunde en die der Maatschappij

tot bevordering van Nijverheid met eenen goeden

uitslag zijn bekroond geworden. Maar ongetvs'ijfeld

verdient de zaak levendige belangstelhng en is, mijns
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'bedunkens, juist geschikt, om door cene Verceniging

als de onze , ondernomen te worden. De wijze waar-

op behoorde dan nader geregeld te worden. Het uit-

gebreid nut, dat de waarneming dier periodieke ver-

schijnselen, mits op eene ruime schaal en op onder-

scheidene plaatsen ondernomen, aan de wetenschap be-

looft moge nog ten slotte, uit het volgend, door den

Hr. Qdeïelet aangevoerd, voorbeeld blijken. Sijrin^a

vulgaris bloeit in de omstreken van Brussel den

•5 Mei: nu kan men zich eene lijn voorstellen, die

alle plaatsen in Europa verbindt, waar die bloeitijd ge-

lijktijdig is, eene andere, die die plaatsen verbindt,

waar zij 10 , 20 , 30 dagen vroeger of later invalt.

De vraag is nu natuurlijk : zullen die lijnen onderling

evenwijdig loopen? zullen zij met de isothermen

overeenstemmen? hoedanig zal hare verhouding zijn tot

elkander en tot deze? Ja er doen zich nog andere vra-

gen op, b. v. die: zullen deze lijnen evenwijdig zijn

met andere lijnen, die de gelijktijdige of vroegere of

latere loofvorming, of vruchtrijping van die zelfde

plant, aan de hand geeft? want het is duidelijk,

dat , terwijl Syrmga vulgaris bij Brussel den 5 Mei

begint te bloeijen, zij op vele noordelijker gelegene

groeiplaatsen pas^ hare bladknoppen ontwikkelt, enz.

Uit dit eenvoudig voorbeeld moge blijken, hoe vele

merkwaardige resultaten eene reeks van waarnemin-

gen belooft , die met eenparigheid en naauwkeurig-

heid op de aangeduide wijze worden gedaan en hoe

vooral de kennis der verhouding van het planten-

Jeven tot de wisselingen der jaargetijden en den in-
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vloed der klimaten zich daarvan goede vruchten

mag beloven.

Dr. VA5 DEN Bosch vermeldt no? ecne poging door

hem gedaan, om, door tusscheukomst van HH.

officieren der Marine, nader bekend te v^'orden met

de vegetatie, bepaaldelijk der kusten, van onze In-

dische Koloniën , zijnde eene daartoe strekkende uit-

noodiging door hem toegezonden aan de Redactie van

de \erhandellngen enz. hetrehhelijk het Zeewezen

(voorkomende in jaargang 18d3 N^, 5^,

Ingevolge art. 57 der statuten 12° brengt de Voor-

zitter in omvraag of er leden zijn die eene vrerk-

zaamheid tegen de volgende bijeenkomst willen aan-

vaarden; waarop de Heer de Brly.n zich belast met

h.et bewerken der gencTa Rubus en Taraxacum, de

Heer BurgeflSduk zijn voornemen te kennen geeft om
de Flora van Breda te onderzoeken, en de Heer Kros

belooft op een der in de Noordzee gelegene eilanden,

hetzij op Piotttun^ of op SchiermotuüA'oog kruid-

kundige nasporingen te doen.

De Conservator berigt, dat uit de doubletten- ver-

zameling voor ieder der leden eene collectie planten zal

worden afgezonderd, en dat deze aan elk hunner

zal worden toegezonden in den loop dezes jaars.

Dr. V. D, Boscn stelt voor, om, zoo mogelijk, aan

het corresponderend lid Prof. Reiche.vbach eene col-

lectie planten aan te bieden; hetgeen wordt aange-

nomen. — Dr. BocRSSE Wels l3edankt, namens de

leden, dea Vice-President, Dr. Dozv, voor de lei-
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ding der Vergadering, waarna deze, onder dankzeg-

ging voor de ondervondene medewerking en de ge-

dane mededeelingen, de zevende algemeene Verga-

dering voor gesloten verklaart.

Namens de Vereeniging voor de Fiora van Pfcder-

land en zijne Ovcrzecsclie Bezillingen.

Dr. BOURSSE WILS,

Secreten is.

22
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gehouden te Nijmegen, den 15 Julij 1853.

De Heer T. A. H. J. A beleven, als honorair Voor-

zitter, opent deze vergadering en verwelkomt de aan-

wezige leden, zijnde de HU. Dr. R. B. van den

Bosch, Dr. F. Dozy, Dr. C. M. van der Sande Lacoste,

C. F. Kraepelien, A. W. Hartmann, Mr. L. H. Bdse,

Dr. M. J. Cop. De Vice-Voorzitter, bij afwezigheid

van den Secretaris Dr. Bodrsse Wïls, diens post vt^aar-

nemend, legt de schriftelijke kennisgevingen over

van de leden A. J. de Brütn , Dr. L. A. J. Bürgers-

DiJK, Dr. J. EvERWTN, Dr. H. J. Kok Ankersmit, Dr.

J. H. MolkenbOER , W. F. B. Süringar en Dr. Bodrsse

Wils, dat zij tot hun leedwezen verhinderd werden

deze vergadering bij te wonen. Hij leest de, in het

verloopen jaar, ontvangen brieven voor van de in

1851 benoemde Corresponderende leden Dr. Ch,

25
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C. Babington te Cambridge^ Dr. S. Lantziüs Beninga

te Göttingenen Dr. P. Bleeker te Batavia^ uit wel-

ker inhoud blijkt, dat deze benoeming hun welge-

Tallig was. Omtrent de verandering in het personeel

der Vereeniging, sedert de vorige vergadering ont-

staan, berigt hij, dat de HH. Dr. P. J. Kraamwin-

KEL te Üt7^echt^ F. J. Marids te ArnJiem en Dr. G.

Ph. F. Groshaks te Rotterdam hem schriftelijk had-

den kennis gegeven niet langer aan de Vereeniging

te kunnen deelnemen ; dat de Heer Stthof te Leyden
,

thans honorair lid, liever als gewoon lid aan de

Vereeniging wenschte verbonden te zijn, en dat als

nieuwe leden zich hebben aangesloten de HH. A. A.

Dornseifeen, Med. Dr. te Amstei^dam en A. Walra-

ven, Genees- Heel- en Verloskundige te Hoeh bij Ter

Neuze (^). Betreffende de in druk door of van wege

de Vereeniging verschenen stukken herinnert hij,

dat het kort verslag der Vergadering in 1852 te

Leyden gehouden, door den Secretaris in de Alge-

meene Konst- en Letterbode van 20 Augustus 1852

is geplaatst en in overdruk aan de Leden is toege-

zonden, en dat door den uitgever van het Kruid-

kundig Archief de uitvoerige verslagen der Vergade-

ringen van 1851 en 1852, in het 3de Deel van dit

Tijdschrift geplaatst, ook afzonderlijk afgedrukt

voor de leden zijn verkrijgbaar gesteld. De tabellen

(*) Na den afloop der Vergadering werd nog het Lerigt ontvan-

gen, dat Dr. J. Wttewaal te Voorst als lid tot de Vereeniging

was toegetreden.
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ter invulling', voor de waarneming der periodieke

verschijnselen bij de planten, zijn in het begin van

dit jaar aan de leden verzonden.

Dr. VAN D£N Bosch merkt op, dat uit de medege-

deelde brieven der corresponderende leden schijnt

te blijken, dat er eene groote vertraging heeft plaats

gehad in de verzending der Diploma's en stukken

van de Vereeniging; dat daaraan welligt is toe te

schrijven het stilzvyijgen der, in vorige jaren benoem-

de Correspondenten, Prof. Meyer te Göttingen,

Prof. NoLTE te Koppenhagen , Dr. Bosch te Batavia,

VAN Lansbekgen tc Caracas. Hij acht het nodig na-

der berigt in te winnen, of die Correspondenten wel

in der tijd de hun toegezonden stukken en brieven

hebben ontvangen, daar het hem gebleken was uit

eene, in den loop van dit jaar ontvangen brief van

Dr. Wirtgen te Cohlenz , dat deze het eerste stuk van

den Prodt'omus florae Batavae toen nog niet beko-

men had 5 hetgeen des te meer te betreuren was,

omdat dit ijverig lid, steeds werkzaam ten dienste

van onze Vereeniging , hem gemeld had , dat hij een

paket 3Ie?ithasoorten y ter opheldering van zijn

nieuwst kritisch onderzoek der soorten van dit ge-

slacht, ter verzending aan de Vereeniging had ge-

leed gemaakt.

Het eerste punt van beschrijving hef voorstel

tot aansluiting door eeoie Duitsche vereeniging

gedaan^ met het oogmerk om gezamenlijk de

Flora van het Bijngebied ^ van Basel tot aan de

Noordzee te onderzoeken , thans aan de oi'de ge-
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steld zijnde, wordt door Dr. van den Bosch, met

overlegging van de over die zaak gewisselde stuk-

ken, nader toegelicht. In het jaar 1848 was op het

Congres van Naturforsche?^ te Aken voorgesteld,

om de Flora der Rijnstreken , door hare natuur-

Jijke grenzen beperkt , van Basel tot aan de Noord-

zee tot een voorwerp van naauwkeurig onderzoek

te maken. Thans zijn, wel is waar, de Florae van

de onderscheidene Rijnstreken min of meer naauw-

keurig onderzocht, doch de politische grensschei-

ding dezer zoo geënclaveerde landen veroorlooft

geenszins uit die Florae, die daarenboven naar ver-

schillende inzigten en op verschillende wijze bewerkt

.zijn, een goed denkbeeld te verkrijgen van het.

-voorkomen en de verspreiding der planten en hare,

voor elke landstreek verschillende, karakteiistische

vormen in dit gedeelte van Europa. De geognosti-

sche gesteldheid van deze landstreken, de invloed

daarin te weeg gebragt door den Rijnstroom en

zijne vertakkingen, moet aan cene zoodanige alge-

.meene Flora een eigenaardig karakter verleenen, het-

vwelk uit de bekende Florulae dier streken volstrekt

jiiet is op te maken. Het zijn slechts de resultaten

van meer naauwkeurige onderzoekingen der planten,

met inachtneming van de vereischte bijzonderheden

omtrent haren groei en verspreiding, meer cf min

veelvuldig voorkomen, bloeitijd, rijping der vruch-

ten, enz., door verschillende botanische vereenigin-

gen in de Rijngewesten gedaan, die de bouwstof-

fen vermogen te leveren, welke, indien zij bijeen-
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gebragt, met elkander Tergeleken, en naar een vast

plan en volgens vaste beginsels tot een geheel ver-

I)on(]en worden, ons de kennis van het karakter

eener Rijnflora zullen verschaffen. De politische ge-

beurtenissen van dat en volgende jaren verhinder-

den, dat aan dit voorstel gevolg werd gegeven; doch

in 1852 werd dit denkbeeld , op een gelijksoortig con-

gres te Wiesbaden, andermaal besproken, algemeen

toegejuiclit en werden de grondslagen ter uitvoering

gelegd. Tot bestuurders werden benoemd: de HH.

Brandis, Schmidt, Wirtgen, Döll, Rddio, Kaltek-

BACH en Fr. Schdltz, en men besloot, om alle ia

het Rijngebied bestaande Vereenigingen , die zich

reeds met het onderzoek der bijzondere Flora van

hare landstreek bezig hielden, uit te nodigen tot

eenen gemeenschappelijken arbeid aan deze algeraeene

Rijnflora. Deze arbeid zou vooreerst bestaan in het

verzamelen en het doen van een , zoo groot mogelijk,

aantal waarnemingen omtrent inlandsche planten,

en de resultaten van deze vereenigde waarnemingen

zouden daarna in een uit te geven Tijdschrift -—

Rhenania — als centraal orgaan der Rijnflora ge-

plaatst worden. Ter vergoeding van de correspon-

dentiekosten , zoude slechts eene kleine jaarlijksche

geldelijke bijdrage van iedere Vereeniging benoodigd

zijn. Het naturiüiss. Yereinjür Rheinvreuszen und

Westphalen, die Wetterauische und Nassauische

Vereiiie für Naturhunde en de Pollichia hadden

zich reeds aangesloten , en eene jaarlijksche bijdrage

van 8 a 10 galden toegezegd. Onderscheidene be-
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roemde Rijasche geleerden, Hoffman, Bischoff, Al.

Bradn, Schimper, Schcltz Bip. , Gümbel, Kirschle-

GER en anderen hadden reeds liunne medewerking,

vooral voor de bewerking van sommige plantenge-

slachten of familiën beloofd. Met het verzamelen

van planten wordt reeds een begin gemaakt en wor-

den de bedoelde waarnemingen omtrent deze plan-

ten reeds ingewacht. Nadat de Voorzitter de officiële

uitnoodiging tot aansluiting onzer Vereeniging aan

dit plan had . ontvangen , heeft het Bestuur deze

zaak in naauwgezette overweging genomen, en heeft

gemeend die aansluiting tot een zoo nuttig doel aan

de Vereeniging te moeten aanraden, onder voorbe*

houd, dat hierdoor geene inbreuk op hare zelfstan-

digheid noch eenige afwijking van hare Statuten

zou worden teweeg gebragt.

De Heer van der Sande vraagt nadere inlichting

omtrent de uitgestrektheid dezer Rijnflora, hoe ver

noord- en zuidwaarts deze zich zoude bepalen. Dr.

VAN DEN Bosch meent, dat daardoor enkel worden

verstaan die van de oevers van den Rijn en van

zijne alluviën 5 hem is onbekend of ook die der Moe-

sel en andere Rijntakken daaronder begrepen zijn;

hij vooronderstelt dit echter wel. De Heer Bdse is

van meening, dat de aansluiting onzer Vereeniging

ontijdig zoude zijn, tenzij die slechts in naam zou

bestaan, omdat de bevordering van een zoo grootsch

plan van onderzoek de krachten onzer Vereeniging

te boven zoude gaan; onze opmerkingen omtrent

planten zouden welligt niet gewigtig genoeg wezen



317

en onze plantenbezeuding-en niet van het vereischte

aanbelang-; daarenboven zoude de staat onzer kas

eene ruime geldelijke jaarlijksche bijdrage niet ver-

oorloven. Dr. VAN D£N Bosch beantwoordt deze rede-

nen met de opmerking, dat wanneer de Vereeniging

op dit oogenblik al niet in staat mogt zijn, om in

alle deelen aan de verwachting te voldoen, die men

zich van onze aansluiting mogt hebben voorgesteld,

dit toch in enkele punten wel degelijk het geval

zal kunnen zijn , aangezien onze Flora door de ma-

ritime ligging van ons land vele bijzonderheden aan-

biedt, die aan die der overige Rijnstaten vreemd

zijn; dat hetgeen op dit oogenblik der Vereeniging

aan krachten ontbreekt, met ieder jaar tijdsverloop,

door den ijver harer leden kan worden aangevuld^

dat overigens slechts eene geringe geldelijke bijdrage

wordt vereischt, waarvan de straks genoemde door

vermelde Deutsche Vereme toegezegd, ten bewijze

strekt. Het voorstel wordt daarop in omvraag ge-

bragt, en besloten, om het Bestuur te magtigen tot

aansluiting en toezegging van eene jaarlijksche gel-

delijke bijdrage, de krachten der Vereeniging niet

te boven gaande; terwijl aan het Bestuur de nadere

regeling der voorwaarden en andere bijzonderheden

betreffende deze zaak, in verband met de verlangde

inlichtingen omtrent de uitgestrektheid van het plan

van onderzoek dier Flora wordt opgedragen.

Omtrent de andere beschrijvingspunten wordt op

voorstel van den Heer Buse besloten, hunne behan-

fleling tot het einde der vergadering uit te stellen.
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als welligt meer Leden zullen kunnen tegenwoordig-

zijn.

De Voorzitter der Vereeniging geeft thans, met

goedvinden der leden, ten einde tijd te sparen en

de vergadering, zoo mogelijk tot éénen dag te be-

palen, een mondeling uittreksel van het volgend

verslag, over hetgeen gedurende het verloopen Ver-

eenigingsjaar door de Leden is verrigt geworden.

Gereed, om aan de verpligting, die onze Statuten

mij opleggen , te voldoen , wensch ik u mede te dee-

len, wat sedert onze laatste bijeenkomst door onze

Vereeniging ter bereiking van haar doel is verrigt.

Aan het besluit dier vergadering, om de perio-

dieke verschijnselen van het plantenleven tot een

onderwerp van waarneming te maken, is door het

Bestuur gevolg gegeven; aan de leden zijn met die

bedoeling gedrukte staten toegezonden, ingerigt naar

het toen ter tafel gebragt model. Ik durf vertrou-

wen, dat reeds in deze Vergadering blijken zal, hoe

sommige leden hunne aandacht aan die hoogstbe-

langrijke aangelegenheid hebben gewijd. Daardoor

zal dan de grondslag gelegd zijn van eene werk-

zaamheid, die, met het oog vooral op het elders in

gelijken geest verrigte, der wetenschap gewigtigö

resultaten belooft. Mogt de uitkomst mijn vertrouwen

regtvaardigen, dan zou ik u later wenschen voor te

stellen, om aan een' onzer leden of aan eene com-
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missie van twee of drie leden , die in dat onderweqi

belang stellen, de taak op te dragen, om de afzon-

derlijke aanteekeningen der leden te verzamelen, tot

een geheel te verbinden en in verband te brengen

met de, bepaaldelijk in België, gedane waarnemingen,

waarvan wij thans eene volledige verzameling uit de

Mémoires de I'Académie de Bruxelles, dank zij de

welwillendheid van ons corresponderend medelid

Prof. KicKX, bezitten.

Na den afloop van onze vorige bijeenkomst ver-

eenigde zich een zestal leden tot het doen eener bo-

tanische excursie in de omstreken van Breda, het

plan waartoe aan de vergadering vooraf was mede-

gedeeld geworden. Om haar zoo vruchtbaar te doen

zijn, als de kortheid des tijds slechts gedoogde, werd,

met inachtneming van het verschil van terreinen

rond die stad, een zoodanig plan beraamd, dat in

staat stelde, om die allen te onderzoeken. Den eer-

sten dag werd dus; het Ginneken^ Vlvenhout en

het bosch daarbij gelegen benevens de Bavelsche

heide; den tweeden: Princenhage^ het Masthosch en

de Galdersche heide; den derden: het Lieshosch,

de Beek, Burgst, Gageldonk en de7i Emmer, ein-

delijk den vierden: Heusdenhout, de Galgenherg^

de Heisti-aat en Teteringen bezocht. Alle planten,

waarvan de soortsbestemming aan geen twijfel on-

derhevig was en die, zonder tot de allerwege voor-

komende te behooren, tot de characterisering der

streek of van het terrein bijdroegen, werden aange-

teekend, van de overige werden exemplaren , de zeld-
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zarae in doubletten , verzameld. Blijkens de gehouden

aanteekeningen 5 bedroeg het getal waargenomen

Phanerogamen omtrent 300 soorten , terwijl van

150 soorten specimina voor het Herbarium der

Vereeniging werden gedroogd. Bovendien werd de

Cryptogamenflora met opmerkzaamheid nagegaan en

werden een 50tal Musci, 25 Hepaticae en ruim 40

Ziekenen ingezameld, Ik wensch zoo straks op eenige

der meest belangrijke waarnemingen, die de excur-

sie opleverde, terug te komen. Alle zijn ze opge-

nomen inde lijst, die, bij wijze van Supplement tot

het eerste deel van den Prodromus, bij het verslag

dezer vergadering zal worden gevoegd; zij bevat,

behalve eenige nieuwe indigenae, de, sedert 1850

ontdekte, groeiplaatsen der minder algemeene planten,

alsmede die opgaven, waardoor die van vroegere

schrijvers worden bevestigd.

Het tweede deel (1«^^ afdeeling) van den Prodro-

mus Florae Batavae is door de uitgave in het verloo-

pen jaar van het tweede stuk, de Lichenes, Bys-

saceae en Algae bevattend , voltooid. Omtrent beide

eerste familiën werd in de vergadering van J852

verslag gedaan. Wat de laatste betreft acht ik het

onnoodig in uitvoerige bijzonderheden te treden. Eene

vergelijking met het laatste stuk der Flora Belgii

Septentrionalis zal doen zien, wat in dezen door

onze Vereeniging is verrigt. In den Prodromus zijn,

met duidelijke onderscheiding der tot nu toe alléén

aan de kust aangespoeld gevonden Algen, 540 soor-

ten als inlandsch opgegeven, gerangschikt naar
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Kützinq's Species Al^arum en voor het grootste ge-

deelte door dien beroemden Algoloog, ons corres-

ponderend medelid, wat hare bestemming aangaat,

nagezien. Tot mijn leedwezen heb ik slechts enkele

der, in de Fl. Belg. Sept. vermelde soorten in au-

thentieke exemplaren kunnen onderzoeken; het

grootst gedeelte is mij, bij gebreke hiervan, onze-

ker gebleven. De gelegenheid daartoe verschaften

mij met de meest verpligtende welwillendheid onze

medeleden Prof. de Vriesb en de Hr. Vrijdag Zijnen
,

de eerste door toezending der Algen van het Her-

barium Splitgerberianum, de tweede door toezending

zijner eigene verzameling. Beiden komt de dank on-

zer Vereeniging toe, even als aan Prof. Harting,

die mij voor het Herbarium monsters toezond van

onderscheidene aardsoorten, bij putboringen in ons

land verkregen, Diatomeën bevattend door hem in

zijn «onderzoek van den bodera onder Amsterdam" en

in zijne Verhandeling » over de magt van het kleine"

beschreven en vermeld.

Het vermoeden, dat de Flora van ons land bij-

zonder rijk is aan Algen, waartoe het bedoeld stuk

van den Prodromus grond geeft, wordt nog beves-

tigd door de overweging, dat onderscheidene, voor

die planten bij uitnemendheid geschikte groeiplaat-

sen nog bijna in 't geheel niet onderzocht zijn. Ik

noem als zoodanig onze groote steenen zeeweringen

aan den Helder b. v. en te Vlissingen, vooits de hel-

dere, snelstroomende beken en riviertjes op de Ve-

luwe b. V., eindelijk de moerassige veenstreken in
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onze oostelijke Provinciën, de woonplaats der Des-

midicën, eene klasse, waartoe de HH. Abeleven en

DE Jong te Nijmegen eenige belangrijke bijdragen

hebben geleverd. Waarschijnlijk is het dus, dat van

onze leden zij, die daartoe de gelegenheid hebben,

tot aanvulling van dit gedeelte onzer Flora zullen

willen medewerken. Ik deelde vroeger eenige wenken

mede, hoe men Algen verzamelen moet en ze voor

wetenschappelijk onderzoek bruikbaar kan maken.

(Verslag 1850).

Het mag eindelijk niet onvermeld blijven, hoe

aanzienlijk de kennis onzer Cryptogamenflora door

de pogingen onzer Vereen iging is toegenomen. De

tot nu toe bewerkte familiën, dezelfde die het

laatste deel der Fl. Belg. Sept. bevat, tellen in

den Prod. Fl. Bat. 1032 soorten (behalve de van het

doorloopend cijfer als onzeker of twijfelachtig uitge-

sloten), d. i. 626 méér dan het eerstgenoemd werk

bevat. Vindt gij hierin niet het bewijs, hoezeer onze

Vereeniging reeds aanvankelijk aan het doel barer

oprigting beantwoordt? Of is het denkbaar, dat zoo

aanzienlijk een resultaat zonder vereeniging der po-

gingen van velen had kunnen verkregen worden?

Ik ga thans over , om , zoo veel de door mij be-

werkte familiën van den Prodromus betreft, u te

berigten, wat de bijdragen aan planten in het ver-

loopen jaar voor de kennis onzer Flora als nieuw of

anderzins vermeldenswaardig bevatten. Zij bestaan

eensdeels uit bezendingen van de Heeren van der

Sande Lacoste, Groneman, Abeleven, Bondam, L. H.



323

BüSE en Walraven uit de omstreken van Amsterdam^

Zutphen ^ Nijmegen ^ Harderwijk^ Renkom en

Ter Neuze, ten anderen uit de verzameling, op do

excursie van het vorig jaar bijeengebragt.

Bunias orientalis L. is door Dr. vin der Sande

Lacoste in menigte aangetroffen bij het Rijnspoor-

wegstation te Amsterdam. Die groeiplaats zou al h'gt

bevreemding kunnen verwekken en tot de vraag aan-

leiding kunnen geven, of wij die plant als inlandsch

mogen aanmerken. Ik geloof die vraag, voorloopig

althans en in afwachting van meerdere groeiplaatsen,

toestemmend te mogen beantv^oorden. De veispreiding

der soort geeft daartoe grond. Door Gmelin in zijne

Flora Sibirica (111. p. 258) beschreven en, hoewel

niet gelukkig afgebeeld (Tab. 57), vinden wij haar

vermeld als groeijende in den Caucasus (C. A. Meter),

Rusland (Ledebour), Taurie (Marsch. a Bieberstein),

Galicie (Besser), Zevenbergen (Badmgarten), Hon-

garije (Sadler), Finland (Wahlenrerg), Oostpruis-

sen (Patz, Meyer en Elkan), Scandinavië (Fries),

Denemarken (Drejer), Mecklenburg (Detharding),

Oldenburg, Lubeck (Nolte). Aannemend dus dat

B, orientalis ^ zoo als de naam dien Linnaeus haar

gaf teregt aanduidt, eene oostelijke plant is, dan

kunnen wij hare verspreiding noord- en west-

waarts geleidelijk volgen door de aangehaalde Flora's.

De kusten der Oost- en Noordzee vormen voor

Duitschland haar gebied; op eenigen afstand schijnt

zij niet aangetroffen te worden. Zij is echter niet

uit dien hoofde als kustplant aan te merken. lm-
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mers volgens de genoemde schrijvers komt zij voor:

«aan wegen, in heggen, weilanden, boomgaarden,

aan ruigtens en in bouwland." Zij is das ook niet

eene planta arvensis of agrestis , en het is dus ook niet

waarschijnlijk dat zij, met koorn b. v. , is ingevoerd.

In ieder geval zullen nadere waarnemingen moeten

bewijzen , of zij ook op andere plaatsen b. v. in onze

noordelijke Provinciën, voorkomt. De oppervlakkige

gelijkenis der bloeijende planten met andere Cruci-

ferae, Sinapis b. v. kan haar tot dus ver over het

hoofd hebben doen zien.

Ervum gracile De. {Yicia gracilis Lois. Fl. gall,

p. 460, fig. 12!) eene van E. tetraspermum zoo

duidelijk onderscheiden plant, dat ik niet begrijp hoe

Bertoloni haar als synonym, niet eens als variteit,

tot deze soort brengt (Fl. Ital. VIL p. 534). Trou-

wens door geen der door mij geraadpleegde schrij-

vers wordt die zienswijze gedeeld. Slechts Fries voert

een E. tetraspermum jS tenuifolium aan (Novit.

Ed. 2. p. 231) en citeert als Synonym E. gracile

De. ; dat hij echter daarbij onze plant niet op het

oog heeft blijkt uit zijne woorden: foliis linearibus

«cutis, pedunculis unifloris. Maar ook zonder dit

zou het voorkomen dezer soort in Scandinavië mo-

gen betwijfeld worden op phytogeographische gron-

den. E. gracile toch komt voor in het geheel zuide-

lijk Europa, in Italië (Tenore, Güssone), Spanje

(Webb, Bodrgead 1850 N. 642), en verspreidt zich

westwaarts in de kustlanden van den oceaan , Frank-

sijk (GoDR. en Grer.) , Engeland (Babikgtojn , E. Bot.
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Suppl. IV. p. 2904), België {Lej. cii Court. Comp.

III.) De Rijn schijnt de grens te zijn zijner \'ersprei-

ding- westwaarts, want die plant ontbreett in Zwit-

serland^ bepaalt zich in de Flora's van den Elzas

en Paltz tot den linkeroever van dien vloed (Spiers,

Worms) en ontbreekt zoowel in de Rijnflora als in

alle andere noordelijkere Flora's, tenzij men haar

sporadisch voorkomen op enkele plaatsen buiten het

gebied harer verspreiding in aanmerking neme. Zoo

geleidelijk dus het aangevoerde haar voorkomen ia

onze Flora verklaart, evenzeer wettigt het den twij-

fel omtrent de opgave van Fries. De kenmerken ove-

rigens waardoor E. gj-acile bepaaldelijk van E. te-

traspei^mum te onderscheiden is, zijn: de bloem-

steel, die bijna eens zoo lang als het blad en aan

den top genaaid is, en in den regel 4-6 bloemen

draagt, de lancetvormige, spitse kelkslippen, de 4-6

zaadjes bevattende peul, eindelijk de kiem, die naau-

welijks Vio van den omtrek van het zaad inneemt,

en dus half zoo kort is als in E. tetraspermum.

De plant is overigens steviger, de bladsteel in eene

vertakte rank uitloopend, de blaadjes smaller, lan-

ger, maar vooral spitser, de bloemen veel grooter,

ligtblaauw. Deze belangrijke aanwinst is onze Flora

verschuldigd aan den Hr. Walraven, die haar in en

bij koornvelden bij Ter Neuze in menigte heeft aan-

getroffen.

Lathyrus latlfolius L. De opgaven van de Gorter

en DE Beter, die deze plant in den Prodromus (bl.

68) deden opnemen , zijn eenigermate bevestigd door
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hare waarneming in de omstreken van Breda bij de

excursie van het vorig jaar. Zij groeide tusschen

kreupelhout ter zijde van het Mastbosch naar den

kant van Princenhage. Hoezeer in een zoo ver ge-

vorderd saisoen verzameld, zijn echter de exx. nog

niet genoegzaam ontwikkeld om alle soortskenmer-

ken daaraan te kunnen waarnemen; reden, waarom

ik vermeenen zou, dat ook deze waarneming nog

nadere bevestiging behoeft. Te meer, wanneer wij

in aanmerking nemen, dat de onderhavige als soort

niet boven allen twijfel verheven is. Immers door

Fries en Wahlenberg is zoo goed als uitgemaakt^

dat LiNNAEDS onder den naam van L, latifolius m
de Flora Sueclca en de Species plantarum ver-

schillende planten heeft voor oogen gehad, en dat

de, in eerstgenoemd werk vermelde eene breedbladigc

verscheidenheid is van L. sylvestris (door Retz in

zijnen Prod. FL Scand. p. 170, later L. platy^

yJiyllus genoemd) , terwijl de L. latifolius der S]pec,

pi. dien naam behoort te blijven dragen. Hoezeer

nu in onze exx. de zeer lange bloemsteel, de tal-

rijke, groote bloemen, de breede elliptische blade-

ren, de zeer breed gevleugelde stengel aan onze be-

stemming waarschijnlijkheid bijzetten , zoo moet ech-

ter het gemis van rijpe vruchten ons behoedzaam

maken en latere waarnemingen doen afwachten, alvo-

rens wij met zekerheid te dien aanzien uitspraak doen.

Selinum Carvifolia L. Deze schermplant, het

voorweip van zoo menigerlei verwarring (Prodr. p.

101), vverd op diezelfde excursie in vrij talrijke

j
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maar nog niet genoegzaam ontwikkelde exx. verza-

meld in weilanden Insschen het ülvenhoutsch boscli

en de Bavelsche heide bij Breda.

Valeriana Samhuclfolia Mikan. Het vermoeden,

in eene vroegere bijeenkomst geuit, dat onder den

naam van F. officinalis in onze Flora meer dan eene

soort schuilde, is aanvankelijk bevestigd door de

waarneming der genoemde soort, die in Pohl's Tent.

FI. Bohera. I. p. 41 het eerst onderscheiden, later door

de meeste Duitsche Floristen en nu laatstelijk ook

door Babington en Fries is aangenomen. Volgens

Koch's diagnose (p. 369) zouden beide soorten alleen

door het getal bladpaaren en de breedte der blaad-

jes onderscheiden zijn. Ware dit het geval, dan zou

de geldigheid der soort met grond mogen betwijfeld

worden. Er is echter meer en ik neem dus de vrij-

heid hier eene uitvoerigere diagnose mede te deelen,

die op naauwkeurige vergelijking van volledige exx.

van beide soorten berust. In Y. Samhucifolia dan

zijn de soms vrij lange wortelranken (even als bij

Fragaria) onbedekt, aan het uiteinde wortelend en

een nieuw plantje voortbrengend, de blaadjes der

2-4parige wortelbladeren zijn eirond, soms met hart-

vormige basis, die der 3-5parige stengelbladeren

min of meer lancetvormig of langwerpig, alle met

grove zaagtanden voorzien , de buis der bloemkrooa

is duidelijk langer dan in F. officinalis, evenwijdig,

het zaad eivormig-langwerpig (niet hartvormig-lang-

werpig): de geheele plant eindelijk is minder stevig,

de bladsubstantie dunner, de bloemtuil meer zaam-

24
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getrokken, de bloeitijd later dan in laatstgenoemde.

Onze in vollen bloei staande specimina zijn mede

op de excursie van het vorig jaar verzameld , den 17

Julij langs de Bavelsche loop bij Udenhout en aan

slootkanten bij Burgst. Eene zeer goede afbeelding

heeft Reichekbach geleverd in zijne Icon. FL Germ^

XII. f. 1451.

Aster Novi Belgii L. is door den Hr. Bondam in

Hulshorst bij Harderwijk aangetroffen, eene tweede

groeiplaats aan den IJsselkant van deze oorspronke-

lijk Amerikaansche, dochthans langs onderscheidene

rivieren in Europa voorkomende plant.

Carex turfosa Fr., tot de zoo mocijelijke groep

der 2stijlige Carices met verschillende <? en § airen

behoorend, werd in den Prodromus (I. bl. 293) niet

zonder twijfel opgenomen. Des te grooter was onze

voldoening, toen wij haar op meergemelde excursie

in eene moerassige laagte op de Galdersche heide bij

Breda in menigte aantroffen. Voor hem, die de uit-

muntende verhandelingen van Fries (Archiv Scandin.

Beitr. II. p. 294; Summ. veg. Scan. p, 226) over de

'Carices kende, was de bestemming geen oogenWik

twijfelachtig De op rijen staande halmen (aan C.

«reform herinnerend) tenger, stijf, alleen aan de ba-

sis bebladerd, de aan den top digt bijeen geplaatste

§ airen, wier schutbladen den halm naauwelijks in

lengte ovei'treffen, de flaauw vezelige bladscheeden en
,

bij naauwkeuriger onderzoek, de blijvende (niet ligt

afvallende) aangedrukte, eironde, spitse, aan de bin-

nenzijde vlakke vruchten die aan de buitenzijde naau-
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welijks merkbaar generfd zijn, — dit alles deed al aan-

stonds de gevondene als C. turfosa bestemmen. De la-

tere onderzoeking en vergelijking o. a. met exemplaren

door Fries eigenhandig geétiquetteerd, bevestigden

die bestemming. Mogt het der pogingen onzer Ver-

eeniging nu nog gelukken om C caespitosa van

LiNNAEDS en de nieuwere Zvveedsche kruidkundigen,

die mij onder de inlandsche Carices nog niet is voor-

gekomen, te onderscheiden, dan zullen wij in deze

even moeijelijke als belangrijke afdeeling van dit ge-

slacht wederom eene schrede genaderd zijn tot de

volledigheid der kennis, die wij beoogen. Die volle-

digheid te bereiken zal echter ten deze nog vrij wat

inspanning kosten. Ik voer ten bewijze daarvan aan

een berigt van den Breslauer hoogleeraar Wimmer,

den beroemden bewerker der «Flora von Schlesien,"

uit de «Uebersicht der Arbeiten enz." der Schlesi-

schen Gesellschaft fur Kultur in 1849, overgenomen

in de Regensburger Flora 1850 N°. 39. De schrijver,

naar Fries's schriften de Silezische Carices herzien-

de, trof daaronder eenige daar niet vermelde ^7or-

rnen aan , die hij voorloopig van namen voorziet en

ter verdere waarneming aanbeveelt. Ook hijwenscht,

dat de bedoelde groep in verschillende Flora's het

voorwerp worde van naauwkeurige waarneming. Die

vormen zijn:

C.compaeta. Glauco-viridis, caespitoso-stolonifera,

culmo foliato, vaginis margine integris, foliis latius-

culis, spica erecta compacta, spiculis congestis con-

tigiiis mediocribus aequilongis ^ bractea infima fo-
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'liacea culmum superante; squamis lanceolatis fructu

angustioribus brevioribusque, fructibus inflato-sub-

globosis costatis rostro longiusculo.

Affinis C. tricostatae et acutae ^ huie vero proxima.

C. rudis stolonifera, culmo foliato, Taginis mar-

ine integris, foliis latiusculis, spica erecta, spiculis

approximatis cylindricis nigricantibus, bractea infi«

iTia foliacea ciilmum superante, squatnis oblongis

obtnsis nigris frQctus longitudine aequantibus iisque

paulum angustioribus, fructibus late ovatis convexis

intus planis leviter nervosis, rostro brevissifso vel

nullo.

Affinis C. acutae i squamae nigrae, dorso dilutio-

res, fructus fere omnino obtegentes; culmi pedales.

C. 7nelaena stolonifera , culmo foliato , vaginis

margine integris, foliis angustis, spiculis paulum

remotis oblongis nigris, bractea inj&ma culmum vix

aequante, ceteris setaceis, squamis parvis ovatis ob-

tusis fructu dimidio brevioribus paulum angustiori-

bus totis nigris, fructibus seriatis late ovatis com-

pressis vix nervosis , rostro brevissirao.

E vicinia C. vulgaris^ a qua fructus et squamarum

notis optime differt; culmi foliaque parum scabrius-

cula.

C. cA/ö/-ocö/'/?a stolonifera
,
gracilis, culmo foliato,

foliis angustis saepe convolutis, spica erecta, spicu-

lis approximatis, $ solitaria caduca, § brevibus ova-

tis virescentibus, bractea infima foliacea culmum

aequante, ceteris setaceis, squamis parvis fuligineo-

nigris ovatis fructu brevioribus angustioribusque,
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fructibiis densis late ovatis comprcssis subeiierviis

viridibus brevissirac rostra tis.

lisdem ac praecedens affinis. Ciilmus basi teres,

squamae breves, obscurae a fructibiis densis ob-

textae.

C. gracilis caespitosa, culmo fragili paucifolio,

foliis mediocriter lalis planis, vaginis roargine fibril-

losis, spica erecta, stricta, spiculis propinquis vel

congestis § parvulis, ^ terminali solitaria, bractea

infima setacea spicam vix superante, caeteris squa-

miformibus, squarais lanceolatis fructu angustioribus

et paulum brevioribus longioribusve, fructibus late

ovatis convexis intus fere planis obliterato-nervosis

rostro brevissimo.

C. strictam inter et C. caespitosam media. Datur

forma duplex: spiculis brevioribus V4poll, congestis

altera, altera iisdem remotioribus Va pollicaribus.

Universe C. stricta gracilior et minor, fructibus

inaequaliter compressis, nervis obsoletis etc.

Nog verdient eindelijk vermelding de waarneming

van Asplenium Adiantum nigrum door ons mede-

lid Mr. BüSE bij Oosterbeek bij Renkom.

En hiermede M. H. , meen in wederom naar ver-

mogen aan de mij opgelegde verpligting te hebben

voldaan. Moge uit mijn verslag blijken, dat wij in

het afgeloopen jaar op den ingeslagen weg zijn ge-

vorderd, — er ligt tevens de erkentenis in opgeslo-

ten, dat wij nog verre af zijn van het voorgesteld

doel. In waarheid, hoe naauwkeuriger wij ons met

onze taak bekend maken, hoe vlijtiger wij haar,
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ieder in zijnen kiing', bewerken, des te levendiger

wordt onze overtuiging dat die taak van zeer groo-

ten omvang en in hooge mate belangrijk en moeije-

lijk is. Dit echter vooral hoop ik, dat bij ons allen

zich daaraan allengs de overtuiging zal paren, dat

de wetenschap van onze nasporingen en waarnemin-

gen meer (vergunt mij het woord) eene intensive

dan eene extensive kennis onzer Flora verwacht;

dat wij er minder op uit zijn moeten om het getal

onzer indigenae te vergrooten, dan om de als zoo-

danig opgenomene beter en vollediger te kennen.

Er moge van tijd tot tijd eene vroeger niet als in-

landsch bekende soort aan onze Flora toegevoegd

worden, — onze opgave zal hoe langer hoe meer wor-

den, om de als inlandsch erkende gewassen steeds

naauwkenriger waar te nemen en daarop vooral te

letten, hoedanig de levende plant zich verhoudt on-

der de meest verschillende uitwendige omstandighe-

den, hoe zij door deze uiterlijke omstandigheden

Telerlei wijzigingen ondergaat, hoe zij vooral op

groeiplaatsen, die aan hare oorspronkelijke tegenstrij-

dig zijn wel is waar van hare kenmerken schijnt te

verliezen en tot verwante soorten schijnt te nade-

ren, maar juist hierdoor hare zelfstandigheid als soort

bewijst. Deze biologische methode die het meest

overeenkomstig is aan de natuur, moge, gepaard aan

en gebaseerd op eene steeds volkomenere kennis der

organologie onzer inlandsche planten, de rigting

aangeven der studie onzer Flora.
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De honoraire Voorzitter noodigt thans den waar-

nemenden Conservator uit, tot het geven van een

verslag over den staat van het Herbarium en van de

Bihhotheek gedurende het verloopen jaar, hetgeen

door Dr. Dozy wordt uitgebragt, als volgt;

M. jff.

In de plaats van onzen voormaligen geachten Con-

servator, die door bijzondere redenen zich verpligt

heeft geacht, ora deze gewigtige post neder te leg-

gen op het einde van de laatste vergadering, treed

ik thans voor ÜI. op als waarnemend Conservator

van het Herbarium sedert dien tijd. Het is mijne

taak niet, ÜI. bij deze gelegenheid mijne en gewis

uwer aller teleurstelling te schetsen over de misluk-

king onzer pogingen, om onzen geachten medebe-

stuurder van dit zijn voornemen af te brengen. Er

blijft ons slechts over de redenen te eerbiedi-

gen, die hem daartoe hebben bewogen en mijne

overtuiging uit te spreken, dat de wijze, hoedanig

ons Herbarium in den tegenwoordigen staat door

hem is gebragt, met de geringe hulpmiddelen, die

onze Vereeniging ten dienste staan, hem verhinderde

in de voortzetting zijner studiën, inzonderheid der

Cryptogamen, waarvoor hem de benoodigde tijd ten

eenenmale ontbrak. Wij mogen en kunnen niet an-

ders van hem verwachten, daneene voortzetting van

uaauwgezette pligtsbetrachting, in andere opzigten,

ten nutte van onze Vereeniging. Door deze tijdelijke
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vacature belast met het beheer van het Herbarium,

ga ik thans over ül. daarvan verslag te doen. Ik

behoef u den staat van het Herbarium op het oogen-

blik van de overname van dit beheer niet te schet-

sen. De leden der Vereeniging op de laatste jaar-

lijksche vergadering tegenwoordig, hebben gewis

met mij bewonderd de voortreffelijke inrigting en de

doelmatige zamenstelling van het Herbarium, als ook

de groote resultaten, welke door den afgetreden

Conservator met zoo weinig hulpmiddelen, in eeuen

betrekkelijk korten tijd, in dit opzigt zijn geleverd.

Ik wil er slechts dit van zeggen, dat velen uwer,

die met mij getuigen waren van de opoffering van

zoo veel tijds, eigen genoegen en voordeel aan

dit beheer ten koste gelegd, mij volgaarne zullen

beamen, dat men niet ligt eenen tweeden Conser-

vator zal vinden, die de belangen dezer inrigting

zoo uitmuntend zal behartigen. Zelfs thans, hoewel

ontslagen van de verpligtingen, die hij vrijwilhg op

zich heeft gelegd, blijft het Herbarium niet versto-

ken van zijne hulp. Immers wij hebben zijne toe-

zegging verkregen , dat voor zoo veel dit nog niet

geheel is geordend, het door hem zal worden afge-

werkt, en dat hij steeds bereid blijft, om eiken

volgenden Conservator met raad en daad bij te staan.

Wat zulk eene belofte in den mond van ons me-

delid beteekent is aan ieder onzer genoegzaam

bekend.

Do eerste bezigheid, die mij als waarnemend Con-

servator wachtte, bestond ia het droogen en in eeoe
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voorloojiigc orde brengen der planten, op onze ex-

cursie in de omstreken van Breda na den afloop der

laatste vergadering verzameld. Met opzet verwijl i!t

eenige oogenblikken bij dit punt van werkzaam-

heid, ten einde de leden, wanneer zij uit het Her-

barium planten-bezendingen ontvangen, die toch

grootendeels van deze excursion afkomstig zijn, zich

daarbij zouden voor den geest stellen al de moeite

en den tijd aan het verzamelen, droogen, vergelijken,

determineren en ordenen van dikwijls vijftig en meer

exemplaren van iedere plantensoort of variëteit besteed,

ledere zoodanige plantenbezending ontvangen door

leden, die aan deze excursion geen deel hebben ge-

nomen, noch op andere wijze hunne medeleden

volgens de statuten onzer Vereeniging aan zich heb-

ben verpligt, zal hen zonder twijfel aansporen, om
een, welligt onwillekeurig, pligtsverzuim te herstellen,

Aan het, in het verleden jaar in het verslag vao

den Conservator, aangeduide voornemen, om de dou-

blettenverzameling onder de leden te verdeeien, is

door hem gevolg gegeven. Deze uitdeeling werd door

ons op de volgende wijze geregeld. De doubletten

werden in 40 verzamelingen verdeeld, waarvan n". 1

de talrijkste in soorten was, u^. 2 de daaraan vol-

gende en zoo voortgaande n^. 40 de minste in ge-

tal soorten. Daarna rangschikten wij de leden on-

der drie cathegoriën. N°. 1 bestond uit leden, die

geheel hun eigen Herbarium, waaronder dus ook

hunne unicae aan het Herbarium der Vereeniging

hadden afgestaan 5 voorts uit hen die door talrijke.
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jaarlijks herhaalde planten-bezendingen het Herba-

rium hadden verrijkt, of ook als bewerkers van een

gedeelte des Prodi^omus florae Batavae zich had-

den verdienstelijk gemaakt. N°. 2 uit diegenen van

welke slechts enkele bijdragen Toor het Herbarium

waren ontvangen. N". 3 uit hen, wie het waar-

schijnlijk aan gelegenheid tot het verzamelen van

planten zal hebben ontbroken, of die daartoe te kor-

ten tijd door het lidmaatschap aan de Vereeniging

waren verbonden geweest. In deze cathegoriën nu

heeft het lot beslist over het nummer der planten-

verzamelingeu, dat aan ieder zoude ten deel vallen,

met slechts eene enkele uitzondering betreffende

onzen geachten Voorzitter, aan wien wij meenden

dat regtens, om zoo te zeggen, de collectie n^. 1

behoorde te worden toegewezen. Het lot moge nu

eenige onevenredigheid daargesteld hebben tusschen

de waarde der verzamelingen en de betrekkelijke

verdiensten van de leden jegens de Vereeniging;

iiiettemin zal bij volgende uitdeelingen van doublet-

ten die ongelijkheid geheel worden opgeheven door

fraaijer gedroogde en betere exemplaren. Immers men

kan verwachten, dat de leden zich meer en meer

zullen toeleggen, om geene dan goed gedroogde,

instructive exemplaren in te zenden, in welk opzigt

de thans uitgedeelde doubletten-verzameling veel te

wenschen overliet. In een tot dat einde aangelegd

boek, in het Herbarium berustend, is aanteekening

gehouden van de plantensoorten die aan de leden

zijn toegezonden, waaruit het den Conservator blijkt,



557

welke soorten uit den Prodromus aau de planten-

verzamelingen der leden nog ontbreken. De HH.

Prof. DE Vri£SE, Sciiddrmans Stekhoven, Top, Bon-

dam, Vrijdag Zijnen en Hartman hebben mij van

den ontvangst der hun toegezonden planten schrif-

telijk kennis gegeven; hetgeen inderdaad voor eene

ordelijke verantvs'oording van het Herbarium niet

overbodig is. Ik vleije mij, dat de plantenbezendin-

gen door de overige leden in orde zullen ontvangen

zijn. De Pclygoneae en Cyperaceae zijn in het ver-

loop van dit vereenigingsjaar van de bewerkers dier

plantenfamiliën in het Herbarium teruggekomen;

zoodat de leden weldra van deze planten en van

hetgeen er verder in het verloopen jaar is bijgeko-

men, eene aanvulling hunner coUectiën te wachten

hebben. Onlangs is 'ook de verzameling inlandsche

Lichenen en Algen, zoo als die blijkens het derde Stuk

van den Prodromus Florae Batavae bewerkt zijn,

van Dr. R. B. van den Bosch in het Herbarium te-

ruggekomen. Onder de nieuwe bijdragen van plan-

ten voor het Herbarium noem ik in de eerste plaats

de vruchten van de excursie in de omstreken van

Breda, na den afloop der vergadeiing door eenige

leden der Vereeniging gedaan, en waarvan onze ge-

achte Voorzitter u daar straks den belangrijksten in-

houd heeft medegedeeld. Aanzienlijke bijdragen le-

verden voorts de Hr. T. H. A. Abelea'en uit de om-

streken van Nijmegen en de Hr. Bondam uit ver-

schillende streken van land. Dr, C. M. van der

Sande Lacoste bezorgde voor het Herbarium eene

ikk'.
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complete verzameling van rond Amsterdam door

hem gevonden mossoorten, behalve eenige bij utrecht

groeijende, en ging daarenboven ijverig voort met

de toezending van Lichenes en Fungi. Ook van de

HH. BusE en Oddemans ontving het Herbarium weder

eene verzameling van musci en fungi. Wij hadden

het genoegen van den Hr. Prof. Hartikg voor het

Herbarium ten geschenke te bekomen specimina

van aardsoorten j bij verschillende putboringen ver-

kregen. In deze aardsoorten bevinden zich de Diato-

meën, welke in het nu onlangs uitgegeven 3de stuk

. des Prodromus zijn opgenomen.

Het algemeen Herbarium is weder verrijkt gewor-

den door een geschenk van ons corresponderend lid

Dr. Raberhorst. Wij ontvingen namelijk de Decades

16—28 van zijnen Algen Saxe7is, een hoogst belang-

lijk werk voor de beoefening onzer inlandsche Al-

gen. Ons medelid Bondam schonk ons eene verzame-

ling Zwitsersche planten.

Voor onze Bibliotheek ontvingen wij de volgende

boekwerken ten geschenke:

Van Dr. L. Raberhorst zijn onlangs uitgegeven be-

langrijk werk:

Die Süsswasser Dialomaceën (Bacillariën). Leipzig

b. E. Kummer 1853, benevens 5 nummers van de

Hedwigia, Notizblatt fiir kryptogamische Studiën,

een onmisbaar werk voor de bezitters van de

uitgegeven kryptogamische verzamelingen van

bovengenoemden zoo kundigen als onvermoeid

vlijtigen natuurvorscher.
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Van Dr. H. G. Reicherbach den zoon, zijne cora-

mentatio:

•De pollinis Orchidearura genesi ac structura etde

Orchideis in artem ac Systeraa redigendis. Lips,

apud F. Hofmeister 1852.

Van het corresponderend lid Prof. Kickx te Gend:

Annales de I'observatoire de Bruxelles. Tom. 5.

Bruxelles chez Hayez 1846, contenant un mé-

moire sur lesphénomènespériodiques desplantes.

Tableau de la floraison, de la feuillaison et de

Teffeuillaison sous le climat de Gand, par M.

J. DoNKELAER, 1841. (Extrait du Tome XV des

memoires de I'Academie Royale de Bruxelles).

Observations des phénomènes periodiques des

plautes, faites a Gand et a Ostende, pendant

l'Année 1841. (Extrait du Torae XVI des me-

moires susdites).

Observations des phénomènes periodiques des plan-

tes, (huit extrails des Tomes XVIII, XIX, XX,
XXIII, XXV des memoires de l'Académie Ro-

yale de Bruxelles pendant les Années 1844,

1845, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852,)

Instructions pour l'observation des phénomènes

periodiques par M. Qüetelet. (Extrait des me-

moires de l'Académie Royale des Sciences, des

lettres et des beaux arts de Belgique 1853. bis.)

Sur le calendrier de Faune, par M. de Selys Long-

CHAMP. Bruxelles chez Hayez, 1852.

Alle deze stukken door bovengenoemd correspon-

derend lid aan onze Vereeniging aangeboden, heb-
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ben betrekking tot hetgeen in België sedert 1841

is geschied voor de waarneming der periodieke ver-

schijnselen bij de planten, die ook onze Vereenigii^

zich ter waarneming heeft voorgesteld , blijkens het

verslag der vergadering van het vorig jaar, ten ge-

volge waarvan aan alle leden lijsten ter invulling

van gelijksoortige waarnemingen zijn toegezonden.

Van ons corresponderend medelid Dr. Lantzios

Beninga :

Beitrage zur kenntniss der Flora OstFriesland's

von Dr. Lantzids Beninga. Göttingen 1849. b.

V. d. Hoeck.

Van ons medelid Dr. R. B. van den Bosch:

Verzoek aan HH. OfFicieren der Ned. Marine, door

Dr. R. B. VAN DEN Bosch. (Overdruk uit de Ver-

handelingen en berigten betrekkelijk het Zee-

wezen en de Zeevaartkunde, door Jacob Swart.

no. 3. 1852.)

Synopsis piantarum auctore D. Dietrich. Wimarae

1839. Typis B. T. Voigtii. 4 Tom. 8°.

Uebersicht der gebirgssysteme des östlichen Java,

von J. H. Zollinger; aus den Mittheilungen

der Zürcher naturforschenden Gesellschaft n^. 25

und 26; Juni 1848 mitgetheilt v. Prof. Moritzi.

Observationes phytographicae, auct. J.H. Zollin-

ger 1844. 2de jaarg. 1ste afl. bis.

Observationes phytographicae. Series secunda. 3de

jaarg. 4de afl.

Land- en Volkenkunde der Lampongsche distric-

ten en hunne tegenwoordige toestand, door J. H.
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Zollinger. 9de jaarg-. 1ste deel. 1ste, 2de on 3de afl.

Gedachten over planten-physiognomie in het alge-

meen en over die der vegetatie van Java in

het bijzonder, door J. H. Zollinger. 3de jaarg.

4de afl.

Phycologia germanica , auct. F. T. Kützing. Nord-

hausen b. W. Köhne 1845.

Burmannus Thesaurus Zeylanicus.

Burraannus Plantae Africae rariores.

Van Dr. van der Sande Lacoste:

Flora van Westland, door Dr. van der Trappen.

Van den, in de Japansche Letterkunde zoo ervaren

en verdienstelijken geleerden. Dr. Hoffmann ont-

ving onze Vereeniging voor hare Bibliotheek ten

geschenke zijn jongst, zoovi^el voor de studie der

Japansche Flora als voor de Japansche Letter-

kunde zoo belangrijk en onmisbaar, in het licht

verschenen vt^erk, getiteld;

Noms indigenes d'un choix de plantes du Japon

et de Ia Chine, determines d'apres les echantil-

lons de 1' Herbier des Pays-Bas, par MM. J. Hoff-

mann et H. Schiltes. Paris, imprimerie imperiale

1853. (Extrait No. 10 de l'année 1852 du Jour-

nal Asiatique).

Van ons medelid Prof. W. H. de Vriese :

Recherches pour servir a ia Flore cryptogamique

des Flandres. 4ieme centurie. Bruxelles 1849.

Denkrede auf H. F. Link
,
gehalten in der öffent-

lichen Sitzung der Kön. Bayerischen Academie
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der Wissenschaften 28 Marz 1851 , von Dr. C.

F. P. V. Martiüs. Munchen 1851.

Dissertatie phytographica de Regelia, Beaufortia

et Calothamno, auct. Dr. Joh. Conr. Schaüer.

Wratisl. 1845.

Van ons corresponderend lid Asa Gray:

Plantae Wrightianae Texano Neo-Mexicanae by Asa

Gray M. D. pars I. Washington City, publis-

hed by the Smithsonian institution. March 1852.

New-York G. P. Patnam.

Van Dr. F. Dozy 16 Dissertationes botanicae:

Plantarum prope Francofurtum ad Viadrum sponte

nascentium, Fasc. I., auct P. J. Hartmann.

Francof. ad Viadrum 1767 e Typographeo Win-

teriano.

Diss. Academica demonstrans necessitatem promo-

Tendae Hisloriae naturahs inRossia, auct. A. de

Karamyschen. Upsaliae 1754.

De Spinis plantarum, auct. G. G. Küchelrecker.

Lipsiae 1756. ex officina Langenhemiana.

Dissertatie inaug. medica, qua quaestioanin plan-

lis Sal essentiale ammoniacum haereat discuti-

tur, auct. F. G. Sülzer. Göttingae 1768 ex offi-

cina Schulziana.

De transpiratione plantarum a. M. Keverter. Lon-

dini Gothorum 1756 ex off. C. G. Berling.

De vegetabilium ulteriori indagine ejusdemque

necessitate et utilitate, a. C. C. Hiller. Tubin-

gae. Typis Fulsianis 1769.
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Siicci Aloes amari initia a J. A. Murray. Göttin-

g-ae. Typis J. C. Dieterich 1785.

Specimen bot. sistens fasciculuni plantarum ex

Flora comitatus Lippiaci a G. Barkhausen.

Göttingac ex off. J. C. Dieterich 1775.

Diss. med. de vegetabilibus venenatis Alsatiae a

F. A, Gderin. Argentorati apud J. H. Heitz 1766.

Diss, inaug. botan. mcd. sistens systhemata plan-

tarum recentiora a P. D. Giseke. Göttingae

1767. ex off. Schulziana.

Diss, inaiig. bot« med. de Filiciim seminibus a

J. P. WoLFF. Jenae litteris Straussii 1770.

Oratio aiispicalis de Historiae naturalis et specia-

tim Botaaices praestantia ac dignitate a A. B.

KöLPiN M. D. Gryphisvvaldiae litteris Rose 1766.

De ornaraentis quae praeter nectaria i floribus

reperiuntur a G. R. Boehmer 1758. Wittebergae

ex off. Schlomachiana.

De nectariis florum, a J. F. Meisner. Vitembergae

1758. ex off. Schlomachiana.

Nog is bij onze Blibliotheek ingekomen:

Verslag van de Vereeniging voor de Flora van

Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen.

Julij 1852. [Overdruk uit de Letterbode van

20 Augustus 1852.]

Prodroraus Florae Batavae Vol. II. p. 2 coutinens

Lichenes, Algas et Byssaceas. 1853. Lugd. Bat.

apod J. Hazenberg C. Ij!.

De Hr. Abeleven schenkt, namens den Heer P.

25
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Leenderts, voor de Bibliotheek der Vereeniging een

exemplaar der meteorologische waarnemingen door

Dr. Büis Ballot, met toezegging van de vervolg-

deelen. Dit aanbod wordt met genoegen aangenomen,

en den Hr. Abeleven wordt verzocht den dank der

Vereeniging aan den Heer Leenderts over te bren-

gen.

Aangezien de tabellen ter invulling der periodieke

Ycrschijnselen bij de planten, eerst in het voorjaar

van dit jaar, aan de leden zijn toegezonden, heeft

hare invulling niet geregeld kunnen plaats hebben;

geene zoodanige ingevulde tabellen zijn derhalve in-

gekomen. De Voorzitter dringt bij de Leden aan op

hare uaauwkeurige invulling in het volgend jaar.

De ïïr. Bdse acht dit zeer moeijelijk en bijna onuit-

voerlijk; hij meent dat die tabellen op eene andere

wijze moeten worden ingerigt; het is namelijk niet

mogelijk om den juisten dag te bepalen, wanneer

b. V. het zwellen der knoppen begint; bij dezelfde

soort van planten beginnen sommige exemplaren vï^el

14 dagen vroeger of later dan anderen deze perio-

dieke verschijnselen te vertoonen. Dr. van den Bosch

maakt hierop de opmerking, dat die tabellen gelijk-

vormig zijn ingerigt aan die, welke elders en bepaal-

delijk door de Belgische hotanici ter invulling hunner

waarnemingen zijn gebezigd geworden, zoodat daarin

geene verandering kan gebragt worden, tenzij men

alle vergelijking met de talrijke waarnemingen , bij de-

zelfde soorten van planten elders gedaan, onmogelijk

willen n;iaken, door welke vergelijking alleen deze
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voor do wetenschap vruchtbaar kunnen zijn; ook
voor den landbouw zijn deze waarnemingen van <^root

gewigt; van daar dat die bij de graangewassen, vooral

tarwe en rogge bijzonderlijk worden aanbevolen.

Vele leden meenen
, dat men bij het waarnemen dier

verschijnselen planten moet bezigen, die op geene
al te gunstige noch ongunstige plaats groeijen, en
dat men overigens in de kolom voor aanmerkingen
bestemd

,
alle die bijzonderheden , die tot groote ver-

schillen dier periodieke verschijnselen bij dezelfde

süort van planten, maar bij verschillende exempla-
ren, aanleiding geven, kan aanteekenen. Dr. Dozy
nodigt de leden uit, kennis te nemen van hetgeen
door de Belgische botanici daaromtrent reeds ver-

scheidenejaren achtereenvolgens is verrigt, en waar-
van de werken door de welwillende zorg van ons
corresponderend lid Prof. Kickx thans in de Biblio-

theek der Vereeniging voorhanden zijn.Eene opper-
vlakkige inzage derzelve zal reeds een ieder over-

tuigen van het groote nut, dat deze waarnemingen
voor de kennis van het plantenleven aanbrengen,

vooral indien deze met gelijksoortige in andere lan-

den van verschillende geographische lengteen breed-

te, in verband met de verschillende meteorologische

en geognostische gesteldheid dier plaatsen, zullen

kunnen worden vergeleken. De Voorzitter verzoekt

nu de HH. Bcse en v. d. Sande Lacoste, om, ge-

durende de schorsing der vergadering, de rekening

van den Thesaurier na te zien.

Na eene korte pauze worden de werkzaamheden
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hervat, en brengt de Hr. Buse namens de commissie

verslag uit over den staat der kas, en adviseert de

rekening goed te keuren, behoudens enkele posten,

waarover eeuige nadere opheldering van den thans

afwezigen Thesaurier, in een volgend jaar, worden

verlangd; deze betreffen voornamelijk de uitgave van

den Prodromus, waarvan eene afzonderlijke reke-

ning wordt verzocht , met opgave van het getal ver-

kochte en nog aanwezige of in commissie verzon-

dene exemplaren, de achterstallige contribution en

de onkosten harer incassering. Dr. v. d. Bosch uit het

vermoeden, dat de Prodromus buiten 's lands niet

genoegzaam verkrijgbaar is gesteld, en dat aan de re-

daction van de meest algemeen verspreide botanische

tijdschriften geene exemplaren ter aankondiging zijn

toegezonden. Imlien dit zoo ware stelt hij voor, dat

Het' Bestuur gemagtigd worde, eenige exemplaren

bij soliede buitenlandsche boekhandelaars in com-

missie te stellen. Na eenige hierover gewn'ssclde denk-

beelden wordt aan het Bestuur opgedragen, om ter

meerdere bekendmaking van dit w-erk de noodige

maatregelen te nemen, en daarvan op eene volgen-

de vergadering te berigten.

Het tweede beschrijvingspunt, de tijdsbepaling

voor het houden der algemeene vergaderiiig wordt

thans aan de orde gesteld. Dr. Molkenboer ontwik-

kelt schriftelijk de redenen, waarom hij het beter

acht, om geene andere tijdsbepaling der algemeene

vergadering in de statuten op te nemen, dan alleen,

-dat die vergadering jaarlijks in de laatste weken der

I
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maand Junij zal gehouden worden, en wenscht het

verder aan het Bestuur over te laten, op welken dag

het die zal beschrijven. Daar vele maatschappijen

zoo als die van geneeskunde, pharmacie, provinci-

aal Utrechtsch genootschap, enz. hare vergaderingen

in deze maand houden, en in onze Vereeniging ver-

scheidene leden tellen, zal het tijdstip der vergade-

ring door het Bestuur zoo kunnen gesteld worden,

dat die voorafga of volge op de vergaderingen der

bedoelde maatschappijen, ten einde die leden onzer

Vereeniging, welke moeijelijk, uithoofde van hun-

nen stand of betrekking, meermalen in het jaar, van

huis zich kunnen verwijderen, in de gelegenheid te

stellen achtereenvolgens die vergaderingen bij te

wonen. Vele leden meenen, dat het voor het Be-

stuur moeijelijk te beslissen zal zijn, welk tijdstip

de beste combinatie van vergaderingen zal opleveren.

De Hr. Büse stelt voor, om wegens de afwezigheid

van zoo vele leden in deze vergadering, dit punt aaü

te houden en andermaal ter sprake te brengen,

waartoe besloten wordt.

Het voorstel tot het doen eener hotanische ex-

cursie in de omstreken van Boxmeer wordt goed-

gekeurd. Verscheidene leden verklaren zich hiertoe

na den afloop dezer vergadering genegen.

Eene missive van Dr. Molkenboer wordt voorge-

lezen, inhoudende de redenen, waarom hij zich ver

pligt acht zijne betrekking als Conservator neder

te leggen, en waarbij hij den wen sch uit, dat bij de
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keuze van eenen opvolger, een lid uit Leyden moge

in aanmerking komen, omdat die plaats hem het

meest geschikt voor het Herbarium schijnt te zijn.

De Voorzitter stelt voor, om den Hr. Molkenboer

dank te zeggen voor zijne gevvigtige diensten , in die

betrekking aan de Vereeniging bewezen, en hem het

leedwezen der vergadering te betuigen over zijn ge-

nomen besluit tot het nederleggen dezer post, welk

voorstel bij acclamatie werd aangenomen. Eene dis-

cussie heeft plaats over het voornoemd praeadvies.

De Heer Bdse acht het namelijk beter, dat het Her-

barium op eene andere plaats dan Leyden worde

bewaard, omdat aldaar reeds twee van die inrigtin-

gen bestaan, het Rijks- en het Academisch Herba-

rium. De Heer Abelevek vindt daarin juist eene rede

om het Herbarium der Vereeniging aldaar te hou-

den, vermits hierdoor vergelijking mogelijk wordt,

behalve dat op die plaats, zoo vele literarische

hulpmiddelen aanwezig zijn, die het gebruik van

die inrigting gemakkelijk maken, en die men wel-

bgt elders in ons land niet zoo vereenigd aan-

treft. Andere leden geven ook de voorkeur aan

Leyden, omdat aldaar vele leden gevestigd zijn^ de

toezegging van den afgetreden Conservator om zij-

nen vrijen tijd aan de voltooijing van het stamher-

barium te besteden, en den opvolgenden Conservator

zoo veel mogelijk, behulpzaam te zijn, is voor hun

ook een grond om het Herbarium niet te verplaatsen.

Dr. V. D. Bosch merkt aan dat dit punt wel waardig
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is , om op eene volgende Vergadering te worden be-

sproken, maar thans niet aan de orde is; het zoude

altijd vooraf op den beschrijvingsbrief moeten worden

gesteld. Men gaat dus over tot eene stemming voor

eenen nieuwen Conservator, waarvan de uitslag is,

dat bij meerderheid van stemmen tot deze betrekking

Dr. F. DozY te Leyden wordt verkozen. Deze ver-

klaart die post te aanvaarden in de verwachting,

van bij de vervulling dezer moeijelijke taak den bij-

stand van zijne medeleden en vooral van den afge-

treden Conservator te mogen ondervinden, en legt

nu zijne post als vice-Voorzitter neder. Dr. J. H.

MoLKENBOER wordt iu zijiie plaats met bijna alge-

meene stemmen benoemd.

Alzoo de HH. de Brdijs en Bdrgersduk niet ter

vergadering aanwezig zijn, ontbreekt het verslag

der werkzaamheden, waartoe die Heeren zich op

de vergadering van het vorig jaar verbonden heb-

ben. Dr. DozY geeft, namens Dr. Kros, de toe-

zegging van eene verzameling planten, op Ame-
land gevonden, voor het Herbarium te zullen zen-

den. Hij doet verder namens den Heer Sdringau,

mededeeling van eene verhandeling over eene mon-

strositeit van de bloemen bij Matricaria chamo-

milla, door afbeeldingen opgehelderd, als ook van

eene verhandeling , over de prikkelbaarheid der bla-

den van de inlandsche Drosera soorten ; en doet het

voorstel, met bewilliging van dan opsteller, om deze

stukken aan de Redactie van het Kruidkundig Ar-
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keurd wordt. Het corresponderend lid Dr. Josghdhk

deelde aan de Vereeniging eene veihandehng mede

over eene ladische palmsoort, afkomstig van wij-

len onzen zóó TerdiensteHjken natuuronderzoeker

Tan Hasselt. De vergadeiing besluit hierop, dit

stuk in handen te stellen cener commissie, be-

staande uit de HH. Kobthals en Molkenboer , ter

inlichting van het Bestuur omtrent de meest ge-

paste wijze om aan den wensch van den geëerden

inzender omtrent het gebruik dezer verhandeling ge-

volg te geven.

Dr. DozY berigt, dat na de voltooijing van het

derde stuk des Prodromus, inhoudende de Lichenes

en Algae, het laatste stuk over de inlandsche Fungi

een onderwerp van voortgezette studie uitmaakt,

waarvoor door Dr. Molkeinboer en hem de nodige

bouwstoffen steeds worden bijeengebragt , terwijl on-

derscheidene leden door toezending van voorwerpen

uit deze planten-familie, zich beijveren die taak ge-

makkelijk te maken. Het aanmerkelijk aantal vormen,

hetwelk deze afdeeling van het plantenrijk bevat,

benevens de geringe kennis, die men tot nu toe be-

zit, aangaande het voorkomen van deze planten in

ons land, maken het zeer weuschelijk, dat de leden

steeds voortgaan met het onderzoek en de toezen-

ding der inlandsche fungi ^ het zij iti natura, ge-

droogd of in afbeelding, opdat de bewerkers dier

familie reeds in het volgend jaar, in staat zouden
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gesteld kunnen worden, om daarvan, althans de

Hymenomycetes voor den Prodromus te laten afdruk-

ken.

De Hr. Bdse maakt de opmerking, dat de harmo-

nische volgorde der geslachten in den Prodromus ver-

broken is geworden, door bij de Hepaticae de eenvou-

dig bevverktuigde genera aan de meer zamengestelde

te hebben laten voorafgaan.

Dr. V. D. Bosch herinnert de leden, dat de Heer

DE Brdin (zie verslag enz. 1832) de meening heeft

uitgesproken , dat Rumex maximus eene liyhride

zoude zijn van R. Hippolapathum Fr. (7?. aqua-

ticus auct.) en R. Hydrolapathtim L. , omdat

deze plant in habitus^ vorm en consistentie der

bladen, gedaante van den petiolus^ bloei wijze,

vorm der binnenste perigoniaalslippen en der pe-

ricarpia het juiste midden houdt tusschen deze

soorten, als ook nooit anders dan in enkele exem-

plaren tusschen deze soorten voorkomt. Hij acht

het niet ongepast op te merken, wat den Hr. de

Bruin onbekend schijnt geweest te zijn en dus zijne

raeening uitstekend bevestigt, dat die meeuing reeds

door Schimper en Spenjner in hunne Flora Friburgen-

sis Hl. p. 1063 is geuit en bevestigd door Döll

in zijne Rheinische Flora p. 303. Het vermoeden

van de hybriditeit van Rmnex prate7isis^ uit R.

crispus en R. ohtusifolius ^ ook door den Heer de

Bruin geopperd, werd insgelijks door bovengenoemde

schrijvers uitgesproken 5 terwijl R. Steinii doov J)'óll
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voor hybriden van R.palustris en ohtusifolius ge-

houden wordt.

Dr. VAN DEN Sande Lacoste vestigt de aandacht

der leden op zekere bruine, haarvormige ligchaam-

tjes, die aan beide zijden van eenen steen vastge-

hecht, door hem aan den oever van het Haarlem-

mermeer, bij Sloten, zijn gevonden. De Heer Bdse

verklaart deze voor den byssus van eenen mytilus.

Dr. VAN DEN Bosch deelt mede, dat in een on-

langs uitgegeven vs^erkje van Prof. Harting, over

het eiland ürk, diens bodem, en zijne bewoners

^

de opgave van 86 aldaar gevonden planten zijne aan-

dacht had getrokken; dat echter de naauwkeurigheid

der soortsbestemming van sommigen met regt mag

betw^ijfeld worden, en de synonymie van anderen

moeijelijk te ontwarren is. Als voorbeelden worden

aangevoerd : Arenaria marina Smith , Apargia his-

pida^ Atriplex laciniata ^ Juncus squar^rosus naast

Rottboella^ Juncus trijidus, (eene alpenplant),

Bromus pratensis Smith, enz. Na den geëerden

schrijver deswege te hebben geraadpleegd, heeft hij

van dien de toezegging verkregen, van deze gedroog-

de plantenverzameling ter inzage te zullen verkrij-

gen, alzoo het Prof. Harting niet vrijstond, die planten

aan het Herbarium der Vereeniging af te staan.

De Heer Cop zegt, verhinderd te zijn in de mede-

deeling van zijn onderzoek betreffende de planten-

famieliën, wier bewerking hij op zich heeft geno-

men;, doch belooft die mededeeling voor het vol-

gend jaar.
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De Heer Kraepelien vertoont eene Afrikaansche

Floridea, tot het geslacht Iridea behoorende. De

Heer Abeleven brengt eene verzameling inlanclsche

musci^ hepaticae en lichenes^ uit de omstreken

van Nijmegen, ter tafel, en biedt die aan voor het

Herbarium.

De Heer Büse maakt eenige opmerkingen over

de bewerking der gramineae in den Prodromus.

Hij mist daarin de Calamagr^ostis glauca^ Arr-

henatherum avenaceum met twee aristae, als ook

eene variëteit van Poa comyressa^ later door hem

medegedeeld; de diagnose der drie inlandsche soor-

ten van Setaria en Panicuin^ geheel ingerigt zijn-

de voor de bekende Europesche soorten, schijnen

hem niet meer voldoende toe ter onderscheiding van

zoo vele anderen, als later zijn bekend geworden;

zij behooren dus te worden herzien, en met die der

exotische soorten van deze genera in overeenstem-

ming te worden gebragt; Anthoxanthum en Hiero-

chloe zijn, bij de indeeling der geslachten, in den

Prodromus onder de PJialarideae gebragt, zij be-

hooren eehter tot de Aveiiaceae. Hij veilangt ook

eenige opheldering over Bromus hordeaceus ^ die hem

geene constante soort schijnt te zijn. Dr. v. d. Bosch

antwoordt hierop, deze soort niet te willen verde-

digen, maar met Fries van oordeel te zijn, dat die

als vorm van Br. rnollis moet onderscheiden wor-

den; hij noodigt overigens den Hr. Bdse uit, om, op

eene volgende vergadering, eene meer uitvoerige kri-

tiek der geheele Familie der inlandsche gramineae
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te willen leveren, hetgeen door dezen beloofd wordt.

De Heer Hartman heeft nog de volgende planten, dit

jaar, in het Haarlemmermeer gevonden, Cardamine

fratensis ^ Nasturtium amphibium^ Anthriscus syl-

vestris , Daucus Carota , Oe?ianthe fistulosa , Ft-

cia satlva. Hij wordt door den Voorzitter uitgenoo-

digd, dit onderzoek voort te zetten.

Als plaats voor de vergadering in het volgend

jaar wordt Haarlem gekozen, en tot honorair Pre-

sident aldaar Mr. L. H. Bdse; waarna deze achtste

algemeene bijeenkomst door den honorairen Voor-

zitter met eene hartelijke toespraak wordt ge-

sloten.

Namens de Vereeniging,

F. Dozr,

loco Sec7\



EENE MONSTROSITEIT

MATRICARIA CHAMOMILLA.

MEDEDEELING VAN

W. P. R. SURINGAR,
Math, et Phil. Nat. Ca?id. te Leiden.

Ingezonden op de vergadering der Vereeniging voor de Flora

van Nederland enz., den 15 Julij 1853.

Zijn in het algemeen voor planten^organographie

alle afwijkingen van den gewonen vorm belang-

rijk, niet het minst merkwaardig zijn voorzeker die,

welke bij in het wild groeijende planten worden

waargenomen, waar haar voorkomen naast normaal

ontwikkelde vormen, ons op het spoor kan brengen

van de bijzondere omstandigheden, welke dien af-

wijkenden vorm hebben te weeg gebragt. Tot die in

het wild groeijende monstrositeiten behoort eene

Matricaria Chamomilla, sinds een paar jaren telkens

op dezellde plaats nabij Leeuwarden aangetroffen.

Terwijl de vruchtbodem der capitula eene geringe

ontwikkeling heeft gekregen en een betrekkelijk

klein aantal meest geaborteerde buisbloempjes draagt,

zijn het vooral de randbloempjes , die, door haren

afwijkenden vorm en stand, het eigenaardig voorko-
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men aan de monstreuse inflorescentie geven (fig.

1. 2.).

Hare corolla namelijk , die zich bij normale ont-

wikkeling tot eene vrij breede slip vlak moest uit-

breiden, is zijdelings zamengerold, en enkele malen

in twee of meer onregelmatige slippen verdeeld (fig.

3. 4). De stijl draagt soms drie, in plaats van twee

stigmata , en gaat dikwijls in den vorm van kleine

bloemblaadjes over, die dan meest in de omgerolde

bloemkroon zijn ingesloten (fig. 5. 6); het vrucht-

beginsel is in alle onderzochte exemplaren geabor-

teerd.

De aldus misvormde en gedeeltelijk verdubbelde

randbloemen zijn niet, even als in normaal gevormde

capitula, in eene horizontale ligging vlak uitgebreid,

maar staan, over 't algemeen, meer opgerigt. Sommige

zijn naar binnen, andere naar buiten, of zijdelings

gekromd, zoodat vaak het geheele capitulum door

meerdere rijen dezer randbloemen gevuld schijnt te

zijn.

Na eenigen tijd bedekken zich deze bloemkroonen

met het ligt grijsachtig dons van een kleinen schim-

mel.

De monstrositeit komt voor op en nabij een bouw-

land van vrij zware klei. De exemplaren van Ma-

tricaria chamomilla, welke op het vastgetreden voet-

pad langs dien akker gevonden worden, zijn alle

uiterst klein, en dragen niet dan eenige weinige mon-

streuse capitula. Op den akker zelven , waar de

grond natuurlijk veel losser is, zijn ook de enkele
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raonstreiise exemplaren veel grooter. Maar de ge-

zonde exemplaren derzelfde soort, die vooral ver-

der op den akker in grooten getale welig tieren,

zijn alle veel forscher en krachtiger ontwikkeld.

Deze omstandigheden schijnen aan te duiden, dat

de monstreuse ontwikkeling een gevolg is van be-

lemmerden wasdom. Eq inderdaad laten zich, bij de

veronderstelling, dat de groei belemmerd is, vóór dat

de capitula hunne volkoraene ontvi'ikkeling hadden

bereikt, hare vormen gereedelijk verklaren.

Wanneer de reeds gevormde deelen niet meer alle

behoorlijk kunnen gevoed worden, zullen natuurlijk

diegene zich ten koste der andere ontwikkelen , welke

ook in gewone omstandigheden het eerst aan de

beurt zijn. Daar nu de ontwikkeling van het capi-

tulum van den rand naar het midden voortgaat,

aborteren de meeste buisbloempjes als centrale dee-

len, en bijna alleen de randbloempjes kunnen min

of meer voortgroeijen.

Deze, in jeugdigen toestand zijdelings opgerold en

aan den rand van den vlakken vruchtbodem opge-

rigt, breiden zich, bij normale ontwikkeling, later tot

eene vlakke slip uit, en nemen, door de zich ontwik-

kelende buisbloempjes teruggedrongen, aan den rand

van het sterk kegelvormig wordende receptaculum,

een horizontalen stand aan. Wanneer de ontwikkeling

dezer deelen in haren loop wordt gestuit, ontstaat die

drang niet: als het receptaculum klein en vlak blijft,

en weinig buisbloempjes tot ontwikkeling komen,
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kunnen de randbloempjes meer opgerigt blijven zoo

als ze waren.

Slechts noode hun voedsel erlangende, nemen ze

wel in omvang toe, maar blijven onvruchtbaar en

krachteloos gesloten.

Vergel. ISIoqüi::? Tandon, Terat. vég. (pag. 114 van de vert,

van Schatjer). //Eer een orgaau zijn bepaalden vorm aanneemt,

doorloopt het eene reeks van tusschenvormen. — Wordt het door

eenige omstandigheden in zijne ontwikkeling gestoord, dan zal het

zich in den vorm vertoonen, die aan den trap van ontwikkeling,

waarbij het gedwongen werd te blijven stilstaan, beantwoordt."

Vergel. ook Jëgee., Missb. d. Gew. (p. 168, 176 enz.).

Enkele malen vertoonen de capitula der beschre-

vene monstrositeit sporen van prolificatie, die wel niet

anders dan aan een hernieuwden groei , na wegname

der belemmeringen, kan worden toegeschreven. Eén

exemplaar (fig. 7) op den rand van den akker ge-

vonden, vertoonde die prolificatie het meest volko-

men, en wel de topbloem aan den hoofdstengel

(fig. 7ff, fig. 14.) üit de oksels van sommige blaad-

jes van 't involucrum (fig. 14a), uit het hait der

randbloemen {h ^ A'), en uit het midden van eenige

buisbloempjes (c, c', c") terwijl andere geaborteerd

waren (f/), ontsproot een stengeldeel met een nieuw

capitulum, dat nu eens meer, dan eens minder van den

gewonen vorm afweek , steeds onvruchtbare bloemp-

jes droeg, maar toch als zoodanig duidelijk was te

herkennen (fig. 8—18). Bij deze prolificatie hadden

de bloempjes van het moeder-capitulum hare voort-

planlingsorganen verloren.

Even als de ontwikkeling in de normale capitula
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van den rand naar het midden voortgaat, zoo ook

zijn die prolificaties meer uitgegroeid inde oksels van

't involucrum en in de randbloemen, terwijl in de

buisbloempjes nog slechts knoppen van capitula voor-

komen. Zoo ook zijn ze ni de capitula der zij-

takken van ditzelfde exemplaar slechts zeei' zelden

in de bm'sbloempjes aanwezig, en bij een paar exem-

plaren, die slechts sporen van prolificatie veitoon-

den, waren er slechts in de oksels van sommige invo-

lucraal-blaadjes en in enkele raudbloempjes te vinden.

Nooit ontsproten ze tusschen de bloemj)jes uit het

receptaculum.

Uit de verdeeling der prolificatie iu centrale, axillaire eii late-

rale, zoo als o. a. MoauiN Tandon die opgeeft, terwijl aan de

Composifae mtsluitend de laterale als prolificatie uit het receptacu-

lum wordt toegesclireveu , zou het Termoedeu kuunen ontstaan, of

bij Compositae tot nu toe alleen eene prolificatie naast de bloemp-

jes is waargenomen, wanneer niet reeds in 1832 Engelman in zijn

Prodrormis de antlwlysi , hoewel uiterst kort, eene centrale prolifi-

catie der flosculi, bij Seuecio vulgaris en. Hieracium fallas had

beschreven en afgebeeld,

HiLL beschrijft en beeldt, in zijne Verhandeling over de proli-

fererende bloemen (Vert. Amst. 1810), eene woekering der Zeeka-

millen af, die, uit de wilde Italiaansche planten door kweeking en

overvloedig voedsel dubbel geworden, door nog meer voedsel klei-

nere gesteelde bloempjes aan den rand binnen den kelk heeft voort-

gebragt. Bijzonderheden, die hier van belang zouden kunnen zijn,

vermeldt hij niet.

11 Julij 1855.

23
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VERKLARING der FIGUREN.

1. Monstreuse bloem der Matricaria chamomilla (zonder prolifl-

catie). Nat. gr.

2. !d. in doorsnede (naar een gedroogd en in water geweekt

exemplaar). Nat. gr.

3. Tweeslippig randbloempje.

4. Hetzelfde; de slippen zijn van elkaar verwijderd.

5 en 6. Randblosmpjes met veranderden stijl.

7. Monstreuse bloemen met prolificatie. Nat. gr.

a. Topbloem. b. h. Bloemen aan de zijtakken.

8. 9. 10. Randbloempjes met prolificatie. uit de bloemen

11. Buisbloempje met prolificatie. i h. b. aan de zijtakken.

12. 13. Buisbloempje met prolificatie, van twee verschillende kan-

ten gezien, uit de topbloem.

14. Doorsnede van de topbloem (fig. la). (1)

a. Capitulum, ontspruitende uit den oksel van een blaadje

van 't involucrum.

b. b'. Uandbloempjes met prolificatie.

c. G. c". Buisbloempjes met prolificatie.

d. Geaborteerde buisbloempjes.

15. Verticale doorsnede van de prolificatie in fig. 7U.

16. Onvruchtbaar randbloempje uit het capitulum van fig. 15.

17. Verticale doorsnede van de prolificatie in fig. l(f.

18. Verticale doorsnede van de prolificatie ia fig. lb.

(1) De lezer gelieve in fig. 14 der plaat de letters a, b enz. op

de volgende wijze te plaatsen:

a. regts beneden.

b. regts boven. Tevens zij aangemerkt, dat dit gedeelte der figuur,

door eene fout in de uitvoering, onduidelijk is. Voor de prolifice=

rende randbloempjes lette men dus alleen op fig. 14 V en fig. 15.

b'. worde geplaatst bij het prolificerend randbloempje, geheel aan

de regterzijde.

c.c'.d' . bij de prolificerende buisbloempjes, en wel van de regter

naar de linkerhand.

d. bij de onvruchtbare in het midden.



PRIKKELBAARHEID

DER

DROSERA-BLADEN.
MEDEDEELING VAN

W. F. R. SURTNGAR,
Math, et Phil. Nat. Cand. te Leiden.

Ingezonden op de vergadering der Vereeniging voor de Flora

van Nederland enz., den 15 Julij 1853 (1).

In de Botanische Zeitang van den 25 Juüj

1851 komt eene opwekking voor, om de v^aarne-

ming-en omtrent de prikkelbaarheid der Drosera-

bladen — in 1779 door Roth gedaan, en uit zijne

Bijdr. I. p, 65 sqq. in de Bot. Zeitung overgenomen,

maar later door niemand herhaald — te herhalen

en, zoo mogelijk, te vermenigvuldigen. Niet w^etende,

dat iemand tot nu toe aan die uitnoodigiug heeft

gehoor gegeven, en het niet onbelangrijk rekenende,

Drosera^s van onzen bodem in dit opzigt te onder-

zoeken, heb ik mij, tijdens mijn verblijf in Leeu-

warden (Julij 1853), de noodige exemplaren van

deze planten verschaft, en wensch nu eenige resul-

(1) Na afloop der geheele reeks van waaraeraingen omgewerkt.



362

tateii mede te deelen, die dat onderzoek omtrent

den loop van het verschijnsel en de invloeden, die

het verschijnsel wijzigen, heeft opgeleverd.

Na eene korte beschrijving van de wijze van proef-

neming, zal 't niet noodig zijn de geheele serie van

proeven in bijzonderheden op te geven; in plaats

daarvan zal het voldoende zijn, bij de mededeeling

der algemeene uitkomsten, van tijd tot tijd eene

proef tot voorbeeld aan te halen.

Tot het onderzoek werden de beide soorten Di'o-

sera intermedia en Dr. rotvundifolia aangewend , van

eene lage veenachtige plaats in de Bergumerheide

afkomstig. De exemplaren der Dr. intermedia^ op

zeer natte plaatsen gevonden, werden met de zode

in bakjes met water geplaatst; die van Dr. rotun-

difolia^ wier groeiplaats hoogei* gelegen en dus droo- j

ger was, met de zode in tuinaarde geplant, en niet

meer dan vochtig gehouden. — Alle stonden ze in

de open lucht, maar voor regen beschut, terwijl door

een luchtig gaas toevallig aankomende insekteu groo-

tendeels werden afgeweeid. Door hare plaatsing

tegen het zuiden konden ze bij tusschenpoozen vooral

tusschen 11 en IV2 uur, door de zon worden besche-

nen.

De insecten, welke voorzigtig met een pincet op

de bladen werden geplaatst, waren, even als bij

de proeven van Roth , in den regel mieren , om-

dat die het gemakkelijkst ten allen tijde in genoeg-

zaam aantal verkrijgbaar waren, en mij aanvankelijk

toeschenen de best onderling vergelijkbare resultaten
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te zullen opleveren. Voor zeer kleine bladen, die

daarvoor te zwak waren, werden ook wel bladlui-

zen, afkomstig van een rozenstruik, gebruikt. La-

ter werden ook andere voorweipen , als stukjes spons,

stukjes steen en droppels water aangewend.

De uitwerkselen van het plaatsen dezer voorwer-

pen op de bladen werden eerst van oogenblik tot

oogenblik , later bij tusschenpoozen geobserveerd,

en eindelijk alle tot proeven gebezigde bladen da-

gelijks geregeld waargenomen, en alle veranderingen

naauwkeurig aangeteekend. Die dagelijkscbe obser-

vatie werd na mijn vertrek uit Leeuwarden (1 Aug.)

bereidwillig door mijn broeder overgenomen.

Om verwarring te voorkomen, ook om den in-

vloed van den ouderdom te kunnen bepalen, was het

noodig, de bladen vóór hun ontluiken met een klein

étiquette te nummeren, dat voorzigtig en los om den

bladsteel werd gebonden. Door deze of andere oor-

zaken beschadigde bladen werden als onbruikbaar

verworpen.

De bruikbare proeven op Di^osera rotundifolia

zijn zeer weinige in aantal. Vooreerst namelijk wa-

ren weinig exemplaren dier soort voorhanden, en

daarbij verloren de haren meest hunne droppels,

zoodra de bladen een paar dagen oud waren (1).

(1) De ouderdom wordt, ook in het vervolg, gerekend van het

oogenblik, dat de bladen geheel geopend zijn, en de haren, die

eerst naar binnen gekromd liggen , droppels aan hunnen top gekre-

gen , en hunnen naar boven en naar buiten uitgestrekten stand aan-

genomen hebben.
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Insekten, op die bladen geplaatst, konden gemak-

kelijk ontsnappen , en ook andere voorwerpen brag-

ten, onder diezelfde omstandigheden, zeer weinig ver-

andering te weeg.

De weinige gelukte proeven toonen genoegzaam

aan, dat het verschijnsel bij deze soort in alle dee-

len langzamer plaats grijpt dan bij Dr. inter-

media ^ ook bevatten ze voorbeelden van gedeelte-

lijke aandoening van het blad, terwijl het andere

gedeelte in den gewonen toestand blijft, iets, wat mis-

schien ten gevolge van den vorm der bladen alléén bij

deze soort is waargenomen. Ze zijn echter niet vol-

doende, om den invloed van sommige omstandighe-

den op het verschijnsel te leeren kennen.

Tot voorbeeld dien e het volgende: twee bladeu, waarop om-

streeks 5 uur nam. in het midden eene mier geplaatst was, ver-

toonden in het eerste uur geene merkbare verandering; slechts trok

het dier in zijne pogingen om weg te loopen, de droppels aan

den top der omringende haren in draden uit, en deed daardoor

eenige haren krommen. Den volgenden morgen waren ze geheel

van hnnne droppels beroofd en om de mier gebogen, terwijl het

ééne blad van boven naar beneden bijna 90° was ingebogen en

bovendien regthoekig op den bladstcel stond, het andere minder

sterk zijdelings was toegevouwen , en eerst na 2 dagen geheel ge-

sloten was. De langere haren aan den rand verloren tevens hunne

droppels en sloten zich min of meer aan. Na 5 dagen begon zich

dit laatste blad langzamerhand te openen , zoodat nog een paar dagen

later het blad bijna geheel vlak was, derandharen hunnen natuurlij-

ken stand weer hadden aangenomen , zonder echter weder droppels

aan den top te verkrijgen, en het doode insekt alleen door eenige

naburige haren was omsloten. Het eerstgenoemde blad had zich op

dezelfde wijze, maar een paar dagen vroeger, geopend, en bleef

met het andere nog ongeveer eene maand in leven.

Een derde blad werd dienzelfden namiddag met de eene zijde
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om een vliegje gesloten gevonden , terwijl de andere zijde normaal,

maar zouder droppels op de haren was; dit opende zich na 2-3

dagen , maar verwelkte reeds lé dagen later.

Voor de bepaling der wijzigende invloeden zijn

alleen de met Dr. intermedia genomen proeven bruik-

baar.

Allereerst komt hier de iveêrsgesteldheid in aan-

merking, die zoowel op de snelheid als op de inten-

siteit van het verschijnsel een duidelijken invloed uit-

oefent.

Helder, warm en zoel weer, zoo als 't onder anderen

dikwijls onweêrsbuijen voorafgaat, en felle zon ver-

meerderen beide; ook worden onder deze omstandig-

heden de bladen het spoedigst weder vlak.

Een drooge wind schijnt zeer de intensiteit van

het verschijnsel te bevorderen, al is de temperatuur

overigens niet hoog, maar de snelheid minder dan bij

zoel weder; hij doet de bladen voor het meerendeel

geheel verdroogen, zoodat ze zich niet vïeder openen.

Betrokken koele lucht, regenachtig en vochtig

weer verminderen intensiteit en snelheid zeer, zoo

zelfs, dat onder deze omstandigheden de bladen dik-

wijls in 't geheel niet worden aangedaan.

Het heldere warme weder in den voormiddag van 28 Julij, 's nam.

te 2^/4 uur door eene onweersbui opgevolgd, was voor de proefiie-

mingen het gunstigst. Bij bladen van middelbare grootte enz. , tus-

schen 11 en 12Vï uur met mieren bezet, waren de omringende

middelbaren na ongeveer 10 minuten van hunne droppels beroofd

en gekromd: het blad begon zich na 20 min. of iets later te bui-

gen, en bereikte het maximum der kromming — iets meer dan

90° — enkele malen na ^h uur, meest na 1 en IV2 uur; twee da-

gen later waren ze weder geheel of gedeeltelijk geopend , en bleven
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ia dien toestand nog ongeveer 14 dagen, terwijl de haren reeds

vroeger (soms 2 dagen na de heropening) waren begonnen hunne

droppels te verliezen.

Den 9 Julij , waarop aanhoudend een hevige N. O. wind waaide ,

werden twee bladen, waarop toevallig in den vroegen morgen een

insect geraakt was, elk op verschillende tijden gesloten, maar wa-

ren beide 's nam. omstreeks 5 uur geheel opgerold en verdroogd.

Een blad, waarop den 10 Julij 's morg. te 10 uur bij stil be-

trokken weder eene mier geplaatst was , onderging bijna geene ver-

verandering, tot dat omstreeks 1 te uur de zon met kracht door-

brak, en 't blad zeer spoedig 90° deed inbuigen, zoodat het te

Vli uur met den top bijna de basis raakte. Na een paar dagen

was het geheel verwelkt.

Wanneer de zon aldus doorbreekt nadat het blad reeds eenigen

tijd aan de proef is onderworpen, schijnt de werking heftiger te

zijn, dan wanneer de proef met feilen zonneschijn begint. Althans

een paar bladen, den 13 Julij teil uur bij feilen zonneschijn met

eene mier bezet , waren eerst 's nam, ten 3 ure gesloten ; één der

bladen herstelde.

Den 22 Julij , toen tot eenigen tijd na den middag de zon scheen,

maar spoedig daarna de lucht betrok eu regen inviel, mislukten

13 proeven, van 10—13 uur begonnen, geheel, en sloten zich

slechts twee zeer jonge bladen, en wel na 7 uren, om zich den

volgenden dag weer te openen. Van dezelfde bladen, die nu niet

werden aangedaan, werden drie later nog door toevallig aanko-

mende insekten gesloten.

In de tweede plaats volgt de invloed dien de on-

derscheidene wijziging dei- bladen op het verschijn'

sel uitoefent.

Het voorkomen der bladen wordt vooreerst ge-

wijzigd door den ouderdom, Ze worden langza-

merhand grooter en forscher, terwijl de haren van

den top naar de basis eene meer roode kleur aan-

nemen. Maar vooral is het onderscheid groot tus-

schen bladen, die aan verschillende exemplaren voor-
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komen. Aan uiterst kleine exemplaartjes komen

zeer kleine teedeie blaadjes voor, even als de dunne

haren ligt groen gekleurd. Grootere exemplaren

dragen grootere en sterkere bladen, die reeds bij

hunne ontluiking een roodachtigen tint hebben, en

wier haren van boven naar beneden min of meer

rood gekleurd zijn, terwijl eindelijk de krachtigste

planten groote donkerder gekleurde bladen met ste-

vige roodbruine haren bezitten.

Uit de combinatie nu van gelijktijdige proeven met

exemplaren, waar alles zoo veel mogelijk gelijk was
,

behalve ééne der genoemde bijzonderheden — grootte

van 't blad, kleur der haren, ouderdom — en de

toetsing van de daardoor verkregen resultaten aan

den overigen voorraad van waarnemingen, blijkt het,

als algemeene uitkomst:

dat, vooreerst, de intensiteit van het verschijn-

sel voor de haren grooter is, naar mate de bladen

jonger en kleiner zijn. Bij kleine, jonge bladen,

met weinig gekleurde haren, worden namelijk ook

de randharen bijna altijd omgebogen en aangesloten
,

terwijl deze, bij middelbare grootte, oudeidom van

't blad en kleur der haren, en daarboven^ in den

regel hunne droppels behouden, en vrij blijven uit-

staan, al wordt het blad geheel gesloten.

Voor de bladen schijnt de intensiteit der buiging

van de drie genoemde omstandigheden onafhankelijk

te zijn, maar de snelheid^ waarmede die buiging

plaats grijpt, is weder grooter, naarmate de bladen

jonger en kleiner, en de haren lichter gekleurd zijn.
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Zoo is ook iu dezelfde mate de snelheid grooter,

waarmede de bladen weder worden heropend, ter-

wijl overigens die heropening bij alle soorten van

bladen even dikwijls plaats grijpt.

De drie genoemde omstandigheden oefenen elk in

het bijzonder den opgegeven invloed uit, maar ko-

men ze op het voordeeligst te zamen, zijn dus de

bladen te gelijk klein
,
jong en met weinige gekleurde

haren voorzien , dan brengen zij het verschijnsel tot

de grootste snelheid en intensiteit.

De allerkleinste, naauwelijks een paar milhmeters

groote, teedere blaadjes met even zwakke, groene

haren , moeten echter worden uitgezondeid. Bij deze

is de intensiteit wel groot voor de haren , maar ge-

ring voor het hlad ; bovendien heeft hier eerder ver-

welking na de proef plaats. Wegens de moeijelijkheid

echter, om voorbladen, die zoo zeer van de anderen

verschillen, de omstandigheden gelijk te maken, maakt

deze laatste uitkomst vrij onzeker.

Op den gunstigsten dag, waarvoor boveu het beloop bij bladen

van gemiddelde grootte enz. is opgegeven, was zulks voor de

kleinste grootte met groene of aan de toppen rood gekleurde haren

het volgende;

Van 5—10 min. af begonnen zich de naburige haren te krom-

men, na 10, 20 of 25 min. maakte de buiging van 't blad een

aanvang, terwijl, voordat die buiging haar maximum had bereikt , de

randharen zich onder verlies hunner droppels over het blad uit-

strekten of zich van hunnen horizontalen stand min of meer op-

rigtten; het maximum der bladbuiging bedroeg 90*, en werd na

1 of 2 uren bereikt; in den loop van denzelfden dag herstelden

zich de haren en een weinig langzamer het blad.

Bij de oudere grootere bladen met meer roodgekleurde haren
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bereikte de buigiug haar maximum (ook 90") eerst ua 2-3'/2 «ur,

terwijl de raudharen met droppels vrij bleven uitstaan, eene enkele

maal onregelmatig verdroogden; het vlak worden duurde 1?2

dagen.

Zeer exceptioneel was de traagheid bij een 2 dagen oud, vrij

klein blad met roode haartoppen, dat zich ongeveer een uur na

den aanvang der proef begon te buigen, eerst na drie dagen zijn

maximum (90°) had bereikt en 4-5 dagen daarna weer vlak werd.

Bij de allerkleinste en teerste blaadjes werden somwijlen in

korten tijd alle haren vlak over het blad uitgestrekt, terwijl toch

het blad zelf weinig werd gebogen.

De genoemde resultaten zijn bijna alle verkregen

uit proeven, met mieren genomen. Bij alle om-

zigtigheid is het niet te voorkomen, dat de eene

mier iets meer gekwetst wordt dan de andere,

en daardoor oF om andere redenen minder bewe-

ging maakt. Bleef het insekt bijna stil liggen, dan

werd ook gewoonlijk uiterst weinig verandering in

het blad waargenomen, en de proef verworpen.

Was het bijzonder krachtig, dan gelukten de pogin-

gen tot ontsnappen zeer dikwijls, maar dan ook

meest zeer spoedig, zoodat het blad uiterst weinig

werd aangedaan. Was de haar- en bladbuiging eens

begonnen, dan ging zij ook meestal voort, onver-

schillig of het insect ontsnapte of niet.

Minder moeijelijkheid, om de omstandigheden voor

verschillende bladen zoo veel mogelijk gelijk te ma-

ken ,
geven voorzeker andere voorwerpen, als stukjes

steen, spons, enz. die het verschijnsel evenzeer te

voorschijn roepen. Ze zijn echter slechts op het

laatst tot vergelijkende proeven aangewend.

De werking der verschillende voorwerpen is niet
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volkomen dezelfde, en daarom zal het niet over-

bodig zijn de opgemerkte verschilpunten van eenigen

meê te deelen. Ze zijn voornamelijk deze:

dat de grootere voorwerpen — stukjes muurkalk,

kiezel, stukjes spons, die van 1/4 tot de helft van

't blad bedekten — meest ook de raudharen van

middelbare en grootere bladen deden aansluiten
;

dat een stukje muurkalk langzamer maar sterker

werking voortbrengt, en de herstelling meer schijnt

te belemmeren;

dat een droppel Avater de grootste snelheid
,

zoowel bij 't verschijnsel zelf als bij de herstelling,

bewerkt, maar dat de randharen daarbij niet wor-

den aangedaan, zelfs bij kleinere exemplaren.

Bij de eerstgeuoemde voorwerpea verliezen eerst de aangeraakte

haren hunne droppels, en terwijl zich het blad buigt, rigten zich

de randharen onder langzaam verlies hunner droppels op, en slui-

ten zich eindelijk meest tegen het voorwerp aan. — Dit alles duur-

de bij proeven, den 29sten begonnen, 1 en 2 dagen, hetgeen ook

met enkele bladen 't geval was, waarop mieren waren geplaatst;

daarna herstelden meest de randharen en heropende zich tegelijk

het blad gedurende 1—2 dagen , om meermalen , niettegenstaande

de blijvende tegenwoordigheid der voorwerpen gezond voort te leven.

Bij gelijktijdige plaatsing van een droppel water op het midden

van andere bladen, verdeelden zich daarin de droppels der onder-

gedompelde haren, en deze en het blad kromden zich tot nadat

het water met de droppels der haren waren verdwenen; de rand-

haren bleven meest normaal; het verschijnsel had plaats gedurende

1, 2 of 5 uren en was naar die mate sterker; denzelfden of den

volgenden dag begon 't blad weer te herstellen , en was na 1 of 2

dagen volkomen normaal.

[lit de tot nu toe genomen proeven volgt dus:

dat het verschijnsel der haar- en blad buiging bij
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de Drosera's werkelijk bestaat, en altijd gepaard

gaat met het verdwijnen der droppels aan den top

der gebogen haren;

dat de bladen en de haren hun vorigen stand

kunnen hernemen, hetzij het insekt of ander voor-

werp aanwezig blijve of niet;

dat in 't algemeen, wanneer de buiging eens is

begonnen, de verdei-e buiging en ontsluiting bijna

of geheel onafhankelijk van het voorwerp, dat ze

deed ontstaan, geschiedt;

dat niet alleen insecten, maar ook andere leven-

iooze voorwerpen, poreuse of weinig poi-euse, het

verschijnsel te weeg brengen;

dat het weder op het verschijnsel een belangrijken

invloed uitoefent;

dat de bladen van iets minder dan middelbare

grootte en ouderdom met half licht bruin gekleurde

en met duidelijke droppels voorziene haren voor het

verschijnsel het gevoeligst zijn.

Het verdwijnen der droppels van de toppen der

haren is met het verschijnsel innig verbonden ; dik-

wijls gaat het dit vooraf; en dat warm en droog we-

der, in 't algemeen de omstandigheden, die de snelle

verdamping van vochten bevorderen, het verschijn-

sel begunstigen , terwijl daarentegen regen en vochtig

weder het belemmeren of beletten, leidt tot het ver-

moeden, dat insecten en andere voorwerpen juist daar-

door het verschijnsel te weeg roepen, dat hunne tegen-

woordigheid, onder gunstige omstandigheden, het

vocht van de droppels sneller dan gewoonlijk doet ver-
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dwijnen. Een buitengewoon vóchtverlies aan den top

der haren raoet een versnelden toevoer van vochten te

weeg brengen uit die deelen, welke met den top

der haren in de naaste gemeenschap staan, en zoo

kan het gebeuren, dat een gedeelte der haren en

van het blad gedeeltelijk van hunne vochten wor-

den beroofd, zonder dat dit uit de verder gelegen

deelen onmiddelijk kan worden aangevuld. Eene

storing van het evenwigt, hierdoor veroorzaakt, zal

eene buiging te weeg brengen, naar den kant, waar

de weerstand is weggenomen. Of eene dergelijke

zuiver physische verklaring van het verschijnsel met

de structuur der deelen (plaatselijke dunheid der cel-

wanden, gemakkelijke vochtbeweging enz.) in over-

eenstemming is, moet de microscopische anatomie

nog leeren. Evenzeer moet opzettelijk — naauw-

keuriger dan zulks bij het voorloopig onderzoek

met mieren en slechts algemeene observatie van de

weersgesteldheid kon geschieden — worden bepaald,

in welke mate die elementen van het weder, en

in het algemeen, de omstandigheden, welke de

verdamping der vochten bevorderen, van invloed

zijn op het verschijnsel. In die rigting hoop ik

het onderzoek voort te zetten, zoodra ik daartoe

in de gelegenheid zal zijn.

17 Julij 1853.



SPECIMEN DIVISIONIS SYSTEMATICAE

BROMELIACEARUM
PER INFLORESCENTIAS.

Proposuit J. G. BEER., Vindobouensis.

Bromeliaceae in ties dividuntur tribus:

Tribus 1. Bromelia Willd.

» II. Ananassa Lindl.

» III. Tillandsia Linn.

TRIBUS I.

Typus: Bromelia.

luflürescentia tota e gemma tejminali axis prin-

cipis provenit.

Duas continet subtribus:

Sdbtribds I.

Folia gemmae termiiialis intima, una cum inflo-

resctntiae axi erecta , illi imposita sunt. Multiflorae.

Typus: Bromelia,
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In VIII cadit cohortes.

Cohors I.

Inflorescentia rigide erecta. Folia fert serrata aco-

leata.

Typus: Bromelia lon^ifolia Rudge

Cohors II.

Inflorescentia laxa, flexilis; folia fert inermia acu-

minata.

Typus; Tillandsia stricta Soland,

Hanc aliasque hue pertinentes species a geneie

Tillandsia separare et in novum genus nomine

Anoplophytum {avon'kov cpwov) colligere mihi liceat.

Cohors III.

Inflorescentia per bracteas adpressas, rigide erec-

tas, inermes, clavata. Foliatio ut in genere Mais.

Typus: Puya Altensteinii Hort.

Cohors IV.

Inflorescentia erecta. Pedunculus flexilis. Corolla

ringens. Calyx acute triangularis, pyramidalis.

Typus: Pitcairnia ringens Hort.

Cohors V.

Inflorescentia divaricata, erecta. Axis tenuis, rigi-

da. Petalorum apex spiraliter revolutus. Calyx tri-

angularis, pyramidalis.

Typus: Pitcairnia staminea Lodd.

Hancce una cum proxime affinibus speciebus a gene-

re Pitcairnia ad novum genus Cochliopetalum (noy^-

liog TcéTcclov) compouendum, separare mihi concessit
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Cohors Vf.

Caulis erectus, elongatus, foliis perspicue remotis

aequidistantibus obscssus. —^ Folia inciso-serrata , acu-

leata (sp. Nr. 3436. B/'as. Inhumaes Pohl ex herb.

Masei Vindebon.).

Ex hac specie, quae sextae cohortis typum re-

fert, genus nomine Orthophf/fmn (oQ&og cpvzóv)

creare mihi visum est.

Cohorts VII.

Pedunculus longus, tenuis, aequaliter teres, plu-

ribus foliis coronatus, e raediis quibus inöores-

centia perpeudiculari modo adscendit. Folia bra-

cteaeque aculeata, serrata. Sepala sub-aculeata.

Typus: Hohe7ihergia strohilacea Mart.

Cohors VIIL

Inflorescentia sessilis, foliis brevior, a vertice

inter folia, quae media sunt, perspici potest.

Typus: Caragaata lingulata Lindl.

Sdbtribüs II.

Inflorescentia tota nou nisi bracteis obsessa. Mul-

tiflorae,

Typus ; Billbergia.

In VIII dividitur partes.

Cohors I.

Inflorescentia rigide erecta, bracteis raollibus ob-

sessa. Caulis abbreviatus, totus ^foliis involutus.

Typus: Billbergia thyrsoidea Mart.

27
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Cohors II.

Inflorescentia rigide erecta. Bracteae et sepala acu-

leata, illae praeterea serratae. Caulis abbreviatus
,

totus füliis iiivolutus.

Typus: Billber^ia rJiodo-cyanea Lem.

Hanc speciem a genere Billbergia ad novum ge-

nus Hoplophytwm {onlov ^ cfvrov) constituendum se-

paravi.

Cohors III,

Inflorescentia pedunculusque flexiles, impendentes,

raollibus bracteis obsessi. Caulis abbreviatus, totus

foliis involutus.

Typus: Billbergia zehrina Lindl.

Haec planta, cum speciebus proxime affinibus,

novum conficere genus mihi videtur, cui nomen ad-

didi Cremohofrys [xQtiiu) ^óvQvg).

Cohors IV*

Inflorescentia impendensj Bracteae rigidae, ser-

ratae et aculeatae. Calyx contortus, aculeatus. Cau-

lis abbreviatus , totus foliis involutus. (sp. Ama-

zonas, Ega^ Poepp. ex herb. Musei Vindob.)

Ex hac specie, quae quartae cohortis typum re-

fert, genus novum creavi nomine Streptocalyx

Cohors V.

Inflorescentia disticha, ensiformis, compressa,

bracteae rigide erectae. Caulis abbreviatus, totus fo-

liis involutus.

Typus: Vriesia splendens Lindl.
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Cohors VJ.

Inflorescentia flexilis divaricata. Pedicelli genicu-

lati. Bacca ovata sphacrica, carnosa, plerumquc

pulchre colorata. Caulis abbreviatus, totus foliis

iiivolutus.

Typus: Aechmea Julgens Melin.

Cohors VII.

Inflorescentia per bracteas adpressas, erectas, in-

eimes, clavata. Caulis abbreviatus, totus loliis invo-

lutus.

Typus: Guzmannia tricolor R. P.

Cohors VIII.

Spicata, inflorescentia cylindrica. Flores conferti,

lana densa circuradati. Caulis abbreviatus, totus fo-

liis involutus.

Typus: Macrochordium tinctorium de Vriese.

TRIBUS IL

Typus : Ana7iassa,

Gemma terminalis elongata in cormum foliosum

sese evolvit; pars inferior gemmis floralibus laterali-

bus confertis est obsessa. Bracteae cum floribus in

sorosam carnosam concrescunt, Multiflorae.

Ananassa sativa Lindl. (forma.)

TRIBUS III.

Typus: Tillandsia.

Gemma terminalis numquam flores, sed iblia

producit. Inflorescentia axillaris.

In quatuor subtribus cedit.
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Sdbtribüs I.

Inflorescentia uniflora. Caulis ramique laxi
, peri-

duli. Gemma terminalis tarde evolvitur. Inflores-

centia ex axilla folii vaginati provenit.

Typas: Tillandsia usneoides Linn.

Sdbtribüs II.

Inflorescentia conferta 1-5 flora, saepe in uno

eodemqiie individuo. Caulis ramique erecti.

Tillandsia recurvata Linn.

Haec species a Tillandsiis separandae, et in no-

vum genus nomine Diaphoranthema (diaq)OQ(x dp&og)

conjungendae esse mihi sunt visae.

Subtribus III.

Inflorescentia laxe spicata, rigide erecta, multi-

flora. Corolla triangularis.

Typus: Dt/ckia rarifiora Schdlt. f il.

SUBTRIBDS IV.

Inflorescentiae complures, patentes, axillares,

breves, teretes, floribus confertis.

Typus: Disteganthus basi-lateralis Lemaire.

Num cohors V Subtribus II (Vriesia) Subtribui I

hujus Tribus I computanda sit, ulteriores doceant

disquisitiones.

(Coram. W. F. R. SÜRINGAR
,

Phü. Nat. Cand.)



B IJ D R A G E

TOT DE K.EJJKIS DEK

CHRYSOBALIJNEAE
VAN NEDERL. OOSTINDIE,

DOOK

Dr. P. W. KOETHALS (*).

Toen U. Brown de familie der Chrysohalaneae

Tormde, bragt hij daartoe geene andere gewassen,

dan die in het tropische gedeelte van Afrika en

Amerika te huis behooren. De Candolle deelde het

gevoelen van dezen kruidkundigen niet; hij veree-

nigde deze familie met de Rosaceae en vermeerderde

het aantal der uit die gewesten bekende soorten met

verscheidene nieuwe vormen. De verzamelingen van

(*) Deze bijdrage werd door den schrijver zameugesteld iu 1839

uit zijae aauteekeuingen. Zij wordt zóó medegedeeld, als zij des-

tijds geschreven is. Zij biedt het voordeel aau vau ontleend te zijn

aan waarnemingen, die niet op gedroogde exemplaren, maar op

levende voorwerpen ter plaatse zelve zijn gedaan.

DE Kedaciie.
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Wallich bevatten, volgens de mededeelingen van

LiKDLEY en RoYLE, twee vermoedelijke Parinarium-

sourten, terwijl deze schrijvers daarenboven nog

veronderstellen, dat Pi^insepia Rotle {Cycnia Lisdl.)

ract de Clirysohalaneae moet vereenigd worden.

De vegetatie onzer Oostindische Koloniën bleef alzoo

geheel ten achteren in het leveren van hare schat-

ting aan deze plantenfamilie. Dit gemis aan verte-

genwoordigers Aqv Chrysohalaneae in die gewesten

is echter meer te wijten aan de vroegere wijze van

rangschikking, dan wel aan het ontbreken der ver-

eischte vormen, aangezien het geslacht 3Iaranthes,

door den hoogleeraar Blüjie in 182o bekend gemaakt,

inderdaad tot de Clirysohalaneae behoort. Gedu-

rende mijn verblijf op Sumatra verzamelde ik aldaar

vier nieuwe soorten, waarvan er twee zeer na aan

Parinariiun verwant zijn, doch evenzeer als eene

derde soort een nieuw geslacht zullen moeten vor-

men. Op Borneo trof ik eene nieuwe soort aan,

die door hare afwijkende houding terstond een nieuw

geslacht dezer familie aantoont. Dienvolgens bezit

Nederlandsch Oostindie uit deze plantengroep vijF

geslachten met zeven soorten, namelijk:

) Maranthes multiflora Khs,
Marantlies Bl. { -^j. ,, , j,,

' Maranthes corymbosa Bl,

Dapania Khs. Dapania racemosa Khs.

Angelesia Ehs. Angelesia splendens Khs,

\ Lepidocarpa ovalis Khs,
Lepidocai'pa £hs. (,,-.,^ ^

' Lepiaocarpa costata Khs,

Dienienia Khs. Diemenia racemosa Khs.
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!9?ai*antlies Bl. Bijdr. pag. 89.

1. M. multijïora Khs. Verband . over de nat. gescii.

der Nederl. Overz. beziLt. pag. 259.

Habitat insulam Borneo, juxta Martapoerani. Khs.

2. M. conjmbosa Bl. Bijdragen, pag. 89.

Habitat insulam Javae , in sylvis prope Tjiradjas Proviuciae

Krawang,

SBapania Khs.

Calyx 5-sepalus, ad basin coalitus. Co-

rolla pentapela. Stamina decern^ alternis

minoribus sepalis oppositis. Stigmata 5

acuta. Fructus carnosus^ quinquelobus,

quinquelocularis, seminibus solitariis

descendentibus^ arillo bilabiato laciniato

tectis.

1. D. racemosa Khs. Arbusculum corona aperta;

rami teretes, cinerei, glabri; ramnb compress! , laete

fdsci, glabri. Foba alterna, ovato-oblonga vel ovab-

oblonga, acuminata, basi obtusa vel obtusiuscula,

ntrimque punctulata, laete viridia, glabra, coriacea,

0,045 lata. 0,135 longa, nervis paucis vix produc-

tis; petioli 0.01 longi, in medio articulati, parte

inferiore teretes, parte superiore subtus rotundati,

supra sulcati, Stipulae nullae. Inflorescentia axilla-

ris, racemoso-spicata. Flores alterni; pednnculus

communis fuscus, glaber. Calyx 5-sepaIus; sepala

basi in tubum coalita, ovalia, obtusa, ciliata, mem-

branacea, acstivatione imbricata. Corolla 5 petala
;
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petala oblonga, obovalia, obtusa, basi subcuneata.

glabra, alba, aestivatiooe iinbricata. Stamina decern

hypogyna, alternis brevioribus, alternis longioribus

basi squamula bifida obtusa auctis; filaoienta b'nea-

ria, glabra^ antherae ovatae, aciitae, supra basin

afi&xae, subcordatae, loceliis approximatis rimis de-

hiscentibus. Ovaria 5 infra medium subcoalita,

trigona, glabra, uniovulata; ovula desceudentia.

Styli subnuUi; stigmata breria, acutiuscula. Fruc-

tus ruber, carnosus, glaber, pentagonus, quiuque-

lobatus Tel profunde quinquesulcatus, e carpellis

D coalitis baccatis compositus. Semina in loculis

solitaria, oblouga, compressa ab apice axeos pen-

dula, arillo flavo laciniato subcarnoso bilabiato om-

nino obtecta. Testa subcarnosa, tegmen membrana-

ceum, albumen carnosum, album. Embryo hilo

approxiraatus, fere ut in Folygaleis, subincurvus,

"viridis: radicula cylindrica, obtusa; cotyledones fo-

liacei, ovati, obtusi, basi cordati; plumula miuuta.

Habitat insulam Sumatram , in sjlvis montis Singalang et props

Doekoe. Khs.

De planten dezer soort zijn kleine, struikvormige

boompjes met eenigzins blinkende, witacbtig grijze

schors, licht groen loof en okselstandige bloemaren,

die hen een fraai aanzien geven, vooral wanneer

zij met vruchten beladen zijn. Deze vruchten heb-

ben eenen eenigzins zuren smaak, eenen tienhoekigen

vorm, waarvan de bovenste hoeken zeer klein zijn,

en eene heerlijk roede kleur. Op Sumatra, waar

deze boompjes Dapaji genoemd worden, komen zij
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zoowel voor in de bosschen der lagere streken als

in de bergachtige oorden tot op eene hoogte van

2000 voeten: zij behooren daar tot de zeldzamere

gewassen.

Bij de vergelijking van het geslacht Dapania met

de familie der Connaraceae zoude er eenige over-

eenkomst te vinden zijn in den bladvorm met die

soorten, waarbij de beide zijdelingsche bladen ont-

breken. Onder de kenteekenen, ontleend aan de

bloem, versterken kelk en bloemkroon, benevens

de afwisselende lengte der stuifmeeldraden, dien

band. Minder gunstig daarentegen is de zamenstelling,

die vrucht en zaden ons aanbieden en deze zijn

genoegzaam, om ons geslacht geheel van deze fami-

lie uit te sluiten. De Oxalideae, vi'aartoe ik vroeger

bij het onderzoek der viuchten deze plant meende

te moeten brengen , hebben veel regt om dit geslacht

op te nemen. De kelk heeft door vorm en ligging

der deelen vóór de opening daarmede eene groote

gelijkenis. De bloemkroon der ^yerrAoa-soorten, vrij

goed met die van Dapania overeenkomende, wijkt

door de ligging der blaadjes vóór de opening van

die onzer soort af. In den stand en grootte der stuif-

meeldraden vindt men echter gelijkvormigheid. Al-

leen brengen ons de schubjes aan den voet der

stuifmeeldraden eene overeenstemming raet de Si-

marubeae voor den geest. In den aard der vruch-

ten worden Mij aan Averrhoa herinnerd, terwijl

de zamenstelling en stand der zaden de verwant-

schap tot de Oxalideae zeer vergrooten. Slechts
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zoude de ware zaadrok, bij Dapania aanwezig,

eenige moeijelijkheid doen ontstaan, omdat volgeus

het gevoelen van A. de St. Hilaire de Oxalideae

dit orgaan niet bezitten, raaar het beschrevene de

buitenste zaadhuid zoude zijn Ik moet erkennen dit

punt bij de Oxalideae nog niet genoegzaam onder-

zocht te hebben, om dit verschil cp te lossen. Niet-

tegens'aande deze overeenkomst in de genoemde ken-

merken, wijkt Dapajiia door hare houding van de

gewone planten der Oxalideae af en nadert daarin

juist tot de Sitnariiheae^ waarmede zij voor het

overige geene verwantschap bezit.

Angelesia Khs.

Calyx piib8scens_, breyiter infundibuli-

formis^ limbo 5-6 partito^ laciniis acutis.

Petala 5-6 calycis margini inserta^ ovalia^

acutiuscula_, breviter unguiculata^ extus

pilosa. Stamina 10 perigyna petalis se-

palisque opposita; filamenta filiformia;

anlherae ovatae_, globosae. Ovarium late-

raliter in calyce affixum^ globosum^ pilo-

sum, bioYulatum^ OTulis basi affixis.

Stylus lateraliter productus^ teres; stigma

capitellatum.

1. A. splendens Khs. Aibusculum, trnnco erecto

gri?€0, liguo fuscescentc. Piami tereteSj argenteu-
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grisei, glabri; ramuli pubescentes, saepo compres-

siusculi. Folia alterna, ovalia, obtuse acuminata,

basi acuta, supra nitida , subtus opaca, 0,12 longa,

0,03 lata, coriacea, integerrima, margine recurva:

petioli 0,003 longi, glabriusculi. Stipulae oblongae,

saepe subulatae, subtus carinatae, glabriusculae,

valde caducae. Inflorescentia axillaris terminalisve,

racemoso-paniculata , dense pubescens, griseo-tornen-

tosa. Bracteae ovatae, acutae, extus pubescentes. Pe-

dunculi et pedicelli compressi. Calyx campanulatus,

extus iatusque dense pubescens, limbo quinquepar-

tito, laciniis ovatis acutis. Corolla pentapetala perigy-

na; petala calycis laciniis alternantia, ovalia, obtusi-

uscula, sessilia, intus glabra, extus tomentosa, alba.

Stamina 3 vel 10 perigyna, alterna breviora, pe-

tabs opposita, ante floris explicationem erecta; fila-

menta filiformia, glabra: antherae discoideae, locel-

lis connectivum circumeuntibus, in medio connectivi

aÉ&xae. Ovarium subrotundum, dense villosum,

tubo calycis vix affixura, uniloculars Ovula erecta,

geminata, disciformia. Stylus teres, pilosus, late-

ralis. Stigma capitellatum, emarginatum.

Habitat iusulani Borneo, m sylvis Paniatton. Khs,

I^epidocar^a Khs.

Calyx pilosus^ tubuloso-campaniilatus_,

intus dense pilosus, pilis refiexis^ limbo

5 partito_, laciniis lanceolatis extus intus-
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que pilosis. Corolla pentapetala; petala

oyato-oblonga^ pubescentia^ laciniis ca-

lycinis alternantia. Stamina 15-20 peri-

gyna, uniserialia ; filamenta filiformia^

glabra; antherae ovatae_, subdidymae^

supra basin affixae. Stylus lateralis e basi

ovarii productus, teres, basi dense pilo-

sus, versus apicem glabrescens. Stigma

capitellatum. Ovarium dense pilosum,

oblongo-ovatum , compressiusculum, pseu-

do-biloculare. Ovula in loculis solitaria,

basi affixa.

1. L. ovalis Khs. Arbor speciosus, corona ex-

panse. Rami teretes, ciuereo-fusci , verrucosi, gla-

briusculi; rarauli subcompressi
,
pubescentes. Folia

oblongo-ovalia , breviter et obtuse acuminata, basi

acuta, subintegeriima, marginata, supra nitida

punctulata, subtus pubescentia, coriacea, reticula-

tim venosa, 0,15 longa, 0,07 lata, petioli 0,01

longi, glabriusculi. Stipulae sessiles, ovatae, obtu-

siusculae, extus pubescentes, foliaceae, admoclum

nervosae. Inflorescentia axillaris, racemosa, dense

pilosa, floribus alternis. Bracteae cucullatae, ovatae,

acutiusculae , extus pubescentes, intus glabrae.

Calyx dense pubescens, campanulatus, intus dense

pilosus, limbo quinquepartito , laciniis oblongis acu-

tiusculis intus extusque pubescentibus. Corolla pen-

tapetala perigyna^ petala oblongo-ovata, obtusa,
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intus glabra, extus in medio pubescentia , alba,

decidua, laciniis calycinis alterna. Stamina 15-20

perigyna, uniserialia; filamenta filiformia, glabra; an-

therae ovatae, subdidymae, dorso affixae. Ovarium

unicum vel geminatum, oblongum, compressum, den-

se pilosum, calycis lateriaffixum, pseudo-biloculare.

Ovula solitaria, ad basin loculorum affixa. Stylus

lateralis, teres, basi pilosus, versus apicem glabres-

cens; stigma capitellatum. Fructus immaturus oblon-

gus, corapressus, pilosus, squamuloso-lepidotus,

bilocularis. Semina glabra, in loculis solitaria.

Habitat insulam Sumatram iu sylvis Singalang. Khs.

2. L. costata ^n?,. Arbor speciosus, sacpe SO-pe-

dalis, trunco erecto, cortice fusco, liguo rubescenle

saporis adstringentis, corona expansa densa. Rami

patentes, teretes, glabri, nigricantes, albo-punctati.

Folia alterna, ovalia, breviter acuminata, basi acuta

vel obtusiuscula, integerrima, marginata, coriacea,

supra nitida , subtus minute albido-pubescentia,

0,07 longa, 0,03 lata; nervis patentibus, nitidis,

prominulis, versus folii marginem recurvatis et

evanescentibus: petioli subteretes, su[)ra sulcati,

0,007 longi. Gemmau solitariae vel ternae, dense

tomentosae, squamulis ovatis obtusis imbricatis. Sti-

pulae admodum caducae, subrotundae, obtusae,

intus glabrae, extus dense tomentosae. Inflorescentia

axillaris vel terminalis, racemosa vel paniculato-

racemosa; pedicelli pubescentes, sericeo-tomentosi,

conferti, saepius terni , compressi. Bracteae ovatae,
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acatae. tomentosae, admodura caducae. Calyx cam-

panulatuSj extus ciaereo-pubescens, limbo quinque-

partito, laciniis ovatis obtusiusculis intus glabrius-

culis. Corolla pei%yna, pentapetala; petala laciniis

calycinis alterna, obovata, obtasa, subcarnosa, de-

cidua, alba, trinervia. Stamina 15 perigyna. Filamenta

compressiuscula, basi dilatala, versus apicem atte-

nuata, glabra; antherae subrotundae, paullo supra

basin in dorso affixae. Ovarium lateri calycis affixum^

subrotundum, leprosum, pseudo-biloculare, biovu-

latum. Ovula adscendentia , deorsum producta. Sty-

lus lateralis, teres, glaber. Stigma capitellatum. Fruc-

tus immaturus compresse ovoideus, apice rotundatus,

saepe sulcatus, griseo-squamulosus, pseudo-bilocu-

laris, loculis intus villosis. Semina erecta, oblonga,

compressa, glabra.

Habitat insulam Sumatraniy ia sylvis Meliniang. Kh3.

HiemeisSa Khs.

Calyx 5-6 partitus. Corolla ? Sta-

mina perigyna. Stylus lateralis. Stigma

capitellatum. Fructus immaturus coria-

ceus_, unilocularis. Semina geminata
,

pubescentia^ basi affixa.

1. D. racemosa Khs. Arbusculum ^O-pedale,

corona irregulari; rami teretes, fusci
,

glabri. Folia

obovalia, acuminata, basi attenuata, utrimque gla-

bra, coriacea, nervis vix perspicuis^ 0,075 louga,
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0,035 lata. Petioli glabri, 0,005 longi. Stipulae

minutae, admodum caducae, ovatae, obtusae. Inflo-

rescentia axillaris, racemosa. Pedunculus pubescens,

subangulatus. Calyx brevissime campanulatus, lim-

bo quiuque- rarius sex-partito, extus glaber, iiitus

pubescens. Corolla ? Stamina 10 perigyna. Fi-

lamenta filiformia, glabra-, antherae ovatae, dorso

affixae. Stigma capitellatum, depressum^ stylus te-

res, glaber. Fructus imraaturus ovoideus, apice ro-

tundatus, glaber, punctulatus, coriaceus, unilocu-

laris, intus glaber, disperraus. Semina disciformia,

pubescentia, ad basin loculi affixa.

Habitat insulam Sumatram, in sylvis humilioribus prope Doe-

koe. Khs.
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PLANTAE NOYAE HORTI BOGORIENSIS

IN INSÜIA jata;

kUCTOBIBUS

J. £. TEIJSlIAlVllf et S. BIIVIVEIVDIJH

;

Hortulanis frlui et secundi ordinis.

ZINGIBERACEAE.

Kaempferia L.

K. undulata.

K. foliis radicalibus vaginalis, lanceolatis, acutis, undulatis, gla-

bris, subtus giaucesceutibus , spica centrali brevissima, pauciflora , la-

ciniis coroUae exterioribus angustato-lanceolatis , limbis iaterioribus

lanceolatis J labello bifido, stigmate cyathiformi.

Planta 6 poll, alta, folia sunt 7 poll, ionga et 15 poll, lata;

corollae tubus 2 poll, longus; limbus est bilabiatus, sexpartitus et

albus, lobis exterioribus iineari- lanceolatis, labio bifido, purpureoi

filamento supra antheram elongato, bifido et reflexo.

28

L
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Elettaria Rheed.

E. anthodioïdes.

E. foliis petiolatis, oblongis, acumiiiatisj basi rotundatis, iaterdum

subcordatis, supra lucidis , utriuque glabris , marginibus ciliolatis j spicis

brevibus, ciavatis ; anthodio subobovato , dease-imbricato , bracteis

exterioribus late ovatis , rotundatis , mucronulatis , albido-roseis
,

coloratis; labello rubro, luteo, marginato.

Caulis vulgo aequat 8 pedum lougitudinem; folia sunt 2-pedaIia,

et IV2 poll. lata; petioli sunt 4 lin. longi, superne depressi; pedun-

culus 8 poll. altus.

Hab. ad Tapos.

Malaice: Hoiijeh boe-aef.

Fl. m. Nov. et Dec.

DONACODES BI.

D. villosa,

D. caule herbaceo, rhizomatibus liaud elevatis ;' foliis petiolatis,

oblongis, acuminatis, basi in petiolos decurrentibus , supra glabris,

subtus villosis, vaginarum ligulis oblongis, rotundatis, interdum

ciliatis; spicis dense-imbricatis, ovato-oblongis, bracteis late-ovatis,

rotundatis, mucronatis , tubo corollae anthera petaloïdea clauso,

geniculato, apice dilatato, labello intus calcarato, pubescente, mar-

ginibus inflexis.

Caulis 6—8 ped. ; folia 2-pedalia, 2 poll. lata; petiolus ^/» poll.

longus; spica 3Vj poll. louga, 2-3-4 flora; flos 5Vs poll, longus ;

tubus corollae obscure-ruber , filamento petaloideo clausus labio

citrino.

Mons Salak.

Malaice : Fining toUot.

Fl. Toto anno.

CELTIDEAE.

Sponia Commers.

S. stnjchnifolia.

S, caule arboreo, ramis fastigiatis, glabris; foliis ovalibus. acumi-
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nibus subilo contractis, basi acutis, iategerrimis , ragilibus, pellucido-

punctatis, trinerviis, longe-petiolatis, supra canaliculatis ; floribus axil-

laribus hermaphrodiüs, glomerato-cymosis, petiolis brevioribus, lacinüs

perianthii obovatis, subfimbriatis , stigmatibus brevibus, divaricafis,

compressiusculis; drupis subglobosis, maguitudine pisi majoribus.

Arbor alta, ramis foliosis; folia 3'/» — 4 poll. longa et l^/«, poll.

lata, colore viridi, opaco, valde fragilia.

Hab. Bantam.

Fl. m. Martio.

Fructus matureseunt fere sccuudo post florationem anno.

APOCYNACEAE.

Beaumontia Wall.

B. multiflora.

B. sarmentosa • foliis opposilis, petiolatis, elliptieo-oblongiSj cuspi-

datis, basi acutis, undulatis, utnnque glabris, eglandulosis ; cymis

terminalibus , longe-pedicellatis , calycibus rubro-coloratis , lacinüs

oblongis, acutiusculis, undulatis, reflexis.

Frutex sarmentosns floribus eximiis, maximis; ramuli magis minus-

ve compressi, in axillis foliorum rubiginoso-pilosi; folia reticulato-

venosa, nitentia, 7-8 poll. longa et 5 poll. lata. Peliolus IV2 poll.

longus, sulcalus, vel canaliculatus ; cyma 13—15 flora; pedieellis

rubiginoso-pilosi; basi bracteolatis, bracteolis caducis; floribus mag-

nis, albis, odoris; corollae tubo viridescente , lacinüs interne viridi

colore tinctis; filamentis tubi fauci insertis.

Hab. Bantam.

Mal. Solsoe moending.

Fl. fere toto anno.

ASCLEPÏADEAE.

HoYA R.Br.

H. Motoskeu

H. volubilis, radicans , ramulis teretibus, puberulis ; foliis carnosis
,
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ovato-rotundatis , acutis , basi emarginatisj marginibus reflexis, supra

glabris , subtus pubesceatibus , loiige-petiolatis ; pedicel lis glabris,

corollae laciniis triangularibus , acutis , reflexis , extrorsum glabris ,

iütus papulosis, coronae ^stamineae foliolis trapezilbrmibus, stigmata

apiculato.

Hab. Japoniam.

Nom. Jap. Sakla-Lan.

E. Japonia ia Javam misit Motoske, interpres Japonum apud

Nederlandos iu insula Decima.

MENISPERMACEAE.

CoccuLüs DC.

C. lucidiis.

C. caule volubili, ramulis pendulis, glaucis, foliis ovali-oblongis,

mucronatis, basi acutiusculis, glabris, cartilagineo-marginatis, subtus

reticulato-venosis; racemis sessilibus, parvis, paucifloris
,
petalis ro-

tundato-ovatis , concavis, fructibus globosis, rubro-coloratis.

ïrutex volubilis, scandens, ad arbores alüssimas. Lamina folii est

4— 5 poll. longa et 2

—

S^/a lata; nervus medius impressus, in dorso

elevatus.

Hab. Bantam.

Nom. Sundaicum : Kikonneng,

M. m. Pebr. Martio.

Früctus maturescunt m. Aprili, Majo.

ANONACEAE.

ÜVARIA L.

U. muUiflora.

U. sarmentosa, foliis ovalibus, acuminatis, basi rotundatis, vel emar-

ginatis, supra glabris , infra stellato-pubescentibus; pedunculis oppo-

sitifoliis , uni- vel multifloris
,
pedicellis in medio unibracteatis, semi-

amplexicaulibus, calycibus planis , triangulatis , rufo-tomentosis, petalis

profunde sexpartitis, concavis, pube-velutino vestitis, purpureis, exte-
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rioribus late-ovatis, subauriculatis, inferioribus obovalis, basi subilo

aagustatis; carpellis pedicellatis, ovali-obloiigis, rectiusculis vel sub-

curvatis, obtusissimis , atropurpureis, glabris; seraiuibus biserialibus,

in pulpa immersis.

Trutex sarmentosus ; rami obscure-fusco colore tiricti
; pedunculus

,

calyx et dorsum foliorum paleis rubiginosis obsessi; folia 3-4^2

poll. longa, 1^/4—2 poll. lata; petiolus 4 lin. longus, fere teres;

pedunculus fruclifer gerit 7—10 fructus, in umbellam simplicem con-

natos; fructus 2 poll, lougus,

Hab. Bantam.

Nom. (Soend.) Aroi/ kiladja.

ri. fere toto anno.

V. acuta.

U. sarmentosa, glabra j foliis oblouge-lauceolatis, acutisj basi rotun-

datis, supra lucidis, subtus thalassinis, pubescentibus, breve- pel iolatis ,

pedunculis oppositifoliis , unifloris, pendulis, in medio unibracteatis,

petalis angustato-lanceolatis, obtusiusculis , inferioribus brevioribus.

Folia 3 poll. longa, "/»—1 poll. lata, petiolus 3 lin. longus,

petala exteriora 2 poll. interiora l'/i—l^U poll. longa.

Hab. Gebergte van Buitemorg.

Nom. (Sund.) Aroy kitjantjong.

Fl. m. Majo, Junio.

CLUSIACEAE.

Calophyllum L.

C. lanceolatum.

C. caule arboreo , ramis ieretibus, raniulis juuioribus compres-

siusculis, tetragonis, gemmis petiolisque ferrugiaeo-tomentossisj foliis

lanceolatis , acuminatis , supra nitidis , subtus opacis , lutescentibus

integerrimis ,
petiolis supra canaliculatis j racemis axillaribus foliis

brevioribus, floribus louge-pedicellatis, oppositis, sepalis 4 concavis,

petalis 2, fructibus globosis, cerasiformibus, monospermis, immaturis

pruinosis.
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Arbor alta^ pulcherrima; folia 3-5 poll, longa , '/-— 1 poll, lata;

petiolus 5—6 lin. longus.

Hab. ia m. Duizend-gebergte.

Nom. (Mai.) Soelatri.

n. fere toto anno.

ORCHIDEAE. (*)

Pholidota Lindl.

P. membranacea.

P. pseudo-bulbis oblongo-fusiformibus j foliis solitariis, lanceo-

latis, erectiSj subplicatis, spicis erectis , foliis longioribus; floribus

bifariis, ovato-acutiusculis ,
phyllis perigouiiiuterioribus acutiusculis,

membranaeeis , labello lato-ovato cuspidato.

Polia 0,15 loDga, 0,015 lata; pseudo-bulbus 0,04 longus ; flores

flavo-viresceiites.

Hab. in arboribus viciniae Buitenzorg.

COELOGYNE Lilldl.

C. Croockewitii.

C. bulbis tetragonis, ovatis, monophyllis, foliis lato-lauceolatis,

coriaceis, glabris 7— 9nervis; raceoio Dutante, bracteis deciduis,

phyllis perigonii exterioribus ovatis , coucavis , carinatis, interioribus

linearibus, reflesis, labelli trilobi lobo medio obovato, bifid o , iindu-

lato, lateralibus parvis, acutis, reflesis, intus liueis elevatis, columna

dilatata , apice crenulata.

Sepala coloris earnei, petala albidaj labium flavescens et ad ba-

sin columnae ochraceo colore maculatuni; bracteolae caducissimae

,

viresceates.

Odor Philadelphi coronarii L.

Hab. arbores montis Salak.

(*) In his inctores asi snnl mensuia C-allica.
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BOLBOPHYLLUM TllOU.

B. membranaceum.

B. bulbis minutis, approximatis ; foliis solitarJis, ovatis, aculis,

floribus solitariis, minutis, pedunculis bulbis sequalibus, sepalo su-

premo luteo-cuspidato , lateralibus subfaicalis et labello atropurpu-

reisj petalis minutis, membranaceis.

Folia 0,03 longa, 0,019 lata; pseudo-bulbus 0,20 (?). Flores parvi.

Hab. arbores montis Salak.

B. biflorum.

B. bulbis approximatis, ovatis, quadrangularibus, sulcatis; foliis

solitariis , loricatis , acutiusculis , basi contractis , scapis erectis ; foliis

brevioribus, biüoris, phyllis perigouii exterioribus lateralibus lougis-

simis, filiformi-acuminaüs , supremo cucullato, cirrifero iuterioribus

minutis, subovato-emarginatis, aristatis , labello cordato, acuminato,

integerrimo, apice recurvato, gynostemio apice bidentato.

Folia 0,08—0,1 longa, 0,023 lata; pseudo-bulbi 0,03 longi et

profunde sulcati ; sepala lateralia OjOiZ louga , flavescentia , ad

basin purpureo-lineata ; petala obscure rubro-lineata ; labello pur-

pureo, apice deflexo.

Cirrhopetalo vicina, sed in genere Bolbophyllo post B. candatum

Liudl. inserenda.

Hab. in m. Salak.

C. carinatum.

CiRRHOPETALüM Sw,

C. bulbis oblongis , compressis, foliis elliptico-oblougis, acumina-

tis., solitariis; pedunculis elongatis, apicibus subito-refractis; flori-

bus subumbellatis, longo-bracteatis ;
phyllis perigouii exterioribus

acuminatissimis , carinatis, lateralibus spiraliformi-coutortis, supremis

brevioribus, iuterioribus minoribus, trinerviis, longe-aristatis, apicibus

aduncis , labello oblongo, cordato, basi subtus gibboso, apice recur-

vato, gynostemio bidentato.

Folia sunt 0,3-0,5 longa, et 0,105-0,11 lata; pseudo-bulbi 0,12
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iongij rhachis fere 0,34 longa, apice 10—12 flora, floribus brevi-

pedicellatis , umbellatis.

Inter species hu]us generis splendidissimas , propter eximios, co-

lores referenda.

Hab. arbores montis Saldk.

Dendrobium Sw.

D. carnosum.

D. pseudo-bulbis diphyllis, oblongis, sulcatis, basi angustatis,

foliis oblongis, obtusiusculis, carnosis, mucronatis, floribus solitariis,

rubro-lineatis, labelli limbo emarginato.

Vi Q,Oé altum; foliola 0,01—0,02 longa, 0,008 lata et 0,002

crassa. Pedicelli 0,009 longi, squamis paleaceis obsessi. Affine D.

haccato Lindl.

Hab. in m. Salak in arboribus.

D. marginatum.

D. bulbis oblongis, quadrangularibus , 4-phyllis, foliis loricatisy

retusis, basi angustatis, luteo-marginatis. R,acemo' solitario, 3-5

floro, perigonii phyHis lineari- oblongis, acutis, exterioribus latioribus,

ovario longissitno, labello trilobo, inius calloso, lobis lateralibus,

intermedio nmlto-longioribus , acuminatis, reflexis.

Polia 0,12 longa, 0,024 lata; racemus folia longitudiue aequans,

ovarium 0,04 longum; flos flavesceus lobis lateralibus labii purpureo-

maculatis, lobo medio fusco-flavescente. Affine videtur B. ci/mbi-

dioides Lindl. et D. elongato Lindl.

D ochroleucum.

D. caulibus compressiusculis, ereclis, foliis lanceolatis, inaequali-

obtusiusculis , basi semi-amplexicaulibas , merabranaceis , 8—10

nervis, floribus geminatis, supra-axillaribus , labello ereeto, oblongo,

limbo retuso
,

phyllis perigonii exterioribus oblongo-ovatis , acutis

,

interioribus lineari-lanceolatis. AfF. J), aureum.

Folia 0,08—0,85 longa, 0,02—0,027 lata, floras flavescentes, odori.

In m. Salah in arboribus.
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D. intermedium.

D. caulibus foliosis, compressiasculis, foliis liaeari-lauceolatis, obli-

que-obtusiusculis , Üoribus geminatis, foliis suboppositis
, phyllis

perigouii acutiusculisj aequalibus, labello obovato, retuso, basi axi

elevato. Aff. D. salaccense,

Polia sunt 0,07—0,082 louga, 0,01 lata,

In m. Salak iii arboribus.

D. Lohbii.

D. caulibus foliosis, teretibus, erectis, rufo-pilosis , foliis bifariis,

sessilibus , lauceolatis , apice oblique-emarginatis , acutiusculis , sub-

tus lepidotis; üoribus solitariis, foliis suboppositis
,
pendulis; phyllis

perigouii exterioribus, linearibus, acutis, iuterioribus minoribus, au-

gustioribus, recurvatis, labello erecto, trilobo, venis tribus elevatis,

lobo medio emarginato, dentato, lobis lateralibus acutis.

Planta fere 0,32 alta ; folia 0,045 longa et 0,001 lata , apice

inaequali. Plos 0,01 longus, coloris viridis velflavesceatisj labio albo.

Hanc stirpem anno 1852 Th. Loeb e Singapora nobis misit.

D. ungiiiculatum.

D. bulbis fusiformibus , elougatis, tetragonis, S-phjUis, foliis

ovato.lanceolatis|, acuminatis , coriaceis, glabris , floribus solitariis,

phyllis perigouii exterioribus oblongis, acutiusculis, iuterioribus obo-

vatis, obtusiusculis , labello unguiculato, limbo cucullato, subtrilo-

bato, lobo medio emarginato, intus liueolato.

Folia sunt 0,11 louga, 0,02 lata; perigouium exteriiis aequat

0,015, interius brevius etiam est, basi flavescens; labellum 0,013

longum, costis purpureis, in medio flavescit.

JJ. geminato Lindl. or. 77. vicina species.

Hab. in m. Salak in arboribus.

APPENDICULA BI.

A. memhranacea.

A. caulibus compressis, foliis oblique-emarginatis, obtusiusculis,

floribus foliis oppositis, subsessilibus
,

geminatis, phyllis perigouii

28*
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üueari-lanceolalisj labelli limbo trilobato, acutiusculoj 1'efiex.oj cap-

sula obovata , caruosa.

Folia sunt 0,06—0,07 longa, 0,015 lata, petala flavesceiitia
,

apice obscurius colorala; labelli apice purpureo.

Crescit iu m. Salak ad arborum truucos.

Arundina BI.

A. pulchella.

A. foliis lanceolatis, acumiuatis
, plicatis, 7-9 nerviis, scapis

8-floris, phyllis perigonii lanceolatis, labelli trilobi lobo medio

uudulato, emargiuato, lateralibus undulatis , acutis.

Est 0,3— 0,4 alta; folia sunt 0,15—0,3 longa; 0,02—0,03 lata;

biacteae sunt caducae; petala purpurascuut; labellum intus albescit.

E Sina iutroducta.

Trichotosia BI.

T. ciliata.

T.. eaule elongato , ad insertiones foliorum pilis ferrugiueis an-

iiulatis; foliis alternis, lanceolatis, acumiuatis, carnosis, rufo-ciliatis,

utrinque pubescentibus, subtus puuctatis, phyllis perigonii exteiiofi-

bus rufe-pilosis , apicibus carinatis , interioribus linearibus , mem-

branaceis, labello limbo erecto, emarginato.

Folia 0,01—0,12 longa, 0,025 lata, perigonialia rubiginoso-pilosa;

labello rubro-striato apice, flavescente; odor florum iugratus.

Habit, in m. Salak in arboribus,

Tl4EN1A B!.

T. fimbriata.

T. foliis ovalibus, acumiuatis, longe-petiulatis, membranaceis, pli-

catis, scaj)is lateralibus spicatis, 8-14 floris, phyllis perigonii oblon-

gis, acuLiusculis, labelli trilobi lobo medio obovato acuto , crenato,

intus lineato-fimbriato, lateralibus ücuminatis.

Folia 0,22—0,25 longa et 0,08— 0,1 lata; petiolus 0,02—0,27

longus; rhachis 0,38—0,4 louga; perigonialia rubro- punctata; labio

flavescente.

Terrestris, habitat in m. Salak.
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Plocoglottïs BI.

P. fimbriala.

P. foliis elliptico-oblongis, plicatis, glabris, 7-9 costaiis, scapis

erectis, puberulis, phyllis perigouii exterioribus oblougis, falcatis,

reflexis, subulatis, supremo oblongo, aucto, iulerioribus lineari-lan-

ceolatis, labello obovato, obtuso, apiculato, elaslico-articulato, mar-

giuibus reflexis, capsulis oblongis, suleatis, puberulis.

Folia 0,3— 0,4 louga, 0,07—0,1 lata; scapus 0,47 longus, dense

piiosus; perigonii foliola 0,015 longa, 0,007— 0,01 lata; color ci-

triuus interue, rubro-punctatus.

Crescit in locis umbrosis planta terrestris ia m, SalaL

Trichoglottis BI.

T. cirrhifera.

T. caulibiis pendulis, foliis carnosis, lanceolatis, acuminatis, sub-

cirrhiferis , undulatis , subtus albido-punctatis ; floribus gemiuatis, fo-

liis oppositis
,

phyllis perigonii subaequalibus, obovatis, acutis, labello

cornuto, limbo obtusiusculo, carnoso, calcare recto, obconico.

Folia sunt 0,062—0,11 longa, 0,011 lata; rarius plures qnam 2

floras foliis opponuntur; bracteae externe flavae, ' interne macula

fusca instructae; labello flavescente.

Hab. cum praecedente.

Vanda R, Br.

F. pusilla.

V. foliis oblongis, carnosis, canaliculatis, apicibus oblique-acutis;

racemis bifloris, foliis longioribus; phyllis perigonii exterioribus obo-

vatis obtusis, interiorique angustioribus , marginibus reflexis, labello

obovato, carnoso, emargiuato; columna supra stigma barbata; cal-

care obconico, acutiusculo,

Planta pusilla; vix 0,03 alta; folia sunt 0,15 longa, et 0,004

lata; bracteolae 0,007 longae ; flos albus est; singulum foliolum

perigoniale rubro-lineatum est; discus labelli flavescens cum praece-

dente.
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Cleisostoma BI.

C. amabile.

C. caulescens ; foliis lanceolatis, distichis, apicibus contractis,

subulatis, camosis; spicis pendulis; phyllis perigonii exterioribus

obovatis obtusis, interioribus minoribus j labelli calcare calceoliformi ,

limbo sagittato.

Caulis adscendit usque ad cacumina arborum altissimarum
; quam-

vis tamea raro floreatj folia sunt 0,07—0,09 longa, 0,03 lata et

crassa , flos est odoralus , foliola perianthii sunt obscure-fusca cum

linea viridi-flavescente ; calcar album , margo roseus , apice albidus.

In m. Saldi.

C. langifola.

C. caulibus pendulis, foliis loricatis, apice inaequaU-retusis ; race-

mis densjfloris; phyllis perigonii ovatis, acutis supremo, obtusiusculo
,

labeUo saccato, carnoso, dentato, inflexo, intus 2-cornuto.

Polia 0,3 loDga, 0,02—0,03 lata; racemo densifloro; bracteolis

violaceis; labello ceraceo albo.

Hab. cum praecedente.

MOREAE.

Ficus Tournef.

F. asperrima.

P. caule alte scandente, radicante; foliis ovatis, obiongis, acutis.

basi inaequaliter rotundatis vel emargiuatis, supra strigosis, utrin-

que asperrimis, marginibus ciliatis, subtus reticulato-nervosis, recep-

taculis ovatis, asperrimis, rubro-coloratis, pedicellatis.

Folia hujus speciei sunt magis scabra
,

quam in F. Anipelas Br.

et F. poUtoria Lam., sed pili hirti sunt longiores in hac specie,

quam in utraque alia. ïolia longa sunt 2Vï— o poli., IVa— 2^'^poll.

lata; petiolus est 3—4 lin. longus. Receptaculura est 2 poll. ion-

gum et iu transversa sectione l'k poü. latum.

Hab. prope Buitemorg.

Mal. Anoij Konjal.

Fl. toto anno.
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RÜBIACEAE.

Pavetta L.

P, siibulata,

P.fruticosa, ramis erectis, junioribus compressis, foliis petiolatis,

elliptico-obloügis, acumiaatis, basi attenuatis vel obovato-oblougis
,

vel ibi acutis , utriuque glabris , supra lucidis ; stipulis basi connatis
,

apicibus iateraliter compressis, subulatis, petiolo lougioribus ; corymbis

termiualibus , erectis, trichotomis, magis miuusve pubescentibus
,

calycis deaiibus acutis, corolla alba, tubo brevissimo, gracili, lobis

oblongis sagittatis , stylo exserto , stigmate bipartite , segmentis liuea-

ribus, recurvatis,

Frutex nunc jam S-pedalis; rami ramulique erecti, multis foliis ob-

sessi, laete-virides , 2

—

5V> poll. longi, et 1—1'/* lati; petiolus

3—4 lineas longus.

Hab. m. Buitenzorg.

Mal. Sokka poetie.

n. toto anno.

Gardenia Ell.

G. Schömannii.

G. caule arboreo excelso , ramis patentibus , inermibus , foliis ternis

vel oppositis, lanceolatis, breve-acuminatis, integerrimis, basi angustatis,

in petioles magis minusve decurrentibus, supra lucidis, subtus subfla-

vescentibus, utrinque glabiis ; corymbis axillaribus, trifldis, breve-pedi-

cellatis, calycis tubo brevi, 5-dentato, tubo corollae inflato, intus

purpureo-punctato , limbo 5 partito , lobis, ovatis acuminatis, reflexis,

inodoris, antheris sessilibus, stigmate clavato, bifido, Bacca subglo-

bosa, brevissima, coronata, basi angustata, 1-2 locularis; seminibus

multis.

Arbor nunc jam 40 alta, valde fructifera. Anno 1851 primum

floruit, Polia longa sunt 2'/4—Vli poll; corolla 1="/»—2 poll. longa;

diameter fructus 1— IV2 poll. — Fructus pyriformis et major quam

in G. Blumemia DC.

Diximus in honorem viri doet. C. Schömann, Phil. Dr.

Hab. in B'intam.

Fl. m. Maj. Jun. Fructus maturescunt m. Martio.
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G. curvaia.

G. caule scandente, spinis ad bases ramulorum refiexis, peliolum

aequautibus ; foliis opposiüs, eiiiptico-oblongis, acminatis, basi rotunda-

tis, vel acutis, glabris, subtus in axillis nervorum glanduliferis, flori-

bus terminalibus , subsolitariis, hypocrateriformibus, odoratis, eaiycis

tubo quinquedenfato, corollae tubo curvato, limbo inaequaliter 5-fido,

ad faucem pilosiusculoj stigmata bifido , recurvato. Bacca globosa,

magnitudine cerasi majoris.

Spinae 4—5 lin. longae. Nervi ad basin foliorum oppositi ; ner-

vus primarius e flavo-albidus. Glandulae in axillis nervorum usque

ad paria suprema adsuut. Eoliasimté— 6V> poll. longal, et 2V»—

3

Va

lata. Calyx 5 lin. lougus est, tubus corollae l^U poli. longus. Initio

flores sunt iactei, turn sulphurei, odori. Fructus V» poll. aequant in

diametro.

Hab. in Bardam.

Fl, toto anno.

OLEACEAE.

LiNOGIERA Sw.

L. rostrata.

L. caule fruticoso, ramis ramulisque verrucis minutissimis ob-

sessis; foliis eiiiptico-oblongis, longe-rostratis , basi acutis, integer-

rimis vel undulatis, coriaceis, glabris^ nervis lateralibus vix perspi-

cuis, subtus flavo-virescentibus, breviter petiolatis, racemis axillari-

bus, ramulis apice trifloris
,

petalis fornicatis albidis, fructibus oblon-

gis , coeruleo-nigricantibus.

Fructus mediocris, ramis magis minusve erectis. Folia sunt 3— 4Vi

poll. longa et IV»—iVi lataj petiolus 2— 3 lin, longus. Fructus

coeruleo-nigri , infra epidermidem habent oleum inodorum et valde

pingue.

Hab. prope Buitemorg.

Fl. m. Sept. et Oct.

Fructus maturescuüt m. Nov. et. Dec.
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APOCYNACEAE.

Rauwolfia Plum.

R. reflexa.

R. arbuscul. ramulis, trigonis, interdum tetragonisj foliis ternatis

vel verticillalis, elliptico-oblongis, superne latioribus, acuminatis, basi

angustalis, in petioluin decurreutibus, utriuque glabris , longe-petiola-

tisj pedunculis 3-4 umbellatis et apice umbelliferis , floribus 3-4 re-

flexis; tubo coroUae calyce duplo longiore, albo, odorato, ad fau-

cem pilosiusculo; baccis cerasiformibus, peudulis; seminibus com-

pressis.

Viciua .Z2. Sumatra7iae Jack, sed differt: pedicellis reflexis et lon-

gitudine pedunculi communis, qui ad bifurcationem usque 2 poll.

longus est. Folia sunt 3-6 poll, longa et 2-2Vs poll, lata, petio-

lus 1'/* poll, longus. Tructus penduli, longe-peduuculati, dum im-

maturi sunt, griseo-albi, maturi vero obscure-purpurei. Sunt hi multi

majores, quam in R, Smiatrana. Sliccus albidus, qui incisione fruc-

tus obtinetur, est teaax dum recens est, sed solidus, est valde

fragile.

Hab. ? ri. toto anno.

EBENACEAE.

DiOSPYROS L.

D. aiirea.

D. caule arboreo , raniis fastigiatis, ramulis petiolis pedicellisque ju-

iiioribus ferrugineo-puberulis ; foliis bifariis, alternis, elliptico-oblongis,

breviter acuminatis, basi acutis, augustatis, in petioles decurrentibus,

«upra glabris, nitidis, petiolis crassiusculis; floribus hermaphroditis

,

axillaribus, solitariis, calyce 4— 5fido, lobis acutis, extus revolutis,

glabris, corolla 4— 5 fida, apice constricta, calyce vix duplo longiore,

staminibus 10—11, stigmate profunde 3-fido. Bacca globosa au-

ranliaca.

Flores aurei. Truncus ad altitudiuem 4' iu ramos dividitur, qui

valde sunt approxiraati et foliosi, ita ut densam efficiant corouam.
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Folia suut é—4Vï longa et IV2— l^/^ lata; petiolus i-5 lin. longus,

Pructus aurantius. Semiaa omnia simt sterilia.

Hab. iu Bantam.

11. Majo et Junio.

Fructus maturescunt m. Septembri.

D. laxa.

D. caule arboreo; ramis laxis; foliis bifariis, altemis, oblongis,

breviter obtuse-acuminatis , coriaeeis, glabris, basi acutis, margini-

bus revolutis, subtus nervis subcarinatis , flavo-viresceatibus, breve-

petiolatis, magis minusve eanaliculatis ; floribus hermaphroditis, axil-

laribus , solitariis; calyce é-fldo, lobis latissimis , retusis , . reflexis ,

glabris, corolla calyce duplo longiore, i-flda, lobis acutis, patea-

tibus, gilvis, basi albidis; staminibus 8—10; stylis 4, basi adnatis.

Bacca magnitudine cerasi minoris, 8-locularis, glabra.

Caulis divisus. Rami flaccidi, late-patentes, et pulcherriraam ef-

formantes coronam s. cacumen. Tolia 4Vï— 6 'poll. longa, 1^/j—

2

lata; petiolus 2— 3 lin. longus ; floras longitudine petiolorum. Non-

dum constat ntrum hae duae species lignum ebenum procurent.

Ducendae ad sect. Ill § 1 in Prodr. DC. XIII, 224

Hab. in m. Salah.

PI. m. Majo et Junio.

Fructus maturescunt m. Septembri.

ANONACEAE.

üVARIA L.

[/. concava.

U. sarmentosa, foliis alternis , elliptico-oblongis, acuminatis, basi'

angustatis, subrotundatis, iutegerrimis hyalino-raarginatis, supra nitidis

utrinque glabris; petiolis mediocribus basi, articulatis, supra canali-

culatis, iüterdum subglaucescentibus; pedunculis oppositifoliis, solita-

riis, petiolo duplo longioribus, 1-bracteolatis, caducis ; floribus conca-

vis ;
petalis 6 aequilongis, connatis, apicibus rotundatis, inflexis, atro-

purpureis, scabriusculis ; calycis sepalis 3-basi eoalitis , lobis extus
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furfuraceis, intus puberulis ; carpellis oblougis, acutis, longe pedicel-

latis , sanguiueis.

Frutex sarmentosus , cura ramis obscure-fuscis , vel uigris. Polia

4-9 poll. longa et 2

—

2V2 poll. lata; petiolis 3-4 lin. longus. Pe-

tala 1 poll. longa et apice Va poll. lata. Diameter totius floris trans-

versa est !"/<, poll. Fructus 1'/»—3 li, 5-8-spermi.

Viciaa U. purpureae BI. (fl. Jav. Anon. I), tarnen referenda est

ad sect, petalis inflescis).

Hab. in ins. Sumatra.

Fl. m. Sept. et Oct.

Fructus maturescuut m. Nov. et Deo.

TERNSTROEMIACEAE.

Ternstroemi.\ Vent.

T. gedehensis.

T. arborea , ramis strictis, innovando-brachiatis , vel ternatis ; foliis

bieunibus, cujusvis auni ternatis vel subverticillatis , approximatis,

oblongis, acuminatis, vel subretusis, basi acutis, in petiolos decurren-

tibus, coriaceis, iutegerrimis , supra lucidis, subtus nitidis , interdum

subquintuplinervibus; petiolis pedicellisque basi articulatis; floribus

inter foliorum fasciculos solitariis , flavis , odoratis
; pedicellis floris

pluries lougioribus; calycibus bibracteolatis , minutissimis
; petalis

reflexis.

Arbor parva, cacumine (ad 3-4 pedes) lato, ramoso; foliis laete=

viridibus, nitentibus. Ad apicem cujusque rami oriuntur tres ra-

muli, qui ad apicem 3-4 folia verticillata gerunt. Hi ramuli sunt

longitudinis inaequalis, ita ut semper duo adsiut 2^/2-3^8 poll. longi,

et breviores 1

—

l^k poll. longi. Intervalla foliorum sunt multo ma-

jora quam in T. Japonica S. et Z. fl. Jap. t. 80, inter quae 7—11

flosculi solitarii. Folia 2^2—3 poll. longa et 1—IV» poll. lata; pe-

tiolis 4-6 lin. longis. Quamvis plurimos proferat haec arbor flores,

tarnen nondum visi sunt fructus,

Hab. in m. Qedek.

Fl. toto anno.
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CELTIDEAE.

Sponia Commers.

S. amiulata.

S. ramulis, petiolis pedunculisque hirsutism foliis alternis, ovato-

oblongis, acuminatis, integerrimis, utriiique costis mediis hirsutissimis,

supra lucidis, subtus opacis, scabris ; racemis raoiosis, subtrichotomis
,

axillaribus pendulis, pedicellis bibracteolatis
^ perianlhio tetra-penta-

phylloj staminibus 4-5 j drupis rotundatis, compressis.

Arbor pyramidalis ,
30' alta. Truncus ramis plurimis, horizonta-

libus pendulisque obtectus. Tiores ia eadem arbore sunt berma-

pbroditi et masculini, in alio contra specimine sunt tantum flores

masculini. rolia sunt in priore magnitudinis diversae, 4-6 poll.

longa et 2

—

2Vï lata, in altero folia sunt minora, 3-4 Vi poll, longa

et l'k—2 lata.' Stipula in gemma terminaü lapsa , ad petiolos rema-

net cicatrk annularis. Xovae ad basin foliiplerumque.sunt oppositae,

sursum vero alternae.

Hab. in. m. Duizend-gebergte.

Mal. Palaglar bun-it , KiasscTian kajoe.

Usus ad constructiones varias,

PI. m. Martio, Apriii, Sept. et Oct.

Fructus maturescunt m. Junio , Julio , Januario , Februario.

SAMYDEAE.

Case A REA Jacq.

C. odorata.

C. foUis alternis , olongo-lanceolatis, acuminatis, basi rotundatis
,

obsolete-serrulatis , supra lucidis, pellucido-puuctatis , atrinque glabris
,

petiolis cucuUatis; pedicelUs confertis, axillaribus, unifloris; floribus

albo-virescentibus , staminibus fertüibus lO-glabris , sterilibus totidem

brevibus, obtusis, apice pubescentibusj stylo indiviso, crasso, piloso,

stigmate obtuso, peltate ; fructibus ovatis , trivalvis, uniloculanbus ,

seminibus striatis.



409

Arbor gracilis, 30' ped. alta, tuiu vero iu ramos abiens. Rami

inferiores caduci; qui persistant sunt cruciati. Elores axillares , odori.

Pructus ochracei sunt et habent magnitudinem illius myristicae. Se-

men totura quantum arillo, coloris sanguineo-rubri inclusum. Vicina

species est C. jiavo-virenti Bl. Mus. bot. L. B. 255.

Hab. prope Builenzorg.

Fl. m. Oct. et Nov.

Fructus maturescunt m. April.

C. angustata.

C. ramulis pubescentibus , foliis aiternis, oblongis, suobovatis, breve-

acuminatis, basi cordatis, inaequalibus, dentato-creuatis, supra glabris

sublucidis ,
pellucido-punctatis, subtus in nervis subpubescentibus

,

petiolis canaliculatis ; stipulis lateralibus, ovatis, subcarinatis , caducis

,

pedicellis plurimis, axillaribus, confertis, unifloris ; staminibus fertilibus

8, sterilibus totidem brevibus, obtusis, pubescentibus; stylo pilose;

stigmata obtuso, peltato.

^uod crescendi modum multura convenit cum C. odorata. Rami

tamen sunt densiores et ramulos gerunt valde floriferos, sed hunc

in diem nondum fructiferos. Flores sunt parvi. Folia formae inae-

qualis , sed pleraque ad basin raagis minusve angustata. Folia 3Va-5

poll, longa et IVa—2 lata.

Hab, m. Buiiemorg.

Fl. toto anno.

MELIACEAE.

Aglaia Lour.

A. inaequale.

A. foliis lyrato-pinnatis , foliolis 7 oppositis, infimis plerumque sub-

alternis, elliptico-oblongis, longe-acuminatis, basi iuaequale-rotundatis,

venis subtus petiolis, pedunculisque rufo-lepidotis , supra glabris ; pa-

niculis laxis, elongatis.

Arbor mediocris, jam a basi ramosa. Folia juniora flavo-rubigi-

nosa. Foliola magna. Folium terminale 7— 7Vi poll, longum et 3'/4

poll, latum. Par inJQmum foliolorum 3Vi— 2 poll, longum, Flores

parvi , odori , nee tamen plane expanduntur.

Hab, in m. Duizend-gebergte.



Mal. Targar.

FI. m. Martio.

N. altissimum.
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SAPINDACEAE.

Nephelium L.

N. foliis alternis, exstipulatis, longe-petiolatis, abrupte pinnatis ; fo-

liolis alternis, lanceolatis, acuminatis, glabris , subtus glaucescentibus
j

fructibus tuberculatis , mouosperrnis.

Arbor alta , ramis strictis. Fructus termioales , racemosi , iis

N. glahri BI. valde analogi.

Hab. cum praecedente.

Mal. Lung Scr.

Usus. Fructus eduled.

Fl. m. Octobri.

Fructus maturescunt m. Jauuario.

LYTHRARIEAE.

Lagerstroemia L.

L. ovalifolia.

L. ramis ramulisque teretibus, glabris ; foliis oppositis vel subopposi-

tis, ellipticis vel ovalibus, utrinque glabris, apicibus retrofractis
,

basi attenuatis , subtus in costis mediis nonnunquam rubescentibus ;

paniculis terminalibus, ramosissimis, multifloris
;
peduuculis pedicellis-

que quadrangularibus ;
petaKs 7-9 crispis, longe-unguiculatis ; caly-

cibus longitudinalibus, sulcatis et plicatis, albo-griseis, pubescentibus
;

staminibus numerosis , 7-9 longioribus, exsertis, cum petiolis alter-

nantibus ; stylo longo glabro et rubro , medio geniculato ; stigmate

obtuso.

Folia 2Vi-3 poll. longa et l-lV» lata. ISlervus medius ia foliis

juuioribus ruber; rubor tamen in adultis evanescit.

Hab. Bantam.

Mal. Boengoen, Benger.

Fl. m. Oct. et Nov.

Fruct. maturescunt m. Majo.
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MYRTACEAE.

Subordo leptospermeae.

Stncarpia? Tenor.

S. {?) Verlholenii.

S. foliis oppositis, glabris, coriaceis, ovali-oblougis, integerrimis, apice

acuminatis, basi attenuatis, plus minus decurrentibus , exstipulatis

;

floribus asillaribus- apicibus ramulorum subumbellatis vel capitatis,

connatis , subtricbotomis , basi pedicellorum bibracteolatis ; tubo ca-

lycis turbinato, cum ovario connato, limbo quadripartito , laciniis

sdbtus ferrugiueis, tomentosis, erectis, persistentibus. Fetalis 4 fauci

insertis, cum laciaiis calycis alternantibus , deciduis; staminibus 20-

25 ; stylo filiformi longo et crasso , stigmate obtuso ; capsula tri-vel

quadriloculari , tri- vel quadrivalvi; seminibus reuiformibus.

Est Metrosideros vera E,umph. III. 16. Tab. 7. Rami sunt longi,

laxi et irregulares. Folia 5^2— 7 poll, longa et 2—3 poll. lata.

Racemi in axillis foliorum ad apices ramorum et coloris albidi.

Crescit in Amboina.

Mai. Kajoe bissi.

Est lignum perreum Rumphii.

Fl. toto anno.

Fructus maturescunt itidem toto anno.

Subordo parringtonieae.

Barringtonia Forst.

B. Vriesei.

B. ramulis peduuculis pedicellisque roridis, foliis alternis, oblongo-

lanceolatis, angustato- acuminatis , basi acutis, obsolete- serrulatis,

iitrinque glabris, supra lucidis ; racemis brevissimis, erectis
; pedi-

cellis unifloris, bibracteolatis; drupis tetragonis, verrucosis.

Arbor pulcherrima , cacumine non valde alto , sed magno , lato-

•que. Floras valde caduci. Folia 4— SVj poll, longa et Vk— 2 poll,

lata. Petioli obscure fusci, superne plani. Racemi 4-7 poll, longi.
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Petala albo-vireutia. Tructus fere magnitudine ovi anserini , utra-

que estremitate atteuuati ; color similis illi ramorum adultorum et

petiolorum.

Hab. Bantam.

Mal, Soiigom andjing.

11. m. Aprili, Majo, Oei. et Nov.

AMYGDALEAE.

Pygeum Gartn.

P. parviflorum.

P. ramis floriferis, ramulis ferrugineo-tomentosis , stipulis caducis ,

foliis petiolatis, ovato-oblongis, acuminatis, iutegerrimis, basi acutis,

biglandulosis , supra glabris , subtus in nervis et costis pilis ferru-

gineis ; racemis brevissimis ; floribus minutissimis , odoratissimis.

Q,uamvis saepius haec arbor flores produxerit, tameu fructus non-

dum vidimus. Tlores sunt parvi^ folia 2— 3 poll. longa, 1

—

I'/j

polL lata ; petiolus i/» poU. longus.

Hab. in m. Buitenzorg.

Mal. Kawojang.

n. m. Aprill, Majo, Oct. et Nov.

Cerasus Juss.

C. javanica.

C. ramulis verrucosis , foliis ovatis, longe-aeuminatisj basi rotundatis
,

in petiolis decurrentibus , biglandulosis , integerrimis , superne nitidis

,

subtus opaco-virescentibus, nigro-punctatis; petiolo in dorso rotundato,

supra canaliculato ; racemis axillaribus; pedicellis unifloris, puberulis;

calyce 5 dentato , reflexo
,
glabro ; petalis 5 albidis , laciniis calycis

alternantibus, caducis, aestivatione convolutis. Staminibus cum pe-

talis insertis , 40-42 patentibus , autheris rotundatis , basi bifidis ;

stylo plus minus geniculato, stigmate subpeltato, Drupa exsucca;

putamen chartaceum monospermam.

Arbor ramis late patentibus et fortasse hujus generis maxima.

Folia sunt valde similia lis Pi/gei acuminati Gaert. (Trans. Lian. Soc.
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XII. t. 18. p. 360.) riores in axillis foliorum lapsorum. Folia 4-7

poll. louga et l'/j—2 lala. Petiolus Va-'/» poll. longus. Fructus sitnilis

illi Lauri indicae; putamen est tenue, corneuni , facile scindendiim,

Hab. Buitemorg.

Mal. Kawojang.

Fl. m. Aprili— Oct.

Fructus maturescunt m. Aug.

—

Febr.

RAFFLESIACEAE.

Rafflesia Br.

jR, Rochussenii,

ü. dioica ; antheris 15—19 serie simplice disci inferum margiue

ciugentibus; columna 15—16 sulcis descendentibus j antheris oppo-

sitis ; disco subpatellaeformi
,
glabro , stellate , vel processibus 1 vel

2-tectoj polline rotundato, hyalino.

Hab. Manellawangi , in costa Pondok tjattang dicta , in silvis um-

brosis.

In lioHo Bogoriensi dederunt auotores

1852-1853,





I^'OVAB SPECIES HEPATICAUM

EX INSTJIA JAVi.

DETEXIT

Dr. F. JVIVOHVillV;

DESCRIPSIT

Dr. C. M. van der Sande Lacoste.

Postquam edita fuit Synopsis Hepaticarum , in quo

opere jam magna copia descripta est earum
,

quae

in Java insula ciescunt , Viri Cl. Lindeisberg (1)

et GoTTSCHE (2) numerum denuo auxerunt speciebus

novis indigenis
,

quae in collectione Zollingeriana

prostant.

Vir doet. JüNGHDHN Hepaticas Javanicas jam de-

scriptas, paucis exceptis, omnes legit et praeterea

(1) Botanische Zëituug, 1848, p. 462 seq.

(2) Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Nieuwe

Serie. Deel I. 1853, p. 573 seq.

29
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multas species turn novas, turn aliunde modo cog-

uitas. Species novae ex hac ditissima coUectione

praemittuntur, brevi addita descriptione. In poste-

rum plenius exponi poterunt in plantis Junghuh-

nianis.

PLAGIOCHILA Nees et Mont.

1. PI. Junghuhniana.

Pi. caule repente, ramis erectis iterato-dichotomis

laxis flexuosis; foliis basi imbricatis seraiverticaibus

patentibus dimidiato-ovatis, apice truncato eniargi-

natis bi tridentatis, margine dorsali decurrentibus

reflexis integerrimis, ventrali toto parce spinuloso-

serratis; fnicti termiuali; perianthio perichaetio lon-

giori rotundato-obovato , margine antico alato (ala

apice serrata), ore compresso repando truncato ci-

liato-dentato.

2. PI. variahilis.

PI. caule repente adscendente subsimplici; foliis

verticalibus anguste oblongis, marginibus planis pa-

tenti-divergentibus, apice obtusis oblique truncatis

vel eraarginato-bidentatis ; fructu ob innovationem

laterali, foliis involucralibus oblongo-ovatis denta-

tis; perianthio...

3. PI. Korthalsiana Molkenb. Ms.

PI. caule repente, ramis erectis apice curvatis;

foliis seraiveiticalibus erccto-patulis subsecundis ova-
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to oblongis obtusis, margine dorsali reflexis intcger-

rimis, ventrali apiceque serratis; fructu lalerali et

terminali; perianthio ovato cernuo vel basi incurvo,

ore truncato denticulato.

|3. rohustior. Olivacea, magis prolifero-divisa
,

flexuosa, periaathiis crebrioribus.

4. Pi. fusca.

PI. caule repente ramis erectis apice curvatis;

foliis subverticalibus patenti-divergentibus retroflexis

semiovatis, marginibus reflexis, dorsali str ctis inte-

gerrimis, ventrali apiceque obtuso dentato-ciiiatis;

fructu terminali vel accedente innovatione laterali
\

perianthio oblougo compresso, ore truncato denti-

culato.

LOPHOCOLEA N. ab E.

1. L. horridula.

L. caule repente, radiculoso ramoso; foliis ad-

proximatis subhorizontalibus ovato subquadratis spi-

nuloso-ciliatis dorso muricatis, apice bifidis sinu laci-

niisque acutis^ amphigastriis indistinctis; fructu ter-

minali; perianthio clavato-cylindrico tota superficie

nauricato apice subplicato, ore 5-fido.

CHILOSCYPHUS Cda, Dum., N. ab E.

1. Ch. trapezioides.

Ch. caule regidulo repente vage ramoso adsce-
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dente flexuoso^ foliis semiverticalibus conniventibus

itnbricatis ovato-trapezioideis, apice obtuso integer-

rimo , margine dorsali rectiusciilo basi undulato,

ventrali arcuato basi 2-3 dentato, amphigastriis

subimbricatis ovali-rotundis octangulari-spinosis
,

apice subemarginatis altero latere folio subconnatis;

fructu ...

2. Ch. Tjiwideiensis.

Ch. caule repenle. vage ramoso; foliis subhori-

zontalibus conniventibus ovatis, apice obtuso plano

integerrimo, margine dorsali longe decurrentibus,

ventrali basi integris vel subdentatis , amphigastriis

adproximatis ovatis utriuque subtridentatis, apice sinu

angulari bifidis, laciniis subincurvis acutis, altero la-

tere cum folio subjacente connatis; fructu...

MASTIGOBRYÜM Nees, Lindbg. et Goltsche.

1. M. Javanicum.

M. caule gracili procumbente ramoso, flagellis

longis capillaribus; foliis disticho-patentibus adpro-

ximatis ovatis planiusculis, margine ventrali rectis,

apice angustatis oblique truncato-3-dentatis, denti-

busque acutis integerrimis, amphigastriis distantibus

patnlis rotundo- vel subquadrato-ovatis integerrimis

retusove crenulatis; fructu...

2. M. densum.

M. caule procumbente dichoïomo; foliis dense
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irabricatis ovato-oblongis plaaiusculis apice 3-den-

tatis, dentibusque bievibus integerrimis, aiaphigas-

triis adproximatis parvis semicircularibus convexis

patulis apice reflexis subintegris; fractu...

3. M, par^adoxutn.

M. caule dichotoruo-ramoso innovante, flagellis

brevioribus crebris; foliis imbricatis deflexis oblique

ovatis truncato-5-dentatis, dentibusque acutis inte-

gerrimis, amphigastriis imbricatis adpressis caule

multo latioribus, e basi cordata subquadratis
,

basi incisis vel multifidis, laciniis sursum curvatis,

margine apiceque truucalo dentatis; fructu...

RADULA N. ab E.

1. R. anceps.

R. caule repente, bipinnatim ramoso; foliis im-

bricatis oblique ovatis acutis, margine dorsali api-

ceque spinuloso-dentatis, basi decurrenfe complica-

tis, lobulo quadrato basi saccato margine interno

cauli adnato, apice obtuso inflj'xo; fructu in dicho-

tomia , foliis involucralibus majoribus; perianthio. ..

THYSANANTHUS Lindbg.

1. Th. planus.

Th. caule repente, ramis dichotomis erectiuscu-

lis fastigiatis pinnatisve, foliis subhorizontalibus di-

sticho planis ovatis acutis vel obtusis integerrimis
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apiceve serratis, lobulo planiusculo, amphigastriis

subirnbricatis, rotundo-quadratis vel obovatis retusis

adpressis patulisve integerrimis ; fructu ia dichotomia,

foliis involucralibus acutis apice serratis, amphigastrio

iavolucrali niagno ovato profunde bifido, laciniis

acutis utrinque serratis; perianthio triquetro, an-

gulis spinuloso-dentatis.

PHRAGMICOMA Dumort.

1. Phr. polymorpha.

Phr. catde repente, ramis dichotomis adscendenti-

bus fastigiatis pinnatisve; foliis semiverticalibus im-

bricatis oblique ovatis obtusis acutisve, margine

ventrali inflexis uiidulatis apiceque plano dentatis

vel planis integerrimis, lobulo oblongo tumido, am-

phigastriis imbricatis rotundo-obovatis undulatis den-

tatis patenti-divergentibus vel integerrimis retusis

adpressis patulisve; fructu in dichotomia et late-

ral!, amphigastrio involucrali oblongo dentato apice

subemarginato; perianthio oblongo valde compres-

80 laevi dorso convexiusculo bi-lrisulcato, ventre

Iriplicalo.

LEJEÜNIA Gottsche et Lindbg.

1. L. venusta.

L. caule repente ramoso; foliis contiguis semiver-

ticalibus ovatis obtusis supra muricatis margine den-

tato ciliatis , lobulo ovato tumido truncato-dentato,
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aiuphigastriis nullis; friictu lateral! sessili; perian-

thio obovato tota superficie maricato.

2. L. Molkenhoeriana»

L. caule repente, vage ramoso; foliis' imbricatis

semiverticalibus ovatis acutis apice inflexis integer-

riiuis sinuato-complicatis, lobulo inflato ovato, am-

phigastriis subimbricatis folia aequantibus cordato-

ovatis ad medium usque bifidis laciaiis acutis; fructu

in ramulo bievi latei ali; perianthio obovato dorso

uni-ventre bicarinato.

3. L, falsinervis.

L. caule repente ramoso, ramis elongatis; foliis

semiverticalibus contiguis oblongo-cultratis repandis

obtusis, medio linea pellucida cellularum majorum

notatis, apice subinflexis, lobulo plano oblonge apice

emarginato-unidentato , amphigastriis distantibus e

basi subdecurrente ovalibus bifidis laciuiis acutis
;

fructu in ramulo lateral!, amphigastrio iuvolucrali

oblonge bifido; perianthio übovafo-pyrifürmi dorso

uni-ventre bicarinato.

4. L. apiculata.

L. caule repente, bipinnato ramoso; foliis con-

tiguis subhorizontalibus ovatis apice planis acutis

et cuspidulatis integerrimis, basi subsinuato-compli-

catis, lobulo tumido ovato emarginato-unidentato,

amphigastriis minutis distantibus ad medium usque

bifidis laciniis rectis acutis; fructu in ramulo late-
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rali; perianthio oborato dorso uni-ventre bicari-

nato.

^FRÜLLANIA Raddi.

1. Fr. reflexisti'pula.

Fr. caule repente subpinnatim ramoso. raraulis

jnaequalibus flexuosis^ foliis irabricatis semivertica-

libus squarrosulis ovatis obtusis margiüe recurvis

integerrimis , auriculis galeatis compressis, amphi-

gastriis imbricatis transTersis indivisis margine re-

flexis^ fructu lateral! sessili, amphigastriis involu-

cralibus bifidis, foliisque involucralibus bilobis in-

ciso-serratis ciliatis; perianthio OTato rilloso, dorso

conwxo ventre unicarinalo, marginibus carinaque

compressis subalatis ciliatisque.

2, Fr. campanulata.

Fr. caule repente, inordinate ramoso composito;

foliis semiverticalibns laxe imbricatis subrotundis ob-

tusis integerrimis, auriculis cauli contiguis denuda-

tis ovato-galeatis compressis margine externo basi

dilatatis, amphigastriis distantibus obovatis bifidis,

laciniis acutiusculis extus anguloso-dentatis ^ fructu

sessili, foliis involucralibus liberis integerrimis; pe-

rianthio laevi compresso utrinque bicarinato.

5. Fr. repatidistipula.

Fr. caule repente ramoso, ramis breviter pinnatis,

foliis semiverticalibns ovatis, caulinis contiguis ob-

tusis, ramulorura imbricatis acutioribus, auriculis
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obovato-oblongis denudatis toto arabitu fortiter cre-

nnlatis, lacinia parva interjecta, caulinis horizonta-

libus, ramulorum confertis subobliquis, amphigas-

triis obovatis repandis bifidis laciuiis obtasiusculis,

ramulorum imbricatis; fructu in ramulo brevi late-

ral!, involucro subdentato; periauthio oblongo dorso

sulcato, ventre unicarinato, carina acuta.

4. Fr. tenella.

Fr. caule repente, ramis subpinnatis elongatis;

foliis subverticalibus laxe imbricatis ovatis obtusis

et acutiusculis, auriculis obovatis obiiquis denuda-

tis , lacinia notabili triangulari interjecta , amphi-

gastriis distantibus ovatis integerrimis bifidis, laciniis

acutiusculis; fructu in ramulo laterali, foliis involu-

lucralibus acutis integerrimis
;

perianthio oblongo

ventre unicarinato.

5 Fr. pinnulata.

Fr. caule repente , ramis elongatis erectis subbi-

pinnatis, pinnis brevissimis microphyllis; foliis se-

miverticalibus imbricatis ovatis obtusis integerrimis,

ramulorum acutis, auriculis cylindraceis toto am-

bitu crenulatis denudatis, lacinia parva interjecta,

caulinis subhorizontalibus, ramulorum obiiquis con-

fertis, amphigastriis obovatis integerrimis bifidis, ra-

mulorum confertis oblongis laciniis acutis, lobis

ventralibus involucri amphigastrioque serratis, dor-

salibus subintegris acutis; perianthio oblongo, ven-

tre unicaiinato, carina obtusa sul>inflata.
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6. Fr. sinuata.

Fr. caule repente, lamis regulatiter subbipiana-

tis; foliis seiniverticalibus, caulinis adproximatis

obovato-rotundis, pinnanim imbricatis ovato-üblua-

gis apiceobtuso, acuto vel apiculato inflexis, ibique

in dorso sinulo excavatis, auriciilis denudatis sub-

obliquis oblongis, ramuloruiii confertis, amphigas-

triis distantibus ovatis subdentato-repandis bifidis,

laciniis acutis, ramulorum imbricatis laciniis cana-

licuiatis apice iacurvis; fructu...

7. Fr. minor.

Fr. caule repente, pinnatim composito, foliis se-

niiverticalibus rotundatis, pinnarum imbricatis iate

ovatis acutis, auriculis denudatis obliquis obovatis

vel evolutis, amphigastriis distantibus planis acute

bifidis, ramulorum confertis; fructibus sparsis sub-

sessilibus, involucro dentato, foliis involucralibus

bilobis margine reflexis, lobo dorsali late ovato, ven-

trali lanceolato-ovato; perianthio obovato dorso con-

vexo ventre unicarinato, carina lata obtusa.

m. Decemhris 1854.



VOORLOOPIG BERIGT

OVER EENE

NIEUWE WOLFFIA,

F. A. W. MIQUEL.

Nadat in onzen tijd de aandacht der plantenkun-

digen op nieuw op de in zoo vele opzigten merk-

waardige groep der Lerimaceën gevestigd werd, is

vooral het geslacht WoifFia, als het kleinste en te-

vens geheel wortellooze model eener phanerogamische

plant, het voorwerp geworden van meer bijzondere

oplettenheid. De eerste soort van dit geslacht, en

die onder deze pygmeën de grootste is, de oude Lem-

na hyalina uit de wateren van Egypte, werd het

eerst door Horkel, den vermaarden oom van Prof.

ScHLEiDEN, als de type van een nieuw geslacht er-

kend , en naar exemplaren in Willdenow's Herba-

rium en naar voorwerpen door Eheenberg medegebragt,

goed onderzocht en door Schleiden in zijnen Prodro-

mus Monographiae Lemnacearum als ff ol^a Delilii
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in het stelsel opgenomen.— De tweede soort, de oude

hemnaarrhiza Micheli^ in de Europesche wateren

gemeenerdan men vroeger gedacht had, werd aanvan-

kelijk door ScHLEiDEN , wat de rangschikking betreft,

miskend en tot het geslacht Telmatophace ^eve\end^

en eerst na de scherpzinnige onderzoekingen van

wijlen den Hoogl. Hoffman, heeft de Jenasche Ge-

leerde haar als Wolffia Michelii (in den herdruk

van den Prodromus in zijne Beijti^aege) opgenomen.—
Deze ook in ons land geheel niet zeldzame soort

,

die de eerste ontdekker de Lenticularia omnium

minima noemde (Micheli Genera p, 16. Tab XI.

Jig 4) moest onlangs haren titel , de kleinste der plia-

nerogamen te zijn verliezen, toen Dr. A. Weddel,

in de provincie Matfo- Grosso, langs den Rio-Pa'

raguoy , door een' toeval eene nog hleinere Wol^a

ontdekte. Eene geschoten Camichi uit het water ha-

lende, zag hij aan de vederen van den zeldzamen

vogel eene groene, korrelige stoffe kleven, die hij

bij eene nadere beschouwing voor eene Lemna her-

kende, en daarbij tevens het zeldzame geluk onder-

vond haar in bloei en vruchtvorming te ontmoeten.

Deze Wolffia brasiliensis is V2 of ^/s kleiner dan

W. Michelii. Zij werd in 1849 in de An^ia-

les des sciences naturelles door haren ontdek-

ker met zeldzame volledigheid en naauwkeurigheid

beschreven:, gerustelijk kan men beweren dat de

kleinste phanerogamische plant — die in dezelfde

wateren met de reusachtige Victoria leeft — in een

deel der aarde, waar de natuur vooral gigantische
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Tornicn hoeft willen planten — beter beschreven is,

dan hare aanverwanten.

Thans schijnt het echter dat ook de brasiliaausche

soort de kleinste onder de Walla's niet blijven zal !
—

De scherpziende jonge duitsche natuurkundige, Dr.

Agathon Bernstein, die voorleden jaar naar Java

vertrok — een geleerde van wien ik nog vele ont-

dekkingen op het gebied der Plantenkunde en Geo-

logie verwacht,— bragt mij onlangs een fleschje met

eenige Lemna-soorten , door hem in de nabijheid

van Soerahaija in eenen kalkhoudenden waterplas

verzameld. Ongetwijfeld behooren de twee daarin

voorkomende soorten tot het geslacht Wolffia.

De kleinste is blijkbaar zeer naauw verwant aan

Wolj^a Michelii en W. brasiliensis. Van de eer-

ste verschilt zij dadelijk door de eivormige gedaante

der bovendien veel kleinere frondiculae; met de twee-

de stemt zij overeen wat de algemeene gedaante be-

treft, maar, door elkander gerekend, zijn de frondi-

culae nog iets kleiner; de grootste zijn kleiner dan

een Nederlandsche streep. Daarbij missen zij het

eigenaardige kenmerk der Brasiliaausche soort, de

bruine, hoekige vlakjes der opperhuid. Ook had

de eenige meeldraad, dien ik aan mijne exemplaren

magtig kon worden, een veel langer filamentuca

dan eenige der overige soorten van dit geslacht.

Ik twijfel er dus geenzins aan, of de zoete waterert

van den Sunda-Archipel bevatten naast de reuzen-

vormen die de landvegetatie daar voortbrengt, eene

phanerogamische plant, die met hare Brazil iaanschf
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aanTerwante, tot nog toe de kleinste phanerogamische

plant kan heeten.

Ik stel mij voor in mijne Flor^a van Nederlandsch

Indiè daarvan eene afbeelding te geven.

Haren soortgelijken naam ontleen ik aan den ge-

leerde, die door zijnen Prodromus eener Monogra-

phie der Lemnaceën tot de kennis dezer groep be-

langrijke bijdragen heeft geleverd en wiens naam men,

met de gedachte aan zijne nasporingen op de niter-

ste grenzen der zigtbare organisatie, met de klein-

ste phanerog. plant niet ongaarne zal verbonden zien.

Wolfjia Schleideni Mig., frondiculis ovatis, supra

planis stomatiferis, subtus convexis non stomatifeiis,

undique epidermide non punctata (e cellulis rectan-

gulatis vulgo hexagonis) obductis, simplicibus vel

per breve tempus geminatis, rima basilari truncata

exappendiculata ; filamenta gracili.

Lemna globosa Roxb. Flor. Ind, IL p. 565?

In aquis stagnantibus Javae anno 1854 detexit

Dr. Agathon BER^STEIN, medicus navalis.

Cellulae interiores, lacunis aëriferis pluribus di-

remtae, ellipsiodeo-merenchymaticae, majusculae,

chlorophyllo praesertim versus inferiora frondis

donatae, in stirpe juvcnili simil amylo elhptico re-

pletae, j.o^t frondiculae pullulationem autem fere

vacuae unde vetustiores hyalino-translucidae. Epi-

dermis crassiuscula , in pagina superiore stomati-

bus ovalibus. Ejus cellulae quibus rima obvalla-

tur, a consueta forma recedunt et lineares apicibus

acutis offenduntur, triplici serie rimam ambientes.
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Stamen filamenti major! longitudinc, frondicniac

longitudinem circiter aequante, ab eo W. hrasilien

sis difert.

De tweede, vee! grootere soort (2—2^2 streep

lang) is vvelligt dezelfde als Wolffia Delilii, of

althans aan haar zeer verwant. Zij is veel meer plat-

gedrukt, weinig lensvormig, cu beeft geslingerde op-

perhuidscellen. Zoodra ik gelegenheid zal gehad

hebben, originele exemplaren van W. Delilii te

vergelijken , zal ik over hare verwantschap met

meer zekerheid kunnen oordeelen.

Amsterdam
,

6 Januarij 1855,





V E R S L< A C
VAN HET

VERHANDELDE OP DE NEGENDE VERGADERING

DEB,

VEREENIGING VOOR DE FLORA VAN NEDER-

LAND EN ZIJNE OVERZEESCHE
BEZITTINGEN,

gehouden te Haarlem, op den 21-^'^'» Juli^ 1854.

Tegenwoordig waren de H.H. L. H. Buse uit Renkum, Hono-

rair Voorzitter, H. D. G. Buse uit Haarlem, E,, B. van den Bosch

uit Goes, L. A. J. Btjrgeksdyk uit Breda, A. J. de Bruin uit

's Gravenhage , M.J.Co? uit Deventer, A. A. Dornseiffen en C.

M. VAN DER Sande L4C0STE uit Amsterdam , J. P. Kros uit Zwol,

H. BouRssE Wils, F. Dozy, A. W. Hartmann en J. H. Mol-

KENBOER uit Leyden , J. Everwyn uit Noordwijk, C. Kraepelien

uit Zeyst, W, G. Top, Jz. uit Kampen.

De honoraire Voorzitter opent de vergadering

met eene korte en gepaste toespraak, waarin hij

de leden gelukwenscht met hunne talrijke opkomst

uit zoo vele verwijderde plaatsen van ons Vader-

land, en waarbij hij de verwachting uit, dat deze

bijeenkomst weder overvloedige bewijzen moge op-

leveren van hunne voortdurende belangstelling in het

doel der Vereeniging. De Sekretaris, verslag gevende

50
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van het voorgevallene sedert de laatste bijeenkomst,

berigt den ontvangst van brieven van verontschul-

diging der H.H. C. A. J. A. Oudemans, W. F. R.

SüRTWGAR en W. H. de Vriese, ter zake hunner af-

wezigheid op deze vergadering, en leest de missiven

voor van de vroeger tot corresponderende leden

benoemde H H. W. Bosch te Batavia , C. Babington

te Cambridge en Asa Gray te West-Chester
^

waaruit de vergadering met genoegen verneemt, dat

hun deze benoeming welgevallig was.

Het eerste punt van beschrijving, wde aftreding

van President en Vice-President volgens Ars. 20 der

wet," wordt aan de orde gesteld. Het blijkt uit

de stemming, dat tot deze betrekking herkozen

zijn de H.H. R. B van den Bosch en J. H. Molken-

boer. Beide leden nemen deze benoeming aan in

het vertrouwen van de op hen, als zoodanig, rus-

tende verpligtingen door krachtdadige medewerking

hunner medeleden naar behooren te zullen kunnen

vervullen. Zij opperen echter daarbij de bedenking,

dat door deze herkiezing, als 't ware, een perma-

nent Bestuur gevestigd wordt, hetgeen zij in het

belang der Yereeniging niet wenschelijk achten.

De honoraire Voorzitter beantwoordt deze bedenking

met de aanmerking, dat aangezien er nog een groot

gedeelte van den Prodromus Florae Bat. onvol-

tooid is, en beide leden zich met de bewerking der

daartoe verzamelde bouwstoffen onledig houden,

het van groot belang is, dat zij tevens met het

Bestuur belast blijven, weshalve hij de vergadering
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gelnkwenscht met den uitslag dezer stemmiug, en

de belangen der Vereeniging bij voortduring aan de

zorgen der genoemde leden aanbeveelt.

Het tweede punt van beschrijving, betreffende

een voorstel tot verandering van het tijdstip tot het

honden der jaariijksche vergadering, wordt door den

Heer Molkenboer toegehcht. Het is naar zijne mee-

ning voor zeer vele leden w^enschelijk, dat die ver-

gadering onmiddelijk voorafga of volge op de jaar-

lijksche bijeenkomsten van andere geleerde genoot-

schappen, ten einde aan zoo velen, die tevens le-

den zijn b. V. van de Maatschappij van Geneeskunde,

de gelegenheid te geven, om met minder bezwaar

van tijdverlies en kosten, zich van huis te bege-

ven; terwijl de vervroeging van de vergadering in

de maand Junij, ook tevens het voordeel zou ople-

veren, om op de gewone botanische excursie, be-

halve de zomerplanten, nog vele voorjaarsplanten

in vrucht te kunnen aantreffen. Bij de beraadsla-

ging over dit punt, waaraan de H.H. Kros, v. d.

Bosch, Bdse en Boursse Wils deelnemen, werd aan-

gemerkt, dat het belang der geneeskundigen, in dit

opzigt, in strijd was met dat van vele andere le-

den, die het tegenwoordig bepaald tijdstip der jaar-

lijksche vergadering verkieslijker achten, dan eenig

ander. Een voorstel om die tijdsbepaling bij de wet

veranderlijk te stellen, en die jaarlijks aan het

goedvinden van het bestuur over te laten, vond bij

het bestuur zelve tegenspraak, uit hoofde van het

moeijelijke der beslissing, op hoedanige wijze alle
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belangen daarbij in overeenstemming te brengen

met Termijding van allen schijn van willekeur. Op

grond Tan deze overwegingen werd hierop besloten

geene verandering in de tijdsbepaling der jaarlijk-

sche vergaderingen te brengen.

Aangaande het derde punt van beschrijving, be-

treffende het voorgestelde plan der botanische ex-

cursie, werd bepaald, dit onder den gemeenschap-

pelijken maaltijd te bespreken.

Omtrent het vierde punt geeft de Sekretaris de

nodige inlichtingen over het getal der buitenlands

gedebiteerde exemplaren van den Prodromiis Fl.

Bat. De Heer van den Bosch deelt mede, dat hij

leeds berigt had ingewonnen over deze zaak van

eenen zeer geachten Duitscheu boekhandelaar, van

wiens ijver hij verwacht, dat de buitenland-

sche verspreiding van dit werk zoo veel mogelijk

zal worden bevorderd. De vergadering besluit hier-

op de behartiging dezer zaak aan de verdere zorg

van den Voorzitter der Vereeniging op te dragen,

en hem te magtigen tot het nemen der hiertoe ver-

eischte maatregelen.

Het vijfde punt van beschrijving, strekkende om

uitbreiding te geven aan Art. 7 der statuten, wordt

door den Heer Molkesboer toegelicht met de aan-

meiking, dat er in ons land vele verdienstelijke

personen worden gevonden, die door de aan het

lidmaatschap verbonden kosten, weerhouden worden

zich aan de Vereeniging aan te sluiten. Het zou

echter inderdaad van veel belang zijn, dat voor
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zulken de gelegenheid werd opengesteld, om ten

nutte dezer Instelling werkzaam te zijn, welk oog-

merk zou kunnen bereikt worden door hunne be-

noeming tot binnenlandsche correspondenten. Door

aan eene zoodanige betrekking, in plaats van de ge-

wone geldelijke contributie, eenige andere verpligtin-

gen te verbinden, zouden deze niet minder dan de

gewone leden het doel der Vereeniging kunnen be-

vorderen. Uit de beraadslaging over dit voorstel

blijkt echter de moeijelijklïeid om een onderwerp

van zóo kieschen aard m verband met de bestaande

statuten te regelen; terwijl het voordeel, dat men

van eene zoodanige verandering der wet verwacht,

reeds thans, zoo als de ondervinding dit geleerd

heeft, door welwillende en onverpligte medewer-

king van vele belangstellenden in de studie dei

inlandsche gewassen wordt verkregen. Het denkbeeld

werd ook geopperd, dat er welligt in het vervolg

gelegenheid zou kunnen gegeven worden aan perso-

nen, op verwijderde plaatsen van ons land woonach-

tig, om zich gemeenschappelijk vereenigd tot het

lidmaatschap der Vereeniging te verbinden, en zich

op de jaarlijksche vergadering, door éen uit hun

midden daartoe afgevaardigden, te laten vertegen-

woordigen. Op voorstel van den Heer van den Bosch

wordt besloten voor als nog geen gevolg aan deze

zaak te geven, en die inmiddels aan de nadere

overweging aan te bevelen.

De voorzitter der Vereeniging brengt nu het vol-

gend verslag uit:
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31. E,

Gereed om aan de mij opgelegde verpligting te

voldoen door het uitbrengen van een jaarlijksch ver-

slag, neem ik de vrijheid, u eenige oogeiiblikken

te bepalen bij strekking en inhoud dezej- belangrij-

ke werkzaamheid. Volgens den letter van Art. 23

onzer statuten moet uit dat verslag blijken: )> wat

«door de Vereeniging ter bereiking van haar doel

))is verrigt, en bepaaldelijk wat door de plantenbe-

» zendingen der leden voor eene juiste en volledige

«kennis der Nederlandsche Flora is gewonnen." De

bedoeling dier bepaling is dus, dat de bouwstoffen

voor het verslag door de leden worden geleverd,

dat deze, ieder in de omgeving zijner woonplaats,

verzamelen wat hun daar belangrijks voorkomt, en

hunne verzamelingen op een geschikt tijdstip aan

het Herbarium der Vereeniging toezenden. De in-

houd van het verslag is dus het werk der leden,

is de vrucht hunner nasporingen. Op den Voorzit-

ter rust slechts de taak, die afzonderlijke bouwstof-

fen te ordenen , en ze onderling en met het reeds

bewerkte in verband te brengen, en tot een geheel

te verbinden. Het ligt dan wel in den aard der

zaak , dat het verslag belangrijker zijn zal naarma-

te de leden ijveriger en getrouwer zijn geweest in

de vervulling hunne?' xerpWgüugeu, omschreven in

Art. 8 onzer statuten, en waartoe allen zich ver-

bonden hebben, en dat daarentegen, waar zij in

meerdere of mindeie mate daaiin te kort schoten.
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de Voorzitter mag gerekend worden van zijne ver-

pligting ontheven te zijn of daaraan slechts gebrek-

kig" voldoen kan.

Ik ontleen deze opmerking aan twee omstandig-

heden en wel daaraan , dat op het daarvoor bepaal-

de tijdstip slechts zes plantenbezendingen overeen-

komstig Art. 8 zijn ingezonden, en dat tot de ver-

vulling dier verpligting, sedert de uitgave van den

Prodromus, meer nog dan vroeger bij alle leden

aanleiding en aandrang behoort te bestaan.

Ik bepaal mij thans tot het vermelden dezer twee

omstandigheden, maar ik mag niet nalaten, om ze

aan mijne medeleden ter einstige overweging aan

te bevelen. Moge die bij hen de overtuiging opwek-

ken, dat op die wijze onze Vereeniging nimmer kan

worden wat zij behoort, wat zij in staat is te zijn;

dat zij aan hare bedoeling alléén kan beantwoorden

niet door belangstelling en werkzaamheid van eenige

iveirdge leden, maar door inspanning van alle krach-

ten , door gemeenschappelijk streven naar het voor-

gesteld doel. Zij zullen dan tevens inzien, dat het

inzenden van planten, thans meer nog dan vroeger,

nuttig en nodig is. Uit den Prodromus toch kan

ieder lid weten, welke soorten, die onder zijn be-

reik zijn, in het Vereenigings-herbarium nog ont-

breken, voorts welke aan onzekerheid of twijfel

onderhevig waren tijdens de bewerking, welke op-

gaven omtrent levensduur, bloeitijd, verspreiding,

groeiplaats, enz. onzeker of twijfelachtig zijn of

geheel ontbreken. In één woord — in den Prodro=
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mus is voor iede?^ lid eene bepaalde taak gesteld
^

\vat de vegetatie betreft der omstreken zijner woon-

plaats. Hoe ijveriger die taak door «//e leden , ieder

de zijne , wordt bewerkt, hoe spoediger wij ons in

het bezit eener Flora van Nederland zullen kunnen

verheugdu, hoo vollediger en volkomener deze zijn

zal.

Werd dan ook al door weinige leden aan de be-

yjaling onzer statuten voldaan, des te aangenamer is

het mij te kunnen berigten, dat de plantenbezen-

dingen van dit jaar door belangrijkheid van inhoud

vergoedden, wat zij in talrijkheid te wenschen over-

lieten. De Vereeniging heeft haar te danken aan de

H.H. V. D. Sande Lacoste, Kok Anke rsmit. Hartman,

SuRiJSGAR , Walraven, Bondam en Oddemans.

De Heer v. d. Sande Lacoste vervolgde met on-

vermoeiden ijver zijn onderzoek der vegetatie rond

Am.sterdam; zijne bezending bestaat voor 't grootste

gedeelte uit Algen, waaronder zeer fraaije Chara's,

die ik echter vóór deze vergadering onmogelijk heb

kunnen bestemmen, daar ik ze eerst weinige we-

ken geleden ontving.

De Heer Kok Ankersmit zond eene kleine, doch

fraaije verzameling in uit de omstreken van Apel-

doorn, eene streek, die ons, behalve eenige weinige

rariora^ vroeger door den Heer Wttewaal verza-

meld, alleen door de excursie van 1850 bekend was.

Voor ons Herbaiium heeft deze collectie dus veel

waarde; zij bevat wel is waar niets nieuws, maar

toch zeldzamire, als: Erioyhoron gracile KocH,i5é?-
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nebiera didyma Pers. , Campanula Perslcifolia L
,

Junciis tenuis W. , Chi^ysosplenium alternifolium

L., Cardamine ainara L., Paris quadrifolia L.,

Geum rivale L., Viola sylvatica Fries, enz.

De derde Terzameling, door de HH. Hartmann en

SuRiRGAR ingezonden, bevat eene bijdrage tot de

geschiedenis der vegetatie van het vroeger Haarlem-

mermeer, eene geschiedenis, waarvan wij van die

leden met eenig regt een volledig overzigt te gemoet

zien. Voor onze Flora is daaronder alleen te ver-

melden Pbragmites communis /3. flavescens Koch.

De Heer Bondam ging voort, om in het Vereeni-

gings-herbarium de repraesentanten der Flora van

Kampen en Harderwijk te completeren door inzen-

ding eener collectie van in den Prodromus nog niet

vermelde groeiplaatsen. Daaronder bevindt zich Spi-

raea Salicifolia uit Hulshorst bij Harderwijk, en

eenige opmeikelijke Salixvormen, die ik niet waag

met zekerheid te bestemmen, omdat ik overtuigd

beu, dat dit slechts bij eene monographische be-

werking van dit geslacht mogelijk is.

De Heer Oddemans verrijkte ons Herbarium met

eenige bijdiagen uit de Flora van Rotterdam (waar-

onder Carex strigosa en Scirpus sylvaticus^^ be-

nevens eenige planten bij Beek verzameld.

De belangrijkste bezending van allen is ongetwij-

feld die van den Heer Walraven, die, eerst in het

vorig jaar als lid tot onze Vereeniging toegetreden,

niet alleen door de toezending van 100 exemplaren

der door hem ontdekte Ervum gracile DC, maar
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vooral door eene verzameling van ongeveer 500 soor-

ten uit het vijfde district van Zeeland onze Veree-

niging aan zich heeft verpligt. Dat district bevat

het dusgenaamd land van Axel en Hulst, en is voor

onze Flora zoo goed als eene terra incognita. Daar

ik deze verzameling in de laatste dagen van Junij

ontving, kan ik daarvan thans niet meer dan den

ontvangst beiigten ; in mijn volgend verslag hoop ik

daarop terug te komen.

Behalve deze bezendingen levert de verzameling

der excursie van het vorig jaar voor het verslag

dezer vergadering eenige belangrijke bijdragen.

Die excursie, door de HH. Dozy, Cop, v. d. Sande

Lacoste, Hartmann en mij ondernomen, had bepaalde-

lijk ten doel , den nog weinig bekenden noordoosteiij-

ken uithoek van Noord^Braband te doorzoeken. Tot

dat einde werden van uit Boxmeer in verschillende rig.

tingen excursies ondernomen, terwijl later twee leden

van het gezelschap, na het vertrek der overigen, zich

in de omstreken van Heumen en Moock ophielden.

Hoezeer het weder niet gunstig was, mogt men zich

toch in een' voldoenden oogst verheugen. Ruim 300

groeiplaatsen van meer algemeene planten werden

opgeteekend :, van ruim 150 minder algemeene en

zeldzame werden ex. voor het Herbarium verzameld,

de zeldzamere in aantal doubletten. Tot deze reken

ik : Thalictrum Morisonii Gm., Clematis Yiialha L.,

Barharea stricta Anduz., Brassica nigra Koch,

Dianthus Armeria L,, Inula Britannica L , Salix

purpurea en stipidaris Sm., aan de oevers en dij-
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keu (Il'i- Maas; Batrachiu/Ji /io/uleucoa Llo'ïd., Cal-

litriche hamulata Kg., Potamogeton oblo7igus\i\.

en gramineus «. graminifolius Fr., Littorella la-

custris L , Junciis Tenageia Ehrh. en pygmaeiis

Thüill,, Scirpus paucifloriis Lightf., Jieleocharis

multicaulis Sm., Aira uliginosa W'he., Festiica

Bromoides L., Pilularia glohulifera L., in (!e hei-

slreken en de slooten en poelen daartoe behoorend;

in de veenen: Yiola palustris L, Cirsium angli-

cum Lam., Calla palustris L., Bïalaxis paludosa

Sw., Scheuckzeria palustris L.y Orchis maculata y.

elodes Griseb.^ in de bosschen en tusschen kieu-

pelhout: Hypericum hirsutum L., Galium sylvati-

cum X., Senecio Fuchsii Gm., Carex divulsa Good,,

Campanula Trachelium L.; aan wegen, ruiglen.

in graslanden, enz.: Peucedanum. Chabraei Rchb
,

Sedum rcjïexuin L. en |3. glaucum Koch , Filago

lutescens Jord., Lappa minor DC; in bouwlanden

eindelijk: Valerianella Auricula DC. en dentata
^

benevens jS. lasiocarpa Koch.

Ik maak opzettelijk geene melding Tan eene aan-

zienlijke verzameling van Carex-^ Rubus- en Salix-

soorten en vormen, als zijnde deze verzameld als

bijdragen tot eene latere geheele of gedeeltelijke

bewerking dier geslachten, en dus voor alsnog on-

bestemd; evenmin van de soorten uit familiën, door

ons medelid, den Heer Cop, bewerkt, die, zoo ik

hoop , deswege afzonderlijk verslag zal doen.

Eenige ^ev genoemde planten verdienen eene op-

zettelijke beschouwing.
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Thalictrum Morisonii Gm. De onderscheidiag de-

zer soort van Th. flavum L. ia den Prodromus (I,

bl. 3) geschiedde op grond van de waarnemingen

van Lejeune (Comp. Belg. II. p. 207) en van Reichen-

BAce (Icon. fl. germ. III. t. 44 en 45). Sedert heb

ik mij door exemplaren uit de meeste Europesche

Florals kunnen overtuigen, dat onder dien naam van

LiNNAEos de meest uiteenloopende plantenvormen be-

stemd worden. Zoo veel is echter zeker, dat T.flavam

van den Prodr. overeenstemt met Lejeüke's T. s'phae-

rocarpum^ 't welk volgens Reichenbach het echte

T. flavumlj. is, en dat hiervan verschilt het onder-

havige, zij het al dan niet identisch met T. i^ufi^

nerve Lej. ('t geen mij thans meer dan vroeger twij -

felachtig voorkomt) en dus, zoo als de bestemming

van den Prodr. luidt, T. Bloi'isonii Gm. volgens

Reichenbach. T. flavum Lej. (Comp. 1. 1.) zou dan

blijken het ware T. nigricans Jacq. te wezen, vooral

omdat Lejeüne's T. nigricans ibid, ongetwijfeld eene

vorm is van T. angustifolium Jacq. Th. Moriso-

nii, in het Vereenigings-herbarium tot nog toe ont-

brekend, is bij gelegenheid der excursie in het vo-

rig jaar op verschillende plaatsen aan de Maasoe-

vers (b. V. bij Boxmeer en Heumen) aangetroffen en

voor het Herbarium verzameld.

Batrachiiim hololeucos Lloyd (Prodr. Fl. Bat. p. 6)

is bij diezelfde gelegenheid in tal van doubletten in-

gezameld bij Boxmeer in veenachtige heidesloten;

eene groeiplaats, geheel overeenstemmend met die,

waar ik ze met den Heer Wils het eerst in Staats-
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Vlaanderen aantrof. De exemplaren verschillen van

deze door meerdere gladheid en iets grootere bloe-

men, komen echter in alle overige kenmerken over-

een. Ik neem de vrijheid, naar aanleiding dezer

plant, de aandacht mijner medeleden nogmaals op

het geslacht te vestigen, waartoe zij behoort. Het

determineren der exx. van B. hololeucos gaf van zelf

aanleiding tot herziening der overige , bepaaldelijk

der verwante soorten van dit geslacht- Ik zou mij

zeer moeten bedriegen, indien niet, behalve dein den

Prodromus opgegevene, B. Droueti Schültz (Godr.

et Gren. FI. de France I. p. 24) en B.mari/ium ¥ries

(Novit. Mant. III, p. 51) die, 't zij in 't voorbijgaan

opgemerkt, zeer ten onregte door die Fransche

schrijvers voor synonym wordt gehouden met £. Bau-

doti Gobh., 'm het gebied onzer Flora vooikomen.

Bij de geheele omwerking, die dit geslacht in de

laatste jaren heeft ondergaan, is het gewis zeer wen-

schelijk , dat ook door ons daaraan meer opmerk-

zaamheid worde geschonken; vooral indien mijne

straks geuitte gissing bewaarheid wordt en dus bijna

alle beschrevene soorten bij ons levend kunnen waar-

genomen worden , 't geen hier een volstrekt vereisch-

te is.

Filago lutescens Jord. werd ontdekt en in dou-

bletten verzameld op eene ruige, steenige plaats bij

de brouwerij te Heumen. Door deze ontdekking is

de groep, door Linnaeüs allerwaarschijnlijkst onder

den naam van F. germanica begrepen , door Jordan

in zijne voortreffelijke «Observations sur plusieurs
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plantes nouvelles, lares et critiques de Ia France"

gesplitst in drie standvastige vormen, t. w.: F. ca-

nescens , spathulata en lutescens. Eerstgenoemde

is F. germanica van den Prodroraas: de tweede

Averd vermeld in het verslag van 1832. F. lutes-

eens staat tusschen beide in, zoo als uit de diagno-

sen blijkt, die ik ten gerieve mijner medeleden,

als in Koch's Synopsis ontbrekend , mededeel. Daar-

uit blijkt, dat, hoezeer naauw aan elkander verwant,

de drie genoemde soorten toch zeer duidelijk en,

zoo als Jordan op grond van veeljarige cultuur ge-

tuigt, standvastig gekenmerkt zijn. Wij nemen ze

dus als soorten aan, maar voorloopig en onder

uitdrukkelijk voorbehoud, dat het soortelijk verschil

ook bij ons door waarneming bevestigd worde.

F, spathulata Presl. (Jordan 1. 1. 3"ie fragm. p.

199, pi. 7, fig. C. 1—10.)

Caule vulgo a basi ramoso, superne dichotomo, ramis flexuosis

divaricatis j foliis dirergeutibus , subdistantibus, plaais, oblongo-

spathulatis, subobtusis, basia versus attenuatis, lomento (saepius

deficieute) albido; glomerulis subhetnisphaericis basi foliis bractea-

libus 3

—

4glomerulo sublongioribus ; capitulis 12—16, conico-pyra-

midaÜbus ,
peutagonis, siuubus profundi*, toraento, cuiinsidet, mul-

turn longioribus , iavolucri squamis elliptico-ublongis , complicatis ,

cuspide elongato et recliuato iu exterioribus.

F. lutescens Jord. (I. 1. p. 201, pi. 7, fig. B.

1—10.)

Caule ut ia priore, ramis magis erectis; foliis erectis, approsi-

matis , iüferioribus oblongis , basin versus parum angustatis , su-

perioribus lanceolato-oblongis , basi latioribus , obtusis , mucronula-

tis, margine saepe revoluto, tomento lutescente, glomerulis globu-

losis basi foliis bractealibus glomerulum aequaatibus eove breviori-
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bus; capitulis 20—25, ovali-coaicis pentagouis, sinubus parumpro-

fuadis, mediotenus tomento cui insident, immersis, involucri squa-

mis oblongis vel lanceolatis , complicatis, cuspide elongate, erec-

to, in exterioribus breviore (saepissime apice rubro).

F. germanica L. (jP. canescens Jord. 1, 1. p. 202,

pi. 7, %, A. 1—10.)

Caule saepius basi siraplici, ramis ut in priore; foliis erectis , sub-

imbricatis, oblongis vel lanceolatis , acutis, undulatis, margine re-

vohito, tomento albidoj glomerulis globosis, basi foliis bracteali-

bus 1— 3 brevissimis; capitulis 30—35 conico-cylindricis pentago-

nis, angulis obscuris , mediotenus tomento, cuiinsident, immersis;

involucri squamis oblongis lanceolatisve complicatis, cuspide elon-

gate, erecto (apice semper pallido vel lutescente).

Juncus pygmaeus Thuill. Deze, dooi' den Heer

VAN Hove het eerst in Noord-Brabaud waargenomen

soort, werd op drie verschillende plaatsen verzameld,

t. w. bij St. Jansbeek, tusschen Boxtel en St. Anto-

nie en in het broek bij Malden. Zonderling dat zij

op allen voorkwam in oude wagensporen op lagere

gedeelten der heide.

Carex divulsa Good, in den Prodromus (p. 289)

alleen uit, bij Leyden door den Heer Wttewaal ver-

zamelde, exemplaren als inlandsch bekend, werd

op beschaduwde plaatsen achter den Plasmolen bij

Mook waargenomen. Zij komt hoogstwaarschijnlijk

op meer plaatsen voor, is echter welligt met C.inu-

ricata verward.

Aira uliginosa Weihe. Door de ontdekking de-

zer plant rond veenachtige plassen in de heide bij de

ruine van St. Willebrordus, tusschen Heumen en

Wijchen is wederom eene twijleling uit onzen Prodro-



446

mus weggenomen. Dlmortier's A. discolor (niet die

van Thdillier) is ongetwijfeld , zoo als Lejelse en

CoTjRTOis (Comp. Belg I. p. 69) reeds meenden, A.

uliginosa Whe. ap. Bönkigh. Frodr. Monast. p. 25.

(KocH, Syn. p. 915). De onderscheidingskenmer-

ken dezer soort van A. flexuosa zijn door Koch

zeer naauwkeurig aangegeven. Door Fries (Novit.

Fl. Snee. p. 11; Mant. III. p. 177, Summ. veg. p.

242) wordt zij gehouden voor eene verscheidenheid

van A. fiexuosa^ ontstaan door de moerassige groei-

plaats. Akdersoiï (Plant. Scandin. II. p. 74) heeft dit

gevoelen overgenomen. Zijne afbeelding echter (Tab.

XII. fig. 143 vergeleken met T. VI. fig. 71 A. fie-

xuosa) zoowel als de opmerking, dat het kenmerk

der ineengerolde wortelbladeren niet aan zijne Zweed-

sche ex. waar te nemen is, doet mij vermoeden,

dat dit afwijkend gevoelen op een misverstand be-

rust.

Ziet daar, M. H. , de vruchten der excursie van

het vorig jaar. Ik meen dat zij bevestigen, 't geen

ik bij eene vroegere gelegenheid over hare nuttig-

heid in 't midden bragt, en hoop en vertrouw, dat

de overtuiging daarvan steeds meer leden moge aan-

sporen, om op die voor hen aangename, voor de

Vereeniging nuttige wijze, tot de bereiking vanhaar

doel mede te werken.

Ik ga thans over om u eenige mededeelingen te

doen betrekkelijk 't geen het verloopen jaar, be-

halve het reeds genoemde, belangrijks heeft opge-

leverd.
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Het getal onzer inlandsche planten is met twee

nieuwe vermeerderd ; de eene is Blyrrhis odorata

Scop., reeds vermeld, door den Heer van der Sande

Lacoste » in hooiland op den Thomaswaard bij Wer-

kendam" in Mei bloeijend aangetroffen. Zij behoort

tot de afdeeling Scandicineae der schermdragenden,

in werd door de oudere kruidkundigen , in na-

volging van Linnaeus, tot het geslacht Scandix ge-

bragt, w^aarvan zij echter, op grond der door late-

ren aan de vrucht en het zaad ontleende kenmer-

ken , is afgescheiden. Zoo 't mij voorkomt is ook

deze plant weder eene bijdrage tot die eigenaar-

dige vegetatie onzer groote rivieren, waarvan onze

Flora zoo vele en belangrijke voorbeelden oplevert,

die ongetwijfeld aan verspreiding langs dien water-

weg van zaden uit ho()ger(i streken haren oorsprong

te danken heeft *). Wij zullen dus, alvorens haar

gelijken rang met de overige indigenae toe te kennen,

latere waarnemingen afwachten en haar voorloopig

met zoo vele andere als planta advena beschouwen.

De tweede is: Carex Boennighauseniana Whe.,

blijkens de étiquette, reeds in .lunij 1831 door

den Heer van Hoven » aan eene sloot bij Dordt "

verzameld en onder den naam van C. elongata

ingezonden. Wel behooren beide tot dezelfde at-

*) B. V. AraLis hirsuta Scop , arenosa Scop., Hesperis matronalis

L , Diplotaxis muralis DC, Alyssum montanum L., Tlilaspi per/olia-

tum L., üraba nmralis L., Lepidium gramimfoUum L., Althaea hirsu-

ta L., TAbanotis montana All., ChaerophyUim bulbosuu L., Achillea

nohilis L , etc.

31
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deeling van dit geslacht, t. w. de Vigueac, met

aan den voet mannelijke bloemen , het verschil

is evenwel zeer aanmerkelijk ; eene verwisseling

met C. remota zou echter zeer mogelijk zijn.

Van alle Carices dier afdeeling onderscheidt zich de

onderhavige door dat de onderste airtjes zameri'

gesteld zijn. In dit kenmerk komt zij overeen met

C. axillaris Good., reden waarom zij, alvorens

scherp te zijn onderscheiden, veelal met haar is

verward. Bij de volledige diagnose, door Koch ge-

geven, voeg ik slechts nog dit, dat Künze in zijn

supplement tot Schkühr's Riedgrdser p. 86 eene

volledige beschrijving en op plaat X.XIÏ eene zeer

juiste afbeelding heeft geleverd , dat Anderson in zijne

Plantae Scandinavicael. p. 56, tab. IV. fig. 41 C.

axillaris Fii. Novit. mant. II. p. 57 als synonym van

onze plant aanhaalt, en dat in Reichenbach's Icones

Fl. Geim. VIII. p. 10 t. 219 eene goede afbeelding te

vinden is. Met C. remota L heeft onze soort slechts

eene verwijderde gelijkenis, met C. axillaris Good.

daarentegen de meeste verwantschap. Laatstgenoem-

de, die volgens Kcnze slechts in Engeland gevon-

den wordt, onderschei Jt zich echter stellig door ge-

strekter, steviger halm en kortere, vlakke blade-

ren, door dat alle airtjes aan den voet van dekblaad-

jes zijn voorzien waarvan het onderste de geheele

air in lengte overtreft , door donker gekleurde schub-

ben der vrouwelijke bloemen, eindelijk door zaam-

gedrukte viuchtjes, die in twee van elkander wij-

kende taiulrn uitloopen, en alleen bovenwaarts met
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stekelhairen zijn bezet. Babington (E. Bot. Suppl. IV.

lab. 2910) geeft van de genoemde soorten de vol-

gende diagnosen :

C. remota L.

Radice laxe caespitosa, culmis declinatis, foliis deorsum canalicu-

latis, bracteis mediis foliaceis, spicis laxissimis (spiculis valde di-

stautibus) flesuosis, subaequisexualibus, spiculis simplicibus infer-

ne $ , fructibus squaniam ris marginatam superantibus.

C. Boennighauseniana Whe.

Kadice densissime caespitosa, culmis declinatis, foliis canalicula-

tis, bracteis mediis glumaceis, spicis rectis deorsum laxis, subunise

xualibus, spiculis superne ^ imis alternalim compositis, fructibus

squamara margine late scariosam aequantibus.

C. axillaris Good

Radice laxe caespitosa, culmis stiietis, foliis planis, bracleis me-

diis setaceis, spicis rectis densiusculis subaequisexualibus, spicu-

lis superne c? imis digitatim comj^ositis, fructibus squamara margine

fingusto pallentem superantibus.

Onder Arenaria serpylUfolia is in den Prodi\

p, 45 vermeld eene variëteit, naar Koch tenuior ge-

noemd ; dezelfde werd door Retchekbach (Icon. Germ.

V. p. 52 f. 4941 |S.) als var. leptoclados afgebeeld.

))Tenuior, inflorescentia raceraosa-elongata, capsula

subcylindrica exserta " zijn de kenmerken, waardoor

hij haar van de soort onderscheidt. Toevalligerwij-

ze werd ik later gewaar, dat beide door geachte

schrijvers voor soortelijk verscheiden worden ge-

houden. Tenobe (Sylloge Fl. Neap. p. 219) en, in

navolging van hem , Gussone (Fl. Sicul. Syn. I. p.

495) onderscheiden van A. serpylUfolia L. eene ^1.

sphaerocarpa. Deze heeft, volgens hen, opgerigte
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stengels, taklien eu bloemsteelen , ruwe (niet stijf

behaarde) bladeren , bijna tweemaal grooter zaad-

doosjes, breedere kelkslippen. Uit de Addenda en

Emendanda nu tot laatstgenoemd werk (III. p. 824)

blijkt, dat A. sej^pyllifolia van beide schrijvers de-

zelfde is als de gezegde verscheidenheid van Reichen-

BiCH, daarom A. leptoclados genoemd, terwijl A.

sphaei'ocarya Ten., o. a. op grond van in Zweden

verzamelde exemplaren, de \N3iTe A. se7^pyllifoliaJj.

is. Beide planten komen in opene zandgronden,

langs wegen en dijken bij Goes menigvuldig, en dus

zeker op gelijke plaatsen ook elders in ons land

voor. Ons zal de o;elegenheid dus niet ontbreken,

om de meenkig dier beroemde kruidkundigen aan

de natuur zelve te toetsen. "Wij zullen daardoor

getrouw blijven aan de ligting onzer studiën, die

wij ons hebben voorgeschreven, om ons door on-

derzoek en waarneming, en door deze alleen te la-

ten leiden in ons oordeel over de waarde van elders

aangenomen soorten, over indigeuiteit, enz. Dat

het genoemd verschil in kenmerken bestaat, is ze-

ker; even zeker, dat het niet ontstaat door verschil-

lende groeiplaats. Ten gerieve mijner medeleden,

die genoemde werken niet bezitten, deel ik van bei-

de de verkorte diagnose mede:

A. serpyllifolia L. i^A. sphaerocarpa Ten.)

Caulibus ramosis erectis adscendentibusque , foliis scabris, pe-

dunculis fructiferis erectis, sepalis ovato-lanceolatis corolla duplo

loBgioribus, capsulis globoso-ovatis calycem excedentibus.
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A. leptoclados Rchb. Guss. {^A. serpyllifoUa Ten.)

Caulibus ramosissimis , foliis scabris hispidisque
, pellucido-puuc-

tatis, peduiiciilis iiliformihus, Iructiferis horizoutaliter patentibus,

sepalis lanceolatis, altero latere membranaceis , hirsutis corolla

triplo longioribus, capsulis ovatis (duplo quam iu praecedeute mi-

noribus) calycem subexcedentibus.

Praecedente universe niiaor^ et inprimis gracilior, iuüorescentia

(pedunculis tandem alternis) elongata.

In onze vorige bijeenkomst maakte ik melding

van de waarneming in Zuidbevelaud door den Heer

Cop en mij van exemplaren eener A^rimonia ^ die

ons toescheenen tot A. procera Wallr. (.4. odorata

Koch), eene in de Rijnstreken en in België voorko-

mende plant , te behooren. Ik bezocht sedert die

plaats niet meer, maar ontmoette elders in gelijke

boomiijke, beschaduwde streken, wat ik geloof

daarmede overeen te komen. Ik kan echter de ken-

merken van A. procera^ bepaaldelijk die aan de

vrucht ontleend zijn, aan mijne exx. niet vinden.

Wel bezitten de bladeren een' eigenaardigen balsem-

geur, maar 'tis mij voorgekomen, dat ook speci-

raina der echte A. Eupatorium dien van zich ge-

ven, vooral gedurende den bloeitijd. Ik breng dus

voorloopig mijne Zuidbevelandsche exemplaren tot

A. Eupatorium |S. elatlor Wallr. (Beitr. z. Botanik

I. p. 47), die, naar des schrijvers getuigenis, slechts

door een geoefend oog van A- procera te onder-

scheiden is, en die hij door het volgende kenmerkt:

Caule elato, 2—4 pedali, ramosissimo, pilis lon-

gis sparsisque hirsute, foliis maximis, foliolis ovato-
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oblongis serratis. Ik beveel haar aan de opmerkzaam-

heid mijner medeleden aan.

Ten slotte nog de opmerking, dat de uitvoering

van het voornemen, om üan het verslag van het

vorig jaar eene lijst van nieuv^^e indigenae en van

de, sedert 1850 ontdekte, groeiplaatsen van minder

algemeene planten, bij wijze van Supplement tot

het eerste deel van den Prodromus toe te voegen,

door omstandigheden verijdeld is, zoodat zij nu,

maar aangevuld tot op het tijdstip dezer vergade-

ring, bij het verslag van dit jaar zal worden ge-

voegd.

Door den conservator wordt het volgende berigt

aangaande den staat van het Herbarium en de Bi-

bliotheek.

Het Herbarium der Vereeoigiog is weder sedert

onze laatste bijeenkomst met verscheidene bijdra-

gen vermeerderd. In de eerste plaats noem ik de

plantenverzaraeling op de excursie in de omstreken

van Boxmeer bijeengebragt , met welker inhoud de

Voorzitter ui. reeds heeft bekend gemaakt. Zij le-

verde eenen ruimen voorraad doubletten op , waar-

door het mij welligt mogelijk zal zijn , weder

over te gaan tot uitdeeling aan de leden. De Heer

Cop zond mij eene kleine verzameling goedgecon-

serveerde Oost-Indische vruchten op liquor, waar-

onder peper, koffij en muskaatnoot, zeer geschikt

voor botanisch onderzoek. Van den Heer Kok An-

KERSMiT ontving ik eene verzameling van planten uit
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de omstreken van Apeldüoriic Van tien Heer Buse

eene verzameling fiingi en andere zeldzame crypto-

gamen. Van órn ITeer Walraven 100 exernpl. JEr-

vum. gracile ^ henevens 500 plantensoorten nit de

Flora van Staats Vlaanderen. De Heer van der San-

de Lacoste vvns dit jaar weder onvermoeid werkzaam,

om in verschillende streken van ons land, voorna-

melijk echter rond Amsterdam, allerlei cryptoga-

men te verzamelen, en mij die zoowel versch als

gedroogd toe te zenden. De HH. Slsingar en Hart-

MANN bezorgden mij weder eenige planten van den

bodem van het Haarlemmermeer, zoo als ook de

Heer Bondam uit de omstreken van Harderwijk en

Kampen. Dr. v. d. Bosch verrijkte het Herbarinm,

behalve met eene kleine verzameling Nienvv-Hol-

landsche planten, meest l^roteaceae^ met eene aan-

zienlijke verzameling /w?2§t, uit het Departement

de la Manche van Dr. Lebel, uit Corsica door So-

leirol verzameld, uit Tyrol door Sieber, uit Frank-

rijk en Duitschland de venale collection van Schdltz,

uit Duitschland van Opiz en Fünck, uit Vlaanderen

van KicKx , uit Noorw egen van Sommerfelt. De Heer

Oüdemans bezorgde mij voor het Herbarium en de

doubletten-verzameling een vijftigtal planten, waar

onder eenige fraaije bladfungi. Prof. de Vriese ver-

rijkte het exotisch Herb, weder met eene verzame-

ling Oost-Indische planten.

Aangaande de inrigting van het Herbarium kan ik

mededeelen, dat die voor onze beperkte hulpmiddelen

weder eenige verbetering heeft ondergaan. Alle planten
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ziJQ nagezien CQ gezuiverd^ de exotische plauten zijn

gerangschikt, zoodat ook die verzameHng ten behoeve

van het onderzoek en ter vergelijking zich in bruikba-

ren staat bevindt. De staat der kas zal dit jaar, hoop

ik, het aanschaffen van meer portefeuilles en papier

veroorloven. Daaraan is vooral groote behoefte,

omdat ik mij voorgenomen heb de planten van verschil-

lende groeiplaatsen, ieder afzonderlijk en los, in

papier met eene opgeplakt étiquette voorzien, te

leggen, en niet voort te gaan met liet vasthechten

van de planten aan het papier, omdat het mij bij

het nazien bleek , dat die aangehechte planten moei-

jelijk van insecten te zuiveren waren. De crypto-

gamische planten, voor zoo ver die bewerkt zijn,

komen nu aan de beurt, om te worden ingeschikt.

Dit werk is mij vooral gemakkelijk gemaakt door

den Heer v. i). Saxde Lacoste, die de geheele ver-

zameling in~ (-D uiüaudsche Jlepaticae van het Her-

barium heeft nagezien en geordend. Hetzelfde is

voor de Algen en Lichenen geschiedt door Dr. v. d.

Bosch, De verzamehng van fungi op houtazijn is

in denzelfden staat gebleven als het vorig jaar;

zoodra de staat der kas dit toelaat , stel ik mij

voor die uit te breiden. De verzameling van za-

den en vruchten wordt door sommige leden be-

dacht, maar vereischt aanvulling. Door den Heer

Edse is de verzameling van houtsoorten vermeerderd

met eenige Surinaamsche specimina. Het lokaal

van het Herbarium is wel wat beknopt, maar vol-

doet aan het oogmei'k; er bestaat echter behoefte
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aaa eeue nieuwe kast. Ofschoon het vertrek den ver-

leden winter niet verwarmd is geworden, lieb ik

geen schimmel op de phuiten bespeurd.

De Bibliotheek der Vereeniging is vermeerderd ge-

worden met eenige boekgeschenken, zoo als:

Van den Heer v. d. Sande Lacoste:

Bijdrage tot de kennis van Neêrlaufls Flora, door

J. E. VAN DER Trappen, Med. Doet. 'sGravenha-

ge 1852.

Van Prof. de Vriese:

Zehnter Jahresbericht der Pollichia. Neustadt 1852;

waarin belangrijke aanteekeningen omtrent eeni-

nige Duitsche planten, vooral uit de familie der

cotnpositae, van Dr. G. F. Koch gevonden worden»

Geschichte der Pollichia, Vorlesung von Dr. C. F.

Koch, 6 Oct. 1850. Landau.

Rechenschaftsbericht ueber die leistungen der Pol-

lichia im Jahre 1848—1850, van Dr. C. H.

SCHDLTZ. Bip.

Elfter Jahresbericht der Pollichia. Speier 1855.

Beitrag zur Naturgeschichte der einheimischen Va-

lerianeu-Arten, von Thilo Irmisch, aus den Ab-

handlung. der Naturf. Gesellsch. zu Hal Ie. 1853.

Jahresbericht über das Fiirstl. Schwarzb. Gymna-

sium zu Sondershausen, 1849, von Dr. Fr.

Gerber, inhakend u. a. Nachtiage zur Flora

Schwarzburgs von Th. Irmisch.

Beitrag zur Naturgesch. der Cirsium arvense Scop.

u. s, w., von Thilo Irmisch, aus der Zeitschr. fur

die gesammten Naturwiss. Halle 1853.
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üeber die Inflorescenzen der deutschen Potameëii
,

von Th. Irmisch, aus Flora 1851 n". 6.

Van Dr. W. Dablington:

Flora Cestrica, 3 Ed. Philadelphia 1855.

Van Dr. Asa Gray en W. S. Sullivant:

Musci Alleghunienses etc. Columbus, inOhionel846.

Van het Smithsonian Institution for knowledge and

science te Washington de volgende werken:

Smithsonian Report oo recent improvements in the

chemical arts , by Piof. James C. Boot and Camp-

bell. Washington 1852.

Fifth annual report ot the board of Regents of

the Smithsonian Institution for the year 1850.

Sixth annual report etc. 1851,

Portraits of North American Indians etc. Washing-

ton 1852.

Flora and Fauna within living animals by J. Leidy,

m. d. Washington 1853,

Plantae Wrightianae Texano-neo-Mexieanae, by

Asa Gray, m. d. Washington City 1853.

Van Dr. v. d. Bosch;

Linnaea v. D. F. L. von Schlechtendal , Band 12.

13. 14. Halle 1838. 1839. 1840.

Deutschl. Flora v. J. W. Meiqen, Essen 1836. 1837.

Flora Cechica, auct. Presl. Pragae 1819.

Isagoge in rem herbariam , auct. A. Spigelio. L. B.

cum catalogo plantarum horti Acad, ex off.

Elseviriana 1633, L. B. praefecto A. Vorstio
,

acced. index plantarum sponte circa Lugd. Bat.

crescentium.
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Thesaurus Zeylanicus a J. Burmanno, Amst. 1737.

Plantae Afric. rar. a J. Burmanno. Amst. 175S.

Vau Dr. F. Dozy:

Floi-a Friflrichsdalina etc. ab O. F. Muller, Ar-

getitorati 1767

Enchiridium botanicuni a.Sï. Endlicher. Lips 1841.

Verder is ingekomen:

Kort verslag van de achtste vergadering der Ver-

eeniging voor de Flora van Ned., den 15 Juiij 1853

te Nijmegen gehouden. (Overdruk uit de Alg. Konst-

en Letterbode, n^. 35. 1853.)

Verslag van die vergadering. (Oveidruk uit het

Kruidk. Archief 2e dl. 1853.)

De Voorzitter verzoekt de HH. v. d. Sande La-

cosTE en Kra£P£Liln om de rekening en verantwoor-

ding van den Thesaurier na te zien, en den uitslag

van hun onderzoek later mede te deelen.

De Heer Kraepelien vertoont een 50tal exemplaren

^dinTillaea muscosa^ door hem bij de pyramide te

Zeyst verzameld en geeft die aan het Herbarium ten

geschenke; hij vermeldt tevens dat Arnica montana

ook in die omstreken door den Heer Six is gevonden.

De Heer Cop geeft daarna het volgend verslag

van het resultaat zijner onderzoekingen over de

plantenfamilien, welker bewerking voor den Prodr.

Fl. Bat. hij op zich heeft genomen:

Door mijn verzuim is de belofte om in het ver-

slag van de vorige bijeenkomst mijn berigt omtrent
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hetgeen iu de laatstvoorgaande jaren gewonnen is

Toor de kennis van het gedeelte onzer Flora, dat

ik voor den Prodromus bewerkte, te doen opne-

men, onvervuld gebleven. Het verzuimde is niet

meer te herstellen; ik moet trachten het zoo veel

mogelijk wedei' goed te maken. Nu is 't mij aan-

genaam, al strekt het niet tot mijne verontschuldi-

ging, te kunnen zeggen, dat er voor de zaak bij

het uitstel niet verloren is , de tijd is niet onge-

bruikt voorbijgegaan en niet zonder vrucht. Ik hen

tot beter resultaten gekomen , dan ik het voorgaan-

de jaar had kunnen mededeelen. Door de laatste

excursie naar den Peel en de omstreken van Heu-

men, ben ik in sfaat gesteld de moeijelijkheden,

welke mij ten aanzien van onze ütriculariën waren

overgebleven, grootendeels op te lossen, en onze

Voorzitter heeft mij door de Scrophulariën, welke

hij voor het Herbarium inzamelde, verschaft wat ik

noodig had om de soortsbepaling voor dit geslacht

te bevestigen.

Wat ik nieuws mede te deelen heb, bepaalt zich

hoofdzakelijk tot de beide genoemde geslachten; ik

meen echter ook uwe aandacht te moeten vestigen

op eenige waargenomen vormen, welke opmerking

verdienen. In de lijst van groeiplaatsen tot aanvul-

ling van den Prodromus zult gij nieuwe groeiplaat-

sen en hetgeen omtrent onzekere gebleken is, be-

nevens de aanwinst van het Herbarium opgeteekend

vinden. Thans deel ik u alleen enkele bijzondeihe-

den mede, welke daar minder op hare plaats zou-
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den zijn , en volg cle orde van den Prodrornus ^).

Omphalodes verna Mnch. heb ik in der tijd te ge-

lijk met Mijosotis sylvatica Hoffm. op een bosch-

rijken heuvel, op het Monferland bij Zeddarn aan-

getroffen. Later ben ik niet meer op die plaats

geweest, en ik kan niet beslissen of er vs^aarschijn-

lijkheid is, dat de soort daar anders dan verwil-

derd groeit.

Symphytutn officinale L. Meermalen heb ik de

vrucht in 5

—

Gdeelen gescheiden gevonden. Hetzelfde

is waarschijnlijk ook bij andere Boragineën en bij La-

biaten niet zeldzaam.

Myosotis palustris With, komt voor met gave

bloemkroonlobben ; daarenboven met groote of met

kleine bloemkroon. De soort omvat in onze Flora

eene geheele reeks van vormen; door de tengere

sluit zij aan M. str^igulosa Rchb en M. caespitosa

ScHLTz. In onzen kruipenden vorm, wanneer de

plant zwaar en groot van blad en van bloem is,

vindt men de type der soort, zoo als zij gemeenlijk

opgevat en beschreveu wordt {vulgaris)^ het best

uitgedrukt. — Een opmerkelijk groote behaarde

vorm werd bij het Jagthuis bij Malden (Un. 1853)

gevonden. — Ten aanzien van

31. strigulosa Rchb. verkeer ik in twijfel. Hoe-

») In de vergadering werdeu nog exemplaren van verschillende

belangrijke vormen en van weinig verspreide soorten, waarmede

het Herbarium verrijkt is, getoond; deze zijn hier, voor zooverre

zij tot gene bijzondere opmerkingen aanleiding gaven , onvermeld

gebleven.
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meer ik M. palustris in hare verscheidenheid heb

leeren kennen, des te moeijelijker valt het mijeene

grens tusschen haar en M. strigulosa te trekken.

Reichenbach's onderscheiding kan ik niet beoordee-

]en; zijne strigulosa ken ik alleen uit gedroogde

planten , en het is de vraag of hij ze zou herken-

nen in de planten, die wij met denzelfden naam

noemen, dus of wij juist hebben bepaald? Voor ons

is dit echter niet het meest van belang. Of wij met

Reichenbach's soort te doen hebben mag van latere

zorg gerekend worden. Het meest is er ons aan ge-

legen te weten , of wij hetgeen wij onderscheiden

hebben, als bijzondere soort moeten beschouwen.

Nu is het duidelijk, dat men op tweeërlei wijze de

kwestie van bijzondere soort kan uitmaken; direkt,

door hetgeen de natuur oplevert , vrij en zelfstan-

dig te onderzoeken; indirekt, door te vergelijken met

soorten , welke door anderen onderscheiden zijn. Is

er toch omtrent de laatste beslist, dan rust het be-

sluit omtrent onze plant op het bewijs van iden-

titeit. In den n^gel is zeker het eerste de beste en

veiligste weg; in dit bijzonder geval is het, meen

ik , de eenige , omdat identiteit met 31. strigulosa

RcHB. niet beslist. — Onze strigulosa betwijfel ik

als soort; maar ik houd het er voor, dat wij wel

zullen doen met haar even als iederen anderen op-

merkelijken vorm te blijven onderscheiden, zonder

aan die onderscheiding meer waarde te hechten dan

zij verdient.

Van M. caespitosa Schltz. werd een in 't oog
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vallend z\Nare gedrongen vorm verzameld uit eeu

duinpias bij Ter Heyden (Un. 1851). De exemplaren

in het Herbarium laten geen twijfel, dat het (?)

achter 2|. moet wegvallen. (Vg. Bot. Zeit., 1853,

870.)

Solanum Dulcamara L. In de duinen tusschen

Scheveningen en Wassenaar is deze als een lage

struik aangetroffen , met gene andei'e dan gave
,

smalle, ei-lancetvormige bladen (ün. 1851).

Nerhascum Scliraderi Meter. In een overzigt

van vormen en variëteiten in het graafschap Henne-

berg voorkomende, heeft Metsch [Bot. Zeit.^ 1852,

282) twee vormen onderscheiden:

a. densifolium Fl. Henn. ; steng. 4-8 v. hoog,

meestal vertakt, kantig, rijkbebladerd ; bladen overal

den steng bedekkend, aan beide zijden breed en

lang afloopend; inflorescentie rijkbloemig, bijna top-

vormig verdikt. Op vetten, ontblooten grond, op

grasrijke plaatsen, en

|3. laxifolium FL Henn. ; steng. 1—4 v. hoog;

meestal onvertakt, zeldzaam met een of meer zij-

takken, bijna rond; bladen niet talrijk , afwisselend;

de onderste en middelste kort en smal afloopend
,

het naaste blad niet bereikend; inflorescentie dun

en arm aan bloemen. Aan wegen, op steenachtige

plaatsen enz.

Beide vormen komen dun- of dik-viltig behaard,

wit of geelachtig graanw voor; de bladen vindt men

dikwijls van boven graauw-groen, van onder wit-

viltig, als met meel bestrooid.
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Die onderscheiding kunnen wij in 't oog houden:

maar ik moet er bij opmerken, dat wij die vormen

niet zóó kunnen omschrijven. Den vorm en de plaat-

sing der bladen heb ik noch met de hoogte van den

steng, noch met de standplaats doorgaans in zulk

een verband gevonden, als Metsch stelt. Behalve

aan kleiners planten heb ik de bladen niteengescho-

ven gezien aan takken, in 't bijzonder aan zulke,

welke zich ontwikkeld hadden, waar de hoofdsteng

afgehouwen was (bijv. in een grasperk op Zwake,

Z. Bevel.). Zulke planten kunnen , wanneer zij geene

goed ontwikkelde bloemen dragen, daar de bladen

dikwijls teeder, breeder en meer groen dan gewoon-

lijk zijn, ligt met V. Phlomoides L. verward wor-

den. Bedrieg ik mij niet, dan heeft bij F. cuspi-

datutn ScHRAD. hetzelfde plaats als bij Y. Schraderi

Meter, en is het daardoor zoo moeijelijk in eene

reeks van vormen de grens tusschen F. thapsifo7^me

(Koch's St/7i.) en V. Phlomoides L, te trekken. Gij

weet, dat de vormen, welke Schrader in zijne 3Io-

nogr^aphie als soorten onderscheiden heeft, en wel-

ke KocH in zijne Synopsis onder F. Phlomoides L.

heeft zamengevat, oogen schijn lijk van elkander niet

anders, dan door den vorm en de plaatsing der bla-

den en door den meer of minder gedrongen stand

der bloemen verschillen, Hoe gemakkelijk het nu

ook zij V. Thapsiforme t2 onderscheiden van F.

Phlomoides , indien men de meest gewone vormen

voor zich liecft en die namen met Schrader in meer

beperkten zin neemt : er is zoo veel geleidelijke over-
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gang in vormen, dat men daardoor genoopt wordt

aan die namen luimer beteekenis toe te kennen, en

ten slotte al ligt zon gaan twijfelen, of de beide

soorten teregt gescheiden worden. Ik wil niet be-

weren, dat er overigens voor dien twijfel grond is;

ik weet zeer goed, dat het even gevaarlijk is naar

overeenkomst van ontwikkelde vormen te vereenigen,

als naar haar verschil te scheiden. De moeijelijk-

heid, die zich opdoet in het onderscheiden van ont-

wikkelde planten, is geen maatstaf van hare ver-

wantschap; het ware. karakter openbaart zich in de

ontwikkeling. Zoolang het ontbreekt aan kennis van

de ontwikkelingswijze, gelijk die tegenwoordig mo-

gelijk is en moet gevorderd worden, als men over

de zelfstandigheid van soorten uitspraak wil doen,

zoolang loopt men gevaar in het een of ander uiterste te

vervallen, d. i. te veel of te weinig onder ééne soort

te bevatten. Of Koch en andereu wel hebben ge-

daan met Schradër's soorten te vereenigen, is voor

ons hoogst moeijelijk te beoordeelen. Het zou de

eerste maal niet zijn, dat verschillende ontwikke-

lingsvormen voor afzonderlijke soorten wai'en ge-

houden; met gissen daarover is echter niets gewon-

nen. Indien wij hier al vormen aantreffen, welke

zeer gelijken naar de door Schrader beschrevene,

mogen wij niet vergeten , dat hij er hoofdzakelijk

uit het zuiden van midden-Europa op 't oog gehad

heeft; wij moeten met gevolgtrekkingen voorzigtig

zijn. Onze taak is de vormen, welke in het gebied

onzer Flora voorkomen, in hare ontwikkeling na

32



464

te gaan en te onderzoeken, tot hoe vele en tot welke

soorten zij moeten gebragt worden. Bij dat onder-

zoek dient hetgeen in het systeem opgenomen is als

hulpmiddel en tot vergelijking. Aanvankelijk zijn

wij genoodzaakt van aangenomen soorten uit te gaan,

ons daaraan te houden en er naar te onderscheiden.

Maar wij mogen intusschen niet uit het oog verlie-

zen , dat wij op die wijze eigenlijk slechts voorbe-

reiden, en dat onder en na het ordenen onbevoor-

oordeeld zelfstandig onderzoek van de inlandsche

planten vereischt wordt. De resultaten behooren in

overeenstemming te worden gebragt met die, welke

het onderzoeken van npburige Florae opgeleverd

heeft. Mijne meening, gij verstaat dit, is niet dat

men bij de studie van eene bijzondere Flora te werk

zou moeten gaan, als of er daarbuiten voor andere

nog niets gedaan ware. Het is niet noodig nog eens

te doen, wat goed gedaan is. Elke getrouwe waar-

nemiog, van elders bekend geworden, is eene bij-

drage tot de kennis van onze Flora of een hulpmid-

del voor het onderzoek er van. Wij hebben ge-

wonnen, zoo dikwijls wij in onze planten weêrvin-

den wat elders opgemerkt is, als wij er soorten in

herkennen , die naauwkeuriger waarnemen heeft lee-

ren ondeischeiden. Maar elke Flora heeft eigenaar-

dige vormen; wij moeten beproeven wat wij van el-

ders on tleenen; wij moeten onderzoeken, of het ook

hier past, of hier wel in zijn geheel geldt, wat

daar met de waarneming overeenstemde. Onze Flora

is geene verzameling, die slechts geschift, uitgezocht
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en naar een gegeven sysfeein gerangschikt en van

namen voorzien behoeft te worden; de inlandsche

planten behuoren onderzocht te worden als natuur-

voorwerpen met behulp van de voorhanden midde-

len. Indien de studie onzer Flora inderdaad vrucht-

baar zijn zal, moeten wij, even als wij van buiten

geholpen worden, ook trachten naar buiten tot

naauwkeuriger kennis bij te dragen en de wetenschap

te dienen. Tot hiertoe is zeker nog weinig meer ge-

daan dan bouwstof verzameld en geordend ; deze

ligt onbewerkt, en zoodra men het bewerken be-

proeft, ondervindt men, dat het aan voldoende waar-

neming ontbreekt, en dat het materiaal zelfs vooreen

deel gebrekkig of niet bruikbaar is- Wij zijn dus

in de beginselen, en sommigen mag het vreemd

dunken de taak zoo omvattend en het doel zoo hoog

te stellen, terwijl zij uit hetgeen gedaan is, voor zoo

ver zij er kennis van namen, meenden te mogen

besluiten, dat met verzamelen en rangschikken het

doel onzer Vereeniging bereikt is. Omdat wij zoo

ver van het doel verwijderd zijn, is het noodig en

nuttig, ons zei ven dikwijls rekenschap te geven van

hetgeen wij te doen en van de rigting, die wij te vol-

gen hebben , maar ook nu en dan te trachten an-

deren duidelijk te maken wat wij zoeken.

Vergeeft mij deze uitweiding; ik keer tot de Ver-

basca terug. Bij de algemeene opmerkingen, die ik

u mededeelde, zou ik voor het oogenblik weinig

kunnen voegen, dat Tan praktisch belang is; ik laat

het daarom achterwege. Ik kan voor de drie, het



466

t3erst in deu Prodromus genoemde, soorten nog geene

kenmerken aanwijzen, waarin de verwantschap der

overigens verschillende vormen duidelijk genoeg blij-

ken zou , om ze tot onderscheiding van die soorten

te kunnen gebruiken. Het is mij dus ook nog niet

mogelijk van eiken vorm, waaronder zij voorkomen,

bepaald te zeggen tot welke soort hij behoort. Of-

schoon ik nu wel reden heb te vermoeden , dat ik

mij in de voorloopige soortsbepaling nu en dan ver-

gist zal hebben , en de groeiplaatsen in den Prodro-

mus niet naauwkeurig opgeteekend zullen zijn, is

dunkt mij de tijd nog niet gekomen, om met vrucht

te herzien. Er dient ook meer en naauwkeuriger op

verschillende standplaatsen waargenomen te worden

en meer, vooral beter materiaal bijeengebragt te zijn,

als het vergelijkend onderzoek goede resultaten zal

opleveren. De groeiplaatsen, vvelke ik in de lijst

aangeteekend heb, wensch ik alleen als voorloopige

aanwijzing beschouwd te hebben.

Er zijn nog een paar vragen, die naar ik meen

onderzoek verdienen. Vooreerst of de lengteverhou-

ding tusschen helmknop en draad wel ongeveer stand-

vastig is en dan, of de ontwikkelde bloemen van F.

thapsifo7'me Schrad. en van F. Phlomoides L. al-

tijd veel grooter zijn_ dan van F. Schraderi Meyer
,

dus of men op die gebruikelijke onderschcidingskeu-

merken veilig kan afgaan?

Wat ik omtrent het gebrekkig kennen van drie

onzer inlandsche soorten gezegd heb, geldt bij ons

van het geheele geslacht en inzonderheid van F. ni-
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gruni L. en van vormen, welke büsfaarden schij-

nen, althans van de bekende soorten afwijken en

meer of minder gelijken aan die, welke als bastaar-

den beschreven zijn. Er zijn mij in het Herbarium

opmerkelijke vormen voorgekomen, die ik niet weet

te huis te brengen, of waaromtrent ik slechts gissen

tan. Ik laat die thans rusten. Van sommigen zijn

slechts afgesneden stukken, of gedeeltelijk ontwik-

kelde exemplaren voorhanden, die uaauwelijks tot

iets anders kunnen dienen , dan om de behoefte aan

opzettelijk onderzoek in 'toog te doen springen, en

sommige plaatsen als bijzonder belangrijk daarvoor

aan te wijzen. Zoo vind ik, in hetgeen mij onder

de oogen gekomen is, aanleiding de aandacht te ves-

tigen op de Waal-oevers, vooral in de nabijheid van

Weurt, waar reeds verschillende soorten gevonden

zijn, en zeker bij uitstek goede gelegenheid is om

na te gaan, of zij zich vermengen; sommige vormen

van daar zouden dat doen vermoeden. Ook op eene

andere plaats bij Nijmegen (Oosterhoutsch bosch)

heeft de Heer Abeleven zulk een vorm gevonden,

waarvan ik nog opzettelijk melding maken moet.

In het Herbarium is een met zorg gedroogd exem-

plaar voorhanden, waarbij Abel naar de levende

plant het volgende opgeteekend heeft:

))de steng beneden zeer weinig, naar boven iets

meer, bij de inflorescentie zeer kantig; beneden

wollig;"

))de bladen afwisselend, niet afloopend; de onder-

ste (bijna bogtig-) dubbel gekarteld, van boven glad,
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an onder viltig, zeer lang gesteeld; de volgende

gekarteld, van onder zeer viltig, van boven iets

minder, kort gesteeld; de hoogste fijn gekarteld,

zeer viltig, zittend^
"

))de top van den steng vertakt; de bloemsteeltjes

ruim tweemalen langer dan de kelken; de l:>loemen

klein, geel; de wol der stamina purper; de stylus

langer dan de stamina."

Dit exemplaar kan, voor zoo ver ik zie, tot geen

der soorten van onze of van de Rijn-flora gebragt

worden. Men zou aan eene variëteit van V. nigrum

L. denken, indien de bladvorm niet geheel verschilde

en aan den voet de kenmerkende insnijding miste.

Overeenkomst in vorm van deze plant met F. Lych-

nitis L. is niet te miskennen. Zij herinnert aan de

bekende vormen, welke voor bastaaiden te boek

staan , en indien die het inderdaad zijn , is het zeer

vt'aarschijnlijk, dat wij hier ook met een te doen

hebben. De groeiplaats geeft geen bezwaar, want

de soorten, waarin waarschijnlijk de stamplanten

gezocht zouden moeten v^^orden, T.nigrujn en V.

Lychnitis^ worden beide in de nabijheid gevonden.

De plant verschilt intusschen van V. nigro-hych-

nitis ScHiEDE (y. Schiedeanum Koch.) en van Y.

Schottianum Scïïrad., w^elke laatste, al heet zij

Oük nigro-floccosum , hier wel niet geheel uit het

oog zal mogen verloren worden. V^oorloopig zouden

wij haar als F. Lychnitidi-nigrum kunnen onder-

scheiden.

Het zal, vrees ik, met de kennis der inlandsche
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Verbasca nog lang slecht gesteld blijven, indien

niet elk van hetgeen hij waarnemen kan, naauwkeu-

rig aanteekening houdt en in het Herbarinm plan-

ten neerlegt, welke voor nader onderzoek voorbe-

reid zijn.

Scrophularia. Het is u reeds bekend ,
dat onder

onze S. Ehrharti Stev. nog eene andere schuilt,

namelijk S. Neesii^iKiG. Deze was mij vroeger ont-

gaan. Toen ik (in Julij 1852) bij onzen Voorzitter

in zijn Herbarium de Scrophulariën eens meer op-

lettend vergeleek, troffen onder S. aquatica exem-

plaren uit de nabijheid zijner woonplaats bijzonder

mijne aandacht; het werd mij waarschijnlijk, dat zij

tot S, Neesii Wirtgen behoorden. De gelegenheid

was gunstig, om dadelijk allen twijfel weg te nemen.

Op de aangeteekende groeiplaatsen (Schippers-wege-

ling en Naastepad bij Goes) vonden wij goedontwik-

kelde, bloeijende planten, en het onderzoek daarvan

deed ons inderdaad de genoemde soort herkennen.

Nu ontstond echter twijfel over onze S. Ehrharti

Steven, want exemplaren van verschillende groei-

plaatsen, welke ik vroeger daarvoor gehouden had,

bleken mij insgelijks tot S. Neesii te behooren.

Onze Voorzitter heeft door de planten, welke hij

uit Zuid-Beveland meedeelde, het voorkomen der

soort bevestigd ; intusschen schijnt zij naar de voor-

handen waarnemingen veel minder verspreid dan S.

Neesii, gelijk u uit de opgave der mij, als zeker,

bekende groeiplaatsen blijken zal. Tot hiertoe kan

ik als zoodanig van S. Ehrharti slechts twee groei-
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plaatsen noemen: t. w. Leyden, Oüdem. , en Z. Be-

veland, V. D. B. — S. Balbisii Hornem. is op nieu-

we groeiplaatsen gevonden , en het Herbarium heeft

ook van die soort aanwinst van goede exemplaren

ontvangen, zoodat ik in de gelegenheid ben u van

de drie genoemde soorten exemplaren ter beschou-

wing en vergeHjking voor te leggen, \\elke geschikt

zijn voor het waarnemen der kenmerken , die tot on-

derscheiding dienen. — Gij ziet, dat het onderschei-

den naar Koch's Synopsis geen bezwaar in heeft.

Ik heb daarbij dan ook slechts eene enkele opmer-

king te maken. Bij onze S. Ehrharti en S. Neesii

heb ik eene kleine afwijking van Wirtgen's beschrij-

ving en Seübert's afbeelding {Yerhandl. d. Naturk.

Vereins d. Uheinl., I, 25) gevonden. Het stami-

nodium van iS. Ehtharti zag ik scherper ingesne-

den dan het afgebeeld is, ongeveer als de rijpe vrucht

van Veronica Cha?naed?ys L. , Het is bijna altijd

groenachtig (Wirtgen). In het staminodium van . S.

Neesii vond ik meer verschil ; in de levende plant

was het breed omgekeerd-niervormig met het tandje

in de flaauwe insnijding; alleen na het droogen heb

ik den vorm meer naar de afbeelding gelijkend,

van boven naar beneden wijd uitloopend gezien
5

het was donker bruin-iood gekleurd. De bloem-

kroon van S. Neesii was lichter rood dan van de

verwante soorten, gelijk Wirtgen opteekent, zij was

echter , behalve aan den voet , aan de geheele voor-

zijde en aan de onderlip groenachtig, zelfs was in

de kleur der bovenlobjes groen gemengd.
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Wirtgen's oprueiking, dat S. Neesii over 't geheel

teerder van weefsel is dan S. Ehrha7'ti^ ziet gij

aan onze exemplaren, zelfs aan de Zeeuvvsche, die

zeer forsch zijn, bevestigd; de inflorescentie is ten-

gerder, minder gedrongen, hare takken zijn meer

uitgespreid; de bladen zijn dunner, minder stevig;

de onderste zijn stomp, gekarteld; maar ook de bo-

venste zijn grover en niet zoo scherp gezaagd en

mioder puntig, dan die van S. Ehrharti, S. Bal-

hisii eindelijk verschilt zoo in 't oog vallend van

beide, dat zij niet ligt te verwarren is; het stami-

nodium is omgekeerd-eivormig of nagenoeg rond,

en bij Wirtgen (t. a. p.) gelrouw afgebeeld ; de tak-

ken der inflorescentie zijn meer verwijderd dan bij

S. Neesii en bijna regelmatig tegenovergesteld.

Galeopsis hifida Bönnigh. De planten, welke on-

der dezen naam ingezonden werden, schijnen alle

tot G. Tetrahit L. te behooren. Op de laatste ex-

cursiën, vooral in de omstreken van Breda en van

Boxmeer, zijn vele exemplaren verzameld, die eeni-

ge bijzonderheid in vorm vertoonden, vele hebben

wij toen levend onderling en met Reichenbach's be-

schrijving (exc. p. 323) vergeleken, later deed ik

dit nog met planten van andere groeiplaatsen; maar

er werden geene kenmerken gevonden, die niet met

G. Tetrahit overeen te brengen waren. De tengere,

kleine vorm, waarvan Reichenbach spreekt, werd in

bouwlanden menigmaal aangetroffen. Bij gebrek aan

autenthieke exemplaren kan ik niet beslissen , of wij

van onze Tetrahit in den zin der duitsche schrij-
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vers, inzonderheid van Reichenbach eene andere soort

zouden moeten onderscheiden. Voorloopig meen ik

intusschen, dat wij alles wat bij ons G. hijida ge-

noemd is, niet anders dan als vorm van G. Tetra-

hit L. kunnen beschouwen.

Utricularia. In eene sloot, langs weiland, aan den

grooten weg tusschen Mook en den Plasmolen, is

eene Utricularia gevonden (ün. 1855, 21 Jul. D. et

V.D.B.), welke zich van U. vulgaris h.^ zoo als wij

die gewoon zijn te zien, door hare kleine en teêre dee-

len in 't oog vallend onderscheidt. Ik kan de soort niet

met zekerheid bepalen. Ik twijfel of het een vorm

van U. vulgaris L. , dan wel V. neglecta Lehm. is.

Aanvankelijk helde ik tot het laatste over. De plan-

ten zijn echter niet bloeijend, en ik heb er geen

kenmerken aan gevonden , welke die soort van Leh-

MANN bepaald aanwijzen. Een exemplaar, dat ik

vroeger tusschen Nieuwbroek en Terwolde vond,

insgelijks zonder bloemen, doet mij zelfs die eerste

opvatting minder aannemelijk voorkomen. Het wijkt

van den gewonen vorm van U. vulgaris L. minder

af dan deze, en pleit zou ik zeggen oogenschijnlijk

eer voor hare verwantschap daarmede, dan voor

soortelijk verschil. Indien op de ütriculariën de aan-

dacht meer gevestigd wordt , zal het hoop ik spoe-

dig kunnen blijken wat er van is.

Het schijnt wel, dat men onze ütriculariën vroe-

ger eenvoudig, naardat zij groot of klein waren,

voor ü. vulgaris of U, minor gehouden heeft. Ifn-
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mers indien men ze oplettend bezien had , zou men

opgemerkt hebben, dat onder de kleinen wat anders

schuilde.

Bij de excursie in 1852 werden in veensloten,

in het Mastboscb bij Breda, aan den kant van de

Galdersche heide, twee Utricularién in menigte door

elkander groeijende gevonden. Zij waren door hou-

ding, door vorm en grootte der bloem enz., dui-

delijk verschillend, en werden al dadelijk voor twee

soorten gehouden ; de bepaling der soorten leverde

intusschen nog al bezv^aar op, daar de exemplaren

niet met genoeg zorg ingezameld en geprepareerd

waren. Het was ons daarom te aangenamer, toen

wij op onze laatste excursie dezelfde soorten in den

Peel bij Oploo en ook in heipiassen bij Malden en

Heumen, nabij St. Willebrord, onder Neêrasselt

weder aantroffen. Ofschoon de gelegenheid voor het

onderzoek op de plaats zelve niet gunstig was (de

eene maal was het onder hevigen regen, de andere

bij 't vallen van den avond), werd echter zoo veel

weer en tijd toelieten opgemerkt, en er werd ten

minsten gezorgd voor exemplaren, die later behoor-

lijk konden onderzocht en v ergeleken w orden. De

plantjes, zoo als zij uit het water genomen waren,

in graanw vloeipapier gewikkeld, hebben zich eenige

dagen lang in de plantenbus goed gehouden en kon-

den later', in een schotel met water gelegd, weder

in haar natuurlijken vorm waargenomen, schoonge-

maakt en geprepareerd worden. Het bleek wel, dat

er nog wat verzuimd was, hetgeen bij het inzame-
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len had moeten geschieden, dat, om iets te noemen
,

op den vorm en het maaksel der bloem in al de

l)ijzonderheden niet genoeg was gelet. Niettemin kan
,

naar 't mij voorkomt, de eene soort stellig bepaald

worden en blijft er omtrent de andere niet veel

twijfel over. De eerste houd ik voor TJ. intermedia

Hatne, de tweede voor TJ. Bremii Heer. Goede

waarnemingen volgen dikwijls eerst, wanneer men

met onderscheiden begonnen is en door de moeije-

lijkheden, waarop men stuitte, geleerd heeft waarop

men inzonderheid heeft te letten.

Ik meen uwe aandacht bijzonder te moeten ves-

tigen op hetgeen Koch in zijne Synopsis omtrent

die soorten opgeteekend heeft. Terwijl dat mij voor-

komt voldoende te zijn, om de aanverwante te on-

derscheiden, dient vooral nagegaan te worden, of

het op de onze geheel past. In afwachting van be-

ter wil ik u nog eene enkele opmerking omtrent

onze plantjes meededen.

U. intermedia Hatne is aan de eigenaardige hou-

ding gemakkelijk te kennen, en door de twee-reijige

bladen, zoowel van U. Bremii^ als van JJ. minor L.

te onderscheiden. De blaasjes zitten doorgaans aan

bijzondere takken , zeldzamer aan de blaadjes (vg.

Blupf et FiNGH. , Comp. , 1 , 1 , 34 ; Rchb. exc, 386).

De blaadjes zijn grooter of kleiner, meer of minder

digt opeengeplaatüjt, waardoor het voorkomen ver-

schilt. De kelkblaadjes zijn breed-eivormig , het eene

spits toeloopend , het andere gespleten of dieper ge-

deeld, zoodat de kelk driebladig schijnt. De spoor
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ligt tegen de onderlip, is kegelvormig, langer dan

bij U. Bremii en minor ^ echter niet zoo scherp als

Kocfl zegl. De bloemsteeltjes zijn na het bloeijen

opgei-igt.

U. Bremii Heer? is tengerder dan de voorgaande,

doorgaans minder gedrongen; de bladsHppen zijn

smaller, kelk en bloemkroon kleiner. '^ d^n JJ , mi?wr

is deze soort moeijelijker te onderscheiden. Het ver-

dient nagegaan te worden in hoeverre, behalve het-

geen bij KocH over kelk en bloemkroon enz. naar

Lehmann is gezegd, ook de bladvorm daartoe die-

nen kan. De bladslipjes kunnen bij onze soort niet

gaaf heeten, ik heb ze wat meer of wat minder

fijn-getand gezien, als bij JJ . ijitermedia. Het heeft

mij aan versche exemplaren van U. minor ontbroken,

om te kunnen vergelijken , en alle gedroogde exem-

plaren, zoowel in het Herbarium dej- Vereeniging

als in het Deventersche , zijn in zoo slechten staat,

dat zij, althans zonder weer opzetteHjk geprepareerd

en schoon gemaakt te zijn , daarvoor in 't geheel

geene waarde hebben. Ik weet dus ook niet te zeg-

gen, wat daaronder schuilen kan. Ik kan niet ont-

kennen, dat ik er tegen opzie, om die exemplaren

op te weeken en te zuiverenen durf niet belooven,

dat ik daarvoor tijd zal kunnen vinden, te meer

daar ik zeer vrees, dat de moeite er aan besteed

grooteudeels verloren zou zijn. Zeker is er bij het

waarnemen van de levende plantjes en het verza-

melen van bruikbaar materiaal vrij wat meer te

winnen. Het moet zoo ook uitgemaakt worden, of
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de gevonden soort inderdaad U. Bremii Heeb. is,

en of de in den Prodromus onder IJ. minor L. aan-

geteekende groeiplaatsen er toe behooren? Van de

verspreiding dezer laatste soort weten wij nu niets

met zekerheid.

De vergadering wordt uu gedurende eenigen tijd

geschorscht. — Na de hervatting der werkzaamhe-

den berigt de commissie voor het nazien der reke-

ning, dat zij die in orde heeft bevonden, en zegt

den Secretaris-Thesaurier dank voor zijn beheer.

Dr. K.R0S geeft een kort overzigt van de Flora van

Ameland, en vermeldt aldaar de volgende plantensoor-

ten te hebben aangetroffen , als Aster Tripolium , Ar-

nica montana^ Centaurea Calcitrapa ^ weinig eo

slechts op ééne plaats; Hyoscyamiis niger daaren-

tegen overvloedig; Anagallis tenella^ Antirrhinum

Orontium^ Erica Tetralix en vulgaris^ Litto-

rella lacustris^ Statice Limotiium j Neottia spi-

ralis j Hippophae ihamnoides ^ één reusachtig groot

exemplaar: Torilis nodosa^ Cladium Blariscus
^

Milium scabrum ., Arundo epigejos^ welligt vroe-

ger voor A, Baltica aangezien. [lit de omstreken

van Zwol, bij Hardenberg, vermeldt hij Cuscuta

europaea op Artemisia vulgaris ^ Chondrilla mu-

ralis , Solidago Canadensis , Yeyhascum nigrum
,

Salvia pratensis^ Prismatocarpus Speculum^ Re-

seda lutea en luteola^ Euphorbia Gerardiana en

Cyparissias^ Yeronica longifolia ^ Epipactis lati-

folia , Thalictrum minus en flexuosum , Scabiosa
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arvensis, Asplenium trichomanes bij Slogteren aan

eene biug, en Osmunda regalis bij Noordbroek.

Hij stelt zijne plantenverzameling van Ameland ter

nadere vergelijking aan den Voorzitter ter hand,

en belooft op eene volgende vergadering zijne op-

merkingen over de irritabiliteit der planten mede

te deelen , met welk onderzoek hij zich sedert eeni-

gen tijd heeft bezig gehouden.

De Heer v. d. Bosch deelt daarna kortelijk het

resultaat van zijn ondeizoek over de inlandsehe Or-

chideae laiifoUae mede, hetwelk in de volgende

bijdrage uitvoerig is vervat :

BI. H,

In onze vorige bijeenkomst nam ik op mij , om

de Orchissoorten onzer Flora, die tot de groep van

O, latifolia L. behooren , te onderzoeken , en van

dit onderzoek in de bijeenkomst verslag te doen. Ik

wensch mij thans van die verpligting te kwijten
,

en tevens de gaping aan te vullen, die voor die soor-

ten in onzen Prodromus bestaat en daaruit ontstaan

is, dat ik, bij de bewerking van dat geslacht, niet

genoegzaam met de kenmerken aan levende exempla-

ren dier soorten vertrouwd zijnde, niet naar vs'ensch

geslaagd was in de bestemming van gedroogde spe-

cimina. Sedert had ik gelegenheid, om althans O.

latifolia en maculata levend waar te nemen 5 bo-

vendien kwam sedert de voortreffelijke monographic

der Europesche Orchideën van H. G. Reichenbach (het
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15e en 14^ deel der Icones Flor. germ, uitmakend)

in 't licht; eindelijk ontving ik sedert van dezen

kruidkundige onderscheidene teregtwijzingen en op-

merkingen over inlandsche exemplaren, die ik ter

beoordeeling hunner bestemming hem had toegezon-

den. Door een en ander zie ik mij in staat gesteld
,

om de op bl. 264 van den Prodromus bestaande

leemte aan te vullen.

De hier bedoelde soorten behooren tot die afdee-

ling van het geslacht Orchis.^ die zich door netvor-

mig-geaderde schutblaadjes en handvormig verdeelde

knollen onderscheidt. Hare onderscheiding, die, zoo

als Reichekbach op afdoende gronden aantoont, reeds

door LtniNaeds met juistheid is geschied, heeft, door

misduiding van diens beschrijvingen, tot velerlei

moeij el ijkheden aanleiding gegeven. Vooral geldt dit

van O. latifolia en O. incarnata. Door eene niet

ligt verklaarbare vergissing had Lhvisaeds in de be-

schrijving zijner reis door Oeland, bij de, later

door hem O. latifolia genoemde, soort een syno-

nym van ToLENEFOKT aangehaald , dat tot O. Sam-

hucijia behoort. [In de 2^^ uitgave zijner Flora Sue-

cica liet hij dit weg; even zoo in de Species plan-

tarum.j Dit, gevoegd bij de omstandigheid, dat door

latere kruidkundigen op de, in die reis aangegevene,

groeiplaatsen werkelijk O. Satnhucina gevonden

werd, en dat O. incarnata op eene niet voldoende

wijze door Linsaeds was gekenmerkt, gaf aanleiding

tot onzekerheid en verschil van gevoelen omtrent

de oorspronkelijke beteekenis dier soorten. Met de
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hem eigene scherpzinnigheid wist ecliter Fries door

een naauwkeurig geschiedkundig onderzoek die ver-

warring op te helderen. Hij bewees: dat Linnaeiis

zijne O. latlfolia het eerst gedurende zijn verblijf

in ons vaderland had onderscheiden, maar als vorm

eener collectiefsoort, die alle breedbladige vormen be-

vatte, dat hij daarin later ook deZweedsche O. Sambu-

cina opnam , en dat in zijne latere werken beide onder

hare thans gebruikelijke namen als afzonderlijke soor-

ten zijn vermeld. Daaruit ontstond onzekerheid
, en

deze gaf aanleiding, dat verschillende schrijvers de

genoemde soorten verschillend begrepen ; zoo . b. v.

Reich ENBACH, die O. incarnata L. als O. latifolia

en de ware O. latifolia L. als O. majalis beschreef

en afbeeldde. Nog anderen vatten beide Reichen-

bach's soorten als verschillende vormen of verschei-

denheden op van O. latifolia, en gaven aan O. in-

carnata den Daam van O. angustifolia. In de FK

Belg. Sept. (p. 624), bepaaldelijk in de Nieuwe Bij-

dragen (bl. 50), vinden wij (zoo 't schijnt) deze op-

vatting gevolgd. O. latifolia |3. angustifolia van

eerstgenoemd werk wordt hier als afzonderlijke soort

onder den naam van O. angustifolia Koch aange-

voerd. Uit de synonymie (gij vindt ze in de ^^^ uit-

gave van Koch's Synopsis p. 795) zou men vermoeden
,

dat O. incarnata L. daar bedoeld is. Jammer dat de

hooggeleerde schrijver er niet op bedacht was, om,

te gelijk met de juiste diagnose van Koen van laatst-

genoemde soort, de daardoor geheel onbruikbare

35
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diagnose zijner Flora van 0. latifolia door eene be-

tere te vervangen.

Van de Orchissoorten, die het onderwerp zijn dezer

mededeeling, komen O. maculata L., O. latifolia\j. (^
O. majalis Rchb. Icon. crit. YI tab. 56o) en O. incar-

nata\j. [O. angustifoliaV^imi. et Grab. , O. latifolia

Rchb. Icon. ciit. VI tab. 564) , blijkens de door roij on-

derzochte exemplaren , in onze Flora voor. De dia-

gnosen in Koch's Synopsis zijn voor hare bestem-

ming volkomen voldoende. Eene beschrijvende cha-

racteristiek , tot aanvulling en verduidelijking der

daar opgegeven kenmerken, mag echter, om de

moeijelijkheid der onderscheidinf? dezer soorten, niet

overbodig gerekend worden. Ik moet voor 't overige,

om te groote uitvoerigheid te vermijden, naar de

aangehaalde Monographie verwijzen.

1051. Orchis maculata L. Fl. Belg. Sept. p. 624;

Bat. t. 554; KocH Syn. p. 792; Rchb. Icon. crit.

VI. 566; Rchb. fil. Monogr. p. 65 tab. 54, 55;

E. Bot. t. 652.

Caule sub anthesi solido, angulatoj foliis 6 — 9, patulis, infimis

(duobus vel unico) oblongis, obtusis, mediis lanceolatis apice nunc

acuto, nunc subobtuso, superioribus sensim minoribus inque bra-

cteas quasi abeuutibus, pagina superiore saturate viridi, vix um-

quam immaculata, inferiore glauco-viridi; spica multiflora, densa,

e conico-cylindracea, bracteis elougatis (ratione foliorum) , infe-

rioribus flores subaequantibus , superioribus brevioribusj perigonii

phyllis lateralibus externis reversis vel patentibus, raroerectisj la-

bello trilobo, lobo medio vulgo minore, lobis lateralibus subqua-

dratis, plus minus crenatis; calcare ovario subbreviore. Color peri-
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gonii frequentissime persicinus , maculis atropurpureis. Odor mini-

me gravis, orchidaceus. (Rchb.)

Flor. Jun. Jul.

«• genuina. Robusta, foliis iufimis obtusis, spica sub anthesi

densa , calcare cylindraceo. Ecuu. fil. 1. 1.

In Herb.: Middelwijk (bij Deventer), Halb.; duiavalleljeii bij

Wassenaar, Oudem.

/?. curvijolia (O,) Nyl. sec, Tr. Suinm. veg. p. 217; 0. macu-

lata Sudetica Rchb. fil. 1. 1. p. 66. tab. 54. I. 1—3.

Macra ,
gracilis , humilis , brevi-paucifolia , foliis plus minus re-

curvatis.

In Herb. : Apeldoorn (2 specimina) , K. Ank.

y. Meyeri Rcbh. fil. I. 1. p. 67. tab. 164. II. Gracilis, laxa,

elongata, foliis plerisque squamaeformibus , infimis obtusis,

spica elongata, sublaxifiora, parviflora, labello profunde tri-

lobo, lobo medio producto, calcare angusto. (0. latifolia fi.

'pallidifiora Enum. Zeel. I. p. 44.)

In Herb.: Zwake (Zuid Bevelaud) v. d. B.; Hulst, B. Wils

en V. B. B.

cT. elodes (0.) Griseb. iib. d. Bild. d. Torfs etc. p. 25. Toliis

infimis lanceolatis acutis (nee oblougis, oblusis), calcare fili-

formi ovarium raro aequante. Rchb. fil. p. 67. tab. 54. 11. III.

4—7; Lantzitjs Beninga Beitr. z. M. Ostfriesl. p. 46. (0.

cingustifolia N. Bijdr. (excl. Synon.) fide specim. p. 50.

In Herb,: Beugen, Peel bij Oploo, Un. 1858; Deventer,

Halb. ; Meppel, Heyn.; Hulshorst bij Harderwijk, Bond.; Vat-

horst bij Amersfoort, Kraanw. ; Pannegat bij de Bild, Lac;

omstr. V. Nijmegen, Abel.; Oirschot, Maastricht, Hov. Boven-

dien: t. Woudenberg en Maarsbergen, v. d. Tr. , Hatertsche

broek, Gev. in Herb. v. d. B.

Obs. Loca natalia in Tl. B. S. indicata oraittuntur
, quandoqui-

dera nonnulla ad nostram d. pertinere, suspicor. Pro O. maculnta

nempe determinatara hauc vidi in plerisque Herbariis, a qua vero

foliorum forma, floribus parvis, calcare tenui et habitu gracili dif-

fert. Plantam , ab acutissimo Grisebach specie distinctam, quae

in turfosis patriae nostrae haud rara est, sociorura attentae obser-

vation! valde commendare liceat. Interim cum Reichenbachio ut
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vapietatem characteribus et distributione geographica ia tiirfosis

Europae borealis valde iusiguem 0. maculatae subjungimus.

1032. Orchis latifoliaL. Fl. Belg. Sept. I. p. 624;

Bat. tab. 20; Koch Syn. p. 792; Rchb. fil. Mo-

DOgr. p. 57 tab. 50; E. Bot. t. 2508; 0. maja-

lis Rchb. Icon. crit. VI. tab. 565.

Caule fistuloso, obtuse polygono; foliis 4— 6 patentibus vel di-

vergentibus , a basi angusta medio dilatatis , apice semper fere acu-

tis, supremo spicae basin superante, saturate viridibus, vulgo

atroviolaceo-maculatis ; spica elongata, aequali, bracteis infimis

floribus longioribus, superioribus flores aequantibus j perigonii pliyl-

lis lateralibus externis primum patentibus, demum reflexis; labello

a basi dilatato, trilobo, lobo medio minore, ligulato, lateralibus

subrhombeis, margiue crenulato, calcare conico-cylindrico. Color

purpureo-lilaciuus (rarissime albus) figuris sigmoïdeis in labello.

Flor. Apr. 31aj. Jun.

In Herb.: Meppel, Heyn.; Kampen, Bond.; Elburg, Alph.;

Deventer, Top; de Bild, Lac.j Hillegom, Oudem.; Katwijk,

Stekh., Mb., Halb.; Zuid-Beveland , v. d. B. Variat:

/5. dunensis Rche. fil. p. 59. tab, 164 (ad specimina nostra in-

digena delineata). Hiunilis, foliis strictis, arrectis, spica ra-

riflora, floribus demum sparsis, habitu graciii. Auctori nostro

est haec forma 0. latijoliae a Lapponicae (0. Lapponicae

Laestad.)

In Herb.: duinpannen bij Wassenaar, D.

1033. Orchis mcö^'^a^aL. Koch Syn. p. 793; Rchb.

fil. Monogr. p. 51 tab. 45; 0. latifolia Rchb.

Icon. crit. VI. tab. 564; 0. latifolia jS. an^usti-

folia Fl. B. S. I. p. 624 ; 0. angustifolia Wimm.

et Grab. Fl. Sues. II. p. 252; N. Bijdr. bl. 50.

(pro parte).

Caule sub anthesi fistuloso, subtereti-polygouo; foliis 4— 6 stri-
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elis, arrectis, a lata basi sensim angustalis, apice cucullato-con-

tracto , supremo basia spicae saepe superaute , vulgo flavo-viridibus,

haud maculatis; spica condensata, sursum attenuata, bract eis flo-

ribus sublongioribus ; perigonii phyllis lateralibus externis reversis,

demum erectis; labello subrhombeo-oblongo , crenulato, rarius sub-

trilobo ; calcare cylindraceo , aequali , ovarium subaequante. Color

persiciuo-incarnatus lineis punctisque atropurpureis (ludit colore

purpureo, albo, imo luteolo.)

Pior. Maj. Jun. Jul.

Iq Herb.: Meppei, Hetn.; Helmond, Wti.; Westbroek,

HARTM.J Achttienboven, B, Wils; Meer en berg, Dookn.; Ab-

coude , RoMB. ; Vinkeveen , Rich. , Doorn. ; Leyden , Mb. ; 's Hage ,

Hov. Bovendien : Eikenduinen bij 's Hage , Herb. V, Z.

Dat de onderhavige drie Orchis-soorten naauw

verwant zijn, bHjkt ten duideHjkste uit het medege-

deelde, maar evenzeer, dat zij door gewigtige ken-

merken onderscheiden zijn. Het zijn bepaaldelijk de

stengel, de bladeren en de buitenste zijslippen van

het bloemdek , die de meest standvastige kenmerken

aanbieden. In O. latifolia is de stengel steeds, in

O. incarnata alleen tijdens den bloeitijd hol, in O.

maculata daarentegen steeds gevuld; de bladeren,

in O. maculata het talrijkst, zijn bij deze en O. la-

tifolia van den stengel afv^'ijkend, dikwijls beneden-

waarts gebogen, bij O. incarnata daarentegen op-

gerigt met den stengel bijna evenwijdig ; hun vorm

is in laatstgenoemde allengs van de breede blad-

schede versmald, verbreed daarentegen naar het mid-

den bij O. latifolia. In O. maculata eindelijk wijkt

de vorm der onderste bladeren duidelijk af van die

der bovenste;, gene zijn tot aan den stompen top
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verbreed , deze laiicetvormig (d. i. ia 't midden ver-

breed). Gevlakte bladeren worden hoogst zeldzaam

bij O. incarmata aangetroffen. De kenmerken van

het bloemdek kunnen alleen bij de levende plant

worden waargenomen; nog veel meer, die aan de

bevruchtingsorganen ontleend zijn en uitvoerig in

de aangehaalde Monographic worden opgegeven. Wat

de kleur der bloem betreft , deze komt bij O. ma-

culata en incarnata vrij wel overeen, O, latijolia

daarentegen vertoont in den regel donker paarsche

bloemen. Van allen bloeit O. latifolia het vroegst;

men vindt haar reeds in Mei in vollen bloei, ter-

wijl op dat tijdstip O. incarnata pas begint te

bloeijen (het verschil van het begin van den bloei-

tijd wordt op twee a drie weken opgegeven) ; O. ma-

culata komt het laatst en bloeit nog in Julij , even

als O. incarnata^ wanneer O. latifolia reeds lang

uitgebloeid heeft. De beide laatstgenoemde soorten

schijnen, bij ons althans, bij voorkeur in vochtige

heide- en zandgronden en in veenachtige streeken

voor te komen. Dit laatste is bepaaldelijk het geval

met O. e/oö?éfS Griseb. , die door mij, overeenkomstig

het gevoelen van Reichenbach, als verscheidenheid

(^) is gebragt tot O. maculata. Ik beveel deze,

zoowel als de var. j3 curvifolia dezer soort en de

var. |3 dunensis van O. latifolia dringend aan de

opmerkzaamheid mijner medeleden aan. Ook hier

zal een naauwlettend onderzoek moeten leeren , of de

dispositie die Reichembach voorstelde ook voor onze

Flora geldig is , dan of wij O. elodes met Grisebach
,
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O. cut^ifolia met Nylander en Fries, O. Lapponica

raet Laestadios als zelfstandige, standvastig be-

grensde vormen, d. i. soorten moeten aannemen.

Naar aanleiding van deze bijdrage heb ik nog het

genoegen mede tedeelen, dat O. nmscula, wel niet

op de groeiplaatsen van de Gorter, maar toch bij

Maastricht is aangetroffen, blijkens een ex. van den

Heer van Hove afkomstig en ingezonden als O. ma-

culata, en dat aan de in den Prodr. opgegeven

groeiplaatsen van Platantliera chlorantha Ctjst.

raoet worden toegevoegd: Jagthuis bij Zutphen,

Cop; Meppel, Hets,, beide in 't Herbarium der Ver-

eeniging.

De Heer L. H. Buse deelt zijne opmerkingen me-

de over de tribus «Bambusaceae" der Gramineae.

Hij geeft eerst op wat, zijns inziens, het grondsche-

ma is der spiculae, en toont aan, hoe de meest

afwijkende genera, b. v. Schizostachywn^^^s ech-

ter daartoe kunnen teruggebragt worden. Daarop

heldert hij door verschillende schetsen de door hem

in de Plantae Junghuhnianae nieuw voorgestelde ge-

slachten ^). Hij wijst nog op het paraliele in de se-

1) Chloothamnus. Pauiculae parvae paucirameae fere omnium ra-

morum simt termini Spiculae pedicellatae lanceolatae, subquin-

queflorae, üoribus 4 iuferioribus ad glumellam inferam redactis.

Glumae adhuc distinguendae
,

parvae, acutae. Glumellae inferae

superiora versus seusim fiunt majores, omues coriaceae. Glumeüa,
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rié'n Bainhusaceae triandrae en B. hexatidrae. Zoo

is b. V. Isckurochloa onder de hexandrae duidelijk

wat Ai^ihrostylidium Rdpr. onder de triandrae is.

Van daar overgaande tot het beschouwen der meest

natuurlijke volgorde der genera, bepaalt hij zich

tot de serie hexandrae ^ en geeft als zoodanig de

volgende ter toetsing: Chlootham}ius Bvse, Isckuro-

chloa Buse, Bafnbusa ScEn., subgenus Guada H.B.

et K, , Dinochloa Bdse , Nastus J. , Schizostachyum

Nees, Melocanna Tk. Hij bespreekt eindeHjk de

natuurlijke plaatsing der tribus zelve, en hoewel hij

hierover tot geen voldoend resultaat is gekomen,

merkt hij aan , dat de Bambusaceae eene door he-

bladering en vruchtbeginsel zeer onderscheiden plan-

tengroep daarstellen, die op geenerlei wijze met

snpera tantum in. flore supremo, unjce absolute. Lodiculae 3 pen-

tagonalesj marginibus conduplicatis apice louge ciliatis. Stamina

6. Stylus subnuiius; stigmata 3 germini insident lagenaeformi.

Dinochloa. Panicula ingens e ramis floriferis, longis, iterum sed

brevius ramulosis. Spiculae glomeratae, subsessiles, subtriflorae,

iloribus binis inferioribus ad glumellam inferam redaetis, supremo

unice absolute; glumae inter bracteas plures vis distinguendae.

Glumellae inferae superne sensim majores. Glumellae supera par-

va. Stamina 6; antherae apice integrae. Ovarium subtriquetrum.

Stylus perbrevis. Stigmata tria.

Ischïirochloa. Paniculae pauperes aut glomeruli, Spiculae depres-

sae, multifiorae; floribus denique distichis, supremis tabescentibus |

articulis rbacheos lougis, demum secedentibus , spiculis contrarie

compressis. Lodiculae 3. Stamina 6. Stylus perbrevis. Stigmata

2 evoluta, longiuscula. 1. altero hebetato. Ovarium globoso-pyri-

forme.
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de Poaceae kan vereenigd worden. Hare verwant-

schap met de Cyperaceae blijkt overvloedig uit de

glumellae inferae^ van welken de ondersten meest-

al eenzaam staan, uit het ontbreken van lodicu'

lae en uit de antliei^ae a'pice integrae bij andere

soorten.

De Heer de Bruyjs heldert de hybriditeit van

eenige inlandscbe Rumexsoorten door voorbeel-

den op.

Dr. VAN DER Sande Lacoste vermeldt de aanwinst

van de Hepaticae indigenae met: Jungermannia mi»

nuta Crantz, bij Wolfheze door den Heer Bdse

gevonden; J. ai^enaria Nees, in het bosch bij

Eede, van welke soort in de Cryptogamenflora

van Rabenhorst slechts eene groeiplaats is opgetee-

kend ; Aneui^a pinnatijida en J. Lyellii var. Floto'

wiana in vruchtdragende exemplaren.

De Heer Hartmann vertoont eenige vormen van

Valeriana o^cinalis in het Haarlemmermeer ge-

vonden, hetgeen aan den Heer Cop aanleiding geeft tot

de vraag, of forma minor dezer soort, in Koch's

Synopsis vermeld, ook iulandsch is, waarop de

Heer v. d. Bosch bevestigend antwoordt, als heb-

bende die in Zuid-Beveland aangetroffen.

De Heer Top, ook namens den Heer Bondam, geeft

weder eene bijdrage tot de flora Campensis en

brengt ter tafel eenige bollen van eene leliesoort,

die bij Assen, Ootmarssum en Oud Laren, in me-

nigte in koornvelden groeit. Bij gemis van bloem

en bladeren waren deze moeijelijk met zekerheid
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te bestemmen. De Heer v. d. Bosch zegt, dat reeds

voor eenige jaren de Hoogleeraar van Hall hem

het voorkomen aldaar van eene soort van Lehe

berigt heeft, en hoopt in een volgend jaar tot

meerdere zekerheid omtrent de soort en hare ver-

spreiding te geraken.

De Heer Molkenboer deelt, naar aanleiding van

eenen brief van den Heer Th. Ïrmisch, diens bereid-

willigheid tot plantenruil mede. Hij vertoont eenige

exemplaren van Aecidium Lonicerae, welke zwam-

soort, naar zijne meening, in ons land nog niet

is aangetroffen, en verontschuldigt zich, bij deze

gelegenheid, over de vertraging in de bewerking

der Flora mycologica indigena; doch zegt voorne-

mens te zijn, zoodra zijne veelvuldige bezigheden

dit zullen toelaten, dit gedeelte van den Prodromus

onder handen te nemen, tot welk einde hij de le-

den uitnoodigt, hem door toezending van inland-

sche Mucedines behulpzaam te zijn. Hij bespreekt

daarna het plan van bewerking der Bryologia Ja-

vanica , waarvan hij de eerste aflevering, inhou-

dende de Fissidenteae , als proeve aan de vergade-

ring veitoont, en de daarin beschrevene en afgebeel-

de planten kortelijk toelicht. Eene anormale ont-

wikkeling van de carpella van Paeonia officinalis

is vervolgens het onderwerp van eene morpholo-

gische bijdrage, welke hij zich voorstelt later uit-

voeriger mede te deelen. *)

'i) In dit voornemea werd ons verdienstelijk medelid door zijn

kort daarna plaatshebbend overlijden verhinderd. De bijgevoegde
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De Heer H. D. G. Bdse vertoont eenige gedroog-

de inlandsche fnngi, Blorchella, Lycoperda, voor

het Herbarium bestemd.

De Heer Cop deelt daartoe mede Calocera visco-

sa, in een dennenbosch bij Ommen gevonden,

DeHeerKROS vermeldt een paar soorten van Oro-

banche bij Zwolle, gevonden op Thymus Serpyllum.

De Heer Dozi geeft een kort verslag van de mos-

soorten, op de excursie van het vorig jaar gevonden,

waaronder inzonderheid Sphagnumftexuosum Dz. et

Mb. in vrucht, en Bryum alpinuni L. op de heide bij

Boxmeer de aandacht verdienen. De eerste soort was

tot dusverre slechts steriel in ons land bekend; de

beschrijving van hare vrucht in den Prodromus was

naar die van een exemplaar uit Hampe's collectie

(veg. cell. Hercyn.) geschied. Het voorkomen van

Br. alpinum op onze heiden is door K. Muller

in de Botanische Zeitung in der tijd betwijfeld,

doch de vruchtdragende exemplaren, door den Heer

v. D, Sande Lagoste bij Eede verzameld en in het

Herbarium der Vereeniging nedergelegd, benevens

duidelijke afbeelding maakt echter eene nadere verklaring omtrent

de medegedeelde waarneming schier overbodig, weshalve het vol-

doende zal zijn te vermelden, dat in deze bloem alle de meeldra-

den in bloembladen ontwikkeld, en van drie half gespleeten vrucht-

beginsels alleen de stempels bloembladvormig waren, terwijl het

vierde geheel gespleeten en tot een bloemblad ontvouwd was met

aan den rand geplaatste ovula.

PI. II. fig. 1. carpella van Faeonia officinalis ; fig. 2. de keer-

zijde dezer figuur; fig. 3. een carpellum aan de binnenzijde te zien;

fig. 4. het vierde carpellum met de ovula, vergroot.
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het wedervinden van die soort op eene andere groei-

plaats bevestigen die waarneming. Hoe weinig ons

land ook geschikt zij ter voortbrenging vaU mos-

soorten, die de hoogere bergstreken bewonen,

het aantreffen dezer alpische plant, even als van

de, in den Prodromus aangeteekende Cafoscopium

nigritum doet verwachten, dat een naauwkeurig

onderzoek nog verscheidene dezer bergmossen , hoe -

wel verspreid groeijende en meestal onvruchtbaar,

op onzen vlakken bodem zal kunnen aantoonen.

Dr. T. D. Bosch verontschuldigt zich, dat hij nog

niet gereed is met het onderzoek der Vigneae cae-

spitosae en verlangt van de leden nogmaals goe-

de exemplaren van deze plantengroep, ten einde

daardoor tot meerdere zekerheid in de soortsbepa-

ling te geraken. Hij bespreekt vervolgens het cor-

responderend lidmaatschap van de HH. Meyer en

NoLTE, van welken nog geen berigt is ontvangen

na hunne benoeming. *) Er wordt daaromtrent be-

sloten, dat aan deze HH. nogmaals zal worden ge-

schreven. Betreffende het, door den Heer Jung-

HUHN ingezonden stuk, geeft hij kennis, dat de

Commissie, in wier handen dit stuk op de verga-

dering ten vorige jare gesteld was, geadviseerd heeft,

dat aan deze zaak door de Vereeniging geen gevolg

zou worden gegeven, weshalve hij voorstelt dat de

i) Van Prof. Meyer ontving het Bestuur in September be-

rigt, dat hij het Correspondeerend lidmaatschap der Vereeniging

gaarne had aanvaard.



491

Vergadering zich met dit advies vereenige. Na de

aanneming van dit voorstel verzoekt hij de leden

om hunne plantenbezendingen uiterlijk vóór de maand

Junij 1855 in te zenden, ten einde hem in de

gelegenheid te stellen daarvan het resultaat, nog in

het verslag over dat jaar, te kunnen opmaken. Naar

aanleiding van het door den Conservator medege-

deeld voornemen, om de doublettenverzameling

van het Herbarium weder onder de leden te ver-

deelen , uit hij den wensch , dat er dan ook ge-

zorgd moge worden, om voor de corresponderende

leden verzamelingen gereed te maken van de voor

buiteulandsche kruidkundigen belnngrijkste inland-

sche planten. Deze plantenbezendingen zullen on-

getwijfeld strekken , om hunne belangstelling in

onze Vereeniging te verhoogen, daar ons land, be-

halve vele afwijkende vormen, onderscheidene voor

hen zeldzame plantensoorten oplevert^ terwijl de

hberale toezending van merkwaardige uitlandsche

plantencollectiën door vele corresponderende le-

den aan de Vereeniging, van hare zijde, wel niet

langer onbeantwoord moge blijven. De vergadering,

zich met dezen wensch vereenigend, magtigt den

Conservator, om, in overleg met den Voorzitter
, de

leden aan te schrijven, welke planten zij, ieder in

den omtrek hunner woonplaats, voor dit doel zou-

den behooren te verzamelen, en zoo mogelijk ten

getale van 25 instructive exemplaren, in den loop

van het Vereenigingsjaar, in te zenden.

Dri MoLKESBOER bcrigt aangaande het herbarium
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van den Hoogleeraar Reinwardt, dat het door de

erfgenamen aan het Akademisch Herbarium onder

bestuur van den Hoogleeraar de Veiese is afgestaan,

en dat genoemd medelid het gebruik dezer verza-

meling ten behoeve der Vereeniging. op de onbe-

krompenste wijze, heeft toegestaan.

De Heer Cop toont de noodzakelijkheid aan, om

de uit het Herbarium onder de leden verdeelde on-

juist bestemde planten ter nadere bestemming, aan

de bewerkers van het genus ^ waartoe die planten

behooren, in te zenden- Eene zoodanige verbete-

ring der soortsbepaling kan vooral te pas komen,

wanneer het door latere bewerking gebleken is,

dat de in den Prodromus vermelde met verwante

soorten , die vroeger niet werden onderscheiden , zijn

verwisseld geworden. Hij maakt de leden vervol-

gens opmerkzaam op de gebrekkige Hollandsche no-

menclatuur der inlandsche planten, bijzouder op

de triviale benamingen , die dikwijls in iedere streek

van ons land verschillen. Bij artsenijplanten geeft

dit somtijds aanleiding tot verwisseling ; b. v. Ma-

tricaria Chamomilla wordt in de Hollandsche ver-

taling der Pharmacopoea Neerlandica Moederkruid

genoemd, terwijl oudtijds Blatricaria Parthenium

dien naam droeg. Hij verzoekt daarom dat de le-

den, ieder in den omtrek hunner woonplaats, on-

derzoeken , onder welke Hollandsche benamingen de

aldaar meest voorkomende planten bekend zijn,

daarvan aanteekeuing houden en die aan hem

willen mededeel en.
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De Vergadering gaat nu over tot de keuze van

eenen honorairen Voorzitter voor het volgend jaar,

en benoemt als zoodanig den Heer van der Sande

Lacoste, die deze betrekking op zich neemt.

Als v^^erkzaamheid voor die Vergadering, stelt de

Heer de Brdtn zich voor de inlandsche Ruhi te bepa-

len, benevens een onderzoek van het geslacht Taraxa-

cum. De Heer Kros belooft een overzigt van de

Floia van Schokland, en eene verhandeling over de

verspreiding der vaten van Orobanche in de wor-

tels van Galium.

De werkzaamheden daarmede geëindigd zijnde,

sluit nu de honoraire Voorzitter de Vergadering,

nadat de Heer Molkenboek hem namens de aanwe-

zige leden voor zijne uitstekende leiding zijnen dank

had toegebragt.
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EERSTE SUPPLEMENT

TOT DEN

PRODROMUS FLORAE BATAVAE Vol. L

Ranunculaceae.

1. Clematis Yitalbah. Ia Herb.: Waaldijk b. Wa-

geningen, Coenen; Maasdijk t. Mook en Heuraen,

den Ooij en Oosterhoutsch bosch (Nijm.), Abel.

Bovendien: Tvvello, Cop in Herb. Dav.

5. Thalictrum flexuosum, Bernh. In Herb. : Oos-

terhoutsch bosch b. Nymegen, Abel.

5. » Morisonii Gm. In Herb.: Maasoe-

ver b. Boxmeer en Heumen, Jul. ün. 1853.

9. Anemone Ranunculoides L. In Herb.: Aarden-

hout, BcSE.

11. Adonis vernalis L. Bosch bij het veerhnis (Die-

penveen) b. Deventer, Tyhaar.

15. Batrachium divaricatum Schrank. In Herb. Rot-

terdam, OuDEM ; Plasmolen b. Mook, Un.1853.

17. » ololeucos Lloyd. In Herb.: slooten

tusschen Boxmeer en St. Anionic, Jul. ün. 1853.

35. Hellehorus viridis L. In Herb. : kleiland te Herk-

ten (t, Wijhe en Zwolle), Mart, 13, Tthaar.
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Fmnariaceae.

50. Corydalls solida Sm. In Herb.: Znlphen, Gro-

N£M. ; Amsterdam (Fran kondaal), Lag.

Cruciferae,

61. Barharea stricta Andrz. In Herb.: Maas b. Box-

meer, ÜN. 1853 5 Apeldoorn, K. Ank.

^l'^.Arabis arenosa Scop. In Herb.: Uiterwaarden

te Weurt b. Nijmegen, Abel.

71. Cardamine amara L. In Herb.: Beekberger-

woud, Apeldoorn (Ondergrift), K. Ank.

84. Brassica nigra Koch. In Heib. : Maas b. Box-

meer, Jul., ÜN. 1853^ Leiduin, ün. 1834.

113. Senebiera Corono'pus Pom. In Herb.: Lent,

Ab£L.

114. » didijma Pers. In Herb.: Zevenhui-

zen b. Apeldoorn, Jul. Kok Ank.

116. Neslia yaniculata Desv. Nijmegen, Herb. Coenen.

Trib. Buniadeae Koch.

WQi^.Bunias orientalis L. Aan wegen, heggen,

ruigtens, in wei- en bouwlanden. 2| Jun. Jul.

Versl. 1853. In Herb.: Rijnspoorwegstation b.

Amsterdam , Lag.

Yiolariaeae.

124. Viola palastris L. In Herb,: Moerassige heide

b. St. Willebrord b. Heumen, ün. 1853.

127. » sylvatica Fries. In Herb.: Beekberger-

woud, K. Ank.

35
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Sileneae.

145. Dianthus Armeria L. In Herb. : Leesten , Gro-

NEM.; bergen b. Arnhem, Abel.; Maasdijk b.

Heumen, Un. 1853.

152. Silene Gallica\j. In Herb.: Weurt b. Nijme-

gen, Abel.

» |S [S.) Anglica L. In Herb.: Heusden-

hout b. Breda, ü«. 1852.

158. » Armeria L. In Herb. : Harderwijk, Bond.;

Twello, K. Ank.

Alsineae.

166. Sagina nodosa y. maritima P. In Herb.: dui-

nen b. Terheide, Un. 1851.

175. Halianthus Pepldides Fr. In Herb. : Harder-

wijk, Bond.

Elatineae.

192. Elatine Hydropiper L. In Hejb. : tusschen

Oosterhout en Raamsdonk, Lag.

Malvaceae.

198. Malva Alcea L. In Herb : Beuningen b. Nij-

megen, Abel.

Tlypericineae.

207. Hypericum quadrangulum L. In Herb. : Lies-

bosch en ülvenhoutsch bosch b. Breda, ün.

1852; Harderwijk. Bond.: Apeldoorn, K. Ank.

208. » tetrapierum Fr. In Herb.: Heus-

denhout b. Breda, Un. 1852.
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209. Hypericum pulclwum L. In Herb.: Nijmegen,

Abel.; Liesbosch b. Breda, Uin. 1832; Plas-

molen en bergen bij Mook, Ün. 1853.

211. )) kirsutum L. In Herb : Beugen,

ÜN. 1853.

212. )> Elodes L. In Heib.: Beekbergen,

Büse; Galdersche heide b. Breda, Un. 1852;

Apeldoorn, K. Ajnk.; heide t. Boxmeer en St.

Antonie, Un, 1853.

Papilionaceae.

^^Qi^ Trifolium incarnatum L. Op enkele plaatsen

verbouwd. 2|. Jul. Aug. Verslag 1852.

In Herb. : Heumen, Beek b. Nijmegen, Abel.

258 » striatum L. In Herb.: vestingwerken

V. Nijmegen, Abel.; Zandhoeve b Naarden, Lag.

262. )) hyhridum L. Naaldwijk, Jiil:^

Herb. v. d. Tr.

272. Coronilla varia L. In Herb, : Wageningsche

ber^^ BiisE.

hui\\\.\.Jlor. pallidis. In Herb.: Oosterhoutsch

bosch , Abel.

278 Vicia sepium L. In Herb.: Leesten, Gronem.;

Apeldoorn, K. Ank.; Plasmolen b. Mook, Un.

1853.

281. » angustifolia «. segetalis Koch. In Herb.:

Heumen, Abel.; Boxmeer, Un. 1855; Vaassen,

K. Ank.

» )) |3 Boharfii Koch In Herb

:

Heumen, Un. 1853.
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284"*". Ervum, gj^acile DC. Aan den kant van bouw-

landen, in heggen enz. O Jun. Jul. Versl.1853.

In Herb.: Hoek b. Ter Neuzen, Walraven.

295. Lathyrus latifolius L. In Herb. : Mastbosch b.

Breda, [Aug. nog niet bloeijend), ürs. 1852.

Amijgdaleae.

308. Prunus Padus L. In Herb : Brummen , Gro-

NEM,^ Liesbosch b. Breda, (Jn. 1852.

Rosaceae.

307. Spiraea Salicifolia L. In Herb.: Beekhuizen b.

Arnhem, Meerwijk b. Nijmegen, Abel.; Huls-

horst b. Harderwijk, Bond.

308. » Ulmaria. ^ deitudataBiAYSE. la Merh.:

Amersfoort, Cop; ülvenhoutsch bosch, Burgst

b. Breda, ün. 1852; Harderwijk Bond.

)) y. discolor Kogh. In Herb.:

Eikenduinen, Loosduinen, Un. 1851 ; Nijmegen,

Abel.

329. Potentilla procumhens Sibth. In Herb.: Nij-

megen, Abel,

335. Rosa cinnamomea L. In Herb. : Oosterhoutsch

bosch b. Nijmegen, Abel.

337. » jmbiginosa L. In Herb.: St. Antonie, Ün.

1853.

341. Alchemilla vulgaris L. In Herb.: Breda (Te-

teringsche dijk), Aiog.^ Un. 1852.

343. Sanguisorha oj^cinalis L. In Herb.: ülven-

houtsch bosch en t. Breda en Moerdijk, Aug.

ÜN. 1852.
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Onagrariae.

561. Isnai'dia yalustris L. In ileib.; veenachtig

moeras b. Heusdenhout b. Breda, i4w^.U]N.1852.

Halm^ageae.

565. Blyriopliyllmn vej^icillatum L. Iü Herb,

:

Leesten, Baambrugge, Breda.

567. » alternijlorum DC. In Herb.:

Bavelsche loop b. Breda, ün. 1852.

Callitinchineae.

569. Callitriche stagnalis Scop. In Herb.. Bavel-

sche loop b. Breda, Aug.V^. 1852; Boxmeer,

ÜR. 1855.

572. » hatnulafa KÜTZ. In Herb. : St. Jans-

beek en Boxmeer, Un. 1855.

575. » autumnalls L. In Herb.: Naald-

wijk, V. D. Tr.

Paronychieae.

585. Illecehrum verticillatum L. In Herb.: Harder-

wijk, Leesten, Breda.

Crassulaceae.

589. Sedum puy-purascens Koch. In Herb.: Huls-

horst b. Harderwijk, Bond.

592. )) album L. In Herb.: tusschen Bengen

en de Maas (aan zandige wallen), ün. 1855.

596. » Boloniense Lois. In Herb.: Twello, v.

Delden.

597. » reflexumL. In Herb. : Twello, v. Del-

den; bergen t, Mook en Midlar, Un. 1855,
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Sedum reflexum ^. glaucum Koch. In Herb.

:

bergen tusschen Mook en Midlar, Un. 18o3.

Grossularieae.

402. Rihes nigrum L. In Herb.: Rosmalen, Hov.

Saxifrageae.

407. Chrysosplenium alternifolium L. In Herb.:

Beekbergerwoud en t. Deventer en Apeldoorn,

X. AsK.

408. » oppositifolium L. In Herb,:

ühenhoutsch bosch b. Breda, ÜN. 1852.

TJmhelliferae.

412. Eryngium maritimum L. In Herb.: Harder-

wijk, Bond.

417. Helosciadium inundatum Koch. In Herb.:

Maartensdijk, Renkom, ondersch. pi b. Breda,

St. Jansbeek.

^^^.Libanotis montana All. In de nabijheid van

rivieren, aan ruigtens, tusschen kreupelhout,

enz. 2\. Jul. Aug. Vers]. 1852.

In Herb.; Ooijsche

;

waard, (Nijm.), Abel.

439, Selhium Carvifolia L. In Herb.: weilanden

b. 't Ulvenhoutsch bosch naar den kant der Ba-

velsche heide b. Breda, Jul. (nog niet bloei-

jend), UN. 1852.

442. Peucedanum Chah^aei Rchb In Herb. : Hea-

men, UN. 1853.

Stellatae.

485. Galium sylvaticum L. In Herb. : Plasmolen b.

Mook , Jul. Un. 1853.
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487. Galium saxatile L. In Herb. : Mastbosch b.

Breda, Un. 1852.

yalerianeae.

488* Valeriana Sambucifolia Mm. Aan waterkan-

ten en op begroeide moerassige plaatsen. ^ Jul.

Versl. 1853. In Herb.: Bavelsche loop b. Gin-

niken, Un. 1852.

492. \alerianella dentata jS. lasiocarpa Koch. In

Herb.: Plasmolen b. Mook, Un. 1853.

493. » J.2^riC?</« DC. In Herb. :Renkom,

BüsE ; Boxmeer, tusschen Heumen en Mook,

UN. 1855.

Dipsaceae.

497. Succisa pratensis Moench. In Herb.: Harder-

wijk, Bond.

Cotnpositae.

504. Aster Novi Belgii L. In Herb.: Hulshorst b.

Harderwijk, Sept. Bond.

513. Inula Britannica L. In Herb.: Maas b. Box-

meer, Un. 1853.

518"^ Filago spathulata Peesl. In opene en be-

bouwde zandgronden, Jul. Verslag. 1852.

In Herb. : Hengstdal te Ubbergen , Abel. Bo-

vendien : koornvelden te Beek, Hoffm., Ros-

malen, Hov. in Herb. v. d. B.

51 8"*^
» lutescens Jord. In zandgronden, op

ruige plaatsen, enz. O Jul. Verslag. 1854. In

Herb. : Brouwerij te Heuraen (op stcenachtigeu

grond), Un. 1853.
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521. Gnaphalium syhaticum L. In Herb.: Mast-

bosch b. Breda, ün. 1852.

536. Anthemis tMictoria L. In Herb. : Muren te

Utrecht, v, d. Tr.

543. Chrysanthemum maritimum Sm. In Herb. :

Zeestrand b. Harderwijk, Bond.

546. Doronicum jScorpjoï«/e5 W. In Herb.: Weurtb.

Nijmegen, Abel.

547. Arnica montana L. In Herb. : Leesten, Gronem.;

Apeldoorn, K. Ank.

550. Senecio viscosus L. In Herb.: UIvenhout, ÜN.

1852; Harderwijk, Bokd.
;
jagthuis b. Malden,

ÜN. 1853.

554. » aquaticus Hüds. In Herb.: Neerbosch

en Beuningen b. Nijmegen, Abel.

555. » erraticus Bertol. In Herb.: Warael b.

Thiel, übbergen. Abel.

556. » Fuchsii KocH. In Herb.: AVarnsveld,

Büse; Jagthuis b. Malden, Un. 1853.

564. Ct?'smm Anglicum Lam. In Herb.: Heusden-

hout b. Breda, ün. 1852; t. Boxmeer en St.

Antonie, ün. 1855.

573. Lappa major GaRTN. In Herb.: omstreken v.

Nijmegen , Abel.

574. » minor DC. In Herb.: Plasmolen b. Mook,

Jul. ÜN. 1853.

588. Leontodon autum'nalis jS. pratensis Koch. In

Herb.: Kampen, Bond.

610. Crepis tectoj'um L. In|Herb.: Orten (N.Brab.) Hov.

612. )) paliidosa Mov.'SQVL. In Herb.: übbergen,

Abel,; ülvenhoutsch bosch, ün. 1852.
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615^ Hieracium Cerinthoïdes (L ) Fr. Op muren,

rotsen en steenachtige begroeide plaatsen. 24.

Jul. Aug, Yersl. 1852. PJanta efPerata?

In Herb.: Muren bij de maliebaan te Utrecht
,

Hov.

618. » caesium Fr. In Herb.: Harder-

wijk, Bond.

Loheliaceae.

627, Lobelia Dortmanna L. In Herb. : Heusdenhout

b. Breda, Lag.; Galdersche heide b. Breda,

ÜN. 1852.

Campanulaceae,

638, Campanula persicifolia L. In Herb.: Apel-

doorn, K.OK Akk.

JEricineae.

648, Calluna vulgaris Salisb. In Herb.: Duinen

bij Monster.

Monotropeae.

654. Monotropa Hypopitys |3. hirsuta Koch. In Herb.:

Amerongsche berg, Abel.

Aquifoliaceae.

655. Ilex aquijolium L. In Herb. : Harderwijk
,

Bond.

Gentianeae.

667. Erythraea Centaurium P. In Herb.: duin-

Talleijen t. Monster en Loosduinen en t. Sche-

veningen en Wassenaar, ülvenhoutsch bosch.

Harderwijk , Apeldoorn.
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669. ErythraeapiUchella'^^iES. In Herb. : duin val-

leijen van het Bentveld, ün. 1854.

Convolvulaceae.

673. Cuscuta Europaea L. In Herb.: Maasdijk b.

Heumen, ün. 1853; Apeldoorn, K. Ank.

674. » Epithymum L. In Herb.; Terheyde,

Leesten, Harderwijk, Bavelsche heide b. Bre-

da, St. Antonie.

Boragineae.

678. Omphalodes verna Mnch. Momferland bij Zed-

dam (efferata?). In Herb. Dav.

681. Lycopsis arvensis L. C07\ ulba^ Diepenveen,

Kok Ank.

682. Symphytum o^cinale L. In Herb.: Nijmegen.

683. Ech'ium vulgaj^e L. In Herb.: Harderwijk.

686. Lithospermum, arvense Ju. In Herb.: Apeldoorn.

687. Myosotis palustris With. «. In Herb. ; 's Bosch,

Boxmeer, Malden, Nijmegen, Bathmen. p. Nij-

megen.

688. )) strigulosa. Rchb, In Herb, : Huge nabij

Apeldoorn.

689. » caespitosa Schltz. ïu Herb.: Terheij-

den-Loosduinen, Breda, Boxmeer, Gorssel-

Bathmen. |S. In Herb.: Boxmeer, y. In Herb.:

Boxmeer, t. Gorssel en Bathmen.

691. » hispida ScHLz. j3. In Herb.: Nijmegen.

692. » i^iterïïiedia Lk. In Herb.: Dubbel-

dam, Lagewaard, Heusden, Utrecht, Keppel.



505

693. Myosotis versicolor Pers. Iq Herb.: a. |3. Nij-

megen^ l3.
Apeldoorn.

g94. )) stt^icta Lk. Ia Herb,: Nijmegen, Die-

penveen; |3. Diepenveen.

Solaneae.

697. Solarium humile Bernh. In Herb.: Apeldoorn.

699. » Dulcamara L. In Herb.: Haarlem-

mermeerpolder, duinen t. Scheveningen en

Wassenaar, Olst.

705. Datura Stramonium L. In Herb.: Apeldoorn.

Verhasceae.

704. Yerbascum Schraderi Meter. In Herb : Z. Be-

veland, Heumen, Weurt, l. Bathmen en Gors-

sel. Bovendien: Aardenhout, O verveen, Mid-

dachten.

705. » thapsi/orme Schrab. Hulsum , Mid-

dachten, Renkom, Roozendaal. |3. In Herb.:

Heumen, St. Jansbeek. Bovendien: Arnhem,

Renkom? Roozendaal.

706. » Phlomoides L. In Herb. : Heumen.

Bovendien: Maastricht? Doorenwaard?

708. » nigrum L. In Herb.: Beekbergen.

Bovendien: Overveen, Wageningsche berg, Roo-

zendaal, Drempt, Lochemsche berg, Markelo.

709. » Blattaria L. Park bij Haarlem,

Büse in Herb. pr.

» Lychnitidi-nigrum ? In Herb.

:

Oosterhoutsch bosch bij Nijmegen. Abel. (Versl.

1854).
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711. Scrofularia nodosa L. In Herb,: Harderwijk.

Bovendien: Breda, Bathmen.

712. » Ehrharti Steven, leg. »In Herb.:

Leyden, Oddem. ; Z. BeveL , v. d. B."
(
Versl. 1854).

712"^ » Neesii Wirtgen. Aan begroeide

slootkanten en in 't vv^ater. 2|.. J^/. Aug. Sept.

(Versl. 1854). In Herb.: Leyden, Mb.; Utrecht,

Hov. ; Nijmegen, Abel.; Goes, v. d. B,, C. ;

Dubbeldam, C. Bovendien: Tiel, Arnhem, Hffm.

in Herb. Dav.

713. )) Balbisii HoRNEM. Jun.-Aug. In

Herb.: Beekbergen, Dubbeldam.

714. » vernalis L. In Herb.: Anjster-

dam, 'sHage.

Antij^rhineae.

715. Gratiola o^cinalis L. In Herb.: Leesten.

716. Digitalis pujyurea L. In Herb. Apeldoorn.

718. Antirrhinum Orontium L. In Herb. : Beek en

Ubbergen , Keppel Hunimelo , Apeldoorn.

719. Linaria CymbalariaMiLi.. In Herb.: Bathmen.

722. » minor Dess. In Herb : Boxmeer, Heumen.

725. » vulgaris Mill. In Herb. : Lagewaard
,

Apeldoorn.

726. Veronica scutellata L. In Herb. : Heusden-

hout, St. Jansbeek, Leesten, Apeldoorn. |3.

St. Jansbeek; cor. alba, Bathmen, Un. 50.

727. )) Anagallis L. y. In Herb.: Nijme-

gen. Bovendien: Warnsveld. (?. InHerb.r Wer-

kendam, Lac.



507

728. Veronica Beccahunga L. In Herb.: Beek,

Beekbergerwoud , Zutphen. |3. Apeldoorn, y. §,

In Herb.: Dordrecht, Beekbergerwoud.

729, » Chamaedrys L. In Herb. : Zutphen

;

|S. Nijmegen.

751. )) officinalis L. In Herb.: Beek. Boven-

dien, Hattem.

752. » prosfrata L. Terwolde, Epse.

755. » serpyllifolia L. In Herb.: Harder-

wijk, Bathmen.

756. » arve?isis L. In Herb. Haarlemmer-

meerpolder, Bathmen-Gorssel.

741. )) agrestis L. In Herb.: Dubbeldam,

Keppel, Twello.

745. » Hederaefoliah. In Herb.: Zutphen.

Orohancheae.

749. Orobanche ruhens Wallr. op Medicago fal-

cata. In Herb. Brummen, Diepenveen.

754. )> i^amosa L. op Cannabis sativa. In

Herb.: Wamel over Tiel, van Lookeren Cam-

pagne en Abel.

Rhinanthaceae.

757. Melampyrum pratense L. In Herb.: Ulven-

houtsch bosch, Bathmen-Goissel.

758. Pedicularis sylvatica L. In Herb.: Peel bij Op-

loo, St. Anthonie, Boxnaeer , Leesten. Co-

rolla alba-, (bij Eraaus buiten Harderwijk, v.

Gedns, Spicil.^

760. Rhinanthiis minor Ebrh, |3. 01st.
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761. Rhinanthus major Ehrh. In Herb.: Alblasser-

dam , Nijmegen; |3. dnin. bij Scheveningen

,

ülvenboutsch bosch, Boxmeer.

763. Euphrasia officinalis L. y. In Herb. : Loos-

duinen , Bavelsche heide, St. Anthonie. Bo-

vendien : Bathmen Gorssel. In Herb. : a Kep-

pel, c. duinen bij Scheveningen.

764. )) Odontites L. In Herb.: Apeldoorn.

Lahiatae.

766. Blentha syhestris L. a. A. In Herb.: langs

de Grift te Lent.

767. » aquatica L, In Herb.: Bathmen.

768. » sativa L. In Herb.: Alblasserdam
,

Dordrecht.

770. » arvensis L. In Herb.: TJlvenhoutsch

bosch, Boxmeer, Heumen, Beek, Hulshorst.

771. Pulegium vulgare Mill. In Herb. : Midde-

laar bij Mook, Wijchen.

772. Lycopus Europaeus L. In Herb. : Leesten
,

Gorssel Bathmen.

773. Salvia pratensis L. cor. variegata. In Herb.:

Twello,

776. Thymus Seipyllum L. In Herb.: «. West-

landsche duinen. Boxmeer; |3. heide bij Heus-

denhout, Boxmeer, Wychen, Harderwijk, Bath-

men-Gorssel.

777. Calamintha Acinos Clairv. In Herb. : Leeu-

wen bij Tiel, Vierakker.

778. Clinopodium vulgare L. In Heib.: GorsseL
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781. Nepeta Cataria L, In Herb.: Hoog-Soeren.

782. Glechoma heder^aeea L. Ia Herb.: Nijmegen;

jS. Meerwijk, Oosterhout enz. bij Nijmegen.

783. Lamium amplexicaule L. In Herb. : Nijmegen.

785. )) purpu7^eum L. In Herb.: Nijmegen,

Baak.

786. » maculatum L. In Herb.: Heumen,

Welsum.

787. » album L. In Herb. : Dubbeldam
,

Nijmegen, übbergen.

790. Galeopsis ochroleuca Lam. In Herb. : Teterin-

gen, Ginneken enz. bij Breda, Oploo, Heu-

men. Bovendien: Hattem, Oldebroek.

791. » Tetrahit L. In Herb.: Hoek [Z.

Vlaand.], Breda, St. Jansbeek en Boxmeer,

Nijmegen, Voorst, Uilenpas.

792. » versicolor Curt. In Herb.: Lage-

waard, Breda, Hulshorst, Apeldooi'n.

794. Stacliys sylvatica L. In Herb. : Nijmegen
,

Apeldoorn; umhrosa multiflot^a, Dordrecht,

Colmschate.

796. » palustj^is L. In Herb, : Harderwijk
;

j3. Alblasserwaard ;] . Dordrecht, Apeldoorn.

797. » arvensis L. In Herb. : Breda , St.

Jansbeek, Beek, Keppel-Hummelo, Gorssel-

Bathmen, Apeldoorn.

799. Betonica officinalis L. jS. In Herb. : Beek.

800. Marrubium vulgare L. In Herb. : En-

schede.

801. Ballota foetida Lam. In Heib. : Monster,
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Bathmen-Gorssel ; fol. variegat., Nijmegen,

Abel.

802. Leonurus Cardiaca L. In Herb.: Beekbergen.

803. Scutellaria galericulata L. In Herb. : «. pu-

bescens Bl. et Fing. , Dordrecht, Harderwijk,

jS. vulgaris Bl. et Fing., Boxmeer.

805. » minor L. In Herb. : Peel bij Oploo.

806. Prunella vulgaris L. In Herb.: Nijmegen,

Harderwijk , Leesten ; minor , Westlandsche

duinen 5 corolla rosea^ Dordrecht. Bovendien:

Ulvenhoutsch bosch.

807. Ajuga reptans L. In Herb.: Amsterdam; um'

hrosa, Nijmegen.

810. Teucrium Scorodonia L. In Herb.: Breda,

Oploo-Boxmeer, Apeldoorn, Gorssel-Bathmen,

Diepenveen; umhrosa, Mastbosch bij Breda.

Lentihularieae.

815. Ut7'icularia vulgaris L. form? In Herb.: t.

Mook en den plasmolen , v. d. B. , D. ; t. Ter-

wolde en Nieuwbroek, C. (Versl. 1854).

815''' » intermedia Hayne. In veenplas-

sen, moerassen enz. 2|- Jul. Aug. (Versl. 1854).

In Herb.: veenslooten in het Mastbosch bij

Breda aan den kant van de Galdersche heide,

Un. 1852; Peel bij Oploo en in hciplassen na-

bij St. Willebrord t. Heumen en Malden,

Un. 1853.

815^^ » Bremii? Heer. Met de vorige

soort. ^ Jul. (Versl. 1854). In Herb.: met
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de vorige, Mastbosch, Un. 1852^ Peel en nabij

St. Willebrord, ün. 1855.

Primulaceae.

819. Lysimachia vulgaris L. In Herb.: Alblasser-

waard, Boxmeer, Wychen, Apeldoorn, Har-

derwijk. Bovendien: Breda.

822. Anagallis arvensis L. In Herb.: Alblasser-

waard, Keppel.

829. Hottonia 'palustris L. In Herb.: Hatertsche

broek.

Plumhagineae.

832. Statica elongata Hffm. In Herb.: Harderwijk.

Plantagineae.

834. Littorella lacustris L. In Herb.: Boxmeer,

Wychen-Nijmegen.

835. Plantago major L. en jS. In Herb.: Dordrecht,

Nijmegen, Gorssel-Bathmen.

836. » media L. In Herb.: Nijmegen. Bo-

vendien : Dordrecht.

857. )) lanceolata L. In Herb.: a- Nijmegen

^

^. Dordrecht; e. Breda, Weurt; polystachi/a^

Lagewaard , C.

839. » Coronopus L. In Herb.: Heusden-

hout, Mastbosch bij Breda, Boxmeer.

Chenopodiaceas»

850. Chenopodium hyhridum Lo ö Herb. : Deven-

ter, ÜN. 1850.

35
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Betulineae.

966. Ahius incana DG. in Herb. : Leeuwen b,

Tiel, Abel.

Myriceae.

967. Myrica Gale L, In Herb.: Nijmegen, Har-

derwijk, Apeldoorn, Beekbergerwoud.

Alismaceae,

978. Alisma natans L. In Herb.: Galdersche heide

bij Breda, [In. 1852^ Apeldoorn, Rok Ank.;

Boxmeer, ün. 1853.

979. » ranunculmdes h. In Herb.: Heusden-

hout b. Breda, Un. 1852; 'tLoo, Kok Ark.;

Boxmeer, ün. 1853.

Potameae.

985. Potamogeton natans L» In Herb.: Galdersche

heide b. Breda, ün. 1852.

986. y> ohlongus Viv. In Herb. : Galder-

sche heide , ün. 1852 ; Peel bij Oploo , ün. 1853.

988. » rufescens Schrad. In Herb, j

Bavelsche loop b. Breda, ün. 1852; Over-

asselt, ÜN. 1853.

990. » gramineus a, graminifoliusY^,

In Herb.; t. Boxmeer en St. Antonie, ün. 1855,

)) » j3. heterophyllus Fr.

In Herb. : Galgenbergb. Teteringen, Ün. 1852.

995. » compi'essus L. In Herb.: gracht

van het Huis te Bentveld, ün. 1854.

997. » obtusifolius M. et K. In Herb.:

gracht van het Huis te üilenpas, ün. 1852.
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998. Pota77wgeton pusillus «. major Fr. In Herb.:

Leeuwen b. Tiel, Abel.

» j3. vulgaris Fr . In Herb.:

Ooy b. Nijmegen , Abel.

1005. Zanichellia palustris L. In Herb, : Hees b.

Nijmegen, Abel.

Ti/phaceae.

1019. Sparganium nutans L. In Herb.: Heusden-

hout b. Breda, ün. ISoS; Peel b. Oploo
,

ÜN. 1855.

Aroideae,

1022. Calla palustris L. In Herb.: Peel b. Oploo,

JuL ÜN. 1855; Jun. Apeldoornsch kanaal^

Kok Ank:

Orchideae,

1029. Orchis mascula L. In Herb.: Maastricht,

Hov.

1051. » maculata L. fl. Jun. Jul. Occurrit:

a. genuina Rchb. fd. In Herb.: Middelwijk

b. Deventer, Halb.; duinvalleijen b. Was-

senaar, Oddem.

|3. cur^vifolia Ntl. In Herb.: Apeldoorn,

Kok Ank.

y. Meyeri Rchb. fd. In Herb.: Zwake (Z.

Beveland) v. d. B.; Hulst, B. Wils en

V. D. B.

§. elodes Griseb. In Herb.: Beugen, Peel bij

Oploo, Un. 1855, Deventer, Halb.; Mep-

pel, Heyn.;, Hulshorst b. Harderwijk, Bond.;
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Vathorst b. Amersfoort, Kraamw. ; Panne-

gat bij de Bild, Lac. ; omstr. v. Nijme-

gen, Abll. ; Oirschot, Maastricht, Hov.

Bovendien: t. Woudenberg en Maarsber-

gen, V. D. Tr. , Hatertsche broek, Gev.

Deyn. in Herb. v. d. B.

1032. » latifolia L. £1. Aj^r.—Jun. In Herb :

Meppel, Heyn. ^ Kampen, Bosd. ; Eiburg,

Alph. ; Deventer, Top; de Bild, Lag.; Hille-

gom, OüDEM. ; Katwijk, Stekh., JMr., Halb.;

Zuid-Beveland, v. d. B. Variat:

|3. dunensis Rchb. iil. In Herb.: duinpannen

bij Wassenaar, D.

1055. » incarnata L. fl. Maj.—Jul. In Herb.

;

Meppel, Hetk. ; Helmont, Wtt. ; Westbroek,

Hartm. ; Achttienhoven, B. Wils; Meer en

Berg, Doorn.; Abcoude, Romb.; Vinkeveen,

E-icH., DooRK. ; Leyden, Mb.; 'sHage, Hov.

Bovendien: Eikenduinen, Herb. VZ.

1039. Platanthera chlorantha Gust. In Herb. : Jagt-

huis b. Zutphen, Gop. ; Meppel, Heyn.

Asparageae.

1089. Pa7'is quadrlfolia L. In Herb.: Beekberger-

woud, Kok x4kk;.

1065. Maianthemum hifolium DG. In Herb.: As-

ten, Leesten, ülvenhoutsch bosch, Apeldoorn.

Liliaceae.

1068. Gagea stenopetala Rchb. In Herb.: Velseu,

BiisE.
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1080. Narthecm?n ossifragum Hods. In Herb.: Ba-

velsche heide b. Breda, Jul. Un. 1852; Ben-

gen, St, Willebrord b. Heumen, UN. 1853.

Ju7icaceae.

1088. Juncus pygmaeus Thdill. In Herb.: St.

Jansbeet, t. Boxmeer en St. Antonie, broek

b. Maiden, Jul. Un. 1853.

1089. )) capitatios Weig. In Herb.: Heus-

denhout, Un. 1852.

1091. » «y/^^a^icw* Reich. In Herb. : Vorden

,

Gronem. ; Ginneken, Apeldoorn, Kok Ank.;

Boxmeer en St. Antonie, Un. 1853.

1094. » supinus Moench. In Herb.: Warns-

veld, Gronem. ; Bavelsche heide, Heusden-

hout, Un. 1852; Harderwijk, Bond.; Box-

meer, Un. 1853.

1097. » Gerardi Lois. In Hei b. : Wijchen
,

Beuningen, Abel.

1098. » te7iuis W. In Herb.: Heide bij 'tUI-

Yenhoutsch bosch, Un. 1852; Apeldoorn, Ank.

1099. )) Tenageia^^wi. In Herb.: Wijchen,

Abel.; Heusdenhout, Un. 1852; St. Jansbeek,

t. Boxmeer en St. Antonie, broek b. Mal-

den, Un. 1853.

1101. Luzula pilosa W. In Herb,; Liesbosch b.

Breda, ün. 1852.

Cyperaceae.

1113. Heleocharis uniglutnis Link. In Herb.: Am»

stelveen, Lac.
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1114. Heleocharis multicaulis Sm. In Heib. : Gal-

dersche heide b. Breda, ÜN. 1852; St. Jans-

beek, ÜN. 1853.

1116. Scirpus caespitosus L. In Herb.: Nuenen,

Hov. ; Leesten, Grokem. ; 't Loo, Kok, Amk.
;

Peel b. Oploo, ÜN. 1853.

1117. » pauciflorus LiGRTT. In Herb. : t. Box-

meer en St. Antonie, Un. 1853.

1118. » fiuitans L. In Herb. : Wolf heze
,

Büse; ülvenhoutsch bosch en Heusdenhout,

ÜN. 1852; Vinkeveen, Maartensdijk, Lac.
;

St. Jansbeek, Un. 1853.

1119. » setaceus L. In Herb.: omstr. v.

Breda, Apeldoorn, Boxmeer.

1125. » sylvaticus L. In Herb. : Overmaas
,

Oddem.

1126, » cö?«^re**M*P. In Herb.: Kudelstaart,

Lac.

1128. Eriopkoron vaginatum L. In Herb. : Nue-

nensche heide, Hov.

1131. ;) gracile Koch. In Herb.: Apel-

doorn, Kok Ank.

1154. Carex pulicaris L. In Herb. : Leesten
,

Geonem.

1155. » disticha Huds. In Herb.: Dordt, Over-

maas, Leesten.

1157. » vulpina |3. nemorosa Koch. In Herb.:

Plantage b. Rotterdam , Oddem.

1158. » inuricata L. In Herb.; Nijmegen, De-

venter, Dordt, Rotterdam.
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1139. Carex divulsa Good. In Herb.: Plasmolen h.

Mook, Jul. Un. 1853.

1140. » teretiuscula Good. In Herb.: Hens-

denhout, UN. 1852.

1141. » paniciilata L. In Herb.: Westbroek,

Ubbergen. Rotterdam, Dordt, Drenthe.

1144. )) Liget^ica Gay. In Herb. : Rheenen , Abel.
;

de Grebbe, Oddem. ; Mastbosch b. Breda, Un.

1852.

1145^ )) Boennighauseniana Whe. Aan wa-

terkanten ij- Jun. Jul. Verslag 1854.

In Herb.: Dordt, Hov.

1146. )) remota L. In Herb. : Ubbergen , Lees-

ten, Dordt, Rotterdam, Breda, St. Antonie.

1147. » stelluLata L. In Herb.: Meerwijk, Abel.;

Driebergerbosch , Oddem.; Harderwijk, Bond.;

Westbroek, Hartm.; Wolfheze, Büse; Peel

b. Oploo, Luneveen b. Boxmeer, Un. 1853.

1148. » lepovina L. Inllcrb. : Son, Ubbergen,

Leesten, Deventer, Zeisterbosch.

1150. » canescens L. In Herb.: Renkom, Büse.

1151. )) vulgaris Fr. In Herb.: Nuenen, Hov.;

Leesten, Gronem. ; Zeist, Oüdem.

1155. » tuj^fosa^K, In Herb.: Galdersche hei-

de b. Breda, Un. 1852.

1155. » stricta Good. In Herb.: Baambrugge, Lac.

1156. » tricostata Fr. In Herb.; Naarden (bij

het Logement de Zandhoeve), Jii9i., Lac.

1157. )) prolLva Fu. In Herb. : Rotterdam, Oüdem.;

Dordt, Hov.; Amsterdam, Lac.



518

1158. Carex acuta L. In Herb. : Overmaas, odem.;

Zutphen, Gronem.

1159. )) pilulifera L. In Herb.: Beek, Abel.;

Amerongsche en Darthuizerberg- , Oddem.
;

Breda, Un. 1852; Peel b. Opioo, Us. 1853.

1163. » panicea L. In Herb. : Amsterdam , Vin-

keveen, Leesten, Nuenen, Peel b. Oploo

,

Boxmeer.

1164. » glauca L. In Herb,: Dordt, Amster-

dam , Leesten.

1166. )) pallescens L. In Herb. : Ubbergen

,

Abel.; Deventer, Gron.; Leesten, Gronem.;

Breda, Un. 1852.

1167. )) flava L. In Herb.: Vinkeveen, Lac.

1168. )> Oedei'i^wRR. In Herb.: Nuenen, Hov.;

Deventer, Gron.; Leesten, Gronem.; Breda,

UN. 1852; Mook, St. Jansbeek, Un. 1853.

1170. )) Hor7ischuchiana Hoppe. In Herb.

:

Leesten, Gronem.; Heusdenhout, Un. 1852.

1176. )) ampullacea Good. In Herb.: Ubber-

gen , Nuenen , Amstelvvijk , Blaauwkapel

,

Breda , Boxmeer.

1177. » vesicaria L. In Herb.: Deventer, Lees-

ten, St. Jansbeek, Boxmeer.

1178. » j9ör/Mc?o*a Good. In Herb.: Dordt, Over-

maas, Ysselmuiden, Ginneken.

1180. » filiformis L. In Herb.: Galdersche hei-

de, Un. 1852; St. Jansbeek, veen b. Beugen,

St. Willebrord b. Heumen, Un. 1853.

1181. )) hiy^ta L. In Herb.: Dordt, Overmaas,

Arasterdam, Deventer, Lochem, Heumen.
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Gramineae.

1187. Setaria glauca P. B. In Herb.: Hammelo,
Keppel, Un. 1850.

1200. Cynodon Dactylon P. In Herb.: Monster,

v.d.Tr. ; Gorssel, Un. 1850.

1211. Calamagrostis lanceolata Roth. In Herb.

:

Zalk, Bond.; Breda, ün. 1852.

121 S. Psamma Baltica R. S. In Herb.: Scheveningen,

Jul., ÜN. 1851; duinen b. 't Bentveld, ün.1854.

1219. Phragmites communis |3. Jlavescens ICoce.

In Herb.: Leeghwater, Hartm., Sdringar.

1222. Aira flexuosa L. In Herb. : Renkom , Greb-

be, Harderwijk, Breda.

1223. » uliginosa Whe. In Herb.: heipoelen

bij St. Willebrord b. Heumen, Jul. ün. 1853.

1231. Avena sfrigosa Scuri^b. In Herb.: Ginneken,

ÜN. 1852; Heumen, ün. 1853.

1234. » jlavescens L. In Herb.: t. Rheenen
en de Grebbe.

1245. Poafertilis Host. In Herb. : Baambrugge, Lag.

1248. » compressa L. In Herb. : Rheenen , Kampen.
1249. Glyceria spectabilis M. et K. In Herb. : Rot-

terdam, Ginneken, St. Jansbeek.

1250. » fluitans R. Br. In Herb.: Rotter-

dam, Overmaas, Leesten, Ginneken.

1251. )) distans Wahl. In Herb, : Harder-

wijk, Bond.

1261. Festuca Bromoides L. In Herb.: omstr. v.

Breda, ün. 1852, Harderwijk, Bond.; Box-

meer, Heumen, ün. 1853.
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1265. Festuca gigantea Vill. la Herb. : Rotter-

dam, Enghuizen, Apeldoorn.

1269. Brackypodium sylvaticum R. et S. In Herb.

:

Leesten, Gronem.; Ulvenhoutsch bosch, Un.

1852.

1271. Bromus secalinus L. In Herb.: Ginneken,

UN. 1852; Boxmeer, UN. 1853.

1283. Triticum junceum L. In Herb.; Monster,

Un. 1851.

1284. » acufum DC. In Herb.: Monster,

UN. 1851.

Equisetaceae.

1308. Equisetum variegatum Schleich. In Herb.

:

doinvalleijen t. Scheveningen en Wassenaar,

UN. 1851; Bentveld, UN. 1854.

Blarsileaceae.

1309. Pilularia glohulifera L. In Herb. : Heusden-

liout, UN. 1852; St. Antonie, Un. 1853.

Lycopodiaceae.

1312. Lycopodium inundatum L, In Herb, : Bavel-

sche heide b. Breda, Un. 1852.

Filices.

1316. Ophioglossum vulyatum L. In Herb.: duin*

Tall. t. Scheveningen en Wassenaar, UN. 1851.

1330. Asplenium Trichomanes L. In Herb.: Lees-

ten, Gronem.

1332. » Adiantum nigrum L. In Herb.:

D.

Oosterbeek, Büse.



ADDENDA E

SPECIEBÜS NOVIS HEPATICARüM JAVANICARUM

HERBARII JÜNGHÜHMANI,

QUAE PBOPONUNTUB SÜPKA PAG. 415 ET SEQ.

JÜNGERMANNIA Linn. (Char, em.)

1. J. Boschiana,

J. amphigastriata ; caule rhizomatico crasso ra-

moso, ramis adscendentibus ^ foliis siibimbricatis cras-

siusculis concavis ovatis , apice obtusis acutisque

rarius emarginatis 5 auiphigastriis ovatis integris ;

truuco fiuctifero abbreviato^ foliis iiivolucri ovatis

indivisis apice dentatis, perianthio ovato-obloiigo

plicato, ore dentato.

LEPIDOZIA N. ab E. L. et G.

1. L. gonyotricha.

L. caule prostrato bipinnatim ramoso; foliis tri»

partitis laciniis capillaribus obtusis articulatis, e

baai genicalala patenti-etectis strictis, raraorum im-
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bricatis; amphigastriis subbipartitis 5 involucri foliis

ovatis longe ciliatis
,
perianthio cylindrico arcuato

,

versus apicem attenuato plicato, ore ciliato.

LEJEÜNIA Gottsclae et Ldbg.

1^. L. Dozyana.

E. caule repente subramoso ; foliis imbricatis late

cbovato-spathulatis parce spinuloso-denticulatis , lo-

bulo convexo apice truncato dentato; amphigastriis

nullis; fructu in ramulo laterali, perianthio obo-

vato compresso marginibus alatis, ventre bialato
,

alls apice dentatis.

5. L. decursiva.

L. caule repente pinnato, pinnis inaequalibus ;

foliis adproximatis semiverticalibus patulis rotundo-

oblongis integerrimis , basi ventrali longe decurren-

tibus; lobulo tumido ovato, apice obtuso in folii

raarginem transeunte; amphigastriis distantibus pa-

tulis rotundo-ovatis bifidis laciniis obtusis; fructu

ad basin ramorum subsessib, involucri foliis con-

form! bus
,
perianthio oblongo, dorso uni-ventre bi-

carinato.

C. M. VAN D£R SaNDE LaCOSTE.

ra. April 1855.

/\AAArtA/V\Art/WV/W^AAA





^





%è







r



i^.^^È,ÉÊÊmmM



New York Botanical Garden LIbrar

illllllt

3 5185 00274 9545



"^^-^w^-^^ "i2=ï-^.,r^^^

\ ^ v--->:^^^^.;---^v:-!>

.^ ^c

• ^^/-^

^-^^^

.-^ :>:^.

^L ,^ v,^-

#^"


