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HET ARBORETUM DER RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN 
EN BOSCHBOUWSCHOOL. 

fVervolg en slot van blz. 113). 

', OORD-AMERIKA heeft ons ook eenige zeer gewilde struiken geleverd, 
b.v. de sneeuwbes (Symphoricarpus racemosus), Ribes sangtiineum en 
Cormis alba. Na den witten tot donkerrooden bloei van Ribes sangui-
neum zijn de zwarte vruchtjes een welkome buit voor de lijsters» 
Comus alba maakt in den winter een mooi effect door de roode 

takken; de sneeuwbes is genoeg bekend; van haar bestaat nog een andere soort 
met roode bloemen en besjes {S. orbiculatus) die veel te weinig in tuinen wordt 
aangetroffen; beide soorten leveren in herfst en voórwinter mooie vruchttakken 
voor vazen. 

Oost-Asië is het vierde gebied en naast Noord-Amerika het belangrijkste; het 
is lang voor Europa gesloten geweest, en ook nu nog lang niet volkomen 
doorzocht. Toch hebben wij er reeds massa's nieuwe soorten aan te danken; 
algemeen bekend zijn de struiken Aucüba japonica, Weigelia japonica, Kerria 
japonica (in onze tuinen meest in een variëteit met gevulde gele bloemen aan
wezig), Azalea mollis, blauwe regen (Wistaria chitiensis). Magnolia's, Hamamelis 
japonica (op blz. 70 van den vorigen jaargang beschreven), Elaeagnm edulis 

{= longipes) enz. enz. Elaeag-
nus longipes is behalve in 
bloei en blad vooral ook in 
vruchttoestand een sieraad 
voor den tuin; de glanzende 
roode vruchten doen door 
hun overvloed de takken 
buigen; ze zijn eetbaar 
maar wrang. 

Ook van dit gebied is 
een plant afkomstig die 
evenals de genoemde Arau-
caria, Taxodium en Sequoia's 
tot de wijdverspreide flora 
van oudere wereldperioden 
behoort en thans nog slechts 
als een reliek uit die tijden 
op enkele plaatsen, in dit 
geval China, voorkomt. Deze 

plant is Ginkgo biloba, de zonderlinge Conifeer met afvallende waaiervormige 
bladen, die ook nog de eigenaardigheid heeft dat de manlijke sexueele kern in 
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de pollenbuis zich tot een bewegelijke spermatozoïde ontwikkelt, een herinnering 
aan hare afstamming van Cryptogamen, die zulke bewegelijke spermatozoïden 
bepaald noodig hebben. Ginkgo biloba 
bestond reeds op aarde, toen er nog 
slechts Cryptogamen en Gymnosper-
men waren en toen dus de overgang 
gevormd werd van planten die de 
bevruchting door een vochtig milieu 
bewerkstelligen en dezulke die dit 
door middel der lucht volbrengen. 
De Ginkgo uit het kolentijdvak is 
nauwelijks verschillend van de heden-
daagsche soort! 

Ten slotte hebben wij het noor
delijk en zuidelijk gebied van de oude 
wereld. Nemen wij eerst het zuide
lijke: uit Zuid-Europa hebben wij 
o.a. de Paardenkastanje {Jesculus 
Ilippocastanum), het palmboompje 
(.BMXM^sempemre^.deBoerenjasmijn 
{Philadelphus coronarius), sering 
(Syringa vulgaris), en nog onlangs 
een nieuwe Forsythia-sooit (zie blz 79 
vorigen jaargang) gewonnen. Van het aangrenzend Azië hebben wij den plataan 
{Platanus acerifolia) en den ceder van den libanon (CedrMsft'&am), van deüimato/a 
den koning der ceders {Cedrus deodara); van Noord-Afrika den atlasceder {Gedrus 
atlantica); uit den Kaukasus is de in zoovele tuinen aanwezige Nordmansden 
{Abies Nordmamiiana) afkomstig, evenals Rhododendrum ponticum en de vleugel

noot {Pterocarya caucasica) die met haar menigte van lange trossen 
bloemen of gevleugelde nootvruchtjes er zoo wonderbaarlijk mooi 
kan uitzien. 

Het hierboven genoemde geslacht Cedrus is er weer een dat 
in oudere perioden der aarde ook over geheel Europa voorkwam, 
maar in de jongere periodes verdwenen is, evenals Taxodium 
Sequoia, Araucaria, Ginkgo (en vele andere). Merkwaardig is daarom 
een geslacht dat in die andere perioden in in Europa voorkwam en 
er ook nu nog voorkomt, vrijwel onveranderd. Dat is het geslacht 
Gereis, waarvan de Judasboom {Cercis Siliquastrum) vooral in Z.-Europa 

Kindpoiienbuismet veel gekweekt wordt, maar ook bij ons meer aanplanting verdient; 
over hare eigenaardigheden, vooral de cauliflorie, spraken we reeds 

vroeger (blz. 81 van den vorigen jaargang). In Lissabon kan men een fraaie 
allee van den Judasboom zien op de „Avenida da Liherdade"; of de Portugeezen 
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Cedrus op den Libanon. 

daar nooit een kwaad voorteeken 
in gezien hebben? 

Uit Noord- en Midden-Europa 
hebben wij, zooals voor de hand ligt, 
het eerst houtgewassen voor onze 
tuinen verkregen; de hulst {Rex 
Aquifolium), het peperboompje {Daphne 
Mezeréum) de alpenrozen {Rhododen
drum hirsutum e. a.), de gouden regen 
{Laburnum vulgare), de jeneverbes 
{Juniperus communis) hooren er thuis, 
verder onze gewone eiken-, beuken-, 
iepen- enz. soorten, onze pijnboom 

{Pinus silvestris), zilverden {Abies pectinata) en gewone spar {Picea excelsa). Van 
den beuk is de bloedbeuk {Fagus silvatica va.r. purpurea) eene ook in 't wild voor
komende variëteit. Een eigenaardige variatie van den spar is de z.g. slangenspar 
{Picea excelsa var. virgata), die hier en daar zelfs boschgewijs optreedt; de takken 
groeien er alleen eindstandig, zonder of met zeer weinig zijtakvorming. 

Eigenaardige boomen in miniatuur bezorgen ons het hooge noorden en de 
hooge alpenstreken; daar groeien dwergberken {Betuia nana), dwergwilgen {Salix 
reticulata e.a.s.), dwegconiferen {Pinus 
montana, Juniperus nana en Sabina), die 
voor rotspartijen in tuinen zeer geschikt 
zijn en zoo ook op het arboretum der 
R. H. L. T. en B. bouwschool geplaatst 
zijn. Hier vindt men ook alle andere 
genoemde planten; wie de drie ceder
soorten vergelijken wil, vindt hen hier 
vlak naast elkaar; dennen, sparren en 
pijnboomen zijn er in vele soorten ver
tegenwoordigd, meest exemplaren die nog 
hunnen jeugdhabitus vertoonen en wat 
dicht op elkaar staan, maar daardoor 
ook gemakkelijker gevonden en vergeleken 
kunnen worden. De vroegbloeiende 
(Japansche) en de laatbloeiende (Ameri-
kaansche) Magnolia's, de laatste al even 
onbekend bij het publiek als de laat
bloeiende SeiingeSOOrten, Zij Zijn alle Vel'- «. Naald met dwarsdoorsnede van een den li. Idem van 

, . . , . . . een itp»i: c. Naaldgroep van eenen iHjnbooui. 

tegenwoordigd en met etiketten voorzien, 
waarop hun thans geldende wetenschappelijke naam, eventueel ook de meer 
gebruikelijke hoewel minder juiste naam en het land hunner herkomst. Maar 
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boomen en struiken zijn weinig in de mode; jammer genoeg, want zij vormen binnen 
de geheele plantenwereld een duidelijk afgescheiden groep met aparte levenswetten 
en verspreidingswijze, en die, door het betrekkelijk klein aantal houtgewassen, 
veel overzichtelijker is dan de onmetelijke groep van éénjarige en overblijvende 

planten. Wat meer liefhebberij 
en belangstelling van de zijde 
van het publiek, wat grooter 
arboretum van rijkswege, dat 
blijven de wenschen van 

Dr. J. VALKENIER SÜRINGAB. 

P.S. Wie soms belang mocht 
stellen in de geschiedenis van 
de dendrologie, de literatuur, de 
geschiedenis van de botanische 
benaming, en een overzicht van 
de op het arboretum aanwezige 
houtgewassen met opgaaf van 

Picea excelsa var. virgata (Slangenspar). de Streek llUUner h e r k o m s t , dien 

verwijs ik naar mijn opstel in 
de mededeelingen der R. H. L. T. en B. bouw school, deel III, blz. 119—214; 
wie het deel niet koopen wil bij den drukker, kan een overdruk bij mij ter 
lezing krijgen. Omgekeerd houd ik mij voor dendrologische gegevens en voor 
bewijzen van belangstelling van allen aard aanbevolen. 

OM EN BIJ ENKHUIZEN. 
ANNEER ik 's winters langs zee wandel — mijne gewone wandeling 
hier in Enkhuizen — zie ik dikwijls de kleine vlugge strandlooper-
tjes druk bezig op de drooggeloopen modderplaten. Verder in zee 
zwemmen en duiken de roodkeelduikers, schuwe schichtige beesten 
en in de verte hoor of zie ik doorgaans de rotganzen in gezelschap 

van troepjes zeeeenden. 
Behalve meeuwen en kraaien is dit 's winters de gewone vogelbevolking 

aan de kust. Eerst in het voorjaar begint het voortdurende komen en gaan dor 
vogels, dat aanhoudt tot laat in het najaar. 

Ik wilde u eens vertellen, wat wij zoo het geheele jaar door aan zeevogels 
om en bij Enkhuizen te zien krijgen. 

Zooals ik reeds zeide, is er in de wintermaanden — met name December 
en Januari — weinig afwisseling. Toch ga ik eiken middag even kijken. „Je 


