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HET ARBORETUM DER RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN

EN BOSCHBOUWSCHOOL. 
fVervolg en slot van Ui. SOS). 

[N den lateren tijd gaat het verzamelen gemakkelijker, omdat de 
Europeeërs overal doorgedrongen zijn en de wetenschap overal haar 
beoefenaars heeft. China is tegenwoordig het land, dat voor nieuwe 
boomen en struiken (en kruidachtige planten) doorzocht wordt; in 
het midden der 19e eeuw heeft Fortune daar veel gereisd' en veel 

gevonden. Hij was daar allereerst door de tuinbouwvereeniging in Chiswick bij 
Londen heen gezonden, nadat in 1842 de vrede tusschen Engeland en China 
gesloten was. Later maakte hij er nog eene reis voor rekening der Engelsch-
Indische Compagnie, en voor de derde maal eene in opdracht van de regeering 
der Vereenigde Staten van Amerika. In 't geheel was hij een 13-tal jaren in China. 

Vooral in de eerste jaren was de toestand in China nog verre van roos
kleurig, zooals uit zijne reisbeschrijvingen blijkt; maar de tochten werden 
beloond door de vondst van een groot aantal waardevolle sierplanten, o. a.PrMwMS 
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triloba, die zooveel ais trekheester gebezigd wordt, met hare mooie gevulde rose 
bloemen, de grootbloemige Clematis lanuginosa, thans door een geheele groep van 
bastaarden vertegenwoordigt, de boompioen, de manlijke Aucuba japonica, welker 
invoering veroorzaakte, dat de reeds door Thunberg ingevoerde vrouwelijke 
planten als ze gingen bloeien ook hunne mooie bessen ontwikkelden *). Ook ontdekte 
hij de gele Azalea chinensis, die later weer uit de kweekerijen verdween, maar 
in den vorm van bastaarden met Azalea mollis uit Japan nog veel voorkomt in 
onze tuinen. Het is niet mogelijk, schrijft Fortune, zich een idee te maken van 
de pracht dier heuvels, welke bedekt zijn met bosschages van de bloeiende 
gele Azalea, temidden van andere Aznlea-soortea,Lonicera's,blauweregen, Clematis-
soorten, en nog een massa verschillende bloeiende struiken: *few can form an 
idea of the gorgeous and striking beauty of those Azalea-clad mountains where, 

on every side, as far as our 
vision extends, the eye rests 
on masses of flowers of dazz
ling brightness and surpassing 
beauty • In 1843 zond hij 
het eerste zaad van Crypto-
meria japonica naar Engeland, 
in de hoop, dat deze conifeer 
winterhard zou zijn. Thans 
ziet men deze boom in mooie 
exemplaren in vele tuinen en 
parken, alsof ze bij ons thuis 
behoort. 

Fortune had met vele 
moeilijkheden te doen; de 

Chineezen waren zeer wantrouwend, zoodat het moeite en takt kostte, om tot 
de bloemkweekerijen door te dringen, die rondom iedere stad voorkwamen en 
rijk aan soorten zijn. Bij het verder binnendringen van het land, ter bestudeering 
van de wilde natuur, verdwaalde hij herhaaldelijk tusschen de vele heuvels en 
kanalen, of werd hij door bandieten aangevallen en geplunderd; eens werden 
hem op een boottocht 's nachts o. a. alle kleeren ontstolen, zoodat het den 
volgenden dag een delikate zaak was, in de beschaafde wereld terug te komen. 
Ten slotte werd de boot, waarin hij de zeetocht naar de Chineesche haven 
ondernam, om vandaar naar Engeland terug te keeren, door schepen met gewapende 
zeeroovers overvallen. Terwijl alle Chineezen aan boord zich als hazen toonden, 
wist Fortune, de eenige vreemdeling, door groote onversaagdheid, goede taktiek 
en met zijn geweer, de vijandelijke schepen af te weeren. 

Zijn gezondheid had veel geleden; harde koortsen deden hem soms vreezen 

Ken Chineesche begruarploats der doftine lieden, wnar steeds oen 
mooie flom te vinden was. (Uit Fortune's werk). 

>) Het eersl op de luiiiboiuvtentooiistelling in Brussel vertoond, in 18Ü4. 
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dat hij ver van verwanten en vrienden in een vreemd land zou begraven worden. 
Maar ook dat kwam hij gelukkig te boven, en het vaderland zag hem terug. 

Na Fortune heeft o.a. Henry in China verzameld; nu bleek pas hoe rijk de 
flora er was; en dat gaf den stoot tot de reizen van Wilson, die eerst voor de firma 
Veitch, daarna voor het Arnold Arboretum in Amerika verzamelde. De toestand 
was in China sedert Fortune zeer veranderd. Terwijl deze nauwelijks in het 
binnenland kon doordringen door de onwelwillende houding der bevolking en 
reeds blij moest zijn, planten uit de kweekerijen machtig te worden, vond 
Wilson overal hulp en gastvrijheid, zelfs gedurende den Boxersopstand. En deze 
goedgezindheid was noodig, omdat de natuur 
moeilijkheden genoeg bood. De bergen zijn 
lastig te bestijgen: ^thick mists obscured our 
views. In one place we leant over a precipice 
two or three thousand feet in depth and 
could hear the roar of a torrent below. 
Nearing the summit the vertical precipices 
have to be ascended by means of wooden lad
ders. Up these I carried my dog, never 
thinking of the descent.* De bosschen zijn 
grootendeels uitgeroeid; maar soms kwam hij 
in een stuk overgebleven maagdelijk woud 
van hooge boomen „which gave a faint idea 
of what the country was like before the 
forests were destroyed". Zijne beschrijvingen 
geven een voorstelling van de pracht dier 
streken waar alle mogelijke planten, bij ons 
als sierplanten in kamer, tuin, serre en park 
gekweekt, de wilde natuur samenstellen: //the 
wealth of flowers which meets the eye of 
the botanist is astonishing and surpasses wuson, de jongste piantemuekcr in ckaa. 
the dreams of the most sanguine". The 
remote mountain fastnesses of Central and Western China are simply a botanical 
paradise, with trees, shrubs and herbs massed together in a confusion that is 
bewildering*. Daarbij moet men nog in aanmerking nemen, dat de bodem van 
China tot 2000 voet boven de zee geheel aan de natuur onttrokken en in kuituur 
gebracht is. 

Wilson bracht voorwerpen van 15000 verschillende plantensoorten mee en 
zond zaad over van 1500 soorten; een hoeveelheid, die record maakt. Behalve 
dat de berghellingen lastig zijn, zijn de wegen in China zeer slecht; ze worden 
alleen in orde gemaakt, als er eens een voornaam persoon van de eene plaats 
naar de andere moet gaan. Het komt er voor een Chinees ook weinig op 
aan, want het begrip tijd is hun vreemd. Het beste is, om over water te gaan, 
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WUsoa'fl roisbüKt, in China. 

overal zijn herbergen; op muskieten, 
het er voldoende; insectenpoeder is 
Wilson elf jaren in China gereisd; een 
gekomen; niet alles zal 
misschien in de kuituur 
bruikbaar blijken; maar 
voor de wetenschap heb
ben ze alle waarde. 

ledere plant heeft 
hare ontdekkingsgeschie
denis; en het aantal 
personen, die planten 
ontdekt hebben, is legio. 
Niet altijd is hun naam 
aan de plant verbonden 
gebleven; is dat wèl het 
geval, dan geschiedt het 
in den soortnaam der 
plant of in den geslachts
naam of in den auteurs
naam. Zoo is Thunberg 
vereeuwigd in Thunbergia 
in Spiraea salicifolia Pali. 

waarbij men zich in 
volle veiligheid aan de 
uiterste handigheid der 
Chineezen kan toever
trouwen. Kleinere zijwe
gen zijn voornamelijk 
ontstaan door de zout-
smokkelaars; hoe rijker 
een streek is aan smokke
laars, hoe meer zijpaden 
men er vindt. Een be
zwaar is dat men niet 
in tenten kampeeren kan, 
daar hebben de Chineezen 
geen idee van; en dan 
doet men wijs, schrijft 
Wilson, ze (de tenten) 
thuis te laten. Maar 

kruipende dieren en stank na, heeft men 
een noodzakelijk reismiddel. Zoo heeft 
massa planten zijn er door in ons bereik 

Wilson's Karavaan in China. 

reticulata, Douglas in Pseudotsuga Douglasii, Pallas 
Op het arboretum der Rijks Hoogere Land- Tuin-
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en Boschbouwschool kan men dus, bij voldoende kennis van personen en 

Het arboretum der Kijks Hoogere Land-, Tuin- en Roschbouwschool; bloeiende Narcissen 
onder de Iepen. 

zaken, door het lezen van etiketten heel wat herinneringen aan menschen en 
landen te voorschijn roepen. 

Wageningen. J. VALCKENIER SUKINGAK. 

MOLLEHEUVELS. 
(Vervolcj en slot van hlz. S&7J. 

'EN volgend nest (fig. 7 en 8) geeft een eenigszins auder beeld; 
van de nestkamer gaat een gang schuin naar boven, om spoedig 
in het breede stuk b c uit te monden. Op 't eerste oog ziet men 
de spiraal hier niet zoo duidelijk als bij de figuren 3 en 6. Gaat 
men echter de gangen in de richting f e d c b a vervolgen, dan 

komt ze heel goed te voorschijn met deze eigenaardigheid, dat de bovenste 
winding op een bepaald punt in de onderste uitkomt, deze dan over een kleinen 
afstand volgt en daarna bij a met twee korte stompe takken blind eindigt. 
Van deze spiraalgang uit, leiden vier gangen naar buiten (bij b, c, g en h). 

Van den onderkant van de kamer gaan drie tunnels naar het jachtterrein; op 
de teekening (fig 8), zien we i naar rechts, k naar links loopen; de derde (l), 


