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Nieuwe plantensoorten en variëteiten, gevonden in Nederland in 1914. 
In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt: 
H. voor J. Th. Henrard te 's Gravenhage, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. 

Kloos Jr. te Dordrecht, W. voor A. de Wever te Nuth (Z, L.). 
Paris quadrifolia l. quinquefolia Bacnitz te Valkenburg (H,, J. en W. H. Wachter), te 

Gronsveld (H.) en te Eijs (K.). 
Juncus Gerardi B. Chaucorum A. et G. te Oostvoorne (H., K.). 
Juncus lamprocarpus var. littoralis Buck, te Oostvoorne (H., K.) en te Bergen (K.). 
Sparganium ramosum A. pohjedrum fm. simplicior Rothcrt te Gorinchem (H,), 
Carex disticha 11 floribunda Peterm. te Dordrecht (H., K,). 
Carex disticha B. Itixttrians Beek te Dordrecht (H,, K.). 
Carex disticha b. minor Peterm. te Dordrecht (H., K.). 
Carex arenaria var. remota Marss. te Oostvoorne (H., K.), 
Careas Leersii F. Schidtz op den St. Pietersberg te Maastricht (Dr, L, Posthumus en H. 

1911, K. 1914), te Valkenburg (H., J. en W. H. Wachter 1912), Oud-Valkenburg (dez. 1912) en 
te Gronsveld (H., J., W. 1914). 

Carex remota b. stricta en de vorm Döllenüma A. et G. van deze te Dordrecht (H., K.). 
Carex leporina f. longibracleata Peterm. te Lochem (H.). 
Carex vulpina x remota (C. axillaris Good.) te Dordrecht en aan de Kop van 't land (eil. 

Dordrecht) (H., K.). 
Carex stricta l. biceps te Lochem (H.). 
Carex. acuta b. strictifolia Aschrs. te Gorinchem (II.) en Dordrecht (H., K.). 
('area; acuta d. fluviatïlis Kük. te Dordrecht (H., K,) en Sleeuwijk (H.). 
(kirex acuta b. humilis Kük. te Dordrecht (H., K.) en Gorinchem (H.). 
Carex vulgaris var. juncea A. et G. te Sweikhuizen, Schinnen en Hulsberg (Z. L.) (W.). 
Carex trinervis X pantcea te Oostvoorne CH., K.). 
Carex trinervis X glauca te Oostvoorne (H., K.). 
Carex trinervis l. cladostachya te Oostvoorne (H., K.). 
Carex flava b. lepidocarpa var. intermedia Coss. et Germ, te Lochem (H.) en te Knollen

dam (K,). 
Carex Oederi var. pygmaea Anders, te Darchem (IL). 
Carex pseudo-Cyperus l. cladostachya te Lochem (H.), te Gorinchem (H., K.) en te Bergen (K.). 
Carex rostrata l. cladostachya te Lochem (H.). 
Carex vesicaria de var. pendula Uechtr. en braehijstachya Uechtr. en de l. cladostachya, 

allen te Lochem (H.). 
Carex riparia de var. humilis Uechtr. en de l. cladostachya te Dordrecht (H., K,). 
Seirptis paluster var. major Baumg. te Sleeuwijk (H., K.) en te Made (K.). 
Scirpus maritimus var. monostachyus Meijer te Dordrecht en Oostvoorne (H., K.) en te 

Knollendam (K.). 
Eriophorum polystachyum var. dianthilus Kloos in de Alblasserwaard (K.). 
Panicitm sanguinale var. ciliare Trin. te Knollendam (K.). 
Anthoxanthum Puellii var. nanus Lloyd, op den St. Pietersberg (J. en W. H. Wachter). 
Alopecurus geniculatus m. midae te Rotterdam (K,). 
Agrostis scabra Willd. te Wormerveer (K.), 
Calatnagrostis Epigeios var. demiflora Ledeb. te Bergen (J, en W. H. Wachter). 
.dira caespitosa var. aurea W. et Gr. te Epen (W.). 
Aira capillaris Host. te Ooslerbeek (J, en W. H. Wachter). 
Aira praecox I. aestivalis A. et G. te Oosterbeek (J. en W. H, Wachter). 
Holcus lanatus m. vivipara te Dordrecht (H., K,). 
Avena pubescens var. glabra Fr. op den St. Pietersberg (J. en W. H. Wachter). 
Stipa hyalina Nees te Wormerveer (K.). 
Poa nemoralis var. coarctata Gaud. Canne bij Maastricht (W.). 
Bromus sterilis var. pubescens Kloos te Wormerveer (K.). 
Bromus madritensis var. ciliatus Guss. te Rotterdam (J. en W. H. Wachter). 
Lolium Siculum Pari. te Wormerveer (J. en W. H. Wachter). 
Hordeum chilensc Brogn. te Wormerveer (K.), 
Aegüops cylindrica var. pubescens Kloos te Wormerveer (K.). 
Orchis incarnata var. serotina Hausskn. te Bergen (G. Sipkes). 
Orchis incarnata var. subfoliosus M. Schxdze te Bloemendaal (C. Sipkes), 
Rumex aquaticus X obtusifolius te Gorinchem en Sleeuwijk (H. en B. H. Danser). 
Rumex crispus X obtusifolius in den vorm agrestis op vele plaatsen, in den vorm 

sitwcs/Hs Rechinger te Sleeuwijk en Gorinchem (H, en B. H, Danser), 
Rumex odontocarpus x maritiwMs te Rotterdam (B, H. Denser, 1912). 
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Rumex maritimus x sanguineus te Rotterdam (B. II. Danser, 1910 en 1911). 
Rumex dental us f., te Wormerveer (K.). 
Polygonum puleheUum Loisl. te Gorinchem (II.). 
Polygonum ramosissimum Michx. te Rotterdam 1900 (J. en W. 11, Wachter). 
Polygonum, serrutatum Lag. var. saiicifolius Boiss. te Rotterdam 1906 (J, en W. Il, Wachter). 
Chenopodium hircinum Schrad. te Rotterdam (J. en W. H. Wachter). 
Chenopodium lepiophyllum Nutt. te Vlaardinuen (1903), Rotterdam (1906), Wormerveer 

(K. 1914), Sittard (W. 1914). 
Chenopodium lepiophyllum var. oblongifolium S. Wals. te Rotterdam (.1 en W. H, Wachter). 
Chenopodium album var. eu-album f. glonierulosum Rchb. te Wormerveer (K.). 
Chenopodium album var. pseudopulifolium te Wormerveer (K.) en te Gorinchem (II.). 
Chenopodium Quinoa Willd. te Nuth (W. 1912), te Gorinchem (H,). 
Amarantus ieflexus var. brevifolius Th. te Wormerveer (K,), 
Amarantus vulgalissimus Spegazz. Ie Wormerveer (K.), ook over hel M te Amsterdam 

(.1, Koornneef), vroeger als A. deflexus opgegeven. 
.4maran/«s vulgalissimus f. iingustifolius Spegazz. en/". spiVofus .S/JCJ/K::. Ie Wormerveer (K.). 
Amarantus deflexus x vulgalissimus moet in plaats van A. gracilis in U. L. .V., 1913, p. 549, 

komen, te Wormerveer (K, 1913). 
Amarantus Quitensis H. B. K. te Amsterdam over het IJ (.1. Koornneef 1906). 
Amarantus Quitensis f. rufeicem Thell, te Wormerveer (K.). 
Amarantus retroflexus var. Deltiet Richler et Loret te Amsterdam over het 1,1 (J, Koorn

neef 1906). 
Amarantus spinosus L. te Wormerveer (K.). 
Cerastium urmorale M. B. in D.L.N. 17, 1912, blz. 404, Opgegeven als C. brachypetalum van 

het Huis Ier Heide. 
Silene Czcreii Baumg. te Rotterdam 1909 (J, en W. II, Wachter), Ie Sittard (W.) en te 

Wormerveer (K.), 
Portulaca pilosa L. te Rotterdam (J, en W. 11. Wachter). 
Curdamiue )>ralciisis mr. fragilis Degl. te Jalteek (Beckers) en te Oude Beek (Z. L.) (W, 1914), 
Sisymbrium austriaeum var. eontortum llouy. Aangevoerd Ie Eijsden en Sittard (W.). 
Brassica junoea Coss. te Wormerveer (J. en W. 11. Wachter). 
Lepidium bonarieuse L. te Wormerveer (,l. en W. II. Wachter). 
Lepidium fidi/cinum Godr. te Rotterdam (J. en W, H. Wachter). 
Lepidium Draba var. subintegrifolia Mich, te «otterdam (J, en W, il, Wachler). 
Lepidium densiflorum Schrad. te Rotterdam (.1. en W. II. Wachter). 
.Malva iwrlicillata L. Aangevoerd te Sittard (W-J. 
Malva moscliala K. latisecta Celak. te Driebergen (Hutter), 
Lavatera Ihuringiaca L. te Leijduin (aangevoerd) (C Sipkes). 
Trachysprrmum copticum Lk. (Umbelliferen) te Wormerveer (K.). 
Lpiliibium parviflorum X roseum te Amsterdam (.1. en W. II. Wachter). 
Ruhus playenirolasius Maximiv. te Hilversum (L. Rijnveld). 
Potentilla supina vorm limosa Boenng. te Deli'lshaven (J, D. Dorgelo). 
Potentilla recta B. fallacina Blocki te Maastricht (AV,), 
Medicago scuiellala All. te Maastricht (W.), 
Medirago laciniata All. te Sittard (W.). 
Trifolium parviflorum Klirh. te Wormerveer (K.). 
Vicia picla Fisrh. el Mey. te Rotterdam (J. en W, II. Wachter). 
Lalhyrus ciccra L. in 1). L. N., 1913, p. 526, opgegeven als L, Gorgoni Pari. te Gorinchem 

(H., K.) en te Rotterdam (J, D. Dorgelo), 
Anehusa ortentolts Rich, te Rotterdam (J. en W. II, Wachter). 
Solanum pygmaeum Cav. te Wormerveer (K.). 
Solanum nitidibaccatum Bitter opgegeven in IK L. N, 1913, p. 550, als Solanum villosum 

Ie Wormerveer (K,). 
Solanum sisymbriifolium Lmk. te Wormerveer (K,), 
VcrbascMm blaltarioides Lmk. te Wormerveer (KA 
Verbascum creuulifolium Boiss. te Vlaardingcn 1903 (.1, en W, II. Wachter), 
llidcus bipinnatus L. te Wormerveer (K,), 
.\nlliemis coin L. te Gorinchem (II., K,). 
Amteydus davatus Pers. te Rotterdam 1!K)3 (J. en W. II. Wachter). 
Heliaulhus debüit Null, te Vlaardingen 1903 (.1. en W. H. Wachter) en Ie Hotlerdam 

(J, en W. H. Wachter) (K,), 
Hclianthus giganteus L. in f). L. N., 1913, p, 550, opgenomen als H, tuberosus te Wor

merveer (K,), 
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Grindelia squarrosa Dun. te Amsterdam (G, H. H. Zandvoort), 
Schkiihria advena Thellang te Wormerveer (K,), 
Schktihria pinnata O. Kuntze te Wormervoer (K.), 
Spilanthes decurnbens f. macropoda A. H. Moore in D. L. JV., 1913, p, 526, opgegeven als 

S. repens, te Wormerveer /K,). 
Centaurea arnara L. te Rotterdam (K,). 
Lactuca perennis L. te Sittard (II.), H, IIEUKELS. 

LITERATUUROVERZICHT. 
No. 39. 

Ik heb de vastf overtuiging, dat iedere groote voor
uitgang in de ware natuurkennis een onmiddellijken 
of middellijken overeenkomstigen vooruitgang in het 
gemoeds- en zedeleven van den mensch met zich mede-
voert. Prof. HAECKEL. 

Alleen is dit echter mogelijk, wanneer elke natuurvorsclier zich er niet mee vergenoegt 
een goede specialist te zijn, maar levens een groot Bioloog te worden, die alléén daarom 
specialistische onderzoekingen uitvoert om zijn grondideaal: een natuurkenner met univer-
seele begrippen, dichterbij te komen, en de gevolgen van die eindelijk verkregen hoogere 
gezichtspunten in al zijn handelingen, in heel zijn levensstreven in zijn totale wereldblik laat 
merken. Dat is 't, wat een groot natuurvorsclier moet kenmerken; zoo iemand staat tot een 
gewoon specialist als een professor tegenover een onderwijzer; als hooger tegenover lager 
onderwijs. Het is juist dat ook, wat Haeckel groot heeft gemaakt, wat Fabre beroemd heeft 
doen worden buiten don engen kring van entomologen alleen. Zooals Dr. Legros het van 
Fabre zegt: «Fabre laat ons het nauwe en intieme verband der dingen zien, toont ons de 
universeele harmonie, die zoo fijn en hecht zich spint tusschen alle bestaande wezens, even
goed in 't kleine natuurstukje om ons heen als in het immense natuurgeheel. Die poëzie 
vonkelt als een verborgen edelsteen tusschen de gewoonste dingen in, als we ze maar weten 
te vinden. Maar daarvoor is het. niet genoeg om te beschouwen en te weten, men moet een 
obsorvatie-wwijr, een waarnemingst/ra»;; bezitten. Deze gave van waarnemen is een waarlijke 
functie van die soort intelligentie, diè altijd op de sprong zit, voortdurend beheerschjt dooi
de behoefte om onafgebroken tot aan de laatst-loegankelijke waarheid door te vorschen, 
zonder iets voorbij te laten gaan, gewend om iedere vraag door een nieuw »waarom« te 
laten volgen, totdat men tegen den granielmuur van het »totaal« onverklaarbare stoot. Men 
moet tevens een vurige liefde bezitten, die zich aan alles vasthecht, want men dringt nog 
dieper met het hart dan met de rede door in de geheimenissen der dingen, zegt Toussenel, 
en men leert slechts door intuïtie inzien, wat werkelijk »het leven» is, voegt de diep-kijkende 
Bergson er aan toe. Het intellect moet de dienstbare van het gevoel zijn, van de intuïtie, van 
die primitieve, mysterieuse, instinctieve gave, die alleen groote natuurvorschers kan doen 
ontstaan zooals Fabre, die alleen groote historici maakt zooals Michelet, groote medici voort
brengt zooals Boerhave of Bretonneau». (La vie de Fabre). 

Het is juist ook düt, wal onze Heimans bekend deed worden en bemind deed zijn en 
zooveel volgelingen deed krijgen. Het is dikt, wat zijn boek: «Uit ons krijtland» tot een 
onvergankelijk Nederlandsch bezit deed worden. Velen, die misschien veel knapper en 
beroemder waren dan hij, kunnen hem dat onmogelijk nadoen. Dat is een zaak van persoon
lijkheid, lichamelijke gesteldheid, gevoelsleven. Hy was immers ook de man, die zooveel 
gedaan heeft om de menschen te wijzen op alle samenhang in de natuur, en de Biocoenosen 
begrijpelijk maakte voor die ouderwelsche werkers, die uit zich zelf die broedere natuur
paden nooit zouden bewandeld hebben, omdat hun gedachtenleven te beperkt, hun interessen 
te bekrompen, hun kijk te belemmerd was. En dit hoogere had Heimans nooit ontvangen 
van zijn milieu, zooals zijn milieu het door hem kreeg, maar hij had het door eigen drang: 
hij stak boven zijn milieu uit in innerlijken drang. Zoo ziet men hoe waar het is, wat 
Dr. Legros zegt van den waren natuurvórscher. Het zuivere intellect komt hierbij op den 
achtergrond. Men kan zich héél goed menschen denken die «wetenscbappelijka (zooals dal 
dan in den omgangsterm heet) veel hooger stonden dan hij, en die als »naluurvorscher<i, 
als «Bioloog», als natuurprediker toch lang niet zooveel hebben beteekend, en ook nooit 
zooveel school hebben gemaakt. Dit brengt mij op een mooie passage in een der eerste 
hoofdstukken van het onlangs aangekondigde reusachtige 2de deel van Hesse—Doflein, aan
gaande de samenhang in de natuur: «De Gopepoden (kleine kreeften) zijn hoofdzakelijk 
omnivore dieren. Zij eten algen, bakteriën, infusiediertjes, raderdiertjes, en vaak ook het 
stuifmeel der coniferen dat soms in ontzettende massa's de oppervlakte van het water be-


