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ENKELE AANGEVOERDE COMPOSIETEN. 
IV. 

STER LINDLEYANUS T. en G. De eenige echte indigeen onder de 
Nederlandsche asters is wel Aster Tripolium L., dezulteofzeeaster, 
tevens eenige eenjarige, uitgezonderd dan de vele soorten en vormen, 
die, gewoonlijk „zomerasters" genoemd, als eenjarige sierbloemen 
in tuinen zeer veel gekweekt worden. Alle andere asters, die in 

ons land in het wild werden aangetroffen, zijn overblijvend, en moeten bescbouwd 
worden als verwilderde sierplanten. Om hun mooien, rijken, en zeer laat in het 
jaar vallenden bloei en omdat zij zoo uiterst gemakkelijk te kweeken zijn, behooren 
zij tot de meest gewilde tuinplanten. Onder den gemeenschappelijken naam van 
„herfstasters" schuilen een zeer groot aantal soorten en vormen, die vrij zeker 
voor een belangrijk gedeelte kruisingsprodukten zijn. De stamplanten komen 
vermoedelijk zoo goed als alle uit Noord-Amerika. Af en toe ontvluchten deze 
tuinplanten uit de kuituur; een klein stukje wortelstok op een vuilnishoop 
geworpen, of door het water ergens aangespoeld, is voldoende; en een plant, die 
zich eenmaal heeft vastgelegd, breidt zich zelfs, onder de ongunstigste omstandig
heden, vrij sterk uit. Zoo handhaaft b. v. Aster lanceolatus Willd ( = A. salidfolius 
Lam. aas A. bellidiflorus Willd. = A. simplex Willd. = A. praealtus Poir. = 
A. frutetortim Wimm. = A. Lamarckianus A. en G. = A. leucanthemus Auct. = 
A. paniculatus Gray) zich in de omgeving van Dordrecht op verschillende plaatsen 
tusschen het riet langs de rivier, een plaats waar maar heel weinig planten den 
strijd om het bestaan kunnen volhouden. Ook is hier een rijke astervegetatie 
tusschen de bazaltblokken van de glooiing langs de Dordtsche kil. Evenzoo vindt 
men in de Gorkumsche grienden op meerdere plaatsen Aster Tradescanti L. 
( = A. parviflorus Nees. = A. fragilis Willd. = A. leucanthemus Desf. — A. artemi-
siiflorus Poir. = A. miser Ait. = A. dracunculoides Willd.) in groote hoeveel
heden. Daar schijnt A. lanceolatus echter te ontbreken. Hoewel de planten op 
zulke standplaatsen ver van eenige menschelijke woning geheel het karakter 
van indigenen hebben aangenomen, moeten zij toch als vreemdelingen beschouwd 
worden. Men noemt zulke planten wel neophyten. Wel eigenaardig is het, dat 
beide genoemde soorten, in den vorm, waarin zij hier in 't land en ook elders 
in West-Europa vrij veelvuldig verwilderd voorkomen, uit Amerika zelf niet 
bekend zijn. Het komt trouwens vaker voor, dat aangevoerde planten in hun 
nieuwe omgeving een min of meer gewijzigden vorm aannemen. Zoo schreef 
Dr. Goethart te Leiden mij, dat exemplaren van Cuscuta Gronovii, die ik te 
Willige Langerak op het eiland de Bol in de Lek verzamelde, beter met de in 
Duitschland aangevoerd waargenomen „Weidenwürger" — een zeer toepasselijke 
naam — overeenkomen, dan met Amerikaansche exemplaren. Zie ook de 
opmerking hieronder bij Gnaphalium purpureum. 
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Het geslacht Aster 
telt volgens Hegi 
ongeveer 630 „soor
ten" en is een kritiek 
geslacht; het groot 
aantal namen voor 
dezelfde soort wijst 
hier al op. Evenals 
bij andere dergelijke 
geslachten, zooals 
Rosa, Rubus, Hiera-
cium enz., kan men 
vaak niet van scherp 
gescheiden soorten 
spreken. Men treft 
in de natuur een 
reeks van vormen 
en typen aan, die 
geleidelijk van de eene 
soort in de andere 
overgaan. Men zij dan 
ook zeer voorzichtig 
met deze fijnere onder
scheiding. Ik verza
melde van verschil
lende standplaatsen 
hier in de omgeving 
exemplaren van 
A. lanceolatus, die 
in het herbarium 
werkelijk opvallend 
verschillen wat blad-
vorm en -grootte, 
bloemgrootte, vorm 
en stand der omwind-
selbladen enz. betreft. 
Later heb ik van 'n 
Stal verschi l lende 
vindplaatsen planten 
in mijn tuintje over
gebracht en verder 
gekweekt met het 
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gevolg, dat er zoo goed als geen merkbaar verschil meer tusschen te zien was. 
Exemplaren van A. Tradescanti uit Gorkum en uit de omgeving van Maastricht 
blijven echter constant verschillen. De laatste is aanmerkelijk grooter van bloem 
dan de eerste. 

Wat nu Aster Lindleyanus betreft, lijkt het mij onwaarschijnlijk, dat het 
exemplaar, dat ik in Augustus 1915 te Deventer vond, een verwilderde cultuur
plant zou zijn, hoewel deze soort door Dr. Thelking als een van de bekendste 

Fig. 2. <». Zaad van Gnaphalium nliginosum; b. Gnaphalium purpureum; 
plm. 40 X vergroot. 

cultuurasters wordt opgegeven. Ik verzamelde de plant nl. op het terrein bij de 
meelfabriek, waar zij tusschen allerlei andere adventieven groeide, zoodat het 
veeleer aan te nemen is, dat zij daar, evenals die andere, opgeslagen is uit zaad, 
dat als verontreiniging tusschen het amerikaansche graan aangevoerd is. 

De soort kan gemakkelijk in de determinatietabellen onzer flora's opgenomen 
worden. Daar zij gestoelde, hartvormige wortelbladen en onderste stengelbladen 
heeft, die naar boven langzamerhand in zittende, lancetvormige overgaan, wordt 
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zij met A. corymbosus van alle andere inlandsche soorten gescheiden. Maar 
A. corymbosus behoort tot de groep Biotia (D. C.) T. en G. die zich kenmerkt 
door omwindselbladen, die regelmatig dakpansgewijs, dicht aaneengedrukt liggen 
en stomp zijn, zonder groene punt, terwijl A. Lindleyanus tot de groep PJu-aster 
Gray hoort, met omwindselbladen, die een groenen, meest spitsen, top hebben en 
gewoonlijk losser liggen. (Ik moet intusschen opmerken, dat het voor mij lang 
niet zeker is, of de inlandsche planten, die tot A. corymbosus gebracht zijn, 
wel tot die soort behooren, dan wel of zij, althans ten deele niet A. macrophyllus 
zijn. Te gelegener tijd hoop ik hierop, en op nog enkele andere aangevoerde 
asters, terug te komen). 

De fig. 1 geeft een algemeen beeld van de plant. Hieraan valt vooral de 
eigenaardige ijle bloeiwijze op, die op zeer verschillende hoogte tegelijk bloeit. 
De bloemen zijn vrij groot, tot 21/2 cM. breed, blauw violet met geel hart, dat 
bij oudere bloemen bruinrood-achtig wordt. Het is verreweg de vroegste bloeier 
onder onze asters. De Amerikaansche flora geeft als bloeitijd Aug.—Oct., maar 
mijn plant bloeit reeds volop in het midden van Juli. 

GNAPHALIUM PURPUREUM L. uit Noord-Amerika is reeds in 1898 te 
Apeldoorn aangevoerd met zaad uit Noord California. Ik vond in 1914 te 
Wormerveer bij een meelfabriek enkele exemplaren, die ik eerst ten onrechte als 
Gn. undulatum L. determineerde. Een exemplaar in het herbarium van Dr. A. de 
Wever, te Nuth, dat hij in 1915 bij een graanmagazijn te Sittard verzamelde, 
behoort m. i. ook zeker tot Gn. purpureum. 

Bij mijn planten schreef Dr. Thellung, dat zij meer lijken op exemplaren van 
Nieuw Caledonië- en de Hawai-eilanden, waar zij vermoedelijk aangevoerd zijn, 
dan op de Amerikaansche. De plant van De Wever houdt Dr. Thellung voor een 
vorm van Gn. uliginosum. Hij schrijft er echter bij, dat de meer aarvormige 
bloeiwijze aan Gn. purpureum doet denken. Nu zijn echter zoowel bij de Wormer-
veersche als bij de Sittardsche planten de zaden (bij sterke vergrooting gezien) 
ruw van oppervlak en het vruchtpluis valt in z'n geheel af doordat de haartjes 
aan den voet tot een ring verbonden zijn. Dit zijn kenmerken van Gn.purpureum, 
fig. 2b. Bij onze Gn. uliginosum zijn integendeel de vruchten glad en bestaat 
het pappus uit afzonderlijke losse haartjes, die ook minder gauw afvallen, flg. 2a. 
In algemeenen habitus komen de soorten sterk overeen. 
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