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Hier volgen enige botanische notities bij het herbarium van 
Elie van Rijckevorsel. 

Pagina 7: Rottestroom Krooswijk 1864
Zeeuws knoopje (Astrantia major)*
tuinviooltje (Viola tricolor c.v. Hortensis) 
klimop (Hedera helix)
lijsterbes (Sorbus aucuparia)
kleine maagdenpalm (Vinca minor)
tuinreseda (Reseda odorata)

Pagina 9: Rottestroom Krooswijk 1864
Net als pagina 7:
tuinviooltje (Viola tricolor c.v. Hortensis)
klimop (Hedera helix)
kleine maagdenpalm (Vinca minor)
tuinreseda (Reseda odorata)
[Daarnaast ook]
madeliefje (Bellis perennis)
buxus of palmboompje (Buxus sempervirens)
een fuchsia (Fuchsia spec.)
De grootbloemige soort is onherkenbaar.

Pagina 11: Tour du Mont Blanc en 
Dauphiné 1870
Vrijwel alles onbekend of onherkenbaar.

Pagina 13: Noorwegen 1872
Vrijwel alles onbekend of onherkenbaar,
behalve een korstmos (Cladonia spec.)

Pagina 15: Sahara 1873, Lago di Como 1874
[Sahara] onbekend
[Lago di Como] een bamboesoort, 
niet nader te determineren

Pagina 17: Stelvio, Finstermunz, Splügen 1875
een vergeet-mij-nietje (Myosotis spec.)
een walstro (Galium spec.)
een astrantia (Astrantia spec.)*

Pagina 19: Pyreneeën 1876 
De dominant aanwezige anjer is wellicht 
Dianthus monspessulanus;
de rest is onbekend of onherkenbaar.

Pagina 21: vier bladen waarvan een uit 
Tyrol 1868
[Rechtsboven:] korstmossen en mogelijk 
blaadjes van een ruit (Thalictrum spec.)
[Rechtsonder:] aartjes van trilgras (Briza spec.);
de rest is onbekend of onherkenbaar.

Pagina 23: Brazilië 1882, en Gurnigel
Braziliaans materiaal onbekend.
Zwitsers materiaal (Gurnigel):
parnassia (Parnassia palustris)*
een ogentroost (Euphrasia spec.)
een gentiaan (Gentiana spec.)

Pagina 25: Spa, Vianden, Diekirch, 
Mullerthal 1880
parnassia (Parnassia palustris)*
een gentiaan (Gentiana spec.)
Verder opvallend veel mossen, waaronder:
een haarmos, incl. sporenkapsel (Polytrichum spec.)
een veenmos (Sphagnum spec.)
een gaffeltandmos (Dicranum spec.)

Pagina 31: Gurnigel, juli/augustus 1882
Opvallend veel herkenbare soorten:
veenpluis (Eriophorum angustifolium)
een anjer (Dianthus spec.)
edelweiss (Leontopodium alpinum)
een rolklaver (Lotus spec.)
een vanilleorchis (Gymnadenia spec. Syn. Nigritella spec.)
Zeeuws knoopje (Astrantia major)*
parnassia (Parnassia palustris)*
een gentiaan (Gentiana spec.)
een kartelblad (Pedicularis spec.)
een alant (Inula spec.)
eenbes (Paris quadrifolia)
een vleugeltjesbloem (Polygala spec.)
een veenmos (Sphagnum spec.)

Pagina 33: Brazilië, Westplein 1883, Bayreuth
struikhei (Calluna vulgaris)
een iep (Ulmus spec.)
mogelijk een blad van geel duizendblad 
(Achillea filipendulina)

Pagina 35
Onbekende varen 
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* De achtergrond van de terugkerende voorkeur van Elie van Rijckevorsel 
voor Parnassia en Astrantia is een studie waard. G Pagina 11: vrijwel alles onbekend of onherkenbaar. (Gemeentearchief Rotterdam)


