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Mededeeling van den heer B. H. Danser
op de vergadering van 6 April 1915.

Dames en Heeren,

Naar aanleiding van de opgave van eenige voor ons

land nieuwe of zeldzame Rumex-bastaarden in de wel

bekende lijsten van den heer H e u k e 1 s in De Levende

Natuur wil ik u hier eenige gedroogde exemplaren laten

zien van Rumex-bastaarden, die door mij in de laatste

jaren gevonden zijn. Mijn doel is: diegenen, die sceptisch

staan tegenover het herkennen van een in het wild ge-

vonden bastaard als zoodanig, de gronden te toonen,

waarop
ik de hier te vertoonen planten als bastaarden

beschouw en tevens u allen er op te wijzen, hoe buiten-

gewoon rijk aan bastaarden het geslacht Rumex moet zijn.

Vooraf wil ik u er op attent maken, dat ik die namen

gebruik, die onder de Nederlandsche floristen gebruikelijk

zijn, zonder daarmee te bedoelen, dat het de juiste zijn.

Mijn persoonlijke meening is, dat verscheidene onzer

Rumex-soorten anders benoemd moesten worden. Daarom

zijn overal auteursnamen weggelaten.

De eenige voor ons land niet zeldzame Rumex- bastaard

is die van Rumex crispus en Rumex obtusifolius, waar-

van ik u hier eenige wat de bloemdekken betreft bijzonder
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Alvorens ik u andere bastaarden vertoon, moet ik u

opmerken, dat ik, in tegenstelling met anderen, genoemden
bastaard vrij eenvormig vond. De verschillen tusschen de

planten heb ik toen terug gebracht tot die verschillen,

die ontstaan door uitwendige omstandigheden. Zoo schrijf
ik het verschil in bloemdekgrootte bij verschillende planten

voor een groot deel toe aan de weersgesteldheid gedurende

den bloei. Sedert ik evenwel van Rumex obtusifolius twee

ondersoorten heb leeren onderscheiden, die ik bij kweeken

standvastig heb bevonden, heb ik gezocht, of ik deze

twee ondersoorten in den bastaard kon terug vinden. Dit

is mij eerst in den zomer van 1914 gelukt, toen ik al om

andere redenen overtuigd was van de bastaardnatuur van

de hier voor u liggende plant. De bastaard namelijk van

Rumex crispus met de minder algemeene ondersoort van

Rumex obtusifolius met kleinere bloemdektanden, drie

bloemdekknobbels en bij rijpheid geelachtige bloemtrossen

is ook veel zeldzamer. Ik vond hem dezen zomer op een

tocht met den heer Henrard in de uiterwaarden bij
Gorkum en Sleeuwijk, waar ook de bastaard met de

andere ondersoort veel groeide. Aan de takken, die ik u

hier vertoon, is goed te zien de invloed van de verschillen

tusschen de ondersoorten van Rumex obtusifolius, welke

ondersoorten ik reeds vroeger eens besprak en vertoonde.

De bastaarden, die ik leerde kennen na dien van Rumex

goed ontwikkelde takken vertoon. Vroeger besprak ik

u dezen bastaard meer in bijzonderheden en ik vertoon

hem u nu slechts in verband met de andere bastaarden.

Zoolang ik niet meer Rumex~ bastaarden kende, heb ik

het voor onwaarschijnlijk gehouden, dat deze plant geen

gewone soort zou zijn. Wel is waar is ze meest bijna,
vaak ook geheel onvruchtbaar en is ze intermediair tusschen

Rumex crispus en Rumex obtusifolius ,
maar ik vond het

onwaarschijnlijk, dat juist de bastaard tusschen deze niet

zeer verwante soorten alleen meer algemeen zou zijn.
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crispus met Rume x obtusifolius, zijn die van Rumex

maritimus met Rumex conglomeratus en van Rumex

maritimus met Rumex sanguineus. Beide zijn bijna

geheel onvruchtbaar. De eerste heeft, zooals u ziet, het

uiterlijk van een groote Rumex conglomeratus, maar

bloemen, die onmiddellijk de verwantschap met Rumex

maritimus verraden. De tweede heeft de houding en vooral

den vorm der bloemkransjes van Rumex sanguineus, maar

heeft overigens meer van Rumex maritimus. Ook deze

planten besprak ik u reeds vroeger en ik heb u toen ver-

teld
,

hoe mij door zaaien der weinige aanwezige vruchten

gebleken is, dat alle de tot nu toe besproken planten wel

bastaarden moeten zijn.

In dien tijd vond ik ook de plant, die ik u hier ver-

toon, den bastaard namelijk van Rumex odontocarpus

met Rumex maritimus, die ook nagenoeg onvruchtbaar

is, maar die ik begrijpelijkerwijs niet als bastaard kon

thuisbrengen, omdat ik Rumex odontocarpus nog niet

kende. Reeds vroeger vertoonde ik u deze plant, maar

eerst later heb ik redenen gevonden voor deze determi-

natie, waarin ik onder meer gesteund ben door verge-

lijking met planten uit 'sRijks Herbarium te Leiden, die

als zoodanig benoemd waren.

Ik wil er hier op wijzen, hoe bij deze en nog te toonen

Rumex-bastaarden de onvruchtbaarheid zich zelden uit in

een armelijk uiterlijk der uitgebloeide bloemtrossen, wat

daardoor komt, dat de meeste looze bloemdekken wel

ontwikkelen, maar op een bepaalde en voor den bastaard

vaak kenmerkende trap van ontwikkeling blijven staan,

terwijl alleen de weinige vruchtdragende bloemdekken hun

volkomen ontwikkeling bereiken, zoodat zij alleen gebruikt

mogen worden ter vergelijking met de bloemdekken der

stamsoorten.

Een grooten steun voor het herkennen van Rumex-

bastaarden heb ik gekregen gedurende den verloopen zomer
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door een kweekproef met Rumex domesticus. In het voor-

jaar van 1913 kreeg ik van den heer Henrard zaad

van een plant van deze soort, door hem wild bij Am-

sterdam gevonden. Hetzelfde voorjaar nog zaaide ik vrij

veel zaden, en al aan de jonge planten merkte ik op, hoe

er verscheidene waren, die flinker groeiden dan de anderen

en hoe er onder waren met dieper hartvormige bladeren.

In het voorjaar van 1914 kon ik door plaatsgebrek maar

vijf planten van het zaaisel uitplanten en ik koos uit de

vele wortels, die toen nagenoeg geen blad hadden, twee

groote en drie kleine om zooveel mogelijk partij te trekken

van de geziene verschillen. Al heel gauw bleek, hoe de

twee groote bijzonder snel groeiden, zoodat ze de andere

drie bijna onder hun bladrozetten verborgen. Verder, dat

de drie verdrukte planten niets anders dan gewone Rumex

domesticus waren, terwijl de twee groote planten van

hen en ook onderling verschilden.

De eene kreeg bij het ontwikkelen van de rozet hoe

langer hoe meer gelijkenis met Rumex obtusifolius, zoodat

ik, toen de stengel begon te ontwikkelen, vreesde dat er

zaad van Rumex obtusifolius tusschen dat van Rumex

domesticus geraakt was. De dunheid der bladeren, een

kenmerk van Rumex domesticus, deed mij vermoeden,

dat ik hier een bastaard kweekte, die ontstaan was

door bestuiving van Rumex domesticus met Rumex

obtusifolius. Dan zou de plant bijna of geheel onvrucht-

baar moeten blijken en de weinige bloemdekken, die ge-

heel ontwikkelden, zouden moeten zijn getand en voorzien

van één knobbel, terwijl de trossen na den bloei rood

moesten aanloopen; in aanmerking genomen, dat de vader-

plant waarschijnlijk zou zijn de meest algemeene ondersoort

van Rumex obtusifolius met één knobbel en groote tanden

aan het bloemdek en bij rijpheid roodachtige trossen.

Deze verwachting is geheel juist gebleken en ik vertoon

u hier takken van dezen gekweekten bastaard.
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De andere groote plant, waarvan u hier ook takken

ziet, had smallere en meer gekroesde bladeren, maar ge-

lijkenis met een andere soort trof mij in den beginne niet.

Toen evenwel deze plant na den bloei ook onvruchtbaar

bleek, drie knobbels op den bloem vertoonde en de kleur

en het uiterlijk sterk aan Rumex crispus deden denken,

twijfelde ik niet, of ik had het geluk gehad een plant uit

te planten, die ontstaan was door bevruchting van Rumex

domesticus met Rumex crispus.

De drie kleinere planten hebben in 1914 niet gebloeid.

Dezen zomer hoop ik evenwel te kunnen uitmaken, of

het werkelijk zuivere Rumex domesticus is.

Ik zou mijn oogen nauwelijks geloofd hebben, als de

heer Henrard zelf niet dezelfde resultaten gekregen

had, bijna geheel onbekend met de mijne. Ook de heer

Henrard zaaide zaad van de door hem gevonden plant,

plantte veel meer planten uit en kreeg twee planten met

diep hartvormige bladeren. Toen ik in het voorjaar van

1914 een bezoek bracht aan zijn tuin, wezen wij elkaar

op deze planten. De zuivere Rumex domesticus bloeide

bij hem in 1914 volop. De twee planten met hartvor-

mige bladeren bleken hetzelfde als mijn bastaard van

Rumex domesticus met Rumex obtusifolius en geheel

onbekend met het feit, dat ik een tweede bastaardplant had,

vond de heer Henrard onder zijn planten twee andere

onvruchtbare, waaraan hij dadelijk zag, dat het bastaarden

van Rumex domesticus en Rumex crispus moesten zijn.

Het volkomen gelijke gedrag van deze planten met de in

het wild gevonden vermoedelijke bastaarden wat betreft de

onvruchtbaarheid, de forschheiden hetintermediaire dereigen-

schappen is mij een reden te meer om aan te nemen, dat de

eerst vermeldeen nog tevermeldenplanten ook bastaardenzijn.

Alle hier volgende bastaarden vond ik op den reeds

vermelden tocht met den heer Henrard door de uiter-

waarden bij en tegenover Gorkum.
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Vooreerst de beroemde Rumex maximus, de bastaard

van Rumex hydrolapathum met Rumex aquaticus, die

zoo opvallend lijkt op Rumex hydrolapathum, alleen voor-

komt waar Rumex aquaticus ook groeit en in bloem en

blad niet opvallend, maar toch onmiskenbaar kenmerken

van de laatstgenoemde soort vertoont. Op het oog lijkt
de plant niet onvruchtbaar, maar bij nader onderzoek

blijkt toch maar hier en daar een vrucht goed ontwikkeld.

Verder een andere bastaard van Rumex aquaticus, tot

nu toe altijd voor onze flora opgegeven als; „Rumex

hydrolapathum X aquaticus, forma subaquaticus". Dat de

plant een bastaard is van Rumex aquaticus is nauwelijks

te betwijfelen als men let op de groote gelijkenis met

deze soort, op de onvruchtbaarheid en op het feit, dat de

plant alleen daar groeit, waar ook Rumex aquaticus ge-

vonden wordt. Voordat ik dezen bastaard had zien

groeien, heb ik mij al afgevraagd, waarom men hem toch

voor een bastaard van Rumex hydrolapathum aanzag. Op
den genoemden meerdaagschen tocht met den heer

Henrard heb ik hem in groote hoeveelhedenzien groeien en

heb ik geen kenmerken gevonden, die ook maar een

Rumex hydrolapathum deden denken. Moeilijk lijkt het

me, met zekerheid te zeggen, op welke andere soort de

plant dan lijkt, zoo overheerschend zijn de eigenschappen

van Rumex aquaticus in haar. Maar de bloemdekken

hebben één knobbel en zijn dikwijls duidelijk getand, terwijl
de bladeren niet gekroesd zijn. Om die reden moet ik

aannemen, dat het de bastaard is van Rumex aquaticus

met Rumex obtusifolius ; wat volgens denheer H e n r a r d,

die de planten veel langer tijd en in veel meer ontwikke-

lingstoestanden heeft waargenomen dan ik, best klopt met

de kleur van de plant tijdens en na den bloei, die veel

op die van Rumex obtusifolius lijkt en zeer verschilt van

de meer fijne tinten van Rumex aquaticus.

Op denzelfden tocht meenen de heer Henrard en ik
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zonder twijfel gevonden te hebben den bastaard van

Rumex crispus met Rumex sanguineus en dien van

Rumex crispus met Rumex conglomeratus, welke planten

ik u hier toon. Beide zijn onvruchtbaar, vertoonen opval-
lend overeenkomst met beide ouders en zijn zoo inter-

mediair als men dat maar van een intermediairen bastaard

verwachten mag.

Bijna even zeker zijn we van de toen gevonden planten,

die ik u hier toon, en die we beschouwen als bastaar-

den van Rumex obtusifolius met Rumex sanguineus

en van Rumex obtusifolius met Rumex conglomeratus.
Alweer zijn beide onvruchtbaar. De eerste vertoont

duidelijk gelijkenis met Rumex sanguineus, maar de plant

is forscher en de ontwikkelde bloemdekken lijken veel op

die van Rumex obtusifolius. De andere gelijkt in houding

veel op Rumex conglomeratus en in bloem veel op deze

en op Rumex obtusifolius. Ofschoon deze plant al zeer

rijp is en voor den niet-kenner zeer onooglijk, zijn de

noodige kenmerken nog best te zien, zooals de bebladering
der trossen, die hier veel hooger doorloopt dan bij den

vorigen bastaard, wat immers een kenmerk is van Rumex

conglomeratus.
Over enkele andere door mij gevonden Rumex-bastaar-

den, vermoedelijk bastaarden van drie soorten, die ik

u trouwens vroeger al eens toonde, wil ik hier niet meer

spreken. Wel wil ik er nog op wijzen, hoe het in ver-

band met het hier besprokene ongegrond en onnoodig is,

soorten als Rumex odontocarpus en Rumex limosus als

bastaarden te beschouwen. In het midden latende of deze

en andere planten oorspronkelijk als bastaard kunnen zijn

ontstaan, zeker is het, dat deze Rumices met alle recht

soorten mogen worden genoemd, daar ze niet minder

vruchtbaar zijn dan andere en volkomen standvastig zijn

bij uitzaaien.

Rumex odontocarpus vertoont wel overeenkomst met
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Rumex crispus, Rumex obtusifolius en Rumex maritimus

of Rumex limosus, maar intermediair tusschen twee van

deze kan de plant niet genoemd worden. Bovendien:

waarom zou de plant juist alleen aangevoerd voorkomen

en niet, waar de genoemde soorten in groote hoeveelheden

dooreen groeien?

Evenmin is er reden om Rumex limosus een bastaard

te noemen. Zeker is deze plant in een deel der kenmerken

intermediair tusschen Rumex maritimus en Rumex con-

glomeratus, maar in andere kenmerken, bijvoorbeeld in

bladvorm, niet en behalve dit gedeeltelijk intermediair zijn

zou ik geen grond weten voor de veronderstelling, dat

Rumex limosus een bastaard is. Bovendien is er nog een

argument tegen deze aanname, namelijk het bestaan van

een onvruchtbaren bastaard van Rumex maritimus met

Rumex conglomeratus, welke plant ik u straks vertoonde.

Tenslotte beveel ik de Rumices en vooral de Rumex-

bastaarden in uw aller belangstelling aan en verklaar ik

mij bereid anderen behulpzaam te zijn bij het nader leeren

kennen van deze planten.
Ik heb gezegd.


