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Nooit kunnen wij het Westland bezoeken, of onze gedachten gaan

uit naar Dr J. E. van der Trappen (die ongeveer een eeuw geleden
geneesheer te Naaldwijk was) en zijn geheimzinnige „Flora West-

landica”. Met recht mag hier van geheimzinnig worden gesproken,
want nooit is ons in de vele jaren, dat wij ons voor de werken over

de Nederlandse Flora interesseren, een ex. in handen gekomen.
Er bestond dus alle grond aan te nemen, dat dit werk het niet verder

dan tot manuskript had gebracht, welk manuskript door F. W. van

Eeden genoemd wordt in zijn artikel: „Lijst der Planten, die in de

Nederlandsche Duinstreken gevonden zijn”, verschenen in het

Ned. Kr. Archief, ze Serie, Deel I, vierde stuk (1874). Van Eeden

noemt daar een „Flora Westlandica; handschrift van de Flora van

Naaldwijk en Omstreken, mij welwillend afgestaan door den heer

Dr. J. E. van der Trappen”; tegelijk met een ander manuskript,
dat nog steeds onze nieuwsgierigheid prikkelt, zodat we uiterst

dankbaar zullen zijn voor elke inlichting, die men ons hierover zal

kunnen verstrekken: „Flora van Brielle en Omstreken, voornamelijk
van de duinen van Voorne, gedurende een tweejarig verblijf aldaar

samengesteld door den heer M. W. Beijerinck, met raadpleging
van den heer Huisman te Brielle, en mij in handschrift afgestaan”.

Dit alles kwam ons weer voor de geest, toen we in de Algemeene
Konst- en Letterbode voor 1851, Deel II p. 175 lazen, dat Dr J. E.

VAN der Trappen te Naaldwijk zijn herbarium te koop aanbood

voor fl. 75. De omschrijving zag er aanlokkelik genoeg uit, en, waar

de Ned. Bot. Ver. toen al verschillende leden telde, die heus niet

op een paar dubbeltjes keken, als het om iets van belang voor de

vaderlandse flora ging, verbaasde het ons zeer, dat de aanbieding

geen sukses had. Immers in hetzelfde blad, dat voor een aantal

leden geen onbekende periodiek moet zijn geweest (nam het niet de

verslagen der vergaderingen vrij uitvoerig op?) lezen wij in jaargang
1853, Deel II p. 190:

„Ondergeteekende heeft het voornemen zijn Herbarium, benevens

daarbij beboerendevoorwerpen, ter koop te brengen, bij gelegenheid
der Boekenauctie, welke in de aanstaande maand November plaats
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Gelukkig herinnerden wij ons niet, dat bedoelde „Bijdrage tot

de kennis aan Neerlands Flora” in de biblioteek der Ned. Bot. Ver.

aanwezig is, en vroegen wij deze bij de Rott. Gemeentebibl. aan.

Tot onze vreugde kregen we enige weken later het ex., aanwezig
in de biblioteek der Universiteit Amsterdam, gemerkt 698 C 14.
Het draagt een stempel: „Maatsch. voor Tuinbouw en Plantkunde,

gevestigd 1872”; maar wat het ex. zo belangrijk maakt, is, dat het

zal hebben ten huize van den Heer C. C. van der Hoek, Boekhande-

laar te Leiden.

Het Herbarium bestaat uit:

a. 32 Portefeuilles, bevattende specimina van nagenoeg alle de zigt-
baar bloeijende gewassen onzes vaderlands.

b. 2 Quarto-portefeuilles met inlandsche Musci, Lichenes, Fungi
en (eenige) Algae.

c. 1 Klein-Folio portefeuille met Cryptogamen der Westlandsche

Flora.

Voorts:

d. Eene partij gedroogde Inlandsche Polypori, Daedales, Lycoper-
don en andere Fungi.

e. Een met glas overdekte bak met gedroogde Cryptogamen.

/. Eene verzameling van naar het leven geteekende en gekleurde
platen van Fungi, bevattende, op 72 platen, meer dan 300 Soorten

met opgaaf der groeiplaats van allen, en voor een groot gedeelte
met derzelver juiste benaming.

g. Een pakket inleg- en droogpapier, en een plantenbus met draag-
riem.

Hierop HH kruidkundigen opmerkzaam makende, moge het niet

doelloos geacht worden, dat ik tegelijkertijd mededeel, dat op mijne
lijst van Phanerogamische Planten van het Westland overgeslagen
zijn: Bupleurum tenuissimum L., Deschampsia caespitosa P.B., en

dat de lijst der in het Westland door mij gevonden Plantae Cellulares

met de volgende vermeerderdkan worden (Beide lijsten komen voor

in mijne BIJDRAGE TOT DE KENNIS AAN NEERLANDS

FLORA, ’s Hage, bij A. Kloots & Comp. 1852. De daarin voor-

komende Sclerotium stercorium is mij nader gebleken een zaad-

korrel te zijn misschien van Hippophaë rhamnoides). [Nu volgen
de namen van 49 Fungi, en gaat het verder:] Ook van alle deze vindt

men in mijne, thans te koop aangeboden verzameling of gedroogde
exemplaren óf afbeeldingen, en bovendien een van beide van de

volgende wel gedetermineerde, doch mij twijfelachtig gebleven
Soorten. [Nu volgen de namen van nog 69 Fungi].

Naaldwijk. Augs. 1853. J. E. van der Trappen”.
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doorschoten is met wit papier, waarop veel aantekeningen omtrent

vindplaatsen, hoogstwaarschijnlik door van der Trappen zelf ge-
schreven. Het voorbericht meldt, dat deze Bijdrage „eensdeels be-

staat uit een Naamlijst van Plantgewassen welke in dat gedeelte van

Zuid-Holland voorkomen, dat, — het Westland geheeten — volgende

dorpen omvat: Loosduinen, Monster, Terheide, ’s-Gravenzande,

Naaldwijk, de Lier (gedeeltelijk). Wateringen, Hondsholredijk en

Poeldijk; anderdeels doe ik mededeeling van eenige elders in ons

vaderland door mij waargenomen Planten zoo ten aanzien van der-

zelver verspreiding als van derzelver Variëteiten, en tevens zijn

hierbij eenige aanmerkingen gevoegd, op een en ander wat op mijn

naam in den Prodromus Florae Batavae (vol. I) voorkomt”.

Het tweede gedeelte interesseert ons hier niet; daar staan trouwens

ook geen aanvullingen bij geschreven; het eerste deel hebben wij

overgetypt met de aantekeningen en in de bibl. N.B.V. en Rijks-
herb. geplaatst.

Echter, het raadsel van de „flora Westlandica” is hiermee niet

opgelost, integendeel: reeds een zeer oppervlakkige vergelijking doet

zien, dat de gedrukte bijdrage en de aantekeningen op zeer veel

punten verschillen van de bovengenoemde lijst van VAN Eeden;
dat tal van opgaven niet vertegenwoordigd zijn in de Prodromus

Ed. II, zodat de vraag opkomt, waarom v. d. Trappen niet zijn

Bijdrage met de aantekeningen aan v. Eeden heeft gegeven. En

verder, waarom hebben de floristen het boekske van v. d. Trappen

steeds genegeerd, zoals b.v. Vuyck in zijn proefschrift en in Prodr.

Ed. II? Werd v. D. Trappen niet betrouwbaar geacht? Geheel

onwaarschijnlik is dit niet, gezien het feit, dat de als Sium latifolium

vermelde plant blijkens de aantekening Bupleurum tenuissimum is!

Wie heeft het herbarium gekocht? Waar zijn de tekeningen ge-

bleven?

De aantekeningen hebben betrekking op Phanerogamen zowel als

op Cryptogamen; met behulp van oude stafkaarten zal het niet

moeilik zijn, van een groot aantal opgaven het juiste kwartierhok

vast te stellen, en in ieder geval een meer nauwkeurige bepaling dan

het weinigzeggende „Westland”. Enkele voorbeelden: „Clematis
Vitalba L.: Bij de geweest zijnde Hermitage op Dijkerwaal tusschen

Naaldwijk en ’s Gravezande; Helleborus viridis L.: Slootkant aan

de Oprij-laan van de boerderij ’t Opstal, bij Naaldwijk; Delphinium
Consolida L.: Koornveld bezijde het Wouterswegje onder ’s Grave-

zande; Corydalis solida Sm.; Bosch tusschen Monster en Loos-

duinen; Corydalis claviculata Pers.: Tusschen het hout aan den

straatweg tusschen Monster en Loosduinen” enz. Vooral voor de
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Fungi is dit van belang, daar hier de opgaven van van der Trappen

meer in de Prodromus worden gesiteerd dan bij de Phanerogamen.
Ook heeft van der Trappen verschillende nieuwe vormen beschre-

ven, jammer genoeg voor hem zonder er een naam aan te geven.
Mocht zijn herbarium nog eens voor de dag komen, dan zouden

specialisten met behulp van zijn beschrijvingen gemakkelik kunnen

vaststellen, welke vormen van der Trappen bedoeld heeft.

Ruim een eeuw geleden en vroeger bezaten veel liefhebbers porte-
feuilles met tekeningen, niet alleen van planten, maar ook van

insekten, schelpen e.d. Veel daarvan moet in de musea terecht

gekomen zijn; wij menen te weten, dat Artis er verscheidene bezit,

en van Ooststroom het ons herhaalde malen oude tekeningen zien,

aanwezig in het Rijksherbarium. Het zou zeer de moeite lonen, en

juist nu, waar zoveel ander werk onmogelik is, is het een zeer ge-

schikte tijd daarvoor, indien de beheerders van dergelijke verzame-

lingen opdracht gaven, die kolleksies nader te onderzoeken en de

uitkomsten bekend te maken.


