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Aanteekeningen

op den Prodromus Florae Batavae.

N°.

53. Caltha palustris L., bloeit vaak tweemaal

’s jaars: in April en Mei en wederom

in Augustus en September.
55. Corydalis claviculata DC., groeit langs

de geheele Yeluwe enz., aan wallen

en onder hakhout.
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Uij Hatlem, Nunspeel, Harderwijk (me-

nigvuldig), Nijkerk, Amersfoort; ook

bij Rijzenburg enz.

1GI. Lychnis diurna Sibtii,, bij Harderwijk,

Nijkerk, Amersfoort; niet zeldzaam.

109. Lepigonum rubrum Waiilbg., langs de

Vcluwe vrij algemeen : bij Oldcnbroek,
180. Stellaria Holostea L., bij Haltcm, Har-

derwijk, algemeen om Amersfoort,

op Cbartroyse bij Utrecht.

182. Stellaria graminea L., bij Harderwijk,

Nijkerk, Amersfoort, Utrecht.

201. Malva vulgaris Fries, bij Kampen, Zalk,

Nunspcet, Amersfoort en veelvuldig
om Utrecht.

254. Rbamnus Frangula L., tusschen hakhout

langs de geheelo Vcluwe, enz.

Rij Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Amers-

foort.

Rij Zeist, Rijzenburg, enz.

255, Ulex europaeus L., op dorre heidegron-
den bij Arnhem, tusschen Amersfoort,
Lensden en Woudenbergnietzeldzaam.

250. Sarothamnus vulgaris Wihm., langs de

Vcluwe vrij algemeen: bij Ha Item, Har-

derwijk, menigvuldig bij Amersfoort.

Ook bij Zeist en Rijzenburg.
257, Genista pilosa L., Schijnt veel zeldza-

mer dan G. anglica L,
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Ik vond deze soort bij Harderwijk en

tusschen Hoevelaken en Nijkerk.
240. Genista anglica L., In den Prodromus

wordt als grocipl. o. a. Kampen op-

gegeven. Zij is door mij daar nim-

mer aangelroffen en betwijfel ik ook

zeer, dat zij in de omstreken dier

plaats voorkomt, waar heidegrond ge-

heel ontbreekt.

Zij is niet zeldzaam bij Harderwijk, Lcu-

veren, Nijkerk, Amersfoort, enz.

257. Trifolium arvense L., op vele plaatsen
om Harderwijk, Amersfoort, enz.

205, Trifolium filiforme L., bij Kampen,

Zwolle, Harderwijk, Nijkerk, Amers-

foort, Utrecht enz., hier en daar vrij

menigvuldig.
275. Ornithopus perpusillus L., Langs de

geheelc Veluwe enz.

Bij Hattem, Harderwijk, Nijkerk, al-

gemeen om Amersfoort.

Bij Rijzenburg, Zeist, enz,

In den Prodromus wordt als grocipl.
ook »Kampen” opgegeven, door mij
aldaar niet gevonden.

295. Lathyrus latifolius L.

Is dit L. platyphyllus Retz — L. lati-

folius L. Flor. Suec. of wel L. lati-

folius L. Spec, plant. Ed. II ?
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De eerstgenoemde groeit in noordelijk

Duitschland, Denemarken, Zweden,

Frankrijk enz., terwijl de laatste al-

leen in liet zuidelijk Europa voor-

komt. (Zie C. F. Ntuiank, Sylloge
Florae Europaeae, pag. 304.)

589. Sedum purpurascens Koch, bij Hattem,

Harderwijk, Amersfoort; op Char-

troyse bij Utrecht.

409. Hydrocotyle vulgaris L. bij Harderwijk,

Nijkerk, Amersfoort, Zeist, Rijzen-

burg.
440. Heracleum spondylium L. als groei-

plaats wordt opgogeven beschaduwde

gronden. In de omstreken van Kam-

pen komt deze plant aan alle wegen

en aan dijken voor, en zeer menig-
vuldig aan don dijk tusschen Kam-

pen en Elburg, waar volstrekt geene
hoornen staan.

462. Hedera helix L, algemeen hij Doorn-

spijk, Nunspeet en in Hulshorst hij
Harderwijk, aan donkere slootwallen,
tusschen hakhout enz.

Ook hij Nijkerk, Amersfoort enz.

496. Knaulia arvensis Coült. hij Elburg,
Doornspijk, Amersfoort.

409. EupatoriumcannabinumL.hij Oldenhroek,
Elburg, Doornspijk, menigvuldig in
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Hulshorst bij Harderwijk, Nijkerk enz.

520. Filago minima Fries bij Elburg, Harder-

wijk, Nij kerk, Amersfoort, Zeist enz,

597. Hypochocris radicata L. Groeit ook bij

Hattem, Harderwijk, Nijkerk, Amers-

foort, Utrecht enz.

599. Taraxacurn officinale Wigg. Schijnt
tweemaal ’sjaars te bloeijen : in April,
Mei en in den herfst.

025. Hieracium umbellatum L. Algemeen in

heideslreken bij Harderwijk, Nijkerk,
Amersfoort enz.

(Ho. Vaccinium Myrtillus L. Algemeen in de

bosschen
op

de Veluwe, vanwaar de

vruchten in grootc hoeveelheden, onder

den naam van Dlaauwbessen, hier en

daar worden aangevoerd.
710. Digitalis purpurea L. Als groeiplaats is

in den Prodr. opgegevon » Zalk, Herb,

Hcyn.” Door mij aldaar nimmer aan-

getroffen.
719. Linaria cymbalaria Mill. Aan oude

muren te Zwolle, Arnhem en vooral

menigvuldig te Utrecht,

747. Orobanche Rapum Tiiüill. Als groei-

plaats is opgogeven «Kampen? Herb.

Heyn.” Zeer betwijfel ik, dat deze

soort bij Kampen voorkomt, daar de

plant, waarop zij parasitisch groeit,



303

N».

namelijk Sarothamnus vulgaris, al-

daar niet gevonden wordt.

757. Melampyrura pratense L. In alle bosch-

achtige streken langs de Veluwe:

I)v. bij Haltem, Oldenbroek, Nun-

speet. Harderwijk, Nijkerk, Amers-

foort; hier en daar menigvuldig.
758. Pedicularis sylvatica L. bij Harder-

wijk, Nijkerk, Amersfoort, Rijzen-

burg enz.

1146, Carex remota L. bij Oldenbroek, Har-

derwijk, Nijkerk, Amersfoort en

Utrecht.

1222. Aira flexuosa L. algemeen langs de

Veluwe.

Bij Haltem, Harderwijk, Nijkerk,
Amersfoort enz.

1255. Avena caryophyllea Wigg. bij Zwolle,

Harderwijk, Nijkerk, Amersfoort enz.

(In hel werk Sijllogc Florae Euro-

paeae, pag. 422 wordt, als in Ne-

derland groeijende, opgegeven Gly-
ceria plicata Fries. In den Pro-

dromus wordt van deze soort geene

melding gemaakt.)
1257. Molinia coerulea Moncii. Algemeen

langs de Veluwe enz.

Elburg, Harderwijk, Amersfoort; ook

bij Zeist, Rijzenburg enz.
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De Heer van Hennekeler brengt Ier tafel

ecne belangrijke collectie lagere Fungi, door

hem op Walcheren verzameld, en staat deze

voor het Herbarium der Yereeniging af.

De Heer Kbaepelien vertoont eene verza-

meling van gedroogde planten, meest Phanc-

rogamen, door hem zclven bijeengcbragt in

Pensylvanië en Carolina, gedurende zijn ver-

blijf in die streken in 1859.

De Heer C. Burgersdijk brengt ter tafel

eene naamlijst van planten, door hem verza-

meld bij Bergen op Zoom, en verklaart zich

bereid die planten zelve voor het Herbarium

der Yereeniging in te zenden.

De Secretaris biedt ter bezigliging aan eene

verzameling van gedroogde inlandschc planten,
denzclfden morgen ingezonden door den Heer

L. II. Buse, en moetende strekken ter aan-

vulling van het Herbarium der Yereeniging.
Daar gene wetenschappelijke medcdcelingen

meer aan de orde zijn, vraagt de Heer van

ben Bosch het woord en wel om zich te ver-

ontschuldigen, niet in slaat te zijn, zijne op

de vorige vergadering toegezegdc bijdrage over

de Vigneac heterostachyae te leveren. Hij

verklaart dat de oorzaak van het thans door

hom geploegde verzuim gelegen is in gebrek
aan ondersteuning. Alleen de Heer Areleven

had hom bouwstoffen tot die bijdrage doen loc-

knmen. Hij verklaart zich echter nogmaals
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bereid, zijne op de vergadering van 1859 ge-

dane belofte na Ie komen, indien namelijk

zijne medeleden hem daartoe door de toezen-

ding der bedoelde Carices uil hunne herbaria

in staat willen stellen.

Hierna herinnert do lieer van den Bosch,
dal eenige jaren geleden (verslag 1852) door

bot Bestuur aan de orde gesteld werden de

vragen: «behoort eeno Iconographie onzer Flora

»lot de laak dezer vereeniging?” en »is hel

«wenschelijk, dat zij in beginsel door haar

«worde aanvaard?” dat, na zorgvuldige over-

weging, beide vragen toestemmend werden be-

antwoord, terwijl echter tevens besloten werd,
dat voor als nog een gunstiger tijdstip tot

uitvoering dier laak behoorde afgewacht te

worden. Dit besluit steunde destijds op de

erkentenis van ongenoegzame voorbereiding en

ontoereikende hulpmiddelen. Naar sprekers
mcening zijn die beide bezwaren thans, zoo

al niet geheel, dan toch in zoo verre over-

wonnen, dat de vraag, of het tegenwoordig
tijdstip niet gunstig moet worden geacht, om

lot de volvoering der, in beginsel reeds des-

tijds aanvaarde, taak over te gaan, niet onge-

past is. De vergadering beaamt eenparig dit

gevoelen en neemt het besluit, dat zoo spoe-

dig doenlijk tot de uitgave eencr Iconographie
onzer Flora zal worden overgegaan, terwijl zij
tevens verklaart zich te vereenigen met hel
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gevoelen, dal dil werk, zal liet aan de eischeir

der wetenschap voldoen, slechts hij uitzonde-

ring, b. v. voor nog niet afgeheelde soorten,

habitusliguren, maar daarentegen naauwkeu-

rige analysen van bloem, vrucht, enz. der

inlandsche planten moet bevatten. In verband

met het straks genomen besluit betrekkelijk
de uitgave der Flora en met de magtiging tot

aanvraag eener subsidie, aan het Bestuur ver-

strekt, neemt spreker op zich, om in den

loop van hel volgend jaar de bewerking der

Thalamiflorae aan te vangen en in de aan-

slaande vergadering eene proeve dier bewer-

king, wat zoowel den tekst, als de afbeeldin-

gen betreft, over te leggen.
Door hetzelfde lid wordt voorgcstcld, dat de

vergadering het Bestuur magligc, om te trach-

ten onder de corresponderende leden iemand

te vinden geschikt en genegen, om hel nog

ontbrekend gedeelte van hot laatste stuk van

den Prodromus aan te vullen. Hij dringt dit

voorstel aan door de overweging, dat wijlen

Dr. Molkenboeh de bewerking daarvan had

op zich genomen en dat na zijnen dood niet

gebleken is, dat een der werkende leden zich

met de lagere fungi bezig houdt, terwijl in

het Herbarium der vereeniging eene zeer aan-

zienlijke verzameling aanwezig is. De verga-

dering neemt dit voorstel aan en magtigt het

Bestuur, om die verzameling aan een of meer
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corresponderende leden ter bewerking aan le

bieden.

Al verder verbindt zicb de lieer Suringar

om voort te gaan met het rncdedeelen zijner

nasporingen betrekking hebbende op Neder-

lands Algen.
Niets meer te verhandelen zijnde wordt den

verschillenden sprekers dank gezegd voor

hunne vele en belangrijke bijdragen, en de

Vergadering gesloten.

C.A.J.A. Oudemans,

Secretaris.


