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L lanten en dieren hebben interna
tionaal erkende wetenschappelijke 
namen, die meestal uit het Latijn of 
Grieks zijn afgeleid. Voor velen zijn 
zulke namen onbegrijpelijk, onuit
spreekbaar, en daarom onbruikbaar. 
Voor dr. C.A. Backer, voormalig 
onderwijzer en nestor van de Indo
nesische botanie, was dat aanleiding 
om een kaartenbak aan te leggen van 
wetenschappelijke geslachts- en 
soortnamen, die vanwege de conti
nue groei de 'Lintwurm' genoemd 
werd. Onder druk van zijn collega's 
werd in 1936 het unieke naslagwerk 
gepubliceerd waarin voor ongeveer 

22.500 namen van Nederlandse en 
Indonesische bloemplanten en varens 
de betekenis, afleiding, en uitspraak 
gegeven wordt. De weinige exem
plaren die in die crisisjaren werden 
verkocht, verdwenen meestal in 
wetenschappelijke bibliotheken. 
Het restant van de oplage werd van
wege de papierschaarste in de Tweede 
Wereldoorlog verpulpt. Nationaal en 
internationaal is er grote vraag naar 
dit naslagwerk, want in geen enkele 
taal is een zo'n uitgebreid en grondig 
algemeen overzicht verschenen. 
Voor iedereen, die met planten te 
maken heeft, hetzij voor hobby, 
hetzij voor beroep is 'Backer' een 
onmisbaar naslagwerk. Niet alleen 
wordt hier de gezochte informatie 
gegeven, het boek is bovendien 
doorweven met de veelzijdige kennis 
en droge humor van de auteur. 
Veel planten zijn naar ontdekkers, 
kwekers, politici en mythologische 
figuren vernoemd: Backer geeft van 
ca. 2700 van hen beknopte biogra
fieën, wat een extra aspect aan deze 

encyclopedie geeft. 
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Voorwoord 
Deze uitgave is onderdeel van een serie heruitga
ven die verschijnt bij Het Taaifonds van Uitgeverij 
Contact. Binnen de serie worden boeiende en be
langrijke werken over taal die na de Middeleeuwen 
in druk zijn verschenen, beschikbaar en toeganke
lijk gemaakt voor een algemeen publiek. 

Het Verklarend woordenboek van wetenschappelijke 
plantennamen van CA. Backer uit 1936 past uitste
kend binnen de serie: het gaat om een uniek werk, 
waarin voor ongeveer 22 500 wetenschappelijke na
men van Nederlandse en Indonesische bloemplan-
ten en varens de betekenis, afleiding en uitspraak 
gegeven worden. Nationaal en internationaal is er 
grote vraag naar dit naslagwerk, want een zo uit
gebreid en grondig algemeen overzicht is in geen 
enkele taal ooit verschenen. Terwijl er diverse boe
ken bestaan die zijn gewijd aan de volksnamen van 
planten, is het boek van Backer nog steeds het 
enige Nederlandstalige werk dat aandacht besteedt 
aan de wetenschappelijke namen. 

Kennis van wetenschappelijke plantennamen is 
in verschillende situaties onontbeerlijk: er bestaat 
slechts van een klein percentage planten een volks
naam, in principe alleen van inheemse planten. 
Daarbij komt dat een en dezelfde volksnaam dik
wijls voor verschillende planten gebruikt wordt en 
dat er vaak veel verschillende namen voor dezelfde 
plant bestaan, wat verwarring in de hand werkt. 
Een dergelijke verwarring wordt voorkomen door 
de wetenschappelijke naam te gebruiken, want 
iedere plant mag slechts één wetenschappelijke 
naam hebben, die is vastgelegd volgens internatio
nale regels. 

Wetenschappelijke namen voor soorten hebben 
een tweeledige of binomial e naamgeving, die is in
gevoerd door Carolus Linnaeus (1707-1778). Dit be
tekent dat iedere naam uit twee delen bestaat: de 
naam van het geslacht (met een hoofdletter ge
schreven) en die van de soort (het epitheton, met 
een kleine letter), bijvoorbeeld Ranunculus acris voor 
de scherpe boterbloem, of Stellaria media voor de 
vogelmuur. De wetenschappelijke naam is een zo
genaamde Latijnse naam. De naam behoeft echter 
bepaald geen klassiek Latijn te zijn - dat kan niet 
eens, want er zijn meestal geen klassieke namen 
voor de geslachten en soorten. Hij kan een aflei
ding zijn van een volksnaam, van een geografische 

naam, van de naam van een persoon, enzovoort 
(Backer geeft in zijn Toelichting vele voorbeelden). 

Iedereen die een nieuwe plant heeft ontdekt, 
mag er zelf een naam voor verzinnen. Het is ge
bruikelijk om achter de plantennaam de naam van 
degene die de plant voor het eerst heeft beschreven 
en benoemd al of niet afgekort te vermelden. 
Behalve L. voor Linnaeus zijn de meeste auteurs
namen niet algemeen bekend. Daarom heeft 
Backer achter in zijn woordenboek een overzicht 
opgenomen van de voornaamste afkortingen en de 
auteursnamen waarvoor deze staan. 

Wetenschappelijke namen worden steeds vaker 
gebruikt, niet meer alleen onder wetenschappers 
en in flora's en encyclopedieën, maar ook door le
ken en in tuincentra. Bovendien worden veel niet-
inheemse planten ingevoerd die geen Nederlandse 
volksnaam hebben. Daardoor komen steeds meer 
van de wetenschappelijke namen als Nederlandse 
benaming in het woordenboek, bijvoorbeeld abe-
lia, abelmoschus, ageratum, gerbera, spirea. 

Het is gemakkelijker de wetenschappelijke na
men te onthouden en te gebruiken als men hun 
afleiding doorziet. Daarvoor dient dit woorden
boek. Voor iedereen die met planten te maken 
heeft, hetzij voor hobby, hetzij voor beroep, en voor 
iedereen die in taal of etymologie is geïnteresseerd, 
is 'Backer' dan ook een onmisbaar naslagwerk. 
Nergens anders is zoveel informatie te vinden over 
de herkomst en vorming van plantennamen, over 
botanisch Latijn en waarin dit afwijkt van klassiek 
Latijn. Backer heeft van zijn boek geen dor naslag
werk gemaakt maar het een zeer persoonlijke tint 
gegeven, doordat hij het heeft doorweven met zijn 
veelzijdige kennis en droge humor. Veel planten 
zijn naar ontdekkers, kwekers, politici en mytholo
gische figuren vernoemd: Backer geeft van onge
veer 2700 van hen beknopte biografieën met soms 
buitengewoon kritische of komische details, wat 
deze encyclopedie extra aantrekkelijk maakt. 

Deze heruitgave is een facsimile-uitgave van de 
oorspronkelijke editie. Alleen het voorwerk, dat in 
de originele editie erg compact en daardoor moei
lijk leesbaar was gezet, is omgespeld naar de mo
derne spelling en opnieuw gezet. De gebruikte af
kortingen zijn uiteraard niet omgespeld, hun 
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betekenissen wel; bovendien is soms, waar nodig, 
tussen vierkante haken een verklaring van de af
korting toegevoegd. 

Aan deze uitgave gaat een inleiding van dr. J.F. 
Veldkamp, Nationaal Herbarium van Nederland, 
Leiden, vooraf over het leven en werk van Backer, 
waaruit onder andere blijkt dat deze kleurrijke en 
productieve man, de nestor van de Indonesische 
botanie, in de sociale omgang moeilijk en veel
eisend kon zijn. 

Ten behoeve van bibliografen nog de volgende in
formatie: in het oorspronkelijke werk werden twee 
titels gehanteerd. De titel op de rug en het omslag 
luidde: Verklarend woordenboek van wetenschappelijke 
plantennamen. Dit was en is tevens de titel die ge

bruikers hanteren. Op de titelpagina stond even
wel: Verklarend woordenboek van wetenschappelijke 
namen van de in Nederland en Nederlands-Indië in het 
wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens 
en hogere planten. In deze herdruk geldt de in de 
praktijk gehanteerde titel als hoofdtitel, en is de 
oorspronkelijke titel van de titelpagina geplitst in 
een hoofd- en ondertitel. 

Wij verwachten met de heruitgave van dit 
'boekje' - zoals Backer zijn werk consequent 
noemt - ieder die in planten, taal, namen en bizar
re levensgeschiedenissen geïnteresseerd is, een ple
zier te doen. 

Nicoline van der Sijs 
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CA. Backer, schrijver van een uniek woordenboek 
J.F. Veldkamp NATIONAAL HERBARIUM VAN NEDERLAND, LEIDEN 

De heruitgave van het Verklarend woordenboek van we
tenschappelijke plantennamen van CA. Backer zou 
niet compleet zijn zonder een inleiding met infor
matie over 'de schrijver van dit boekje', zoals hij 
zichzelf noemt onder het trefwoord backen, en over 
de achtergronden van het ontstaan van het werk. ρ 
Onderstaand verhaal is gebaseerd op enkele levens
beschrijvingen van Backer die zijn verschenen na 
zijn overlijden in 1963 (zie Literatuur), met name 
die van Reinier Cornells Bakhuizen van den Brink 
f. (1911-1987), maar vooral op correspondentie in 
het archief van het Nationaal Herbarium van Ne
derland te Leiden (vroeger het Rijksherbarium), op 
een aantal toespraken door Backer zelf bewaard en 
op diverse tijdsdocumenten. In de necrologieën, 
geschreven door vrienden en sympathisanten, 
werd Backer min of meer de hemel in geprezen on
der het motto: over de doden niets dan goeds. Des
ondanks worden daarin terloops opmerkingen ge
maakt over Backers minder aangename kanten, 
zodat men moet vrezen dat deze groter waren dan 
uit het volgende zou kunnen lijken. 

Jeugd en opleiding 
Cornells Andries Backer werd geboren op 18 sep
tember 1874 in Oudenbosch en overleed op 22 fe
bruari 1963 te Heemstede. Van vaderskant stamde 
hij uit een onderwijzersfamilie, van moederszijde 
uit de kleine boerenstand. Vanwege zijn zwakke 
gezondheid verbleef hij veel bij zijn oom en tante 
Pelt in Werkhoven, waar hij de school van meester 
Kraai bezocht. Deze wist onder de 'halfverwilderde 
boerenjongens' voorbeeldig orde te houden. Een 
beproefde methode tegen weerspannigheid was 
dat hij zich achter de querulant plaatste en het vol
gende versje reciteerde, waarbij hij elke lettergreep 
accentueerde met een flinke draai om de oren van 
de jeugdige booswicht: 

Het leren wordt niet opgedrongen 
De lust moet zitten in de jongen. 

Dat waren nog eens tijden! Overigens was de ge
volgde onderwijsmethode verder verrassend mo

dern: elke leerling kreeg een leesboek en een reken
boek en werkte die in eigen tempo door. De besten 
leerden op zichzelf te vertrouwen en kwamen snel 
vooruit, anderen kwamen niet verder dan eenvou
dig spellen en rekenen. 

Hoewel Cornells tot de 'intellectuelen' van zijn 
familie behoorde, moest hij na schooltijd het land 
op met de kruiwagen om onkruid te zoeken voor 
varkensvoer. Mogelijk werd hier de grondslag ge
legd voor zijn latere studie van de onkruidflora, 
waarmee hij zich in Java met zoveel succes bezig
hield. Zeker is dat in het gezin van oom Pelt de ba
sis werd gelegd voor Backers spreekwoordelijke 
bijbelkennis (waarvan ook het hierachter gedrukte 
Voorbericht getuigt): bij elke maaltijd moest hij 
een hoofdstuk uit de bijbel voorlezen, afgewisseld 
met preken van dominee Cornells van Niel 
(1612-1670), die naar de titel 'De donderslag der 
goddelozen' genoemd werden; bedoeld is 'Den 
donder-slagh der godloosen, wegens het schricke-
lijck oordeel, ende de pij ne der Hellen' uit 1660 (en 
nog in 1980 herdrukt). 

Traditiegetrouw bezocht Backer op vijftienjari
ge leeftijd de Rijkskweekschool voor Onderwijzers 
te Haarlem (1889-1893). Als zoon van arme ouders 
kreeg hij daarvoor een beurs van driehonderd gul
den. Drie dagen na zijn onderwijzersexamen in 
mei 1893, op achttienjarige leeftijd, stond hij voor 
de klas, op een jaarwedde van vijfhonderdvijftig 
gulden. Hij kreeg achtereenvolgens verschillende 
kleine dorpen als standplaats. Een voordeel daar
van was dat er veel vrije tijd voor studie overbleef, 
terwijl het schoolmeesterschap hem krediet bij de 
boekhandelaar gaf, iets dat hij als boerenjongen 
niet had gehad. Hij putte dat tot op de bodem uit. 

Zijn liefde voor de botanie kwam op de kweek
school al tot uiting en door het wisselen van stand
plaats leerde hij diverse floratypen kennen. In deze 
tijd kwam hij in contact met beroemde Nederland
se Aoristen, zoals Hendrik Heukels (1854-1936) en 
Eduard Heimans (1861-1914), en stuurde hij herba
riummateriaal naar de (nu Koninklijke) Neder
landse Botanische Vereniging (bewaard in het Her
barium te Leiden). 

Backer is nog vijf maanden in militaire dienst 
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Backers verlovingsfoto; Buitenzorg 1906. 

geweest, waar hij het tot korporaal bracht omdat 
hij, naar eigen zeggen, de kunst van het vloeken 
zo goed verstond. Ondertussen behaalde hij nog 
een aantal aanvullende akten voor wiskunde, Frans 
en Engels en de hoofdakte, waardoor hij in 1900 
een betere baan kreeg bij de mulo te Haarlem. Na 
eenjaar besloot hij naar Indië te gaan: als hij dan 
toch in het onderwijs zat, dan kon dat ook in een 
wat exotischer omgeving en voor een hogere wed
de. 

Werk in Indië 
Van 1901 tot 1905 werkte hij bij het Instituut Bosch 
te Weltevreden (nu Gambir, het centrum van Bata
via, het huidige Jakarta) op Java. Zijn nieuwe wed
de was honderdvijfenzeventig gulden, let wel, per 
maand, een onvoorstelbare luxe! 

Hij begon meteen enthousiast de planten uit 
zijn omgeving te verzamelen, maar voor het op 
naam brengen daarvan bleken er alleen zeer verou
derde, onbetrouwbare of incomplete handboeken 
te bestaan. Hij besloot daarom er zelf maar een te 
schrijven, te beginnen met een flora van zijn on

middellijke omgeving, en dit bleek een mijlpaal in 
zijn leven en in de Maleise botanie. Voor dit werk 
moest hij boeken lenen van het Herbarium Bogo-
riense, en zo kwam hij begin 1902 in contact met 
Melchior Treub (1851-1910), de directeur van 's 
Lands Plantentuin in Buitenzorg (nu de Kebun 
Raya, Bogor), wiens internationale faam vele be
roemde botanici voor een lang of kort studiebe
zoek aan het vermaarde Vreemdelingenlaboratori-
um of Foreigner's Laboratory, nu het Treub 
Laboratory, in Bogor aantrok. Treub wilde weleens 
een gesprek met Backer hebben en zijn herbarium 
zien, waarmee Backer instemde onder voorwaarde 
dat Treub het vervoer van zijn verzamelingen be
taalde, naar zijn schatting een halve vrachtwagen 
vol. 

Door Treubs bemiddeling kreeg Backer in 1905 
een tijdelijke aanstelling als assistent bij het Labo
ratorium, met als opdracht een kritische 
schoolflora van Java te schrijven en les te geven aan 
de Buitenzorgse Landbouwschool. In 1909 kreeg 
hij een vaste aanstelling. Het bleek echter dat de 
flora van Midden- en Oost-Java zo slecht bekend 
was dat algemene soorten als zeldzaam te boek 
stonden, terwijl kruiden en heesters uitermate 
slecht vertegenwoordigd waren. 

Op 15 april 1906 verloofde Backer zich met 
Martha van der Ley (1875-na 1949), met wie hij op 
23 juli van dat jaar in Bogor trouwde (en naar wie 
een varen vernoemd werd, zie het trefwoord mar-
thaë). Over zijn familieleven zwijgen de biografieën 
verder en alleen hier en daar zijn er terloopse op
merkingen te vinden. Zij kregen drie dochters: 
Corry ('C.J.E.'), Gonnie en Cobie. In een brief van 
3 maart 1946 schrijft hij dat hij bezoek verwacht 
van dochter, schoonzoon en twee kinderen, en bij 
akte van 6 februari 1962 vermaakte hij tachtig 
procent van de royalty's van de Flora of Java aan 
R.C. Bakhuizen van den Brink f, terwijl in geval 
van zijn vooroverlijden de resterende twintig pro
cent verdeeld moest worden tussen A.C. Backer 
(Gonnie?) te Torrance, Californie, en mevrouw 
J.J. Lagerweij-Backer (Cobie?) te Haarlem. 

In 1911 richtte hij samen met H.A. Clerx en Zeno 
Kamerling (1872-?) de Nederlandsch-Indische Na
tuurhistorische Vereeniging op, met als orgaan het 
tijdschrift De Tropische Natuur, in samenwerking 
met de mede-schoolmeesters Antoon Johannes 
Koens (1880-voor 1958) en Johannes Wilhelmus 
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Antonius van Weisem (1866-1927), met wie hij ook 
enige leerboeken voor de middelbare school 
schreef (Backer & Koens 1912; Van Weisem & Backer 
1916; dit laatste kennelijk een succes, met minstens 
acht edities). De TropischeNatuurbevat veel stukjes 
van Backer, die op een zeer onderhoudende, leven
dige en vaak humoristische wijze geschreven zijn. 
Ze zijn goed gedocumenteerd en altijd op eigen 
waarnemingen gebaseerd. Hier komt een veel inte
ressantere persoonlijkheid naar voren dan uit dor
re flora's en woordenboeken afgeleid kan worden, 
en ook een heel andere dan uit het schotschrift te
gen Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919), waarover 
later. Hij moet een bijzonder interessante man ge
weest zijn om mee op excursie te gaan, zoals dege
nen die zo gelukkig waren (bijvoorbeeld Booberg 
en Leefmans) herhaaldelijk zeggen. 

Op het verzoek van Backer hem te belasten met 
het verzamelen van met name Midden- en Oost-Ja-
vaanse plantensoorten, benoemde de opvolger van 
Treub, Jacob Christiaan Koningsberger (1867-1951), 
de latere minister van Koloniën, hem in 1912 tot 
Botanist der Java-flora. Van mei 1912 tot april 1915 
doorkruiste hij Java, Madura en de vlakbij liggende 
Kangean-archipel, en verzamelde circa 30000 spe-
cimina, waarbij hij dagtochten van dertig tot veer
tig kilometer te voet maakte. Er zijn weinig plek
ken op Java waar hij niet is geweest. Botaniseren in 
de tropen, vooral in de laaglanden, is geen sinecu
re: de temperatuur is moordend, het aantal soorten 
is immens, en men moet de planten zeer snel inleg
gen anders zijn de bloemen verwelkt. Het opschrij
ven van de veldgegevens kost veel tijd. In zijn on
schuld dacht Backer dat het maar een kleine 
uitbreiding zou zijn om een complete flora voor 
het eiland te maken. Cornells Gijsbert Gerrit Jan 
van Steenis (1901-1986) schreef hierover later in een 
van zijn in memoriams van Backer: 

Een reuzenwerk voor één persoon, die zichzelf 
(en anderen) bovendien geen kritiek spaarde en 
bijzonder consciëntieus werk wilde leveren. 
Niets overschrijvend van anderen, altijd op ei
gen waarneming voortbouwend, heeft hij een 
aantal vrijwel foutloze, originele, zeer bruikba
re werken samengesteld. Kleine verhandelin
gen schreef hij zelden, behalve in De Tropische 
Natuur, het orgaan der mede door hem opge
richte Nederlands-Indische Natuurhistorische 

Vereniging; alles werd samengevat in boeken, al 
zoekend naar de juiste vorm voor zijn doel, de 
Flora van Java [...] Hij was zeer rechtlijnig en 
stelde grote eisen aan zichzelf en zijn omge
ving; hij was uitermate gul met hulp, vooral aan 
jongeren. Mild was zijn oordeel over goed werk, 
maar onnauwkeurig werk was hem een gruwel 
en kreeg ongezouten, soms onbillijk scherpe 
kritiek. Aan de andere kant kon hij kritiek, die 
ter zake was, zonder wrok verdragen. 

Een extra complicatie was dat Backer in zijn Flora 
ook alle ingevoerde en gekweekte soorten wilde 
opnemen. Dat is een vrijwel hopeloze taak, want 
ingevoerde planten worden door verzamelaars als 
Onkruiden' beschouwd en nauwelijks verzameld. 
Bovendien kan het voorkomen van een exoot een 
eenmalige gebeurtenis zijn, dus het is zeer de vraag 
of het wel zin heeft daaraan het tijdrovend werk 
van beschrijving, identificatie en sleutels maken te 
besteden. Ook gekweekte planten worden zelden 
verzameld, enerzijds omdat plantkundigen neer
zien op tuinplanten en anderzijds omdat weinig 
mensen geneigd zijn planten die ze eerst met veel 
moeite hebben opgekweekt, uit de grond rukken 
voor herbariummateriaal. 

Backer was onvermoeibaar in zijn werk: tot op 
late leeftijd stond hij om zes uur 's ochtends op en 
werkte tot acht uur 's avonds. In het veld at of 
dronk hij de gehele dag niet, ondanks het tropische 
klimaat, en liep hij eindeloos door. Pas 's avonds at 
hij en dronk vele flessen 'vloeibaar brood'. In Ne
derland haatte hij de kou en in zijn werkkamer was 
het minstens 27 graden: het beste klimaat, zei hij, 
was om om 12 uur 's middags naast een oliekachel 
te zitten in de haven van Tanjongpriok, aan de kust 
bij Jakarta. 

Tijdens het verzamelen verkreeg Backer een on
gelooflijke kennis van de plantenwereld van het 
uitgestrekte Indische gebied, die maar door weini
gen overtroffen is en die leidde tot een indrukwek
kende serie publicaties. 

Al in 1907 schreef hij een eerste deel van de Flora 
van Batavia, met buitengewoon uitgebreide be
schrijvingen en aantekeningen. Dit werd in 1908 
gevolgd door een veel beknoptere Voorlooper eener 
schoolflora voor Java (Ranunculaceae - Leguminosae, 

door Backer zelf getypeerd als 'een obscuur school
boekje'), en de meer definitieve Schoolflora voor Java 
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(Ranunculaceae-Myrtaceae) uit 1911, met acht- tot 
tienregelige beschrijvingen. Het Handboek voorde 
flora van Java (1924-1928) bleek door zijn grondig
heid en te uitgebreide beschrijvingen wederom een 
te ambitieuze opzet te hebben en werd na drie de
len gestopt. De zeer rijke plantenwereld van Java 
met zijn circa 6500 soorten bloemplanten (vieren
half maal die van Nederland) zou op deze manier 
nooit binnen een mensenleven beschreven kunnen 
worden. 

Samen met Dirk Fok van Slooten (1891-1953) 
maakte hij het Geïllustreerd handboek derjavaansche 
theeonkruiden (1924), een nog steeds eminent werk. 
Backer leverde de botanische basis voor het stan
daardwerk De nuttige planten van Nederlandsch Indië 
van Karel Heyne (1877-1947), dat in drie bijna iden
tieke drukken verscheen (1913-1922,1927,1950). Di
verse malen zijn er suggesties gedaan om het in het 
Engels te vertalen, maar door zijn omvang (de der
de druk omvat 1691 pagina's) is het bij mooie plan
nen gebleven. De serie van PROSEA (Plant Resour
ces of South-East Asia), in Wageningen uitgegeven, 
is een moderne vervanger, maar mist de algemene 
kennis van een vergelijkbare plantkundige. 

Backer had een ongelooflijk geheugen voor ta
len, planten, gebeurtenissen en literatuur en kon 
uit de laatste met grote precisie citeren. Hij hield 
van feiten en was wars van speculaties; zijn bota
nisch werk is daarom meer floristisch dan echt sys
tematisch, want bij systematisch werk moet men 
wel interpreteren en filosoferen. Een uitzondering 
is zijn werk met Johan Gotlieb Benjamin Beumée 
(1888-1966) over de correlatie van het voorkomen 
van planten en de jaarlijkse droogteperioden op 
Java. Ook ontdekte hij de relatie tussen de hoogte 
van bergen en de hoogtespreiding van planten 
daarop, maar hij kon er geen verklaring voor vin
den (er blijkt een kritische hoogte noodzakelijk te 
zijn, van waaruit planten zich naar beneden en 
naar boven kunnen verspreiden). 

Door zijn uitgebreide veldwerk (samengevat 
door Van Steenis-Kruseman 1950) en herbarium
studies had hij een enorme kennis over de variatie 
van soorten gekregen en daardoor bezat hij een 
groot soortbegrip, wat nog steeds zijn afspiegeling 
heeft in de bewerkingen van geslachten en families 
voor de Flora Malesiana (1950-heden), een seriewerk 
dat tracht alle bloemplanten en varens van de 
Maleise archipel in kaart te brengen, een enorm 

gebied met circa 41000 soorten in Maleisië, Brunei, 
Indonesië, voormalig Portugees Timor, de Filip
pijnen, Papoea Nieuw-Guinea en enkele aanpalen
de eilanden. Door de relatief geringe collecties 
per vierkante kilometer is het vaak niet duidelijk 
waar de soortgrenzen liggen en is een brede op
vatting ('lumper') vaak te verkiezen boven een 
smalle ('spitter'). Ook de naamgeving is dan vaak 
een probleem. Voor die laatste moet men beseffen 
dat de bewijsexemplaren ('types') van namen vaak 
in Europa of Amerika bewaard worden, zodat hij 
die in Indië natuurlijk niet kon raadplegen, 
terwijl de oude literatuur zelfs in een eminent in
stituut als het Herbarium Bogoriense niet aanwe
zig is. Men moet roeien met de riemen die men 
heeft. 

Zijn latere jaren in Bogor waren minder plezie
rig. In 1918 werd namelijk Willem Marius Docters 
van Leeuwen (1880-1960) aangesteld als directeur 
van 's Lands Plantentuin. De twee konden niet met 
elkaar opschieten. De een wilde de Flora zo snel 
mogelijk afhebben, de ander, perfectionist die hij 
was, weigerde gehaast te worden. De bezuiniging 
die het Gouvernement in 1923 doorvoerde, bracht 
de oplossing. De post Florist voor de Flora van Java 
werd van de begroting afgevoerd en Backer mocht 
tot eind 1924 aanblijven om de vijfentwintig 
dienstjaren vol te maken, zodat hij een volledig 
pensioen zou krijgen. Hierna moest hij vertrekken 
zonder zijn taak volbracht te hebben. 

Philippus van Harreveld (1879-1957), voormalig 
gast van Treub's Laboratory en inmiddels directeur 
van het Proefstation voor de Javasuikerindustrie te 
Pasuruan op Oost-Java greep zijn kans en behield 
Backer voor de wetenschap door hem een aanstel
ling te geven als plantkundige om een flora van de 
onkruiden van de suikerrietvelden te schrijven. 
Men had gedacht aan zo'n tweehonderd tot twee
honderdvijftig soorten, maar het bleken er 753 te 
worden en uiteindelijk verscheen de rijkelijk geïl
lustreerde Onkruidflora derjavaschesuikerrietgronden 
(1928-1934), waarvan het laatste atlasdeel pas in 
1973 uitkwam. 

In 1929 verscheen zijn omstreden boek The pro
blem ofKrakatao, as seen by a botanist, waarin hij on
der meer beweerde dat niet al het plantenleven 
door de gigantische uitbarsting van de Krakatau 
vernietigd was, hetgeen door het falen van het 
Gouvernement om meteen na de ramp in 1883 enig 
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onderzoek te doen, niet geheel uit te sluiten is. Pas 
in juni 1886 kwam de eerste bioloog, Treub, pools
hoogte nemen, maar grassen waren in 1884 al ge
zien op de hellingen door de geoloog Rogier Diede-
rik Marius Verbeek (1845-1926). 

Terug in Nederland 
In 1931 keerde Backer met zijn gezin terug naar Ne
derland. Bij zijn vertrek uit Indië schreef een me
dewerker van De Tropische Natuur, de entomoloog 
Salomon Leefmans (1884-1954), een afscheidsstuk-
je waarin hij Backer 'Opa' noemde en opmerkte dat 
een van zijn 'beminnelijke karakteristieken' was 
dat alle winstbejag hem volkomen vreemd was, en 
dat hij die in anderen scherp veroordeelde. 

Na zijn repatriëring vestigde hij zich eerst in 
Haarlem en daarna in Heemstede, waar hij tot zijn 
laatste jaren werkte aan zijn magnum opus, de 
Flora van Java. Hij koesterde nog steeds de koppige 
illusie dat dit een 'schoolflora' moest worden. Toen 
iemand zei dat een werk met een kleine zeven
duizend soorten nooit voor onderwijsdoeleinden 
op middelbare scholen gebruikt zou kunnen wor
den, zei hij: 'Ik heb er soms wel 3 dagen over ge
daan om de identiteit van een plant te vinden, dus 
waarom zouden schoolkinderen dat voorbeeld niet 
volgen? Het is de enige manier om planten te leren 
kennen.' Als gewezen onderwijzer had hij toch wel 
beter kunnen weten! 

Daarnaast bewerkte hij enkele families voor de 
Flora Malesiana. Dit soort diepgaande studies be
zorgde hem naar eigen zeggen meer plezier dan al 
zijn eerdere floristische werk: 'De Flora Malesiana 
had veel eerder uitgevonden moeten worden', zei 
hij, voorbijgaand aan eerdere pogingen van Frie
drich Anton Wilhelm Miquel (1811-1871) en Jacob 
Gijsbert Boerlage (1849-1900). 

In 1936, hetzelfde jaar waarin het Verklarend 
woordenboek van wetenschappelijke plantennamen ver
scheen, verleende de Senaat van de Rijksuniversi
teit Utrecht hem op voordracht van de Utrechtse 
hoogleraren Victor Jacob Koningsberger (1895-
1966) en August Adriaan Pulle (1878-1955) bij het 
driehonderdjarig bestaan van de Universiteit het 
eredoctoraat in de wis- en natuurkunde vanwege 
zijn prestaties, zijn enorme plantenkennis, grote 
belezenheid en uitnemende kennis van Latijn en 
Grieks. 

In 1939 publiceerde Backer met Oene Posthu
mus (1898-1945) de Varenflora voor Java, in het alge
meen nog steeds het laatste woord, al zijn sommige 
groepen meer recentelijk in de Flora Malesiana, serie 
11, bewerkt. 

In deze periode ontstond een samenwerking 
met het Rijksherbarium, toen daar onder leiding 
van Herman Johannes Lam (1892-1977) met grote
re nadruk aan de Maleise flora gewerkt werd. De 
twee kenden elkaar vagelijk uit Bogor. Lam stelde 
zijn medewerkers beschikbaar, met name de emi
nente R.C. Bakhuizen van den Brink f., die net als 
Backer een indrukwekkende kennis van de Javaan
se flora had. Het leek Lam verstandig om het ma
nuscript van de Flora van Java in vijfentwintigvoud 
te laten stencillen, zodat het niet verloren kon 
gaan. Dit bleek zo'n omvangrijke taak dat het laat
ste, twintigste, deel van de 'Noodflora' pas in 1961 
verscheen! Voor het uittikken werd elf jaar lang 
(tot 1952) Backers tikmachine voor zeven gulden 
vijftig per maand (!) 'gehuurd' omdat die enkele bo
tanische tekens ( 6 en 9 ) bezat, waardoor Backer 
ook wat broodnodige inkomsten verkreeg. Toen 
dat negenhonderdnegentig gulden had gekost, 
vond Lam het welletjes. In 1945 werd Backer 
officieel gastmedewerker van Lam, waardoor zijn 
bezoekersstatus geformaliseerd werd. 

Het werd ondertussen wel duidelijk dat er in 
deze postkoloniale tijd voor een Nederlandstalige 
flora van een Indonesisch eiland geen kopers en 
dus geen uitgevers te vinden zouden zijn. Backer, 
Bakhuizen van den Brink en diverse anderen 
maakten daarom met steun van zwo (de Neder
landse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek) een Engelse vertaling en, wederom, 
een bewerking. De naamgeving was achterhaald, 
ook al omdat Backer met zijn oog voor details daar
aan merkwaardigerwijs een hekel had. 'Het kan me 
niet verdommen, hoe een soort heet, als zij maar 
goed is', zou hij gezegd hebben. Dit was echter een 
kolfje naar de hand van Bakhuizen van den Brink, 
wiens grote aandeel terecht erkend werd door hem 
mede-auteur van de Flora of Java te maken. Dit werk 
in drie delen (1964-1968) mag uniek genoemd wor
den, niet alleen door zijn grondigheid, maar vooral 
omdat het 'af' kwam. Bij het gebruik ervan moet 
men echter wel bedenken dat veel data van voor 
1931 zijn! Terzijde zij opgemerkt dat in 1954 het In
dische pensioen van Backer zo in waarde was afge-
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nomen, dat hij per vertaalde bladzijde twee gulden 
kreeg uit het zwo-potje. Dat mocht eigenlijk niet, 
maar Lam, die bekend stond om zijn loyaliteit met 
zijn medewerkers, organiseerde dit voor hem als 
welkome aanvulling op zijn pensioen. Ondertus
sen maakte hij een Dutch-English taxonomic-botanical 
vocabulary, dat in 1949 gestencild werd uitgegeven 
en waarvan in 1956 een aangevulde editie in Bogor 
werd gemaakt. 

Vanaf 1953 verbleef Backer in Rusthuis Maris 
Stella te Heemstede. Helaas werd zijn gezichtsver
mogen in 1954 zo slecht dat hij zijn revisionistisch 
werk moest opgeven. Onvervaard begon hij aan di
verse bibliografische studies, zoals een commen
taar op Franz Wilhelm Junghuhns (1809-1864) fa
meuze werkjövß, zijne gedaante, zijn plantentooi en 
inwendige bouw (1850-1854), waarin hij een planten-
geografisch overzicht van Java wilde geven. Dit 
project moest hij echter opgeven omdat het te 
groot was voor een oud man, en in plaats daarvan 
begon hij aan een 'Adminiculum' (hulpmiddel), 
'niet te beschouwen als een bijdrage tot de bota
nische literatuur [...], een eenvoudig en geriefelijk 
hulpmiddel' voor systematici, waarin zeer uitvoe
rig alle voorkomende botanische termen Neder
lands-Latijn werden opgesomd, samen met een 
korte botanisch Latijnse grammatica. Helaas bleek, 
toen het in 1957 afwas, dat er geen fondsen voor 
publicatie te vinden waren; achttien à twintig gul
den per gestencild exemplaar vond men te duur. 
Na zijn dood kwamen de kaartsystemen bij Hen
drik Cornells Dirk de Wit (1909-1999), voormalig 
hoogleraar te Wageningen, die ook een uitgebreide 
versie in het Engels van het Verklarend woordenboek 
wilde maken. Zoals met vele andere projecten is 
daar niets van gekomen. 

Backer beëindigde zijn 'Adminiculum' op 14 
september 1961, vlak voordat hij geheel blind en 
permanent bedlegerig werd. Tot een paar weken 
voor zijn dood functioneerden zijn geheugen en 
humor nog uitstekend, daarna doofde zijn leven 
als een kaars uit. In diverse levensberichten werd 
de balans van zijn leven opgemaakt. Zo zei Van 
Steenis van hem dat: 

niemand, die met Backers levendige persoon
lijkheid in contact kwam, onverschillig kon 
blijven: hij was een bijzonder figuur, en het te
gendeel van een saai man. Hij was lang en ma

ger met slanke ledematen en een smal gezicht. 
Je kon wel met hem lachen, maar zijn spitsvon
digheden waren niet zelden ten koste van ande
ren en leidden soms tot bijna sarcastische kri
tiek. Hij sprak snel met vele plotselinge pauzes, 
waarin hij rondkeek om het gevolg van zijn 
woorden te zien. Met zijn vrij kleine, slimme, 
glinsterende en doordringende ogen, zijn le
vendige gezicht vol uitdrukking, en spranke
lende conversatie, hield hij ervan het middel
punt van het gesprek te zijn. 

Ondanks alle loftuitingen over Backers weten
schappelijke merites was hij in de omgang een 
tamelijk ongemakkelijk heerschap. Hij had zeer 
uitgesproken en persoonlijke vooroordelen, waar
door hij vaak en onnodig scherp in zijn kritiek over 
anderen was. Hij verdedigde zijn intolerantie met 
Leviticus 19,17 (uiteraard in de Statenvertaling: 
'Gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult 
de zonde in hem niet verdragen') en 11 Timótheüs 
4,2 ('houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, be
straf, vermaan in alle lankmoedigheid'). Hij zei dat 
hij altijd mild was en zijn pen in honing doopte... 
Een voorbeeld van het tegendeel is zijn pamflet 
uit 1913 tegen Koorders' Exkursionsflora von Java 
(1911-1912), dat vanwege zijn heftigheid uniek is in 
de gewoonlijk zo rustige en vriendelijke botani
sche wereld. 

Het conflict Backer-Koorders 
Toen het eerste deel van de Exkursionsflora in 1911 
verschenen was, vroeg Willem Gerbrand Boorsma 
(1867-1937), redacteur van het tijdschrift Teysman-
nia, Backer om een recensie. Naar Backers eigen 
zeggen was hij de enige die iets van het onderwerp 
afwist, in tegenstelling tot anderen, die 'zeer on
voldoende of in het geheel niet bekend [waren] met 
de Javaansche flora' en lovende commentaren had
den gepubliceerd ('waardeloos oordeel'). Met die 
anderen bedoelde hij Diels, Merrill en Pulle - be
paald niet de minsten onder de toenmalige botani-
ci: Friedrich Ludwig Emil Diels (1874-1945) was 
onderdirecteur van het Berlijnse Herbarium, goed 
bekend met de West-Australische flora en bewerker 
van diverse families voor de standaardwerken van 
Engler & Prantl Oie Natürlichen Pflanzenfamilien en 
Das Pflanzenreich. Pulle was hoogleraar in de plant-
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kunde in Utrecht, had in 1906 enige maanden in 
Java verzameld, onder andere samen (!) met Backer, 
en was net terug van een bijna eenjaar durende ex
peditie naar Nieuw-Guinea; verder was hij een au
toriteit op het gebied van de Surinaamse flora en 
algemene plantengeografie en de grondlegger van 
de wetenschappelijke plantensystematiek in Ne
derland. Elmer Drew Merrill (1876-1956) ten slotte 
was de aartsvader van de floristiek van de Filippij
nen. 

Pulle verdedigde zijn eerdere, positieve recen
sies en die van Diels en Merrill door te zeggen dat 
het een referaat betrof en geen kritische recensie, 
wat inderdaad een klein maar essentieel verschil is. 
Het eerste is slechts een samenvatting, bij het twee
de moet er veel beter gelezen worden. 

In 1913 verscheen Backers Kritiek op de 'Exkur-
sionsflora von Java' van 67 pagina's. Het resultaat was 
explosief. In de Kritiek zei Backer dat hij 'zeer, zeer 
zachtmoedig' was geweest. Wat echter te denken 
van opmerkingen als 'altijd weer de verzinsels van 
een onbekwamen, gedachteloozen, onbetrouwbare 
nasloffer' en 'het is onnoemlijk veel slechter dan 
het allerslechtste, wat ooit over de plantengroei 
van Java werd geschreven'. Het lijkt een uiterst per
soonlijke aanval te zijn, terwijl Backer Koorders 
amper gekend schijnt te hebben. 

Waarschijnlijk spelen allerlei persoonlijke 
zaken mee, zoals een begrijpelijk minderwaardig
heidscomplex van Backer, de onbehouwen boeren
zoon van geringe komaf met 'slechts' een mulo-be-
voegdheid tegenover de doctoren en hoogleraren 
van wereldfaam, die Treub in zijn Foreigner's La
boratory bijeenbracht, en de in Bonn gepromoveer
de Koorders. Backers typische humor ten koste van 
anderen zou daardoor ook verklaard kunnen wor
den. Daarnaast is een jalousie de métier niet ondenk
baar: Backers botanische status was gebaseerd op 
zijn tien jaar ervaring in Java, maar Koorders had 
er meer dan vijfentwintig en bezat, gezien zijn 
meer dan 42 500 collecties (Backer had er uiteinde
lijk ongeveer 40 000, zo goed als uitsluitend van 
Java en enkele nabije eilanden) - nog steeds een re
cord voor Maleisië - onmiskenbaar een gedegen 
veldkennis. Wat niet wil zeggen dat hij daarom ook 
goed kon schrijven. Backer moet de Exkursionsflora 
als een bedreiging hebben gevoeld van zijn eigen 
ambities voor een Flora van Java, en hij zegt dan 
ook herhaaldelijk dat Koorders zijn boekje te bui

ten is gegaan: hij zou een hooggebergteflora van 
Java schrijven, maar schreef er een voor het hele ei
land. Na de publicatie van de Exkursionsflora be
stond het wezenlijke gevaar dat van 'hogerop' ge
concludeerd zou worden dat er nu een flora voor 
Java bestond, en dat die trage Backer, van wie men 
daarom maar weinig verwachten kon, niet meer 
nodig was. Bewust of onbewust meende Backer 
zich daartegen te moeten verdedigen. Koorders' 
werk vol vermeende en werkelijke fouten was een 
gemakkelijke prooi. 

Zoals gebruikelijk bij floraschrijvers baseerde 
Koorders zich op bestaande literatuur (waarbij hij 
zijn bronnen min of meer duidelijk aangaf, wat 
nog steeds niet zo gebruikelijk is), terwijl Backer 
juist, en feitelijk terecht, niemand (zichzelf inbe
grepen) vertrouwde en zijn eigen beschrijvingen 
en sleutels maakte. Backer noemde nu ten onrechte 
Koorders' werk plagiaat en nog van de slechtste 
soort ook. Zeker met zo'n groot aantal soorten is 
het bijna onmenselijk dat men van nul af aan be
gint. Maar Backer deed dat wel, en verwachtte dat 
dus ook van anderen. 

Het Gouvernement gaf Koorders opdracht een 
verdediging te schrijven en de 'grove en lasterlijke 
uitdrukkingen' te beantwoorden. Koorders schreef 
een 'verweerwoord' van 201 pagina's. Backer werd 
door dit antwoord zo furieus dat hij een tweede 
kritiek schreef. Deze werd voorgelegd aan een com
missie van Nederlandse 'wijze mannen': Jacobus 
Marinus Janse (1860-1938), plantenfysioloog en 
hoogleraar-directeur van het Rijksherbarium, Jan 
Willem Moll (1851-1933), plantenanatoom en hoog
leraar te Groningen, Pulle (vanwege zijn betrok
kenheid in de affaire niet zo'n handige keus, maar 
waarschijnlijke aangezocht omdat hij de enige 
plantensystematicus in het gezelschap was) en 
Friedrich August Ferdinand Christian Went 
(1863-1935), hoogleraar in de plantenmorfologie en 
fysiologie te Utrecht. De tekst van het eindrapport 
is onbekend, maar er lekte uit dat de conclusies van 
dien aard waren dat het Gouvernement van alle 
maatregelen tegen Backer afzag, maar de publica
tie van het 'Slotwoord' verbood. Boorsma, de aan
stichter van het geheel, schreef een recensie van 
Backers pamflet (1913) en een samenvatting van de 
argumenten van beide opponenten (1914) en kwam 
tot de conclusie dat Backer 'een oprechte uiting van 
verontwaardiging' geschreven had 'over een boek 
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dat met een onvergefelijke lichtvaardigheid ge
schreven is', terwijl Koorders 'de ongegrondheid 
van de verontwaardiging (had) moeten aantonen; 
dit heeft hij niet gedaan, blijkbaar niet kunnen 
doen'. Pulle hoopte 'dat thans, na de repliek, de 
zaak uit zal zijn en dat de vuile wasch verder bin
nenshuis zijn sopje zal krijgen. Dan kunnen beide 
brochures in de archieven opgeborgen worden en 
zal de botanicus van de toekomst ze slechts be
schouwen als een merkwaardig document uit de 
geschiedenis van het onderzoek van onze koloniale 
flora.' 

Koorders was overigens niet geheel zonder 
steun: Teun Ottolander (1854-1935) - wiens herba
rium gedeeltelijk in dat van Koorders is opgeno
men en naar wie Koorders drie soorten noemde -
schreef in 1914 een verdediging, en postuum publi
ceerde Engelbert Hendrik Berend Brascamp 
(1876-1945) in 1920 een lange biografie van Koor
ders, zonder zijn onderwerp overigens goed ge
kend te hebben ('eenige weinige keeren [...] in per
soonlijke aanraking'). Hierin worden allerlei 
aantijgingen en grieven herhaald of nieuw geopen-

C.A. Backer; foto ongedateerd. 

baard tegen de mensen die Koorders in zijn werk, 
carrière en publicaties belemmerd, gesaboteerd en 
getreiterd zouden hebben. Ongetwijfeld is een deel 
hiervan waar. De heren waren geen van allen zo 
vriendelijk tegen elkaar. Hierbij moet worden op
gemerkt dat Brascamp Anna Koorders-Schumacher 
(1870-1934) assisteerde in het uitgeven van Koor
ders' postume werken, en daarbij ongetwijfeld veel 
eenzijdige in-side informatie verkregen heeft. Doc-
ters van Leeuwen (in Koorders' visie ongetwijfeld 
van het vijandige kamp, want immers directeur 
van 's Lands Plantentuin) zegt in een genuanceerde 
necrologie uit 1920 dan ook 'zaken, welke hij voor
namelijk van één kant gehoord heeft', en vond 
Brascamps aantijgingen ongepast voor een levens
bericht. Moll, hoewel goed op de hoogte, omzeilde 
de zaak door in zijn 'In Memoriam' het geschil he
lemaal niet te noemen. 

Joannes Jacobus Smith (1867-1947), tussen 1913 
en 1924 hoofd van het Herbarium Bogoriense, 
schreef naar aanleiding van Brascamps stuk een 
verweerschrift, waarin dat allemaal bestreden 
wordt en de werkelijke situatie (zijn inziens, na
tuurlijk) geschetst werd, maar dat niet gepubli
ceerd werd. Zo zegt Smith (p. 10) over een mogelijk 
vertrek van Koorders en de verrassend snelle mede
werking van alle ambtelijke instanties daartoe: 
'(hieruit) blijkt ten duidelijkste, hoe moe men Dr. 
Koorders in alle kringen was.' 

Dat de kwestie Backer is blijven bezighouden, 
blijkt uit het feit dat hij op het laatst van zijn leven, 
in maart 1962, nog tegen Lam zei 'en toch heb ik 
Koorders nog te vriendelijk behandeld'. 

De balans opmakend kunen we stellen dat Backer 
een kleurrijk man geweest moet zijn, uitermate 
productief, nestor van de Indonesische botanie. Hij 
was van grote invloed op vele tijdgenoten in Java, 
niet het minst op Van Steenis, die van 1962 tot 1972 
hoogleraar-directeur van het Rijksherbarium was, 
en daardoor op diens leerlingen, onder wie onder
getekende, en het Flora Malesiana Project. Backer 
was zeer loyaal, behulpzaam en gul voor vrienden 
en collega's, als hij ze tenminste de moeite waard 
vond. Was dat niet het geval, dan oordeelde hij 
meedogenloos over hun werk. Maar zijn eigen 
werk bekeek hij minstens zo kritisch, wat tot over
dreven perfectionisme leidde: 'een goed werk ont
staat als volgt: men beult zich 5 jaar af, leg het werk 
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dan weg, kijk er 5 jaar later naar en verbrand het 
onmiddellijk, en doe het nog eens 5 jaar over, mis
schien is het dan min of meer bevredigend genoeg 
om te laten drukken'. Men zegt dat hij zeven druk
proeven van het Handboek voor déflora van Java nodig 
had... Dit is, evenals zijn andere publicaties, dan 
ook uitermate grondig en met een groot betrouw-
baarheidsgehalte. 

Het Verklarend woordenboek van 
wetenschappelijke plantennamen ofwel 
'de Lintwurm' 

Tijdens de voorbereidingen van de Onkruidflora der 
Javasche suikerrietgronden, die in delen tussen 1928 en 
1934 verscheen, was Backer begonnen met de aan
leg van een kaartsysteem met de betekenissen van 
wetenschappelijke (min of meer Latijnse) planten
namen. Over de jaren heen werd het kaartsysteem 
groter en groter, doordat er steeds meer fiches 
('leedjes') bijkwamen. Omstreeks 1931 waren dat er 
ruim 9000. Spottend noemde hij het 'de Lintwurm' 
(let op: met een 'u'!). 

Na zijn terugkeer in Nederland breidde hij de 
Lintwurm steeds verder uit en nam hij ook de na
men van Nederlandse en Europese planten op: 
klein begonnen en bedoeld voor de suikerrietflora 
werd het een omvangrijk systeem van ongeveer 
22 500 lemma's. Omdat hij een dagje ouder werd, 
spoorden zijn collega's hem aan het in boekvorm 
uit te geven, en zo verscheen in 1936 het Verklarend 
woordenboek van wetenschappelijke plantennamen bij 
P. Noordhoff, Groningen en Noordhoff-Kolff, Vis
ser & Co., Batavia. 

Het Verklarend woordenboek is een goudmijn van 
vaak zeer originele informatie en biografische ge
gevens, en hier en daar vangt men een glimp op 
van de wrange en wat scherpe, vaak op de persoon 
gerichte humor waarom hij bekend stond. Zo zegt 
hij onder het trefwoord Andromeda: 'Deze vergelij
king doet denken aan een duizendpoot, die aan 
alle voeten mank gaat', en onder Baltimora: 'Balti
more's gedichten in slecht Latijn werden door Lin
naeus "divina carmina", goddelijke zangen, ge
noemd. Men was in de achttiende eeuw hoffelijker 
dan thans.' Zie ook de typeringen, ontboezemin
gen en anekdotes onder de trefwoorden armandii, 
Clijfortia, colocynthis, Commelina, condamineus, enz. 

Niet tevreden over het resultaat, indachtig Jako

bus 3,2 ('Wij struikelen allen in vele. Indien ie
mand in woorden niet struikelt, die is een vol
maakt man') blijft hij het kaartsysteem aanvullen. 
In een briefkaart van 5 november 1938 aan Willem 
Hendrik Wachter (1882-1946) dacht hij dat de zaak 
in orde zou zijn bij de aangevulde druk van 2036... 

Ondanks lovende boekbesprekingen, bijvoor
beeld door de in Nederland beroemde Jacobus Pie-
ter Thijsse (1865-1945) - een 'prachtig, onderhou
dend en vermakelijk boek' - in 1937, is dit zeer 
waardevolle handboek om diverse redenen vrij on
bekend gebleven. Dat kwam doordat het in het Ne
derlands was geschreven en niet in het Engels, wat 
de doelgroep aanzienlijk verkleinde. Bovendien 
verscheen het midden in de crisistijd en konden ve
len zich zo'n duur werk (het kostte toen 19,50) niet 
veroorloven. De uitgever bleef dan ook met zijn 
voorraad zitten en volgens de overlevering werd 
deze tijdens de Tweede Wereldoorlog of vlak 
erna vanwege de papierschaarste verpulpt (per
soonlijke mededeling van Van Steenis, die bij een 
boekenzaak nog een dozijn winkeldochters wist 
te redden). Bijna twintig jaar lang heb ik naar een 
exemplaar gezocht voordat ik er een wist te be
machtigen. 

In zijn soort is er geen vergelijkbaar werk. Er 
zijn enkele Duits- en Engelstalige naslagwerken 
(genoemd in de Literatuur hieronder), die echter in 
omvang en diepgang niet aan Backers werk kun
nen tippen. Dat Backers woordenboek nog altijd 
niet achterhaald is, blijkt uit de uitspraak van de in 
botanische kringen vermaarde William Thomas 
Stearn (1911-), die het een 'Dutch work of unrivaled 
scholarship on plant names, both generic and spe
cific' noemt en nog in 1992 zijn schatplichtigheid 
eraan vermeldt. Verder verscheen er recentelijk een 
cd-rom over grassennamen (Clifford 1996), waar
voor het Verklarend woordenboek als voorbeeld dien
de. 

Botanische naamgeving 
'Voor beroeps- of amateurbotanici, voor land-, bos-
of tuinbouwkundigen, kortom voor allen die met 
planten te maken hebben, is kennis van de namen 
hiervan onmisbaar', zo begint het Voorbericht van 
het Verklarend woordenboek. Als mensen ergens over 
willen spreken, moet het een naam hebben. Een 
naam is meer dan een reeks klanken, een naam 
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geeft een extra aspect aan het onderwerp, er zitten 
allerlei associaties aan vast. Een naam is ook een 
soort geheugensteun: bij de naam Stellaria media 
voor Vogelmuur, moet ik althans altijd onmiddel
lijk denken aan de vele uren die ik onder een felle 
zon in de tuin heb doorgebracht om dit onkruid, 
tevergeefs, weg te wieden. 

In het dagelijks gebruik is een volksnaam voor 
een plant of dier voldoende, maar, helaas, er zijn 
zoveel volksnamen, en zoveel talen. Bovendien zijn 
er binnen één taal natuurlijk geen volksnamen 
voor alle planten en dieren van de wereld. Ter ver
gelijking: in Nederland en België komen zo'n 1500 
soorten bloemplanten voor, waarvoor door een bi
laterale commissie volksnamen vastgesteld zijn. 
Ook in de Antillen, Suriname, Zuid-Afrika en vroe
ger in 'Nederlandsch-Indië' heeft men Nederlands
achtige volksnamen. Maar over de hele wereld zijn 
er misschien wel 450.000 soorten bloemplanten, 
waarvan de overgrote meerderheid uiteraard geen 
Nederlandse voksnaam heeft. 

Voor internationaal gebruik heeft men lang ge
leden besloten dat iedere plant of dier maar één 
juiste naam kan hebben, en daarvoor gebruikt men 
een zogenaamd Latijnse naam. Latijn is gekozen 
omdat dit eeuwenlang de internationale weten
schapstaai is geweest. Nu Latijn is 'uitgestorven', 
kleven er aan het toekennen van Latijnse namen 
bovendien minder nationalistische gevoelens dan 
aan levende talen zoals Engels, Russisch, Chinees, 
Spaans en, niet te vergeten, Frans. Toch ontmoet 
men nog geregeld mensen die tegen dit soort 
'paapse', want Latijnse, namen zijn! 

Een wetenschappelijke plantennaam (en die
rennaam) bestaat uit twee delen: de naam van het 
geslacht en die van de soort (het epitheton): de Vo
gelmuur heet bijvoorbeeld Stellaria media, waarin 
Stellaria (met een hoofdletter) staat voor het ge
slacht van de Muren en media (met een kleine let
ter) voor één soort daarvan, namelijk de Vogel
muur. Dit oorspronkelijk waarschijnlijk 
Euraziatische onkruid komt nu over de hele wereld 
in standplaatsen met een gematigd klimaat voor en 
heeft talloze namen in vele talen, maar er is maar 
één officiële: Stellaria media, waarmee iedereen in de 
botanische wereld meteen weet wat er bedoeld 
wordt, of dat in zijn lokale flora kan nazoeken. 

Deze tweeledige of binomiale naamgeving 
werd voor het eerst consequent ingevoerd door Ca-

rolus Linnaeus (1707-1778) in zijn baanbrekend 
werk Speciesplantarum uit 1753, waarin hij alle toen
malig bekende plantensoorten opsomde. Dit sys
teem bleek uiterst praktisch en wordt nog steeds 
gebruikt. 

Soms kan men binnen een soort kleinere eenhe
den onderscheiden, ondersoorten ('subspecies'), va
riëteiten, en vormen ('forma'). De naam kan dan 
een formule worden: Stellaria media subsp. major var. 
glabra forma minima, af te korten tot een driedelige 
naam ('trinomium'): Stellaria media forma minima. 
Om aan te geven dat het om een hybride gaat, 
wordt er soms een maal teken voor of in de naam 
gezet: xFestulolium, het geslacht van de Trosraai-
grassen, of Triticum χ aestivum voor Tarwe. 

De Latijnse namen kennen, net als Nederlandse 
zelfstandige naamwoorden, drie geslachten: man
nelijk, vrouwelijk en onzijdig. In het Nederlands is 
het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 
woorden - beide 'de'-woorden - vervaagd, en een 
zin als 'de aalbes met haar rode vruchten' zal men 
niet veel meer tegen komen. In het Latijn heeft 
men nog wel drie geslachten en de soortnaam volgt 
(in de regel) het geslacht van het zelfstandige 
naamwoord: Stellaria is vrouwelijk en het bijvoeg
lijk naamwoord médius moet daarom media worden 
(zie verder de Toelichting hierachter). 

Iedereen die denkt een nieuw 'taxon' te hebben 
ontdekt, mag er binnen zekere regelen van de 
kunst zelf een naam voor verzinnen. Een taxon is 
een systematische eenheid van onbepaalde rang: 
familie, geslacht, soort, ondersoort, variëteit, vorm, 
horticultureel ras, enzovoort, zelfs levensfases 
(schimmel, alg; bij insecten: larve, pop, vlinder) en 
onderdelen (fossiel stuifmeel, bladafdruk, hout). 
Voor de toekenning van een nieuwe naam is zelfs 
een wetboek samengesteld, dat eens in de zes jaar 
tijdens een internationaal botanisch congres wordt 
bijgesteld. Een nieuwe naam hoeft geen klassiek 
Grieks of Latijns woord te zijn, als men maar iets 
voorstelt dat nog niet eerder gebruikt is. Wat het 
ook is, een Indiaanse volksnaam of een pure fanta
sienaam, het wordt als 'Latijn' beschouwd in de 
verdere regels voor de naamgeving: uitgang, ge
slacht enz. 

Het zal duidelijk zijn dat het niet handig is om 
dezelfde wetenschappelijke naam voor twee ver
schillende taxa te hebben en daarom gebruikt men 
in de naamgeving een soort patentrecht: wie het 
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eerst komt, die het eerst maalt, en later gebruik 
voor iets anders is in de regel verboden. Het is ge
bruikelijk er ook nog de oorspronkelijke auteur of 
auteurs bij te zetten, dat geeft een aanwijzing waar 
en wanneer ongeveer de naam voor het eerst gepu
bliceerd werd. Zo'η naam kan afgekort worden; zo 
verwijst 'L.' voor 'Linnaeus' naar een van zijn (vele) 
publicaties tussen ι mei 1753 (het begin van de jaar
telling in de botanische naamgeving) en 1776. De 
vermelding 'Back.' verwijst naar een publicatie van 
Backer tussen 1906 en 1931, waarschijnlijk een Ne
derlands-Indische publicatie, en meestal naar Hey
ne. Backer maakte in zijn meer dan 120 publicaties 
ten minste 175 nieuwe namen. 

De oorspronkelijke auteur of auteurs kunnen 
zich volgens de huidige opvattingen in de plaat
sing van het taxon vergist hebben. Dan wordt het 
taxon naar een ander geslacht overgebracht, en 
voor de duidelijkheid zet men dan de naam van de 
oorspronkelijke auteur tussen haakjes: de Vogel-
muur werd bijvoorbeeld als Alsine media door Lin
naeus beschreven, maar Dominique Villars 
(1745-1814) heeft dit gecorrigeerd, en nu staat de 
plant bekend als Stellaria media (L.) Vill. 

Het jaartal van publicatie wordt alleen gegeven 
in discussies over nomenclatuur; bij de zoölogen 
vermeldt men het jaar in de regel wel achter de 
naam, en wordt de 'buiten-haakj es-auteur' weer 
niet vermeld. Om de een of andere reden gelden 
van oudsher voor dieren andere regels dan voor 
planten en de recente pogingen om de wetgeving 
voor beide te 'harmoniseren', met name ten behoe
ve van internationale wetgeving over de bescher
ming van planten en dieren, stuit op fel verzet van 
beide wetenschappen. 

Backer wilde in zijn Verklarend woordenboek van 
wetenschappelijke plantennamen de herkomst en bete
kenis van de 'Latijnse' namen geven. Zo kunnen we 
in zijn boek vinden dat Stellaria van het Latijnse 
woord stellaris 'stervormig' komt en verwijst naar 
de vorm van de bloemkroon, en dat media de vrou
welijke vorm van het Latijnse woord médius 'mid
delste, het midden houdend' is, wat in dit geval 
verwijst naar de middelmatige grootte van de 
kroon in vergelijking met andere soorten van het 
geslacht Stellaria. 

Tot besluit een overzicht van de zestien naar Bac
ker vernoemde planten; de plantennaam staat cur

sief en wordt gevolgd door de naam van de oor
spronkelijke auteur; hierna volgt tussen haakjes de 
naam van de familie waartoe de betreffende plant 
behoort: 
- Backeria Bakh.f. (Melastomataceae) 
- Ceratostylis backen J. J. S mith (Orchidaceae) 
- Elatostema backeri H. Schroter (Urticaceae) 
- Euphorbia backeri Pax & К. Hoffm. (Euphorbiaceae) 
- Fagara backeri Bakh. f. (Rutaceae) 
- Freycinetia backeri Stone (Pandanaceae) 
- Habenaria backeri J. J. S mith (Orchidaceae) 
- Ixora backeri Bremek. (Rubiaceae) 
- Lepidagathis backeri Bremek. (Acanthaceae) 
- Nasturtium backeri O. E. Schulz (Cruciferae) 
- Parastrobilanthes backeri Bremek. (Acanthaceae) 
- Pavetta backeri Bremek. (Rubiaceae) 
- Rorippa backeri (O. E. Schulz) В. Jonseil (Cruciferae) 
- Rostellularia backeri Bremek. (Acanthaceae) 
- Sterculia backeri I.G. M. Tantra (Sterculiaceae) 
- Zanthoxylum backeri (Bakh. f.) T.G. Hartley 

(Rutaceae) 
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Voorbericht 
Voor beroeps- of amateurbotanici, voor land-, bos-
of tuinbouwkundigen, kortom voor allen die met 
planten te maken hebben, is kennis van de namen 
hiervan onmisbaar; namenkennis is wel niet de 
omega, maar toch zeker de alfa van de botanische 
wetenschap, die zonder haar niet zou kunnen be
staan. Volksnamen, alhoewel dikwijls zeer bruik
baar waar het planten van algemene bekendheid 
betreft, komen niet in de eerste plaats en vaak ge
heel niet in aanmerking. In Nederland, waar 
slechts twee talen en daarnaast een aantal dialecten 
gesproken worden, is het aantal volksnamen van 
planten reeds vele malen groter dan dat van de 
planten zelf, afgezien nog van het feit dat veel 
planten geen echte volksnaam bezitten; men raad
plege slechts het Woordenboek derNederlandsche Volks
namen van Planten uit de gegevens, verzameld door 
de Commissie voor Nederlandse Plantennamen be
werkt door H. Heukels (1907). In Nederlands-Indië, 
waar meer dan 130 talen in verscheidene dialecten 
worden gesproken en het aantal plantensoorten 
(naar schatting circa 30 000) zeer vele malen groter 
is dan in Nederland, is het aantal volksnamen, ook 
naar evenredigheid, nog zeer veel groter. Niet al
leen dragen veel planten daar dozijnen volksna
men; omgekeerd worden met eenzelfde naam vaak 
verschillende, soms zelfs zéér verschillende plan
ten aangeduid, wat tot grote verwarring aanleiding 
geven kan. 

Bovendien zijn lang niet alle inboorlingen van 
Nederlands-Indië, de gevers of bewaarders van de 
daar gebruikelijke volksnamen, plantenkenners, al 
weten zij die indruk vaak te wekken bij Europe
anen, op dit gebied nog onkundiger dan zij. De ge
brekkige kennis van veel plantenverzamelaars met 
de in hun onderzoeksgebied gesproken taal en met 
de daar voorkomende plantengroei, de zucht van 
de inboorlingen de hen ondervragende Europeaan 
tevreden te stellen of zich van hem af te maken, 
hebben een onmetelijke hoeveelheid onbetrouw
bare en dus waardeloze volksnamen in de herbaria 
en in de literatuur doen opnemen. Heel veel van de 
plantennamen die men in uit Indië stammende 
herbaria vindt opgetekend, kan men veilig defi
niëren als namen die door een goedgelovige dwaas 
zijn opgetekend uit de mond van een fantast. Voor
lopig valt echter het kaf nog niet van het koren te 

scheiden, veel minder nog kunnen wij handelen 
naar de voorzegging in Lukas 3,17: 'Hij zal Zijn 
dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn 
schuur samenbrengen; maar het kaf zal Hij met 
onuitblusselijk vuur verbranden.' En zelfs de wer
kelijk juiste volksnamen - uitgezonderd die van al
gemeen bekende cultuurgewassen - hebben vaak 
niet meer dan plaatselijke waarde. Veel van de in 
Nederlands-Indië voorkomende planten hebben in 
het geheel geen volksnaam, al is het met enige han
digheid niet moeilijk er een te vernemen uit de 
mond van een inboorling die manieren kent, en 
dus weet dat men zijn ondervrager niet teleur mag 
stellen. Doch ook als een inboorling zo ongema
nierd is geweest de naam van een plant niet te we
ten en dat vergrijp eerlijk te bekennen, is die er
kenning wel eens als naam beschouwd: als 
plantennamen vindt men opgetekend belon tentoe 
en teu njahoe, beide betekenend: 'ik weet het niet'.1 

Hier mag ook gewezen worden op de reeds veel 
meer dan een eeuw oude, doch nog steeds ten volle 
juiste uitspraak van Roxburgh (zie Roxburghia): 
'I have observed that the eagerness to get native or 
vulgar names for plants is directly proportioned 
to the ignorance of the inquirer: those who know 
nothing about the plants and who are unable to 
discriminate them under any names being always 
loud in their call for native or local names.' 

Dit euvel kan men voorkomen door het bezigen 
van de wetenschappelijke plantennamen, waarin 
zeer vaak eigenschappen van de plant zijn neerge
legd, namen die geen twijfel toelaten, gedachtewis
seling, ook met buitenlanders, mogelijk maken en 
de literatuur, ook de uitheemse, ontsluiten. 

Als bezwaar tegen het gebruik van de - meestal 
aan het Latijn of het Grieks ontleende - weten
schappelijke namen heb ik, zowel in Nederland als 
tijdens mijn dertigjarig verblijf in ons onvolprezen 
Oost-Indië, vaak - ook door zeer ontwikkelde per
sonen - het bezwaar horen opperen dat zij te moei
lijk zijn, dat men ze niet begrijpt en ze daardoor 
niet of moeilijk onthouden kan. Dit ongetwijfeld 
gegrond bezwaar doet zich de laatste tientallen ja
ren sterker gevoelen, nu men medicus, bioloog, 
houtvester en zelfs hoogleraar in de plantensyste-
matiek worden kan met een hbs-opleiding als on
dergrond voor verdere studie, zonder enige kennis 

XXIII 



van het Latijn, de taal waarin vrijwel alle oudere en 
veel van de nieuwere systematisch-botanische wer
ken geschreven zijn, en zonder enige kennis van 
Grieks. Ik heb leraren en zelfs hoogleraren in de 
plantkunde ontmoet die zelfde wetenschappelijke 
plantennamen niet begrepen, ze bij voorkeur niet 
bezigden en hun wetenschappelijke zuigelingen 
met volksnamen of met wat daarvoor moest door
gaan, voedden. Zij waren de slechte vaders waarvan 
Lukas n, 11-12 spreekt: 'En wat vader onder u, dien 
de zoon om broodt bidt, zal hem een steen geven, 
of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang 
geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij 
hem een schorpioen geven?' Men is tot de laagte 
gezonken een aantal kunstmatige, nodeloze, nut
teloze en door niemand gebezigde 'volksnamen' te 
scheppen, die gelukkig de laatste jaren grotendeels 
wederom uit de flora's verdwenen zijn. Men denke 
slechts aan Varkenskerveltorkruid, Steelelatine, 
Kleinbloemhonigklaver,Kleinbloemdrakenkop, 
Tweeknopvarkenskers e tutti quanti. 

Teneinde het gebruik van de wetenschappelijke 
plantennamen te vergemakkelijken is dit boekje 
geschreven, dat de juiste schrijfwijze (waartegen 
vooral door de kleinere zaadhandelaren, kwekers, 
tuiniers en bloemverkopers vaak gezondigd 
wordt), de afleiding, de betekenis en de klemtoon 
geeft van ongeveer 22 500 in Nederland of Neder-
lands-Indië gebezigde namen. Ook tegen de klem
toon worden vaak fouten gemaakt; zie daarvoor de 
Toelichting, afdeling Klemtoon. Het stemt tot gro
te blijdschap dat in de tweede druk van de door 
W.H. Wachter bewerkte BeknopteSchoolflora veel van 
de in oude Heukels-uitgaven voorkomende fouten 
op dat gebied vermeden zijn. 

Nog een ander doel heeft dit boek, namelijk het 
dankbaar bewaren van de gedachtenis van lieden 
die zich voor de botanische wetenschap verdienste
lijk hebben gemaakt. Veel planten zijn genoemd 
naar personen, hetzij beroepsbotanici, hetzij ama
teurs, die zeer dikwijls goed en doorgaans belange
loos verzamelwerk hebben verricht. Nu is het be
schamend leerzaam te ervaren hoe onbekend deze 
personen gebleven zijn bij, of hoe spoedig zij zijn 
vergeten geworden door, het ontwikkeld publiek 
dat zich met het leren kennen van planten bezig
houdt. De door het scheppen van een aan hen her
innerende plantennaam geê'erden zouden met 
Psalm 103,15-16 kunnen getuigen: 'De dagen des 

mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des 
velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan 
is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet 
meer.' Veel voorbeelden daarvan zou ik kunnen 
aanhalen; ik wil hier slechts verwijzen naar de in 
zijn tijd zo beroemde natuurkundige-botanicus M. 
van Marum (zie daarover in dit woordenboekje 
Maramia), wiens geval meer reliëf krijgt, als men 
bedenkt dat een van de leden van het college dat 
zijn grafzerk op zo nonchalante wijze van de hand 
deed, directeur was van dezelfde Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen waarvan Van 
Marum gedurende lange jaren secretaris was. Dat 
de zerk nog op het nippertje tegen vernietiging ge
vrijwaard kon worden, is niet aan die directeur, 
qualitate qua bevorderaar en kenner van de weten
schap, te danken. Zie, als tegenstelling van deze 
verwaarlozing, in dit woordenboek het trefwoord 
houtsoortianus. 

Er zijn flora's, die van persoonsnamen afgeleide 
plantennamen zoals balbisii, goodenoughii, 
willdenówii óf in het geheel niet verklaren óf zich 
luchtigjes van de zaak afmaken door eenvoudig als 
verklaring te geven: Balbis', Goodenoughs, Willde-
nows - verklaringen die die naam niet verdienen, 
daar zij niets klaar, niets helder maken, doch de 
lichtzoekende in Egyptische 'dikke duisternis' 
(Exodus 10,22) laten, óf die blijmoedig aan het fan
taseren slaan en bijvoorbeeld de soortnaam luci-
liae van een in de Kaukasus gevonden Chionodoxa 
proclameren tot Nepalese (zie nepalénsis) volks
naam van de plant, die in Nepal in het geheel niet 
voorkomt. Of die vesca vertalen met 'eetbaar', 
cornuti met 'hoornvormig', de naam Soldanella 
doen zinspelen op de sierlijke franje aan de bloem-
kroon, het woord bucephalóphorus vertalen met 
'grote bloemhoofdjes dragend', het woord trichó-
toma met 'met afgeknotte haren', (Plumbago) lar-
pentae met 'op Larpenta gelijkend', of zelfs het 
niet bestaande inseraticus weten te vertalen. Deze 
voorbeelden kunnen tot schier in het oneindige 
vermeerderd worden: Wittsteins Etymologisch-bota
nisches Handwörterbuch (1865) staat vol met dergelij
ke nonsens. Dit euvel heb ik naar mijn beste weten 
trachten te vermijden: voorzover doenlijk zijn alle 
namen tot aan hun oorsprong nagespeurd; van on
geveer 2700 beroeps- of amateur-botanici naar wie 
planten zijn genoemd, is een korte biografie gege
ven. Dat het opsporen van de daarvoor nodige ge-
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gevens een uiterst tijdrovende en niet altijd een ge
makkelijke taak was, zal iedereen erkennen die zelf 
wel eens dergelijk werk ter hand heeft genomen. 
Tot zeer vele personen en instellingen heb ik mij 
om inlichtingen moeten wenden, en de meeste 
daarvan hebben mij goed en belangeloos geholpen. 
Een beschamende uitzondering maken één Neder
lands Archief en één enkele buitenlandse instel
ling, waarin ik door omstandigheden van allerlei 
aard niet persoonlijk kon gaan snuffelen en die 
zich niet schaamden voor soms uiterst onbedui
dende inlichtingen onevenredig grote sommen in 
rekening te brengen. 

Van de buitenlanders die mij met de meeste 
welwillendheid voorthielpen, dient in de eerste 
plaats genoemd te worden de tachtigjarige nestor 
van de Indische botanici, dr. H.N. Ridley, oud-di-
recteur van de botanische tuin te Singapore, thans 
te Kew nog steeds bezig, die in de uitgebreide bi
bliotheek van het wereldberoemde botanische in
stituut aldaar en ook daarbuiten, zeer veel naspo-
ringen voor mij heeft verricht. Dan dr. John 
Hendley Barnhart van de botanische tuin te New 
York, die mij zeer vele inlichtingen verstrekte over 
Amerikaanse en andere botanici. Voorts de profes
soren L. Diels en H. Harms te Berlijn, aan wie ik ge
gevens dank over Duitse plantkundigen. Nog veel 
andere buitenlanders verdienen mijn hartelijke 
dank; hen allen hier op te sommen zou te veel 
plaats vergen. Onder de Nederlanders komen in de 
eerste plaats in aanmerking mej. H.C. Dorhout 
Mees, bibliothecaresse, en dr. R. Lorentz, tweede 
bibliothecaris van Teyler's Stichting te Haarlem, 
waar ik in de schitterende boekerij talloze uren ge
sleten heb, en die mij steeds met onvolprezen wel
willendheid voorthielpen. Dan dr. L.S.A.M. von 
Römer te Malang (Java) en dr. D.F. van Slooten te 
Buitenzorg, die mij vele gegevens verstrekten over 
Nederlands-Indische botanici; voorts prof.dr. V.J. 
Koningsberger, eertijds directeur van het Proefsta
tion voor de Java-Suikerindustrie te Pasuruan, 
thans hoogleraar te Utrecht, en dr. C.G.G.J. van 
Steenis te Buitenzorg, die zich zeer beijverd heb
ben de uitgave van dit woordenboek, waarvan uit 
de aard van de zaak slechts een beperkt debiet ver
wacht kan worden, mogelijk te maken. Verder 
prof.dr. Th. J. Stomps te Amsterdam, die de biblio
theek van de Amsterdamse Hortus Botanicus te 
mijner beschikking stelde, de weleerwaarde heer 

С van Trigt, r.-k. priester, professor, eerst aan het 
Seminarium Hageveld te Heemstede, later aan het 
Seminarium Warmond, die zich de moeite heeft 
getroost het lijvige handschrift met het oog op het 
vele erin verwerkte Grieks en Latijn kritisch door te 
lezen en aan wie ik menige inlichting of verbete
ring, ook op kerkelijk gebied, verschuldigd ben. 
Voorts prof.dr. B.H. Danser te Groningen, aan 
wiens kennis van de klassieke talen ik een aantal 
verbeteringen dank. En eindelijk mijn het vorig 
jaar overleden vriend, de verdienstelijke amateur 
H. Boting te Haarlem, die de vervelende en tijdro
vende taak op zich nam de drukproeven op de juis
te volgorde van de trefwoorden te onderzoeken, 
een werk na zijn ontijdige en plotselinge dood 
overgenomen door de heer J. Roggeveen, leraar aan 
een school voor ulo te Haarlem. Aan al deze mede
werkers mijn hartelijke dank. 

De lijst van afkortingen van auteursnamen, in 
alle mij bekende flora's hoogst onvolledig en vaak 
niet bevattend wat men gaarne zou willen weten, 
heb ik zo volledig mogelijk trachten te maken, 
zonder daarin echter tot mijn bevrediging ge
slaagd te zijn. Het is vaak moeilijker iets van nog 
levende botanici te weten te komen dan van reeds 
overledene. Verzoeken om inlichtingen worden 
dikwijls, met een volharding een betere zaak waar
dig, genegeerd, vooral door vak-botanici. 

Nu nog een paar verzoeken. Niemand weet be
ter dan ik dat dit boek op veel plaatsen onvolledig 
is (vooral wat jaar en plaats van overlijden van ge
pensioneerden betreft) en een aantal onjuistheden 
zal bevatten. Het is immers een woordenboek, en 
staat er niet geschreven: 'Wij struikelen allen in 
vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is 
een volmaakt man' (Jakobus 3,2)? En niets ligt ver
der van de schrijver van dit boekje dan zich of zijn 
werk als volmaakt te beschouwen. Wie dus opmer
kingen heeft die het boekje ten goede kunnen ko
men, zal de schrijver met toezending daarvan, via 
de uitgever, zeer verplichten. 

Veel van de in dit woordenboek opgenomen 
personen zijn nog in leven en het is mij niet moge
lijk in alle Nederlandse, Nederlands-Indische en 
buitenlandse bladen en tijdschriften alle berichten 
van overplaatsingen, bevorderingen, pensionerin
gen en alle overlijdensadvertenties te lezen. Daar
om zullen de nog levenden mij een zeer gewaar
deerde dienst bewijzen, indien zij van een 
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eventuele bevordering, overplaatsing of pensione
ring kennis geven, en maatregelen nemen dat, in 
geval van hun overlijden, hun doodsbericht mij of 
mijn eventuele opvolger bereikt. 

Eindelijk nog een laatste verzoek aan de weini
gen die dit voorbericht zullen lezen. Indien zij ie
mand een naam verkeerd horen uitspreken, laten 
zij indachtig zijn aan Leviticus 19,17: 'Gij zult uw 
naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in 
hem niet verdragen', en aan II Timótheüs 4,2: 
'houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, 
vermaan in alle lankmoedigheid.' En laten zij die 
ordonnantiën vooral in het oog houden tegenover 
de schrijver van dit boek. Mogen de berispten zich 
troosten met de wijze woorden van Hebreen 12,11: 
'En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt 
geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; 
doch daarna geeft zij van zich een vreedzame 
vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezel
ve geoefend zijn.' 

Ten slotte nog deze waarschuwing. Dit boek is 
niet geschreven voor kinderen en overmatig preut
se lieden. Wetenschappelijke namen, vooral de ou
dere, zijn niet zelden enigszins onkies. Maar dat is 
geen reden ze niet te verklaren. 

Noot 
1. Meer dan een eeuw geleden werd deze ervaring ook in 
Engels-Indië reeds opgedaan. Prof.dr. B. H. Danser te 
Groningen had in 1932 de goedheid mijn aandacht te ves
tigen op de volgende zinsnede uit een uitspraak van Jack 
[Companion Botanical Magazin 1,227(1835)]: Leschenault's 
(zie leschenaultiänus) names are frequently not to be 
depended on; from his total want of knowledge of the 
Tamul language [gesproken op Ceylon en in het zuiden 
van Voor-Indië] he was led to mark down the answers to 
his signs or queries as the names; whereas the natives 
mostly told him: 'I don't know', 'I cannot tell', 'I don't 
understand', 'There is none', or made some such reply, 
which he fancied were the names of the plants. 
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Toelichting 
Inrichting van het werk 

De namen zijn opgenomen in alfabetische volgor
de, familie-, geslachts- en soortnamen dooreen. De 
familie- en geslachtsnamen beginnen met een 
hoofdletter; de soortnamen (in dit boek) zonder 
uitzondering met een kleine letter. Wordt eenzelf
de naam als geslachts- én als soortnaam gebezigd, 
dan is hij tweemaal, onmiddellijk onder elkaar, op
genomen. 

Bij de drie- en meerlettergrepige woorden (zie 
de regels voor de klemtoon) is de klinker die de 
klemtoon krijgt, door één accent aangeduid, de 
tweeklank die de klemtoon krijgt, door twee. 
Aénëus is dus uit te spreken als a-é-ne-us, maar sub-
laévis als sub-Ué-vis; evenzo kauloénsis als kau-lo-én-
sis, maar metacóélus als me-ta-cóé-lus. Zie voorts de re
gels voor de uitspraak. 

Van de bijvoeglijke naamwoorden is het onver
anderlijke deel met vette letter gedrukt, de veran
derlijke uitgangen (respectievelijk voor het manne
lijk, vrouwelijk en onzijdig geslacht) cursief. De 
vrouwelijke en onzijdige vormen van de bijvoeglij
ke naamwoorden zijn alleen dan als trefwoord op
genomen wanneer zij, in het alfabetisch verband, 
van de mannelijke vorm verwijderd komen te 
staan. Zo is alba als trefwoord opgenomen omdat 
zich tussen dit woord en het grondwoord ervan, al
bus, nog een hele reeks van met alb beginnende 
woorden bevindt. Evenzo plana en rubra, die van de 
grondwoorden planus en ruber verwijderd staan. 
Maar alotfólia en aloïfólium zijn niét als trefwoord 
opgenomen, omdat zij onmiddellijk vóór het 
grondwoord aloïfólius zouden moeten worden ge
plaatst. 

Afleiding van de woorden 
De afleiding is, voor zover zij bekend is, bij alle 
woorden gegeven; hierbij zijn de in de Nederland
se taal niet gebruikelijke lettertekens door Neder
landse vervangen. De Griekse η is weergegeven 
door e, de Griekse ω door ô, de Griekse klinker υ 
door и (= Latijny), de Griekse ζ door z (uit te spre
ken als dz), θ door th, φ door ph, χ door ch, ψ door ps. 

Veel plantennamen, zoûs Abrótanum, Absinthi
um, Fumaria, Galeópsis, Géum, Glastum, Glechóma, 
Plantago, Salvia, Spiraea, Symphytum en tal van ande

re, zijn uit de Oudheid overgeleverd; van deze na
men zijn vaak de afleiding en de betekenis onbe
kend. De meeste namen echter zijn van jongere 
oorsprong en dan in de regel ontleend aan het La
tijn (Abdominea, Centipeda, Lunaria, Primula, Sterculia; 
abbreviatus, albiflórus, brévipes, crassifrons, latifólius) of 
aan het Grieks (Acrocéphalus, Diplóspora, Melano-
rrhóéa, Melodtnus, Microrrhynchus; acamptophyllus, bra-
chypodus, dispérmus, macrdnthus, pachystachys; verge
lijk ook het quasi-Griekse woord Pharbitis), ook 
wel, wat echter geen aanbeveling verdient, aan het 
Latijn en Grieks tegelijk (hexaflórus, luteocdrpus, 
macrostipulaceus, micronux, microspicus, nigridnthus, 
ovarióphorus, pubicdrpus, retrophyllus, tetrangularis, ma
ger). 

De aan het Latijn of het Grieks of aan beide ta
len tegelijk ontleende oude of nieuwe namen zin
spelen vaak op een of ander kenmerk of een of an
dere eigenschap van de plant of op enig gebruik 
dat ervan gemaakt wordt of werd (Acetósa, Bactris, 
Clematis, Digitalis, Eclipta, Ficaria, Gluta, Helianthus, 
Illécebrum, Lagenaria, Téctona; abstérgens, brévipes, coe-
léstis, discolor, edülis, elatus,flammeus, glomeratus, mul-
ticdulis, odoratus, officinalis, serotinus, syphiliticus, vul-
varia). 

Veel van de niet van Latijnse of Griekse woor
den afgeleide namen zijn gevormd van volksna
men van de planten (Antidris, Bambusa, Brunélla, Cd-
janus, Candrium, Durio, Kibéssia, Mangliétia, Ndnia, 
Pdngium, Sandóricum; bemban, catdppa, catjang, dadah, 
gedébe, gildpong, kemdndo, pondok, sebdssa, simdssan). 

Zeer veel plantennamen zijn afgeleid van na
men van personen, hetzij deze zich op enigerlei 
wijze voor de botanische wetenschap verdienstelijk 
hebben gemaakt, bijvoorbeeld door het ontdekken 
van de later naar hen genoemde plant, het schrij
ven van botanische werken of het doceren van bo
tanie aan een inrichting van onderwijs (Achudémia, 
Blumea, Chamissoa,Junghuhnia, Kaulfüssia, Miquélia, 
Nouhuysia, Quassia, Santiria, Versteégia, Vonroeméria; 
boumdniae, doctérsii, endérti, hasskdrlii, koordérsi, ra-
cibórskii, smithidnus, steenisii, valetonidnus, zollingéri 
en talloze andere, vergelijk ook houtsoortidnus), het
zij om andere redenen (bijvoorbeeld door verlief
den naar het voorwerp van hun liefde). 

Planten zijn voorts genoemd naar werelddelen 
(africdnus, americdnus, asidticus, europdéus), landen of 
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volkeren (germanicus, helvéticus, hispanicus, italiens), 
landstreken (amurénsis, djampangénsis, lampongénsis, 
padangénsis), eilanden (celebénsis, martinicénsis, 
palménsis, sumatranus, taliabénsis, zeylanicus), steden 
(babylónicus, bogoriénsis, halepénsis, nankinénsis), land-
bouwondernemingen (nirmalanus, tjidadapénsis, tji-
petirénsis), rivieren (mamberamicus, rhenanus, tjihanus, 
tjisokanénsis), bergen (ardjunénsis, papandaianénsis, sa-
lakénsis, tenggerénsis); enkele zijn fantastische letter
verbindingen zonder betekenis (Calepina, Etubila, 
Órxera, Pectéüis, Sabal, Steris, Tórilis, Vilfa, Xeilyathum). 

Van de personen naar wie planten genoemd 
zijn, is (zie Voorbericht) een korte biografie gege
ven. Achter de persoonsnaam zijn tussen haakjes 
jaartal en plaats van geboorte en dood vermeld 
wanneer die mij bekend waren, wat lang niet altijd 
het geval was. Een kruisje (x) wil zeggen, dat de 
persoon in kwestie, voor zover mij bekend, op ι janu
ari 1936 nog in leven was; een vraagteken, dat jaar
tal of plaats van geboorte of dood mij onbekend 
zijn. Gaarne was ik voor vele personen uitvoeriger 
geweest, maar dat zou de omvang en daardoor de 
prijs van het werk te hoog hebben opgevoerd; reeds 
thans is het meer uitgedijd dan wel door ieder ge
wenst werd. 

Bij de minder algemeen bekende aardrijkskun
dige namen is een kleine toelichting gegeven. 

Bij de van Latijnse en Griekse woorden afgelei
de namen zijn de grondwoorden gegeven. Daar de 
afleiding vaak niet van het grondwoord in zijn ge
heel, maar van de stam ervan geschiedt, en deze 
stam over het algemeen beter in de tweede dan in 
de eerste naamval bewaard is gebleven, is, waar dit 
wenselijk scheen, ook de tweede naamval (of bij 
werkwoorden de verbaalstam) tussen haakjes ach
ter het grondwoord vermeld. Om enige voorbeel
den te geven, van Phlox (ze nv. Phlogis) en Latijn foli
um wordt gemaakt phlogifolius; van dens (2e nv. 
dentis) wordt gemaakt dentatus; van monos en anêr 
(2e nv. andros) wordt gemaakt monandrus; van actis 
(2e nv. actinos) en daphnè wordt gemaakt Actinodaph-
ne; van caro (2e nv. carnis) worden gemaakt carneus 
en carnósus; van a en thrix (ze nv. trtchos) maakt men 
atrichus; vznferre (stamper) de uitgang^mw; van gére-
re (stam gër) de uitganggërus; vanfrdngere (stam frag) 
maakt menfragilis; van mons (ze nv. montis) engigne-
re (stamgen) maakt men montigenus. Deze voorbeel
den zijn met tientallen te vermeerderen; wie er be
lang in stelt, snuffele in het woordenboek. 

Uitspraak van de letters 
Hoe de oude Romeinen het Latijn uitspraken, is 
niet geheel bekend. Elk volk spreekt het tegen
woordig in hoofdzaak uit als zijn eigen taal; een 
Latijn sprekende Engelsman is voor een Fransman 
onverstaanbaar. Erasmus, een van de bekwaamste 
latinisten die Nederland ooit heeft voortgebracht, 
vreesde om zijn uitspraak in Italië uitgelachen te 
zullen worden. Eenheid in de huidige uitspraak te 
brengen zou wenselijk zijn. In de r.-k. kerken over 
de gehele aarde wordt tegenwoordig de welluiden
de Italiaanse uitspraak gevolgd; op de meeste Ne
derlandse scholen, jammer genoeg, nog niet. 

Afgezien van de kerkelijke uitspraak wordt het 
Latijn tegenwoordig in Nederland op twee wijzen 
uitgesproken, die wij kortheidshalve zullen onder
scheiden als de oude en de nieuwe uitspraak. 

Oude uitspraak 
Alle letters klinken als in het Nederlands met de 
volgende uitzonderingen: dubbele klinkers (aa, ее, 
oo, uu) en dubbele medeklinkers worden elk afzon
derlijk uitgesproken (Α-ά-li-us, Boer-ha-a-vi-a, He-é-
ri-a, Ne-é-si-a, do-or-ma-nén-sis, ho-o-ké-ri, ro-o-se-bo-ó-
mi-i, ex-i-gu-us, gum-mt-flu-us, bel-lus, per-én-nis, com-
prés-sus, Per-nét-ty-a). 

ae klinkt als de ее in Nederlands been. Moeten a en 
e elk afzonderlijk worden uitgesproken, dan is 
dat door een klemtoonteken (aéneus) of een 
deelteken (Aèrides, Ddnaë) aangeduid. 

e in open lettergrepen klinkt als de ее in 
Nederlands been, in gesloten lettergrepen als de 
e in Nederlands pet. Aan het einde van een 
woord heeft zij een zeer korte ee-klank. 

ei klinkt in woorden van Griekse oorsprong en in 
van persoons- en plaatsnamen afgeleide namen, 
uitgezonderd in de uitgang ei, als Nederlands ei 
(Mei-ó-gy-nus; Mei-bó-mi-a; me-no-éi-des; o-mei-én-
sis; Se-mei-o-cdr-di-um, maar: plétt-ke-i). In 
woorden van andere oorsprong worden de e en 
de i elk afzonderlijk uitgesproken (he-ra-cle-i-fó-
li-us; me-i-fó-li-us; ro-sé-i-pes; thé-i-fer). Men moet 
dus de afleiding nagaan. Zo nodig is op de i een 
deelteken of een accent (Pleione) geplaatst. 

eu klinkt gewoonlijk als Nederlands ui (Euphrasia, 
Euonymus). Maar in de Latijnse (niét de Griekse) 
uitgangen eus en eum worden e en и elk 
afzonderlijk uitgesproken; ar-gén-te-us, άύ-re-us, 
Ge-um, He-ra-clé-um; evenzo a-le-u-ti-cus). Maar 
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Ne-reus, Pro-teus, Zeus, met ш'-klank. 
ey klinkt als Nederlands ei. 
ie klinkt niét als de Nederlandse ie, maar de / en de 

e worden elk afzonderlijk uitgesproken: k-bi-es, 
Hi-e-ró-chlo-a, Im-pa-ti-ens, Man-gli-é-ti-a, o-ri-en-
ta-lis, pi-e-pér-si-i, Pi-e-rar-di-a, Pi-e-ró-ti-a, pi-ér-re-i, 
pi-es-to-ból-los, pi-es-to-cau-los, pi-és-to-pus, Tar-ri-é-
ti-a). 

oe klinkt als Nederlands eu. Moeten de o en de e elk 
afzonderlijk worden uitgesproken, dan is dat 
door een klemtoonteken (kau-lo-én-sis, ni-ko-én-
sis, po-é-ti-cus) of een deel teken (A-lo-ë, Hi-e-ró-
chlo-ë, no-ë-d-nus) aangeduid. 

oi en oy klinken als de o in Nederlands pot, gevolgd 
door een j : dj. - Maar in de uitgang oides worden 
de o (dan uit te spreken als de o in drogen) en de i 
elk afzonderlijk uitgesproken: o-i-des. De 
klemtoon valt in die uitgang altijd op de i. In 
(andere) gevallen, waarin o en i afzonderlijk 
moeten worden uitgesproken, is dat door een 
klemtoonteken of een deel teken aangeduid: 
aloïfólius, rhoïfólius, rhomboïddlis, rhomboideus. 

ou klinkt in zuiver Griekse woorden als 
Nederlands oe, bijvoorbeeld our a (spreek uit 
oera) 'staart'. Bij latinisering van deze woorden 
wordt de ou door и vervangen. Zie in dit 
woordenboek bijvoorbeeld Urdria. Wanneer in 
een gelatiniseerd woord nog ou staat, worden o 
en и elk afzonderlijk uitgesproken (di-chro-us, 
ma-cro-u-rus). 

ui klinkt niét als in Nederlands ui, maar de и en de 
ζ worden elk afzonderlijk uitgesproken: Bru-ins-
mi-a, té-nu-is. Evenzo uy: Ho-ut-tu-y-ni-a, No-u-hu-
y-si-a. 

с klinkt voor e, ei, ey, eu, i,y, ae en oe als s, in alle 
andere gevallen als k. Vergelijk echter se. 

gu klinkt na η ahgoe, maar de oe zeer kort, bijna als 
w (lin-gu-a, bijna lin-gwa). 

ng klinkt niét als in het Nederlands zingen, maar de 
η en de g worden elk afzonderlijk uitgesproken 
(pin-gu-is, bijna, pin-gwis). 

qu klinkt ongeveer als kw. 
s tussen twee klinkers van eenzelfde grondwoord 

klinkt als ζ (Lasïa, spreek uit: Ld-zï-a). Maar zij 
klinkt als s wanneer de beide klinkers 
waartussen zij staat, tot verschillende 
grondwoorden behoren (a-symmétricus, e-sétifer). 

se klinkt voor e, ei, ey, eu, i,y, ae, oe als Nederlands sch 
in school, in andere gevallen als sk. 

su + volgende klinker klinkt soms als sw (sudvis, 
spreek uit: swavis). 

t voorafgegaan door een klinker en gevolgd door 
i met daaropvolgende klinker, klinkt als ts 
(Gratiöla, spreek uit: gra-tsi-o-la). 

ζ klinkt als dz. 

Nieuwe uitspraak 
In hoofdzaak als de oude met de volgende verschil
len: 
и klinkt als Nederlands oe. 
у klinkt als Nederlands u. 
с klinkt als k, bijvoorbeeld Cycaddcëae, spreek uit: 

Ku-ka-dd-ke-ee. 
g als de g in Frans garçon, Engels good, Duits gut, 

Maleis garam. 
gn als in Frans digne, dus als Nederlands nj. 
qu als koe, met zeer korte oe. 
s altijd als s. 
se altijd als sk. 
t altijd als t. 
ν als Nederlands w: vi-ró-sus, spreek uit: wi-ró-soes. 

Zowel bij de nieuwe als bij de oude uitspraak mo
gen de van moderne talen afgeleide woorden als 
Nederlandse worden uitgesproken, hoe afschuwe
lijk dit ook klinken moge. Wrightia dus niet onge
veer Rdi-ti-a, maar ook de w en de g met zwakke h-
naklank doen horen. Het is een kunststuk dat 
evenwel meer op kunsten dan op kunst berust. 
Velen echter doen dit, uit esthetische overwegin
gen, niet; op dit gebied heerst de grootste wille
keur. 

Klemtoon 
Zelfs door zeer ontwikkelde personen wordt de 
klemtoon op de wetenschappelijke namen vaak 
verkeerd gelegd. Een aantal voorbeelden: 

fout is: 
Achillea 
Achiménes 
Ajüga 
Anacyclus 
Clematis 
Coléus 
Congéa 
Cónium 

juist is: 
Achillea 
Achiménes 
Âjuga 
Anacyclus 
Clematis 
Cóleus 
Cóngea 
Conium 
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Cotyledon 
cry stallmus 
Cyclamen 
Dielytra 
Échinops 
édulis 
giganteus 
Gladiolus 
Helleborine 
Hydrangea 
iberis 
Liparis 
Matthiola 
Platanthera 
procerus 
Pyréthrum 
radkans 
Reseda 
sempervirens 
Spathodéa 
Tectóna 
Umbilicus 
Viola 

Cotylédon 
crystallinus 
Cyclamen 
Diélytra 
Echtnops 
edulis 
giganteus 
Gladiolus 
Hellebórine 
Hydrangea 
Ibéris 
Liparis 
Matthiola 
Platanthera 
procerus 
Pyrethrum 
radkans 
Reseda 
sempervirens 
Spathódea 
Téctona 
Umbilicus 
Viola 

En zo nog vele, zoals men te Haarlem hoort zeggen 
Órionweg in plaats van het alleen juiste Órionweg. Zo 
zegt men ook, zelfs in botanische kringen, alge
meen sporangium in plaats van het betere sporan
gium. Deze voorbeelden zijn met vele te vermeerde
ren. Met behulp van de volgende regels zullen veel 
fouten tegen de klemtoon vermeden kunnen wor
den. 

Tweelettergrepige woorden 

Tweelettergrepige woorden hebben de klemtoon 
altijd op de voorste lettergreep. Daarom is in dit 
woordenboek bij de tweelettergrepige woorden 
geen klemtoon aangegeven. Klemtonen als in het 
Nederlands begin,gedrag, ontstemd, komen in het La-
tij η niet voor. 

Drie- en meerlettergrepige woorden 
Drie- en meerlettergrepige woorden hebben de 
klemtoon op de voorlaatste lettergreep als deze 
lang is, anders op de derde van achter. Men behoeft 
dus slechts de kwantiteit of metrische lengte van 
de voorlaatste lettergreep te kennen: die van de an
dere lettergrepen is voor het leggen van de klem
toon van geen belang. 

A. De voorlaatste lettergreep is kort: 
ι. als zij een van nature korte klinker (ä, ë, ï, 6, ü, 

y) bevat, gevolgd door een klinker, door een 
tweeklank of door slechts één medeklinker. (In 
het Latijn en het Grieks gelden de ch,ph en th als 
één medeklinker, de χ (ks) en de ζ (dz) als twee.) 
Voorbeelden: 
Clémaris, Cyclamen, Hydrócharis, Lampsana, 
Liparis, Neuróca/yx, Nothópawax, Óxa/is, 
Pseudólarix, Sacróstacftys, Saxifräga, Tripsamm; 
aurantiacus, austriäois, brevispäf/ms, corynó-
cä/yx, dasyclädus, diäphärcus, leptopéta/us, 
leucóstacftys, micródaiys, syriacus. 
Achimë/zes, Aeschynómëwe, Berberis, Coitus, 
Cóngëfl, Crucifërae, Diptëris, Octómë/es, Paró-
chëfus, Ranunculacëae; argéntëws, aureus, glan-
duligërus, leptócëras, leucógëraes, leucólëpis, lo-
liâcëws, macróptërus, nubigëwus, ténëra. 
Arundma, Cardamme, Dendróbïwm, Eléusïne, 
Gliricidïö, Mirâbï/is, Nemóphï/a, Ricinus, Téu-
crmm, Tórï/is, Veronica; calycmus, fértï/is, glan
d u l ä r , hydrópïper, labyrinthïms, livïdus, 
sempervirens, téxtï/is, théï/èr, tripudwns. 
Amphidonax, Anaströp/ms, Antigöraon, Belopé-
röne, Calótropis, Cnésmörae, Córchöras, 
Gladiö/us, Isótöma, Jatröpfta, Leptóchlöa; 
auricömus, bicö/or, dichótömus, éllö&um, 
gravéö/ens, lutéö/us, monticö/us, muscivörus, 
némörum, ornithópödus, tétröi/on, tricö/or. 
Ajüga, Bétu/a, Cóccü/us, Draciincü/us, Lavan
dula, Mésüö, Primu/a, Ranuncu/us, Sam'cü/a, 
Spérgu/a; annüus, bijügus, conspicÜMS, durius-
cü/us, filipéndü/us, gummiflüws, macarthüri, 
mascü/us, muscipü/a, ópü/us. 
Bióphyium, Câssyffta, Coelógyne, Fimbristy/is, 
Gonocâryum, Memécy/on, Scólymus, Sym
phytum, Tetrâdyfls, Zizyphus; aptenódyfes, 
brevisty/us, didymus, digynus, leucóchysus, 
macróscyp/ms, melanóxy/on, monógywus, rho-
dodictyon, xanthoxy/on. 

2. als zij een van nature korte klinker (zie boven) 
in zogenaamd zwakke positie bevat, dat wil 
zeggen gevolgd door twee (niet door meer) 
bijeenbehorende medeklinkers, waarvan de 
eerste een p-klank (b,f,p,ph), een fe-klank (c, ch,g, 
k) of een i-klank (d, t, th) is, de tweede een / of 
een r.1 Deze zwakke positie komt bij drie- en 
meerlettergrepige plantennamen slechts 
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betrekkelijk zelden in de voorlaatste lettergreep 
voor. 
Voorbeelden: 
Astrëbh, Balanóstrëfc/us, PseudóstrëWus. 
Illécëèrum; albórübra, brevfla&ris, funëèris, 
latila&rus, pâlpë&rae, subglä&rum, sudru&ra. 
albinos, brévï/fos. 
altïfrons, brévifrons, crassï/rons, obtusï/rons, 
sassa/ras. 
Âtrïp/ex; lócuples, multiplex. 
Chlóröpftrys, Schizónëpftros, Stenótapftrum; 
pachyöp/irys. 
Éuryc/es, Pericyc/a, Spirâdïc/is, Tricyc/a. 
Xylópïcrum; sphaéracros, vólücris. 
Mâlac/ira, Trigónacftras; philópsycftrus. 
Ónagra; intégra, meléagris. 
Ephedra, Libócëdrus, Némëdra, Oxycëdrus, 
Philydrum; tetrâërfrus. 
Âlëiris, Artaböftys, Calliböirys, Callïftis, 
Diélyira, Echinócïirus, Gonócïirus, Hâmairis, 
Hypólyfrum, Monandrócïirus, Oxymïira; leucó-
böftys, piceóaira. 

Chrysöiftrix, Gymnöfftrix, Hydrólyi/irum, 
Léucöfftrix, Pyrëi/irum, Ulöthrix; bulbôï/îrix. 
Maar Cynoméfra, Verâirum; involucrans, ma-
labäfftrus, salubris, ventilâèrum, omdat de klin
ker in de voorlaatste lettergreep hier van nature 
lang is. 

B. De voorlaatste lettergreep is lang: 
ι. als zij een van nature lange klinker (ä, ê, ï, ö, u, 

y) of een tweeklank (ae, ai, au, ay, ei, eu, ey, oe, 
oi, oy) bevat. 
Voorbeelden: 
Corydâlis, Digitalis, Gentiâna, Imperâta, Lantâ-
na, Medicâgo, Papaver, Plumbago, Portulâca, 
Solanum, Solidago; austrâlis, columnäris, 
montänum, officinârum, plicâtus, segetälis, 
societâtis, testiculâtus, urbânus, verbenâca. 
Centauréa, Equisétum, Gerbera, Hydrangea, 
Ibéris, Lonicéra, Macrolénes, Platanthéra, 
Platéa, Réséda, Spirodéla; adenanthérus, arché-
ri, brevisétus, calothécus, denbergéri, gigan-
téus, heracléus, pandanéti, rhizophoréti, schef-
féri. 

Aërides, Cypripedilum, Dendrochilum, Leu-
cocm'de, Lupinus, Marica, Myrica, Prosce-
phalium, Protium, Urtica; amblyogenius, 
caninus, hastilis, macrosiphon, matutinus, 

microsporangius, prionitis, pudicus, quercinus, 
radicans, subtilis. 
Andropógon, Argemóne, Galinsóga, Matthióla, 
Melilótis, Monóon, Myosotis, Passiflora, Prosó-
pis, Theobróma; caróta, lagópus, limósus, 
macrosólen, oryzetórum, polygónus, semper-
flórens, squarrósus, tectórum, tetragónus, viró-
sus. 

Apluda, Bambusa, Cuscuta, Datura, Festuca, 
Kadsura, Leomirus, Mollugo, Mucuna, Sambu-
cus; acutus, communis, diffusus, edulis, hu-
mifusus, macrourus, obscurus, ophiikhus, se-
minudus, uniglumis. 
Acalypha, Agropyrum, Allophylus, Diospyros, 
Leucosyke, Microstylis, Myxopyrum, Neph-
thytis, Onobrychis, Papyrus; brachystylis, calli-
pyge, chamaesyce, dolichostylus, fagopyrum, 
macrostylis, melanochrysus, platystylis, schizo-
stylus, trichostylus, xanthochymus. 
Actâéa, Dissochaéta, Ischâémum, Leucaéna, Mi-
crocarpâéa, Nymphâéa, Parabâéna, Sagerâéa, 
Schizaéa, Thysanolâéna; chamaédrys, epigaéus, 
europâéus, hypogâéus, linnâéi, macrochâétus, 
petraéus, polychâétus, pygmâéus, sublâévis. 
Brassäia, Nicolâia; abelâios, melâina. 
Anâiia, Eriocâulon, Platycaiilon, Plexâure, 
Podostiurus, Pterocäulon; acâulis, amâurus, 
filicaulis, gaudichâudi, longicaudus, me-
lanocâulis, quiscosâurus, sabäudus, semi-
glâucus, subclâusus. 

Atalâya, Barclâya, Bonnâya, Faradâya, Lindsâya, 
Lippäya, Macklinläya, Macleâya, Murrâya; cen-
tromalaycus, lindsâyae, maingâyi, rattrâyi. 
Agynéia, Buddléia, Ellipéia, Holopéira, Pyrrhéi-
ma, Rhodoléia, Tristellatéia, Tupéia, Voandzéia, 
Willughbéia; chrysoéides, louréiri, menoéides, 
myelopéios, oreogéiton, paréira, telmatéia, te-
nagéia, xanthochéilus. 

Bupléurum, Dictyonéura, Heptapléurum, Jus-
siéua, Melaleuca, Mischopléura, Phytéuma, 
Pteronéurum, Xylopléurum; hololéucus, mono-
pléurus, ochroléucus, pachynéurus, plagio-
néurus, rhodoléucus, tiéiite, trichonéurus, tri-
pléurus, xanthonéurus. 
Actinophlóéus, Campanumóéa, Cyrtan-
dromóéa, Holoschóénus, Ipomóéa, Leptophóé-
nix, Melanorrhóéa, Mischophlóéus, Notaphóé-
be, Xanthorrhóéa; amóénus, ganophlóéus, 
leucophlóéus, metacóélus, picrophlóéus, 
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pseudofóétens. 
Caréya, Cattléya, Dombéya, Trembléya, Viréya, 
Zaléya; cantléyi, doréyi, harvéyi, hemsléyi, 
lindléyi, moseléyi, motléyi, oxléyi, ridléyi, 
whitnéyi. 
Ericóila, Homonóia, Massóïa, Nephróïa, 
Nephróïca, Sequoia; dióicus, leucophlóïus, 
monóicus. 
Dumartróya, Fourcróya. 

2. als zij een van nature korte klinker (zie sub Α ι) 
bevat, gevolgd door twee of meer, al of niet 
gelijke medeklinkers, uitgezonderd in het 
hierboven sub A 2 vermelde geval van zwakke 
positie. (In het Latijn en het Grieks gelden de ch, 
ph, en th als één medeklinker, de χ (ks) en de ζ 
(dz) als twee.) 
Voorbeelden: 
Abelmósc/ms, Antitâxis, Callió/?5is, Hypóxis, 
Oryza, Pterocârpus; abnónnis, abrupfus, absciV 
sus, perénnis, polyrrhizus, tené/Zus, tetràndrus 
en talloze andere. 

De enige moeilijkheid ligt dus in het weten of een 
klinker van nature lang of kort is. Daartoe moet 
men Latijn en Grieks kennen of met vrucht een La

tijns en Grieks lexicon weten te raadplegen, waarin 
de kwantiteit van de klinkers, waar nodig, op de
zelfde wijze is aangegeven als in dit boek. Daar een 
dusdanig lexicon waarschijnlijk niet in het bezit 
zal zijn van de meeste gebruikers van dit woorden
boek, is overal waar zulks ons nodig leek, de kwan
titeit van de lange klinkers aangeduid door een er
boven geplaatst horizontaal streepje (ä), die van de 
korte door een erboven geplaatst horizontaal boog
je (ä). De Romeinen en Grieken zelfdeden dat niet. 

De e, die in Latijnse woorden de Griekse ê (η), ei, 
(ει) of ei (ηι) vervangt, de i, die de Griekse ei (ει) ver
vangt, de o, die de Griekse ô (ω) vervangt en de u, 
die de Griekse ou (ου) vervangt, zijn altijd lang. 

Op het al of niet lang zijn van de klinkers door 
positie, dat wil zeggen door de erachter geplaatste 
medeklinkers, dient de gebruiker van dit woorden
boek zelf acht te geven, daarbij lettende op hetgeen 
gezegd is over ch, ph, th, χ en z; met enige oefening 
gaat dat als vanzelf. 

Noot 
1. Deze regel geldt althans voor proza. Op zichzelf staande 
plantennamen, ook al zijn ze poëtisch, worden altijd als 
proza beschouwd. 

X X X I I 



Lijst van afkortingen in d< 
Abyss. - Abyssinisch [van Abessinië] 
Aethiop. - Ethiopisch 
Afd. - afdeling 
Afr.-Afrikaans 
Alf. - Alfoers [van de Alfoeren, een volk in de 

Indische Archipel] 
Amb. - Ambonees 
Amer. - Amerikaans 
anat. - anatomisch 
anthropol. - antropologisch 
Arab. - Arabisch 
Att. - Attisch, dat wil zeggen Grieks zoals het in 

het landschap Attica gesproken werd 
Austr. - Australisch 
Aziat. - Aziatisch 

Bal. - Balinees 
Belg. - Belgisch 
Béng. - Bengaals 
bibliogr. - bibliografisch 
bijw. - bijwoord 
Binnenl. - binnenlands 
biogr. - biografisch 
biol. - biologisch 
bnw. - bijvoeglijk naamwoord 
Boh. - Boheems 
Born. - van Borneo 
bot. - botanisch 
bot.-syst. - botanisch-systematisch 
Br. - Brits 
Braz. - Braziliaans 
bromatol. - bromatologisch (voedselkundig) 

Canad. - Canadees 
Chil. - Chileens 
Chin. - Chinees 
Cingh. - Singalees (taal gesproken op Ceylon en in 

het zuiden van Voor-Indië) 
Cochinch. - Cochin-Chinees [van Cochin-China, 

zuidelijk deel van Zuid-Vietnam] 
Cub. - Cubaans 

D. - Duits 
dendrol. - dendrologisch 
Dépt. - departement 
dierengeogr. - dierengeografisch 

verklarende tekst 
Dor. - Dorisch, dat wil zeggen Grieks zoals het in 

Dorië (Zuid-Griekenland) gesproken werd 
dwz.; d.w.z. - dat wil zeggen 

E. - Engels 
econ. - economisch 
Ed. - editio, dat wil zeggen uitgave 
Egypt. - Egyptisch 
Eng. - Engels 
Engelschind. - Engels-Indisch 
enkv. - enkelvoud 
entomol. - entomologisch 
ethnogr. - etnografisch 
ethnol. - etnologisch 
Europ. - Europees 

fig. - figuurlijk 
Fr. - Frans 

Gall. - Gallisch 
geb. - geboren 
gebr. - gebroeders 
geogr. - geografisch 
geol. - geologisch 
gesl. - geslachten) 
Gr. - Grieks 
Gt. - gouvernement 

Hebr. - Hebreeuws 
Hind. - Hindoestaans 
Holl.-Hollands 
hydrogr. - hydrografisch 

Ind. - Indisch 
indol. - indologisch 
I.P.I. - in partïbus infidelïum (in de landen der 

ongelovigen) 
Ital. - Italiaans 

j.-Javaans 
Jap.-Japans 
Jav.-Javaans 

Lat. - Latijn, Latijns 

m. - Maleis 
Mak. - Makassaars [van een bepaald Indisch volk] 
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Mal. - Maleis 
Malab. - Malabaars [van het gebied Malabar] 
malakol. - malakologisch, weekdierkundig 
Malg. - Malagassisch, van Madagascar afkomstig 

of daar gesproken 
mann. - mannelijk 
Mecklenb. - Mecklenburgs 
mej . - mejuffrouw 
mevr. - mevrouw 
Mexic. - Mexicaans 
mikrobiol. - microbiologisch 
mineral. - mineralogisch 
Μ. Ο. - Middelbaar Onderwijs 
Mol. - Moluks 
Mol. Mal. - Moluks Maleis, dat wil zeggen Maleis 

zoals het in de Molukken wordt gesproken 
morphol. - morfologisch 
msc. - (in) manuscript 
mv. - meervoud 
mycol., mykol. - mycologisch, mykologisch 
myth. - mythologisch 

N. - noord, noorden 
nat. - natuurlijk(e) 
nat. hist. - natuurlijke historie 
natuurwetensch. - natuurwetenschappelijk 
N.B. - noorderbreedte 
Ned. - Nederlands 
Nederlandschind. - Nederlands-Indisch 
Ned. Ind. - Nederlands-Indië 
Nieuwgr. - Nieuwgrieks 
Nieuwguin. - Nieuwguinees 
Nieuwlat. - Nieuwlatijn, Nieuwlatijns 
Nieuwzeel. - Nieuwzeelands 
N.O. - noordoost, noordoosten 
Noordamer. - Noordamerikaans 
Noordruss. - Noordrussisch 
nv. - naamval 
N.W. - noordwest, noordwesten 

O. - oost, oosten 
o.a. - onder andere(n) 
O. H. D. - Oudhoogduits 
O. I. - Oost-Indië, Oostindisch 
O.-Indië - Oost-Indië 
O.L. - oosterlengte 
ontk. - ontkennend 
onz. - onzijdig 
Oostaziat. - Oostaziatisch 

Oostenr. - Oostenrijks 
Oosteurop. - Oosteuropees 
Oostind. - Oostindisch 
ornithol. - ornithologisch 
Oud.-Lat. - Oudlatijn(s) 
overtr. - overtreffende 

p. - pagina 
palaeabot. - paleobotanisch 
Perz. - Perzisch 
pharmakol. - farmacologisch 
Philipp. — Filipijns 
philol. - filologisch 
physiol. - fysiologisch 
phy togeogr. - fy togeografisch 
plantenfam. - plantenfamilie 
plantengesl. - plantengeslacht 
plantenphysiol. - plantenfysiologisch 
Portug. - Portugees 
prov. - provincie 
Pruis. - Pruisisch 
psychol. - psychologisch 

res. - residentie 
riddergesl. - riddergeslacht 
Rom. - Romeins 
Russ. - Russisch 

s. - Soendanees 
Sanskr. - Sanskriet 
Sch. - Schots 
scheik. - scheikundig 
Seneg. - Senegalees 
seq. - sequentes of sequentis, d.i. (en) de volgende 
Soend. -Soendanees 
Sp. - Spaans 
S.S.-stoomschip 
Sum. - Sumatraans 

Sum. Mal. - Sumatraans Maleis, dat wil zeggen 
Maleis zoals het in Sumatra gesproken wordt 

telw. - telwoord 
teratol. - teratologisch 
Ternat. - Ternataans [van het eiland Ternate in de 

Indische Archipel] 
theol. - theologisch 
Tibet.-Tibetaans 
Tim.-Timorées 

xxxiv 



transen - transcriptie, overschrijving (met andere 
lettertekens) 

W.-Indië - West-Indië 
W. L. - westerlengte 

U.S.A. - United States of America, 
Staten van (Noord-)Amerika 

Venez. - Venezulaans 
vergr. - vergrotende 
verkleinw. - verkleinwoord 
vgl. - vergelijk 
Vl. - Vlaams 

vogelgesl. - vogelgeslacht 
Voorind. - Voorindisch 
voorv. - voorvoegsel 
vr. - vrouwelijk 

W. - west, westen 
Westind. - Westindisch 
Westjav. - Westjavaans 
Westsum. - Westsumatraans 
wetensch. - wetenschappelijk 
W. I. - West-Indië, Westindisch 

ie Z. - zuid, zuiden, zuidelijk 
Z. B. - zuiderbreedte 
znw. - zelfstandig naamwoord 
Z.O. - zuidoost, zuidoosten 
zool. - zoölogisch 
Zuidafr. - Zuidafrikaans 
Zuidamer. - Zuidamerikaans 
Zuidchil. - Zuidchileens 
Zuideurop. - Zuideuropees 
Z.W. - zuidwest, zuidwesten 
Zw. - Zweeds 
Zwits. - Zwitsers 

Gebruikte tekens 
6 - mannelijk 
9 - vrouwelijk 
$ - tweeslachtig 
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Het woordenboek 





Α. 
Aâl ius O.K., - Latinizeering van den Mol. planten

naam aàl. 
a ä m b e , - op de Nieuw-Lauenburg-eilanden (tus-

schen Nieuw-Pommeren en Nieuw-Mecklenburg; 
±152y 2°O.L. ; ± 4 % ° Z . B . ) gebruikelijke planten
naam. 

Abacóp te r i s FÉE, - van Lat. abacus, in vakken af-
gedeeld tafeltje; Gr. ptëris, varen. Varen met door 
de nerven in vakken verdeelde blaadjes. 

A b ä u r i a В Е С С , - naam in gelatinizeerden vorm (van 
Lat. ab auro = van goud = Ital. d'oro) van het 
Ital. patriciërsgeslacht Doria. De plant werd door 
Beccari (zie beccariänus) genoemd naar zijn vriend 
en beschermer, markies Giacomo Doria (1840, Spe-
zia, tusschen Genua en Pisa; 1913, Genua), zoö
loog, die in 1862 deel nam aan een expeditie naar 
Perzië en in 1865 Beccari vergezelde op diens reis 
naar Borneo en daar een aanzienlijke verzameling 
bijeenbracht, hoewel hij reeds vóór het einde der 
reis wegens ziekte naar Italië terug moest keeren. 
Daar gaf hij den stoot tot de oprichting van het 
Stedelijk Museum voor Natuurlijke Historie te Ge
nua, waaraan hij zijn verzamelingen schonk en tot 
welks directeur hij benoemd werd. In 1879 maakte 
hij een tocht naar Tunis; in 1891 werd hij presi
dent van het Ital. Aardrijkskundige Genootschap. 
Zijn voornaamste publicaties (over vleermuizen en 
reptielen) zijn opgenomen in de door hem gestichte 
en vele jaren op zijn kosten uitgegeven Annali del 
Museo Civico di Genova. 

abbreviâ/ws,a.wm, - van Lat. abbreviäre (van ab, af; 
brevis, kort), afkorten, verkorten: verkort, korter 
dan gewoonlijk. 

A b d o m i n e a j . j . s . , - van Lat. abdomen {abdominis), 
onderlijf, buik. De naam zinspeelt op de sterk bui
kige lip. 

abebaios,os,£w, - van Gr. a, ontk. voorv.; bebaios, 
bestendig: onbestendig, veranderlijk.. 

Abél ia R.BR., - genoemd naar Clarke Abel (1780, ?; 
1826, Cawnpore = Cawnpur, in het N. van Voor-
Indië; bijna 80y2° O.L.; ± 2 6 % ° N.B.), als genees
heer en natuuronderzoeker toegevoegd aan een 
Eng. gezantschap (onder Amherst; zie Amherstïa), 
dat in 1816/17 China bezocht, waar Abel planten 
verzamelde, waaronder de naar hem genoemde. 
Later werd hij in het N. van Voor-Indië geplaatst 
als geneesheer der Eng. O.I.Compagnie. 

Abelicea RCHB., - wijziging van apelikëa, Nieuwgr. 
volksnaam van A. cretïca Rafin. 

rAbe lmóschus MEDIK., - zou afgeleid zijn van Arab. 
l a b e l m ó s c h u s , - abu-l-mosk, d.i. vader van 

muskus, naar muskus riekende plant, en zinspelen 
op den muskusgeur, dien gekneusde zaden kunnen 
verbreiden. Anderen leiden het woord af van habb-
el-mosk, muskuszaad. 

abendanón i i , - 2e nv. van A bendanonïus, Latinizee
ring van Abendanon-: van Abendanon, gevonden 
door Abendanon, genoemd naar Abendanon. -

Quercus - Val. is genoemd naar haar ontdekker, 
E.C.Abendanon (1878, Pati, Java; χ ), van 1901— 
06 ingenieur bij den dienst van het Mijnwezen in 
Ned. Indië, van 1921—25 bijzonder hoogleeraar 
aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. 
Hij bereisde in 1903/04 de Chin, provincie Sze-
tsjoean (zie szechuanïcus), in 1910/11 Midden-Ce
lebes, waar hij bot. en zool. verzamelingen bijeen
bracht. Van zijn hand verschenen vele meeren
deels geol. publicaties, waaronder een geol. schets-
kaart van Ned. Oost-Indië en „Geologische en geo-
,,graphische doorkruisingen van Midden-Celebes." 

abeocûtus.a.um,—afkomstig van A beok (k)uta (plaats 
in tropisch W.-Afrika; ± 3 % ° O.L.; ruim 7° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

a b é r r a n s , - van Lat. aberrate (van ab, af; errâre, 
dwalen), afdwalen, afwijken: afdwalend, afwij
kend, anders gebouwd dan gewoonlijk, in een an
dere streek groeiend dan gewoonlijk. 

Abies LINK, - (Lat.) spar, den, (als bot. naam) zil
verden. 

abietinus,a,um, - v a n Lat. abies (abiëtis), spar, den, 
(als bot. naam) zilverden: bij een spar (den, zil
verden) behoorend, spar(den,zilverden)achtig. 

rAb i ldgaa rd la VAHL, - genoemd naar P.Ckr.Abild-
VAbllgaârdia POIR., - gaard (1740, Kopenha

gen; 1801, Kopenhagen), medicus, die in 1773 in 
opdracht der Deensche regeering te Kristianshavn 
(bij Kopenhagen) een veeartsenijschool stichtte, 
tot welker directeur hij benoemd werd. Van 
1784:—1800 bereisde hij een groot deel van 
Europa; in 1789 was hij een der oprichters 
van een natuurhistorisch kabinet te Kopen
hagen. Hij was lid of eerelid veler geleerde ge
nootschappen. 

abi lo , - Philipp, planteunaam. 
abj iciens, - van Lat. abjicëre (van ab, af; jacëre, 

werpen), afwerpen: afwerpend, vallen latend (de 
kafj es bv.). 

ab l épha ra , - zie ablephärus. 
(&blêph&Tos,os,on, - van Gr. a, ontk. voorv.; blephä-
tablépharws.a.wm, - ris, wimper: ongewimperd. 
abnórmts.is .e, - van Lat. ab, voorv., dat verwijde

ring uitdrukt; norma, richtsnoer, regel: van den 
regel afwijkend, abnormaal. 

abortiVM5,a,um, - van Lat. abortus (van aboriri, ver
loren gaan), miskraam, misgeboorte: onvoldra
gen, in een of ander opzicht onvolkomen (b.v. een 
Dryoptëris zonder dekvliesjes; een bloem met 
slecht ontwikkelde kroonbladen); vruchtafdrij
vend. 

Abrod ic tyum, - zie Habrodict'pon. 
A b r ó m a JACQ., - van Gr. a, ontk. voorv.; brôma, 

spijs: voor spijs ongeschikte plant, in tegenstelling 
tot het verwante gesl. Theobröma (zie aldaar), 
waarvan eenige soorten (voornamelijk Th. cacao 
L.) cacao leveren en waartoe de thans Abröma 
augusta L. genoemde plant vroeger gerekend werd. 
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Abrotane l la 2 Acalypha 

Abro tane l la CASS., - van Abrotânum, (voormalig) 
plantengesl. (Composïtae) (type: Artemisia abro
tânum L.): op Abrotânum gelijkend gesl. 

abrotanif61ius,a,um, - van Abrotânum, (voormalig) 
plantengesl. (Composïtae) (type: Artemisia abro
tânum L.); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van Artemisia abrotânum L. 

ab ro t anódes , - van Abrotânum, (voormalig) plan
tengesl. (Composïtae) (type: Artemisia abrotâ
num L.); odes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op Artemisia abrotânum L. gelijkend, 
Abrotànum-achtig. 

ab ro t ano ides , - van Abrotânum, (voormalig) plan
tengesl. (Composïtae) (type: Artemisia abrotânum 
L. ) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op Artemisia abrotânum gelijkend, Abro-
tänum-achtig. 

Γ A b r o t â n u m NECK. , - Latinizeering van den ouden 
••abrotânum, - Gr. plantennaam abrotônon, 

citroenkruid, citroenalsem. - Het woord wordt 
wel in verband gebracht met Gr. abrötos, onsterfe
lijk, goddelijk, en zou dan zinspelen op de genees
krachtige eigenschappen der plant. - Vgl. 
Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p . 2: 
,,Tsaet . . . drooch en rouw ghepoedert, oft in 
,,water oft wijn ghesoden, ende ghedroncken, 
,,es goet ende seer behulpich den ghenen die haren 
„adem niet wel en kunnen ghesceppen, ende ver-
,,stopt van borsten sijn, ende dien haer zenuwen 
,,ghetrocken ende ghespannen worden, die dat 
„sciatica hebben, die haer water niet wel en kun-
„nen ghelossen, ende den vrouwen die haer natuer-
„lijcke cranckheyt niet wel en kunnen ghecrij-
„ghen, want door zyn subtyl cracht soo verdryuet, 
„verteeret, ende doet scheyden alle couwe voch-
„ticheyt, slim ende taye fluymen, die longhene, 
„nieren, blase, ende moeder verstoppende syn . . . 
„in wijn ghedroncken es goet tegen alle fenijn den 
„mensche hinderlijck ende doodet die wormen." 

abruptU5,a,utn, - van Lat. abrumpëre (van ab, af; 
rutnpëre, breken, stuk trekken), afbreken, stuk-
trekken, losrukken: afgebroken, plotseling eindi
gend, plotseling toegespitst. 

A b r u s ADANS., - volgens Prospero Alpino (zie Al-
pinïa) naam der plant bij de Arabieren in Egypte. 
- Anderen beschouwen den naam als het gelatini-
zeerde Gr. habros, fijn, sierlijk, en achten hem te 
zinspelen op de sierlijke bladeren en zaden van A. 
precatorïus L. 

abscissus.a.um, — van Lat. abscindêre (van ab, af; 
scindëre, scheuren, splijten), afscheuren, afsplijten: 
als het ware afgescheurd, afgespleten, afgesneden, 
weggesneden. 

abscónditU5,a,um, - van Lat. abscondëre (van abs, 
weg; condëre, instoppen, insteken), wegstoppen, 
verbergen: verborgen, verholen. 

abs in th io ides , - van den ouden plantennaam ab
sinthium (tegenwoordig Artemisia absinthium L.), 
absint(h)alsem; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op Artemisia absinthium ge
lijkend, absint(h)alsem-achtig. 

r A b s i n t h i u m AD ANS., - Latinizeering van den ouden 
t a b s i n t h i u m , - Gr. plantennaam apsinthïon, 

alsem. - De naam wordt, waarschijnlijk ten on
rechte, wel afgeleid van Gr. a, ontk. voorv.; 
psinthos, bevrediging, genoegen: plant, welke 
(door haar bitterheid) geen genoegen schenkt. -
Anderen achten hem aan het Perz. ontleend te 
zijn. 

Absó lms i a O.K., - genoemd naar H. Graf zu Solms-
Laubach (1842, Laubach, Ober-Hessen; 1916, 

Straatsburg), in 1872 benoemd tot hoogleeraar in 
de botanie te Straatsburg, in 1879 in gelijke functie 
en tevens to t directeur van den bot. tuin te Göt-
tingen, van 1888 tot aan zijn emeritaat in 1907 
wederom hoogleeraar te Straatsburg, schrijver van 
een groot aantal bot. publicaties. Voor den eer
sten druk van Engler und Prantl , Die Natürlichen 
Pflanzenfamilien, bewerkte hij de Pandanacëae, 
voor de Suites au Prodrome van De Candolle de 
Pontederiacëae; voor de Flora Brasiliensis de Raf-
flesiacëae. In 1883 bereisde hij Java. 

a b s t é r g e n s , - van Lat. abstergëre (van abs, af; ter-
gêre, afwisschen, reinigen), afwisschen, reinigen: 
afwisschend, reinigend, als waschmiddel (surro
gaat voor zeep) gebezigd. 

a b s u s , — zou de naam zijn van een riviertje in Pa
lestina, langs welks oevers Cassïa - L. veel zou 
voorkomen of het eerst gevonden zou zijn. - Op 
geen der mij bekende atlassen komt dit riviertje 
voor. 

abundiflórus,a,um, - van Lat. abundus, rijkelijk, 
overvloedig; flos(flöris), bloem: zeer rijkbloemig. 

abutilifólius,а,мж, - van Abutilon, plantengesl. 
(Malvaceae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Abutïlon. 

abut i lo ides , - van Abutilon, plantengesl. (Malva
ceae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gehjkenis uit
drukt: op een Abutïlon gelijkend, Abutïlon-achtig. 

Abut i lon ADANS., - Graecizeering van den ouden 
Barbarijschen plantennaam oubutilon, welke, 
voorzoover bekend, het eerst vermeld werd door 
den in zijn tijd (Ie helft der 13e eeuw) zeer be
roemden Arab, kruidkundige Ibn al Beithar. 

Abu tua LOUR., - volksnaam der plant in Cochin-
china. 

abyssiniens,α,uw, - afkomstig van Abyssinië ( — 
Abessinië, in O.-Afrika; centrum op ±40° O.L.; 
±10° N.B.) of daar het eerst gevonden, Abyssi-
nisch, Abessinisch. 

Acacia WILLD., - van Gr. akakia, een gestekelde 
boom. - Vele soorten van het gesl. zijn gestekeld 
of gedoomd. 

acaciifóliu5,a,um, - van Acacia, plantengesl. (Legu-
minösae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Acacia. De naam zegt weinig: bij Acacia 
treft men nu eens dubbelgevinde bladeren, dan 
weer phyllodiën van allerlei vorm aan. 

académicMs.a.um, - van Lat. academïa (Gr. aka-
dêmeia), oorspronkelijk naam eener met boomen 
beplante wandelplaats bij Athene, waar de wijs
geer Plato (±400—350 ν . Chr.) onderricht gaf; bij 
uitbreiding school voor hooger onderwijs, voorts 
genootschap van geleerden: bij een school voor 
hooger onderwijs behoorend, bij een genootschap 
van geleerden behoorend, academisch. 

Acaena L., - Lat. transcr. van Gr. akaina, spits, 
stekel. - De naam zinspeelt op de met haakvor-
mige stekels bezette vrucht. 

acaenifólius.a.um, - van Acaena, plantengesl. (Ro-
sacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Acaena. 

Acajùba GAERTN., - Latinizeering van Portug. acaju 
(vgl. Fr. acajou en Eng. cashew), waarschijnlijk een 
verbasterde Amer, volksnaam van den boom, 
reeds vermeld door Piso (zie Pisonïa) en Maregraf 
in hun Historïae rerum naturalïum Brasilïae (Na
tuurlijke Geschiedenis van Brazilië). 

Aca lypha L., - modificatie van den ouden Gr. plan
tennaam akalêphê, brandnetel. De bladeren som-
miger Acalypha-soorten doen aan die van brand
netels denken. 



acalyphoides 3 acer i f lorus 

acalyphoides , - van Acalypha, plantengesl. (Eu-
phorbiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Acalypha-achtig. 

Acalyphópsis PAX et HOFFM., - van Acalypha, plan
tengesl. (Euphorbiacëae); Gr. opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op Acalypha gelijkend gesl. 

acamptophyllMs.a.wm, - van Gr. akamptos (van a, 
ontk. voorv.; kamptein, buigen), onbuigzaam, 
stijf; phullon, blad: stijfbladig. 

acânga , - Braz. plantennaam. 
Acantbaceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Acanthus geldt. 
A c a n t h e p h i p p i u m , - zie Acanthophippium. 
acanthifóHu£,a,um, - van Acanthus, plantengesl. 

(Acanthacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Acanthus. 

a c â n t h i u m , - 'Lat . transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam akanthïon (van akantha, doorn, stekel), 
waarmede een distelsoort werd aangeduid. 

acanthobotryws.a.Mm, - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; botrus, (als bot. term) tros: met gedoomde 
of gestekelde trossen. 

r acan thocârpa , - zie acanthocarpus. 
( .acanthocârpum, -
Acan thoca rpus LEHM., - van Gr. akantha, doorn, 

stekel; karpos, vrucht: plant met gestekelde vruch
ten. 

acanthocérpu5,a,um, - van Gr. akantha, doorn, ste
kel; karpos, vrucht: met gestekelde vruchten of 
sporangiën. 

acanthocéphalws,a,wm, - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; kephalê, hoofd: met stekelige of gedoomde 
hoofdjes. 

acanthoglóssa , - zie acanthoglossus. 
Acan thog lós sum BL., - van Gr. akantha, doorn, 

stekel; glôssa, tong. - De bij een tong vergeleken 
lip draagt op stekels gelijkende uitwassen. 

acanthoglossus,a,um, - van Gr. akantha, doorn, ste
kel; glôssa, tong: met gedoomde of gestekelde tong 
of (bij orchideeën) lip. 

acan tho ides , - van Acanthus, plantengesl. (Acan
thacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: in eenig opzicht (bv. door het bezit van 
spits getande bladeren) met een Acanthus over
eenkomend, Acanthus-achtig. 

Acantholfmon BOISS., - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; leimèn, vochtig, grasrijk oord, weide: wei
deplant met stijve, doornachtige bladeren. 

Acan thópanax MIQ., - van Gr. akantha, doorn, ste
kel; Panax, plantengesl. (Araliacëae) : gesl. van 
gestekelde, aan Panax verwante planten. 

acanthophippiiflórMs.a.um, - van Acanthophip
pium, plantengesl. (Orchidacëae) ; Lat. flos (flöris), 
bloem: met bloemen als die van een Acantho
phippium. 

Acan thoph ipp ium BL., - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; ephippïon, paardedek(en), zadel. - De naam 
zinspeelt op de zadelvormige, met spitse wratten 
bezette lip. 

Acanthophóénix H.WENDL., - van Gr. akantha, 
doorn, stekel; Phoenix, plantengesl. (Palmae): 
gesl. van gedoomde, op Phoenix gelijkende palmen. 

Acan thóphora MERR., - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; pherein, dragen: stekels dragende plant, 
gestekelde plant. 

acanthophyl la , - zie acanthophyllus. 
Acanthophy i lum C.A.MEY., - van Gr. akantha, 

doorn, stekel; phullon, blad: de bladeren eindigen 
in een doornachtige punt. 

acanthophyllMs.a.Mwt, - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; phullon, blad: met gedoomde of gestekelde 

of in een doornachtige punt uitloopende blade
ren. 

acanthópodws.a.ttw, - van Gr. akantha, doorn, ste
kel; pous (pödos), voet, steel: met gedoornden of 
gestekelden voet of steel. 

Acan thóps i s HARV., - van Acanthus, plantengesl. 
(Acanthacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Acanthus gelijkend gesl. 

acan thopue , - van Gr. akantha, doorn, stekel; pous, 
voet, steel: met gedoornden of gestekelden voet 
of steel. 

Acan thorh iza , - zie Acanthorrhiza. 
Acan thor rh i za H .WENDL. , -van Gr. akantha, doorn, 

stekel; rhiza, wortel. - De wortels aan den stam-
voet zijn doornvormig. 

Acan thós tachys KLOTZSCH, - van Gr. akantha, 
doorn, stekel; stâchus, aar. - De aren zijn bezet 
met stekelige schutbladen. 

A c a n t h o s t é m m a BL., - van Gr. akantha, doorn, 
stekel; stemma, krans. - De 5 bijkroonschubben 
zijn aan de buitenzijde pijlvormig, zoodat zich in 
de bloem een krans van 10 spitsjes bevindt. 

A c a n t h u s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam akanthos (van akantha, doorn, ste
kel). - De naam zinspeelt op de doornachtig ge
tande bladeren. 

facârifer , acar i fera , a ca r i f e rum, - van Gr. akäri, 
^•BC&Tiferus.a.um, - mijt; ferre, dragen: mijten 

of iets daarop gelijkends (zeer kleine, gewimperde 
aartjes bv.) dragend. 

acàulis,is,e, - van Gr. a, ontk. voorv.; kaulos, sten
gel: stengelloos. 

accédens , - van Lat. accëdëre, naderen: naderend, 
nabijkomend, naar iemand of iets toekomend, op 
een andere soort gelijkend. 

accedentoides , - van den soortnaam accédens (ac~ 
cedentis), (zie aldaar); ides (Gr. eidês) uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op de soort accédens 
gelijkend. 

accréscens , - van Lat. accrescëre (van ad, aan, bij; 
crescëre, groeien), aangroeien, in grootte toenemen: 
aangroeiend, in grootte toenemend. 

accrétus,a,«>«, - van Lat. accrescëre (van ad, aan; 
crescëre, groeien), aangroeien: aangegroeid. - Bij 
Epiblastus - J .J .S. is de lip verder met den zuil
voet vergroeid dan bij dit gesl. gemeenlijk het 
geval is. 

a c c u m b e n s , - van Lat. accumbëre, (tegen iets) aan
liggen: (tegen iets) aanliggend. 

acéphalu£,a,wn, - Lat. transcr. van Gr. akephâlos 
(van a, ontk. voorv.; kephalê, hoofd), hoofdeloos, 
geen kop vormend. 

Acer L., - oude Lat. plantennaam, ahorn, esch-
doorn. 

&cer,ris,re, — (Lat.) scherp, bijtend van smaak. 
Aceraceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Acer (Acëris) geldt. 
Âce ra s R.BR., - van Gr. a, ontk. voorv. ; këras, hoorn : 

orchidacëa met ongehoornde, dwz. ongespoorde 
bloemen. 

é c e r a s , - van Gr. a, ontk. voorv.; këras, hoorn: on-
gehoornd, ongespoord. 

A c e r â t i u m A . P . D C , - van Gr. a, ontk. voorv.; keras 
(kerätos), hoorn: hoornlooze plant. — De helm
knoppen zijn bij dit gesl. niet in een spitsje ver
lengd, zooals bij het verwante gesl. Monocëra. 

acérbtts,a.um, - (Lat.) scherp, ruw, wrang. 
aceriflórus,a,um, - van Acer (Acëris), plantengesl. 

(Aceraceae), ahorn, eschdoorn; Lat. flos (flöris), 
bloem: met bloemen of bloeiwijzen als die van een 
Acer. 
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acerifolius,a,um, - van Acer (Acëris), plantengesl. 
(Aceracëae), ahorn, eschdoorn; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Acer. - Men bedoelt 
dan den Europ. A. pseudoplatänus L. of A. pla-
tanoïdes L., welker bladeren handlobbig zijn met 
spitse lobben. 

acerinus,e,um, - van A cet, plantengesl. (Aceracëae) : 
op eenigerlei wijze tot een Acer in betrekking 
staand, op een Acer. gelijkend. - Bij Litsëa - BI. 
wordt de Jav. A. nivëum BI. bedoeld; bij Cimici
fuga - Tanaka bedoelt men Acer negundo L. of 
een dergelijke soort. 

ace roi des , - van Acer (Acêris), plantengesl. (Acera
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Acer-achtig. 

aceróSMs.a.wm, - van Lat. acus (acêris), kaf: vol 
kaf, met vele katachtige schubben. 

acérrimus.a.um, - overtr. t rap van Lat. acer, scherp : 
zeer scherp. 

acetabulifórmts.ts,«, - van Lat. acetabulum (van 
acëium, azijn ),napje. kommetje (.waarin de azijn 
op tafel gezet werd); forma, vorm: napvormig, 
komvormig. 

{Acetósa NECK., - van Lat. acêtum, azijn: zuur sma-
acetósa , - kende plant, zuring. 
acetosaefoliws.a.um, - zie acetosifolïus. 

{Acetosél la O.K., - verkleinw. van Acetósa (zie al-
acetosél la , - daar), zuur smakende plant, 

zuring: kleine, zuur smakende plant; kleine zu-
jing (Schapenzuring, Kleine Klaverzuring). 

acetosellaefóliws.a.Mm, - zie acetosellifolïus. 
acetosellifólius,a,um, - van Acetosélla, oude Lat. 

naam der Schapenzuring (thans Rumex acetosélla 
L.); Lat. folium, blad: met bladeren als die der 
Schapenzuring. 

acet08ifólius,a,wn, - van Acetósa, oude Lat. naam 
der Veldzuring (thans Rumex acetösa L.); Lat . 
folium, blad: met bladeren als die der Veldzu
ring. 

A c h a s m a GRIFF., - van Gr. o, ontk. voorv.; chasma, 
gaping: plant met niet-gapende bloemen. 

Achil lea L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam achilleios, waarmede een niet met zeker
heid bekende plant werd aangeduid. Volgens een 
overoude sage was zij genoemd naar den uit den 
Trojaanschen oorlog (±1200 v. Chr.) bekenden 
Gr. held Achilleus (Achilles), die haar als wond-
heelend middel aanwendde. Dit gebruik had hij 
leeren kennen van den beroemden Centaur Chiron 
(zie Chironia). 

achilleaefólius,a,nm, - zie achilleifolius. 
achilleifólitfs,a,tt»t, - van Achillea, plantengesl. 

(Composïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Achillea. 

Ach imenes AD ANS., - van Gr. acheiménos (van a, 
ontk. voorv.; cheim&n, storm, winterkoude), niet 
aan storm en winterkoude blootgesteld. - De naam 
zinspeelt op de natuurlijke groeiplaats der plant 
in tropische landen. 

A c h r a s L., - (Gr.) pereboom. - De naam zinspeelt 
op de zeer oppervlakkige gelijkenis in blad vorm 
en vruchtbouw. 

&chrous,a,um, - Lat. transcr. van Gr. achroos (van 
a, ontk. voorv.; chröa, kleur), ongekleurd, kleur
loos. 

A c h u d é m i a BL., - genoemd naar den Malab. ge
neesheer Itti Achudem, die aan pater Matthaeus 
van Sint Jozef (zie Matthaea) bij de samenstelling 
van den Hortus Malabaricus van Van Rheede to t 
Draakestein (zie rheedëi) uitnemende diensten 
bewees door het opgeven der volksnamen en 

geneeskrachtige eigenschappen der planten. 
a c b y r a n t h a , - zie achyranthus. 
Achyran the s L., - van Gr. achüron, kaf; anthos, 

bloem. De bloemdekbladen zijn droogvliezig, kaf-
achtig. 

achyrânthus,a,um, - van Gr. achüron, kaf; anthos, 
bloem: met katachtige, d.i. droogvliezige bloem-
bekleedselen. 

A c h y r o s p é r m u m BL. , - van Gr. achüron, kaf; sper
ma, zaad. - De als zaden beschouwde vruchtnoot
jes dragen op den top dikke, bij kaf vergeleken 
borstels. 

aciântlms,a.wm, - van Gr. akis, (pijl)spits; anthos, 
bloem: met een of ander orgaan aan of in de bloem, 
dat aan een pijlspits doet denken. 

aciculâri5,ts,e, - van Lat. acicula (yerkleinw. van 
acus, naald), naald(je): naaldvormig. 

aciculâtws,a,wm, - van Lat. acicula (verkleinw. van 
acus, naald), naald(je): genaaid, in een naald-
scherpe spits uitloopend. 

acida , - zie acidus. 
acidissimws,a.um, — overtr. t rap van Lat. acidus, 

zuur: zeer zuur. 
acidósus,a,wm, — van Lat. acidum, iets zuurs: vol 

zuur, zeer zuur. 
ac idóta , - zie acidótos. 
Acidóton O.K., - van Gr. ahidôtos, toegespitst, spits. 

- De eerstbeschreven soort draagt spitse door
nen. 

acidótos.a.ow, - half gelatinizeerde transcr. van Gr. 
akidótos [van akis (akidos), spits (znw.), stekel], 
een spits dragend, toegespitst, spits. 

acidulw5,a,um, - verkleinw. van Lat. acidus, zuur: 
eenigszins zuur, rinsch. 

àcidus,a,um, - van Lat. aeëre, zuur zijn: zuur. 
Aciélla v. TIEGH., - van Lat. actes, scherpte, scherpe 

punt. De vrucht loopt puntig toe. 
acinacifórm*s,is,£, - van Lat. acinäces, korte, krom

me sabel; forma, vorm: sabelvormig. 
ac inos , - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten

naam akïnos, waarmede een Labiaat met geurige 
bloemen werd aangeduid. 

acinösus,a,um, - van Lat. acinus, wijndruif : op wijn-
druiven gelijkend. 

Ac i s toma ZIPP., - van Gr. akis, spits (znw.), punt; 
stoma, mond. - De mond der kelkbuis draagt tus-
schen de slippen kleine, spitse bijtandjes. 

A c k à m a A.cuNN., -gevormd uit maka-maka, Nieuw
zeel, volksnaam der plant. 

a c k e r . . ., - zie akker . . . 
Aclisia E.MEY., — van Gr. a, ontk. voorv.; klisia, 
acl is ia , — tent, hut, pondok: plant met 

onoverdekte (niet als bij Commelina binnen een 
kapvormig schutblad geplaatste) bloemen. 

rAcmélla, L.CL.M.RICH., - Ceylonsche plantennaam 
lacméi la , - (akmella). 
acmosépalus,α,um, - van Gr. akmê, scherpte; 

Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met spitse kelk-
bladen. 

Acoe ló r rhaphe н. WENDL., - v a n Gr. a, ontk. voorv. ; 
koilos, hol; rhaphê, (als bot. term) zaadnerf. -• 
Palm, welks zaden bij de zaadnerf geen holte ver-
toonen. 

Aconcevé ibum MIQ., - van Gr. a. ontk. voorv.; 
Conceveiba, plantengesl. (Euphorbiacëae) : op Con-
ceveiba gehjkend of daarvoor aangezien, doch 
daarvan verschillend gesl. 

aconitifóÜMs,a,wm, - van Aconitum, plantengesl. 
(Ranunculacëae), monnikskap; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener monnikskap. 

Acon i tum L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
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plantennaam akoniton, welke geschonken werd aan 
een plant, gebezigd om wolven en andere roof
dieren te vergeven. De oorsprong van den naam 
staat niet vast. Sommigen leiden hem af van A-
könai, naam eener plaats, waar de in de Oudheid 
akoniton genoemde plant veelvuldig zou zijn voor
gekomen, anderen van Gr. akönai, steile rotsen, 
met zinspeling op de standplaats, nog anderen van 
Gr. konê, moord, met zinspeling op de giftige eigen
schappen, wederom anderen van Gr. konis, stof 
(Eng. dust), omdat de plant op naakte rotsen zou 
groeien en zich daar alleen met opgewaaid stof zou 
kunnen voeden. Mogelijk is geen der vier gissingen 
juist. 

Acor id ium NEES et MEYEN, - Latinizeering van Gr. 
akoridïon, verkleinw. van aköros, kalmoes, (Aco
rus calamus L.): kleine kalmoes. De plant doet, 
wat de bloeiwijze betreft, aan kalmoes denken. 

acorifólius,a,um, - van Acorus, plantengesl. (Ara-
cëae), kalmoes; Lat. folïutn, blad: met bladeren 
als die van een Acorus. 

acoroides , - van Acorus, plantengesl. (Aracëae), 
kalmoes; tdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Acörus-achtig, kalmoesachtig. 

Acorus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam aköros, kalmoes. 

acrâdenu5,a,um, - van Gr. akros, aan den top ge
plaatst; aden (adênos), klier: met aan den top ge
plaatste klieren. 

a c r â n t h a , - zie acranthus. 
A c r a n t h é r a ARN., - van Gr. akros, aan den top ge

plaatst; anthêra, (als bot. term) helmknop. Aan 
den top van den helmknop bevindt zich een spitsje 
(het verlengde helmbindsel). 

acrânthws.a.Mm, - 1. van Gr. akros, aan den top 
geplaatst; anthos, bloem: met aan den top ge
plaatste bloemen. 
2. van Gr. akros, spits· anthos, bloem: spitsbloe-
mig. 

A c r â t h e r u m LINK, - van Gr. akros, aan den top ge
plaatst; athêr [athëros), naald. G. draagt aan den 
top een naald. 

ac re , — zie acer. 
acridentâtus,a,Mm, - Lat. acus (acëris), kaf (vaak 

spits of genaaid); dens (dentis), tand: spits getand, 
naaldvormig getand, scherp getand. 

acridostâchyus.a.utft (Erîa-) , - foutief voor aërido-
stachfus. 

acrifölius.a.um, - van Lat. acus (acëris), kaf (vaak 
spits of genaaid); folïum, blad: met bladeren, wel
ker tanden in een scherpe spits uitloopen. 

Acr ióps is REINW., - van Gr. akris, sprinkhaan; 
opsis, voorkomen, uiterlijk. Men heeft gelijkenis 
meenen optemerken tusschen de bloem en een 
sprinkhaan. 

a c r i s , - zie acer. 
acroadénius,a,um, - van Gr. akros, aan den top ge

plaatst; aden (adênos), klier: aan den top klier-
dragend. 

acroânthus.a.wm, - 1. van Gr. akros, aan den top 
geplaatst; anthos, bloem: met aan den top ge
plaatste bloemen. 
2. van Gr. akros, spits; anthos, bloem: spitsbloemig. 

acrobracteâtus.a ,иж, - van Gr. akros, aan den top 
geplaatst; Lat. bractëa, schutblad: met (alleen) aan 
den top geplaatste schutbladen. 

acróbry«s,a,um, - van Gr. akros, aan den top (ge
plaatst); brüein, uitbotten: aan den top een jonge 
plant voortbrengend. 

/ a c r o c â r p a , - zie acrocarpus. 
t a c r o c â r p u m , -

Ac roca rpus w. et Α., - van Gr. akros, spits (bnw.); 
karpos, vrucht: plant met spitse vruchten. 

acrocàrpws,a,«m, - 1. van Gr. akros, aan den top 
geplaatst; karpos, vrucht: met aan den top ge
plaatste vruchten of sporangiën. 
2. van Gr. akros, spits; karpos, vrucht: met spitse 
vruchten. 

racrocéphala , - zie acrocephälus. 
l a c r o c é p h a l u m , -
Acrocéphalus втн., - van Gr. akros, aan den top 

geplaatst; kephalê, hoofd. Plant met aan de toppen 
der stengels en takken geplaatste, op hoofdjes ge
lijkende bloeiwijzen. 

acrocéphalus,a,um, - van Gr. akros, aan den top 
geplaatst; kephalê, hoofd: met aan de toppen der 
stengels en takken geplaatste hoofdjes. 

Acróce ra s STAPF, - van Gr. akros, aan den top ge
plaatst; këras, hoorn. De vruchtbare gluma is aan 
den top samengeknepen tot een massief hoorntje. 

Acroc l in ium A. GRAY, - van Gr. akros, spits (bnw), 
in een punt uitloopend; klinê, bed. De algemeene 
bloembodem, het „bed" der bloemen, is bij de 
eerstbeschreven soort kegelvormig. 

Ac roé ly t rum STEUD., - van Gr. akros, aan den top 
(geplaatst); elutron, omhulsel, dekschild, bij uit
breiding kafje. - De spil van het aartje is boven 
g s steelvormig verlengd en draagt aan den top een 
aantal dicht opeengedrongen kafj es. 

acroglóssu5,a,um, - van Gr. akros, spits (bnw) ; glos-
sa, tong: met spitse tong of (bij orchideeën) lip.. 

rAcronódia BL., - van Gr. akros, aan den top (ge-
lac ronódia , - plaatst) ; nodos, tandeloos. In 

tegenstelling tot het verwante gesl. Monocëra 
Jack dragen de helmknoppen op den top geen spits 
of tand. 

Acron^chia FORST., - van Gr. akros, aan den top 
geplaatst; onux (onuchos), klauw. Bij de eerstbe
schreven soort is de top der kroonbladen klauw-
achtig binnenwaarts omlaaggeslagen. 

acropétalu5,a,um, - van Gr. akros, spits (bnw); 
petälon, kroonblad: met spitse kroonbladen. 

Ac róphorus K.B.PRESL, - van Gr. akros, aan den 
top (geplaatst); pherein, dragen. De sori staan op 
den top eener ader, worden dus door den top van 
deze gedragen. 

acropógon, - van Cr. akros, aan den top geplaatst; 
pôgôn, baard: aan den top gebaard. 

acrosépalt<5,α,um, - van Gr. akros, spits (bnw); 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met spitse kelk-
bladen. 

ac rosó ra , - zie acrosórus. 
acrosoro ides , - van Acrosórus, plantengesl. (Po-

lypodiacëae), of van den soortnaam acrosórus (zie 
aldaar); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: 
1. Acrosörus-achtig. 
2. op de soort acrosórus gelijkend. 

a c r o s ó r u m , - zie acrosórus. 
Acrosó rus coPEL., - van Gr. akros, aan den top 

geplaatst; sóros, hoop (je). Varen, welker sporen-
hoopjes of sori aan den top eener ader staan. 

acrosórus,a,um, - van Gr. akros, aan den top ge
plaatst; sôros, hoop (je): met aan den top (van het 
blad b.v.) geplaatste sporenhoopjes of sori. 

ac rós tachys , - van Gr. akros, aan den top geplaatst; 
stächus, aar: met aan den top geplaatste aren. 

acros t ichoides , - van Acrostichum, plantengesl. 
(ï'olypodiacëae); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Acrostïchum-achtig. 

Ac ros t i chum L., - van Gr. akros, aan den top ge
plaatst; stïchos, rij. De sori bevinden zich aan den 



A c r o s t l c u m 6 acut i l inguis 

top van het blad en vormen op de onderzijde der 
vruchtbare blaadjes, als het ware, een breede rij. 

Ac r os t l cum, - foutief voor Acrostïchum. 
ac ró t l s , - van Gr. akros, spits (bnw) ; ous (ôtos), oor: 

met spitse oortjes. 
A c r o t r é m a JACK, - van Gr. akros, aan den top ge

plaatst; trema, gat. De helmknoppen springen aan 
den top met poriën open. 

acrótrichtts,<z,wm, - van Gr. akros, aan den top ge
plaatst; thrix (trïchos), haar: met aan den top ge
plaatste haren, met behaarden top. 

Actâéa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam aktaia, welks oorsprong niet vast staat. 
Sommigen leiden hem af van akte, vlier, (waarop de 
bladeren eenigszins gelijken), anderen van een an
der woord akte, (steile) oever (inderdaad komt de 
plant aan beekoevers voor), terwijl nog anderen, 
waaronder Linnaeus, den naam afleiden van dien 
van den mythol. jager Actaeon (Aktaion), die de 
kuische Diana ( = Artëmis) bij het baden verraste 
en tot straf daarvoor door de vertoornde godin in 
een hert veranderd werd, waarop zijn eigen hon
den, welke hun meester in die gedaante niet her
kenden, hem verscheurden. De naam Actaea zou 
voor de plant gekozen zijn, omdat haar giftige bes
sen voor den mensch, die ze eet, even gevaarlijk 
zijn als voor Actaeon zijn eigen honden. - Hier is 
Actaeon wel met de haren bijgesleept. Doch de 
oude etymologen stonden voor niets. 

Actegéton BL., - van Gr. akte, (steile) oever; geitôn, 
buurman: aan (steile)waterkanten groeiende plant. 

ac téphi la , - zie actephtlus. 
actephilifólius,a,um, - van Actephïla, plantengesl. 

(Euphorbiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Actephïla. 

actéphihis.a.ttm, - van Gr. akte, (steile) oever; phï-
lein, beminnen: oevers beminnend, dwz. aan wa
terkanten groeiend. 

actinacânthiis,a,tt»n,-vanGr. aktis (aktïnos), straal; 
akantha, stekel, doorn: met als de stralen eener 
ster uitstaande stekels of doornen. 

Act inidia LINDL., - van Gr. aktinidion [verkleinw. 
van aktis (aktïnos)~\, straal), kleine straal. - De tal
rijke stijlen vormen te zamen een stralende ster op 
het vruchtbeginsel of de vrucht. 

Act inodàphne NÉES, - van Gr. aktis (aktïnos), 
straal; daphne, laurier: Lauracëa met tot stervor-
mige schijnkransen opeengedrongen bladeren. 

Ac t inomórphe MIQ., - van Gr. aktis (aktïnos),straal; 
morphê, gedaante. De bloemen zijn vereenigd to t 
schermen, welke op stralende sterren gelijken. 

Act inophlóéus B E C C , - van Gr. aktis (aktïnos), 
straal; phloiein, zwellen. - Het zaad vertoont б 
door diepe voren gescheiden, straalvormig uit
staande zwellingen. 

Act inóphora WALL., - v a n Gr. aktis (aktïnos), straal; 
pherein, dragen: stralen dragende plant. - D e naam 
zinspeelt op den stervormigen kelk. 

ac t inophyl la , - zie actinophyllus. 
Act inophyl lum RUIZ et PAV., - van Gr. aktis (ak

tïnos), straal; phullon, blad: plant met handvormig 
samengestelde bladeren, welker blaadjes uitstaan 
gelijk de stralen eener ster. 

actinophyIlws,a,twi,- van Gr. aktis (aktïnos), straal; 
phullon, blad: met als de stralen eener ster uit
staande bladeren of blaadjes. 

Act inorhyt i s , - zie Actinorrhytis. 
Act inor rhy t le н. WENDL. et DRUDE, - van Gr. aktis 

(aktïnos), straal; rhütis, vouw, plooi. - Door in
springende (hier als vouwen beschouwde) platen der 
zaadhuid wordt he't kiemwit stervormig gedeeld. 

Act inoschóénus втн., - van Gr. aktis (aktïnos), 
straal; Schoenus, plantengesl. (Cyperacëae) : aan 
Schoenus verwant gesl. met tot een stervormig 
hoofdje vereenigde aartjes. 

Act inós tachys WALL., - van Gr. aktis (aktïnos), 
straal; stächus, aar. - De sporangiënaren staan uit 
als de stralen eener ster. 

A c t i n o s t é m m a GRIFF., - van Gr. aktis (aktïnos), 
straal; stemma, krans. De naam schijnt te zinspelen 
op de in een krans geplaatste, stervormig uitstaan
de kelkslippen. 

Actóplanes K.SCHUM., - van Gr. akte, (steile) oever; 
pl&nâsthai, zwerven. De naam zinspeelt op den 
groei der plant aan waterkanten. 

aculeâ ta , - zie aculeätus. 
aculeatissimws,a,wm, - overtr. trap van Lat. acu

leätus, gestekeld: zeer sterk gestekeld, dicht ge-
stekeld. 

aculeätus,а,мж, - van Lat. aculëus, stekel: gestekeld. 
aculeolatus,а,иж, - van Lat. aculeölus (verkleinw. 

van aculëus, stekel), stekeltje: met stekeltjes be
zet. 

a c u m i n a t a , — zie acuminätus. 
acuminatifólius,a,um, - van Lat. acuminätus, toe

gespitst; folïum, blad: met toegespitste bladeren. 
acuminat iss imu5,a ,um, - overtr. t rap van Lat. acu

minätus, toegespitst: zeer sterk toegespitst. 
acuminätus,а,и*и, - van Lat. acuminäre[va.n acumen 

(acumïnis), spits (znw)], spits maken, toespitsen: 
toegespitst. 

acu ta , - zie acutus. 
acutângulM5,a,utn, - van Lat. acutus, spits, scherp; 

angulus, hoek: scherphoekig, scherpkantig. 
acu ta tus, a,um, - van Nieuwlat. acutäre (van acutus, 

spits), spits maken: spits gemaakt, spits. 
acute-acuminâtus,a.unz, - van Lat. acute, spits 

(bijw.); acuminätus, toegespitst: spits toegespitst. 
acutiauris,is,e, — van Lat. acutus, spits; auris, oor: 

spits geoord. 
acutibrachius.a.ttm, - van Lat. acutus, spits; bra-

chïum, (onder)arm: spitsarmig. 
acu t ib râc tea , - zie acutibractëus. 

racutibracteâtus.a.Mm, — van Lat. acutus, spits; brac-
*-acutibrâcteMS,a,«w, - tëa, schutblad: met 

spitse schutbladen. 
acut icalyx, - van Lat. acutus, spits; cälyx, kelk: met 

spitse kelkslippen. 
racu t idens , - van Lat. acutus, spits; dens (dentis), 
lacut identâtus ,a ,um, - tand: spits getand. 

acutifidus.a.um, - van Lat. acutus, spits; findëre 
(stam fïd), splijten: in spitse slippen gedeeld. 

acutiflórus,a,um, - van Lat. acutus, spits; flos (flö-
ris), bloem: spitsbloemig. 

acutifólius,a,um, — van Lat. acutus, spits; folïum, 
blad: spitsbladig. 

acutifórrms,zs,e, - van Lat. acutus, spits; forma, 
vorm, gedaante: 
1. op de soort acutus gelijkend. 
2. spits van vorm, spits. 

a cu t i g luma , - zie acutiglümus. 
racutigluirus.ts.e, - van Lat. acutus, spits; glüma, kaf-
lacutiglvimus,a,wm, - je: met spitse kafjes. 
acutilabris.ts.e, — van Lat. acutus, spits; labrum, 

lip: spitslippig. 
acutiligulus,a,uw, - van Lat. acutus, spits; ligula, 

tongetje: met een spits tongetje. 
acutilfmbus,a,um, - van Lat. acutus, spits; limbus, 

zoom, hier = bladschijf: met spitse bladschijf. 
acutilinguis,ts,e, - van Lat. acutus, spits; lingua, 

tong: met spitse tong of daarbij vergelijkbaar or
gaan (de lip der orchideeën bv.). 
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acutilobws,a,wm, - van Lat. acutus, spits; löbus, (als 
bot. term) lob: spits gelobd. 

acutiménttts.a.tfm, - van Lat. acutus, spits; tnentum, 
kin: met spitse kin. 

acutipétalu5,a,«m, - van Lat. acutus, spits; Nieuw-
lat. petälum, kroonblad: met spitse kroonbladen. 

acutisépalus.a.um, - van Lat. acutus, spits; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: niet spitse kelkbladen. 

acutiserratu5,a,um, - van Lat. acute, bijw. bij acutus, 
spits; serrätus, gezaagd: spits gezaagd. 

acutis8imw5,e,um, - overtr. t rap van Lat. acutus, 
spits: zeer spits. 

acutiusculus,a,um, - verkleinw. van Lat. acutus, 
spits: tamelijk spits. 

acutócalyx, - van Lat. acutus, spits; cälyx, kelk: 
met spitse kelkslippen. 

&cutus,a,um, - (Lat.) spits. 
Adâc ty lus ROLFE, - van Gr. a, ontk. voorv.; dak-

tulos, vinger. Orchidacëa zonder vingervormig 
staminodium (als bij het naverwante gesl. Apo-
stasïa Bl.). 

A d â m b e a LMK, - modificatie van den Malab. plan
tennaam adamboë. 

a d â m i , - 2e ην. van Adämus, Latinizeering van 
Adam: van Adam, gevonden door Adam, genoemd 
naar Adam. 
1. (Cytïsus - Poit.), - genoemd naar Adam, tuin
man te Vitry bij Parijs, in wiens kweekerij deze 
entbastaard zich in 1826 ontwikkelde. 
2. (Campanula - Bieb.), - genoemd naar Johann 
Friedrich Adam, die in 1802 en volgende jaren met 
graaf Mussin-Puschkin (zie mussinii) den Kau
kasus en den Ararat bereisde en bij die gelegenheid 
de naar hem genoemde plant ontdekte. 

A d â m i a WALL., - genoemd naar J.Adam, in het be
gin der 19de eeuw president van het Hoogge
rechtshof te Calcutta, ijverig en mild bevorderaar 
van de plantkunde, den tuinbouw en den land
bouw in Eng. Indië. 

a d â m H , - 2e nv. van Adamïus, Latinizeering van 
Adam: van Adam, gevonden door Adam, genoemd 
naar Adam. - Laburnocytïsus - Schneid, is ge
noemd naar Adam (zie adâmi 1). 

A d â m s i a WILLD., - genoemd naar M.Fr. Adams, 
lid der Petersburgsche Akademie van Wetenschap
pen, die de plant in 1805 beschreven had als 
Puschkinïa (zie mussinii). 

Adansón ia L., - genoemd naar M. Adanson (1727, 
Aix, Provence; 1806, Parijs), natuuronderzoeker, 
die op eigen kosten van 1748—52 Senegal (zie 
senegalensis) bereisde en daar groote bot. en zool. 
verzamelingen bijeenbracht. Hij schreef o.a. over 
de nat. geschiedenis van Senegal en leverde in zijn 
Familles des Plantes vele geslachtsbeschrijvingen. 
Hij was een tegenstander van Linnaeus en diens 
systeem; zijn weigering zich van de Linnaeaansche 
(binaire) nomenclatuur t e bedienen, bemoeilijkt de 
studie zijner werken. Vele der door hem geschon
ken geslachtsnamen zijn letterverbindingen zon
der beteekenis. 

adansón i i , - 2e nv. van Adansonius, Latinizeering 
van Adanson: van Adanson, gevonden door Adan
son, genoemd naar Adanson. - Convolvulus - Lmk 
en Grangëa - Cass. zijn genoemd naar M. Adanson 
(zie Adansónia). 

/ A d é l i a L., - van Gr. adêlos (van a, ontk. voorv.; 
t-Adélia MICHAUX, - dêlos, openbaar), onbe

kend, geheim, onduidelijk. - De naam zinspeelt op 
de kleine bloemen. 

Adelonénga BECC, - van Gr. adêlos, onduidelijk, on
bekend, geheim; Nenga, plantengesl. (Palmae): 
aan Nenga verwant, kleinbloemig gesl. 

adélphlcus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. adelphikos 
(van adelphos, broeder, of adelphê, zuster), broe
derlijk, zusterlijk. Bij Syzygïum - Diels zijn tel
kens 4 bloemen zusterlijk bijeengezeten. 

a d e n â m b o n , - van Gr. adên (adénos), klier; amb&n, 
rand: met klierdragenden rand. 

A d e n ä n d r a WILLD., - van Gr. adên (adënos), klier; 
anêr (andros), man. - De mann, organen (helm
knoppen) worden gekroond door een klier. 

adenand ro ide s , - van A denandra, plantengesl. (Ru-
tacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Adenandra-achtig. 

adenan tha , — zie adenanthus. 
A d e n a n t h é r a L., - van Gr. adên (adënos), klier; 

anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknop
pen dragen een klier op den top. 

adenanthérMs,а,мт, - van Gr. adên (adënos), klier; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: met klierdra-
gende helmknoppen. 

adenanthM£,a,um, - van Gr. adên (adënos), klier; 
anthos, bloem: met klieren op, in of tusschen de 
bloemen. 

A d e n é m a G.DON, - van Gr. adên (adënos), klier; 
nêma, draad. De helmdraden dragen aan den voet 
een bij een klier vergeleken schub. - De naam, 
welke eigenlijk Adenonêma had moeten luiden, is 
welluidendheidshalve ingekort. Dergelijke geval
len van haplologie (van haplous, enkelvoudig; 
Ie gein, spreken: het slechts eenmaal bezigen eener 
lettergreep in plaats van tweemaal) komen her
haaldelijk voor. Vgl. bv. Gr. amphöreus, in plaats 
van amphiphöreus (van amphi, aan twee zijden; 
pherein, dragen), kruik, welke aan twee zijden 
gedragen wordt, tweeoorige kruik, Lat. amphora, 
voorts Gymnëma, Micröcos, Omphalobium, Oxys-
tophyllum, Petalöma, Pseudäis, Psilobïum, Sym-
plocarpus, Synaedrys, toxïfer, Ziziphöra. 

Adénia FORSK., - van Gr. adên (adënos), klier. Plant 
met klieren (aan den voet der bladschijf). 

Aden i léma , BL., - van Gr. adên (adënos), klier; 
eilêma, omhulsel. - De kelk (het omhulsel der 
bloem) is bezet met gesteelde klieren. 

adenob léphara , - zie adenoblephärus. 
radenoblépharos,os,ow,- van Gr. adên (adënos), klier; 
ladenoblépharus ,a ,uw, - blephäris, wimper: 

met als wimpers langs den rand geplaatste klieren. 
fadenocârpa , - zie adenocarpus. 
(•adenocârpum, -
Adenoca rpus A .P .DC, - van Gr. adên (adënos), 

klier; karpos, vrucht. - De peul is dicht met klie
ren bezet. 

adenocârpws,α,ion, - van Gr. adên (adënos), klier; 
karpos, vrucht: met klierdragende vruchten of 
vruchtbeginsels. 

adenocaula , - zie adenocaulus. 
adenocàuhs.ts,*?, - van Gr. adên (adënos), klier; 
adenocâulos,os,on, - kaulos, stengel, steel: 
adenocaulu$,a,um, - met klierdragende 

stengels of stelen. 
adenóch lamys , - van Gr. adên (adënos), klier; chlä-

mus, mantel: met klieren op den mantel (het dek-
vliesje). 

Adenocrép i s BL., - van Gr. adên (adënos), klier; 
krêpis, fundament, voetstuk, basis. Op den bodem 
der <J bloemen staan klieren. 

A d e n o g r a m m a RCHB., - van Gr. adên (adënos), 
klier; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. De 
naam zinspeelt op de met klieren bezette vrucht. 

adenógyna, - zie adenogynus. 
Adenogynum RCHB. f. et ZOLL., - van Gr. adên 

(adënos), klier; gunê, vrouw. — Tusschen de bloem-
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dekbladen der vr. bloemen bevinden zich klieren. 
adenógynus,a,Mw, - van Gr. aden (adênos), klier; 

gunê, vrouw: met klierdragende vr. organen (stijl, 
vruchtbeginsel). 

Adenólepis L E S S . , - v a n Gr. aden (adênos), klier; 
lipis, schub. Plant met klierdragende schubben 
(omwindselbladen van het hoofdje). 

adenólepis , - van Gr. aden (adênos), klier; lëpis, 
schub: met klierdragende schubben. 

adenoncoides , - van Adenoncos, (voormalig) plan-
tengesl. (Orchidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op een Adenoncos ge
lijkend, Adenoncos-achtig. 

Adenoncos BL., - van Gr. aden (adênos), klier; on-
hos, zwelling. De lip is van binnen klierachtig ge
zwollen. 

Adenóphora FISCH., - van Gr. aden (adênos), klier; 
pherein, dragen: klierdragende plant. — De top 
van het vruchtbeginsel draagt om den voet van 
den stijl een nap- of buisvormige honigschijf (ho-
nigklier). 

r adenóphora , - zie adenophôrus. 
l a d e n ó p h o r u m , -
Adenóphorus GAUD., - van Gr. aden (adênos), klier; 

pherein, dragen. De bladeren dragen beiderzijds 
klieren. 

adenóphorus,a,um, - van Gr. aden (adênos), klier; 
pherein, dragen: klierdragend. 

adenophyllws.a.ttm, - van Gr. aden (adênos), klier; 
phullon, blad: met klierdragende bladeren. 

adenophysus,a,um, - van Gr. aden (adênos), klier; 
phüsa, blaas, bobbel: met klierdragende blazen of 
bobbels. 

radenópodws,a,ttm, - van Gr. aden (adênos), klier; 
l a d é n o p u s , - pous (pödos), voet, steel: met 

klierdragenden voet of steel. 
rAdenorhóp ium, - zie Adenorrhopïum. 
l A d e n o r ó p i u m , -
A d e n o r r h ó p i u m RCHB., - van Gr. aden (adênos), 

klier; rhôpion, struik: klierdragende struik. 
Adenosâcme WALL., - van Gr. adên (adênos), klier; 

ahme, top, spits. De kelk draagt klieren aan den 
top der buis en op de slippen. 

A d e n ó s m a R.BR., - van Gr. adên (adênos), klier; 
osmê, geur: met geurige klieren bezette plant. 

adenospérmtts,a,um, - van Gr. adên (adênos), klier; 
sperma, zaad: met klierdragende zaden. 

adenostâchyus,a,um, - van Gr. adên (adênos), klier; 
stachus, aar: met klierdragende aren. 

A d e n o s t é m m a FORST., - van Gr. adên (adênos), 
klier; stemma, krans. De dop vruchten dragen op 
den top 3 (of soms 4) in een krans geplaatste klie
ren. 

Adenos ty les CASS., - van Gr. adên (adênos), klier; 
stülis (verkleinw. van stulos, zuil), (als bot.term) 
stijl. - De stijlarmen (stempels) dragen langs beide 
randen een rij kliertjes. 

Adenos ty l i s BL., - van Gr. adên (adênos), klier; 
stülis (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. - Or-
chidacëa, bij welke de voet der stempelzuil klier
achtig verdikt is. 

adenó ta , - zie adenötus. 
adenótrichus,a,«m, - van Gr. adên (adênos), klier; 

thrix (trïchos), haar: met klierharen bezet, klier-
harig. 

adenótMs,α,um, - van Gr. adên (adênos), klier; ous 
(óios), oor: met klierdragende oortjes. 

adfims,ïs,e, - van Lat. ad, aan; finis, grens: aan de 
grens liggend, er naast liggend, gelijkend op een 
andere soort, verwant. 

a d h a é r e n s , - van Lat. adhaerëre (van ad, aan; haerëre 

vastzitten), vastzitten, vastkleven: vastklevend, 
zich hechtend aan iets. 

rAdha tóda MEDIK., - Latinizeering van adhatodai, 
l a d h a t ó d a , - op Ceylon gebruikelijke volks

naam der plant. 
rAdian th . . ., - zie Adiant . . . . adiant . . . 
ladianth . . . , -

adiantifóliws,a,um, - van Adiantum, plantengesl. 
(Polypodiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Adiantum. 

ad ian to ides , - van Adiantum, plantengesl. (Poly
podiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Adiantum-achtig. 

A d i a n t u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam adianton (van o, ontk. voorv. ; diai-
nein, bevochtigen), onbevochtigbare plant, d.w.z. 
plant, welker bladeren bij onderdompeling in wa
ter of door besproeiing niet nat worden, zooals 
reeds 1900 jaar geleden werd opgemerkt door Pli-
nïus (zie Plinta), Historia Naturalis, lib. XXII , 30: 
,,aquas respuit; perfüsum mersumve sicco simile 
„est" (de plant houdt geen water vast; bespren
keld of ondergedompeld blijft zij droog). 

a d i a n t u m n i g r u m , - oude Lat. plantennaam = 
zwarte Adiantum, dwz. met zwarte bladstelen en 
-spillen. 

Âd ina SAL., - van Gr. adinos, opeengedrongen. - De 
bloemen zijn tot een hoofdje opeengedrongen. 

âd ina , - zie adïnus. 
A d i n â n d r a JACK, - van Gr. adinos, opeengedrongen; 

anêr (andros), man: plant met dicht opeengedron
gen mann, organen of meeldraden. 

Ad inóbo t rys DÜNN, - van Gr. adinos, ineengedron
gen; bötrus, (als bot. term) tros: plant met dicht-
bloemige trossen. 

àdinus,a,um, — Lat. transcr. van Gr. adinos, opeen
gedrongen, ineengedrongen. 

Adisca BL., - van Gr. a, ontk. voorv.; diskos, schijf. 
- Bij beide geslachten ontberen de bloemen een 
schijf. 

A d l u m i a RAFIN., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk slechts een letterverbinding zonder be
teekenis. 

admirâbihs , îs ,e , - van Lat. admiräri, bewonderen: 
bewonderenswaardig. 

a d n â s c e n s , - van Lat. adnasci (van ad, aan; nasci, 
geboren worden, ontstaan), aan iets groeien, op 
iets groeien: ergens aan of op groeiend. 

adn&tus,a,um, — van Lat. adnasci (van ad, aan; 
nasci, geboren worden, ontstaan), aan iets groeien, 
vastgroeien: aangegroeid, vastgegroeid. 

adoénsts,ïs,e, - afkomstig van Adua in N.-Abys-
sinië of daar het eerst gevonden. 

adó lph i , - 2e nv. van Adolphus, Latinizeering van 
Adolf: van Adolf, genoemd naar Adolf. - Bulbo-
phyllum - Schltr en Dendrobïum - Schltr werden 
door Schlechter (zie rudolphi) genoemd naar Adolf 
Kempter, die hem in 1908/09 vergezelde op zijn 
zwerftochten door Kaiser Wilhelmsland en van 
wien mij overigens niets bekend is. 

adonidifóliws,a,um, - van Adonis (Adonïdis), plan
tengesl. (Ranunculacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Adonis. 

Adon i s L., - genoemd naar den mythol. Cyprischen 
prins Adonis, een zeer schoone jongeling, voor 
wien de godin Aphrodite (Venus) in hartstochte
lijke liefde ontbrandde, waarop haar vroegere min
naar Arês (Mars), door jaloerschheid gedreven, bij 
een jachtpartij «en vervaarlijk wild zwijn op Ado
nis afzond, dat hem doodde. L ît zijn bloed deed 
Aphrodite een fraaie bloem ontspruiten. 
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adornatus,a,utn, - van Lat. adomäre, toerusten, uit
rusten, versieren: toegerust, uitgerust, versierd. 

Adóxa L., - van Gr. adoxos (van a, ontk. voorv.; 
doxa, roem), onberoemd, onaanzienlijk: onaan
zienlijke plant. - Men wil, dat Linnaeus (zie Lin-
naea) met het geven van dezen naam tevens voor
had het door zijn tegenstanders tegen zijn op het 
aantal meeldraden berustende classificatie der 
planten ingebrachte bezwaar, dat Adoxa in dezelfde 
bloeiwijze bloemen met (schijnbaar) 8 en 10 meel
draden heeft en dus bij twee klassen tegelijk in
gelijfd zou moeten worden, als onbeduidend te 
kenschetsen. 

a d p r é s s a , - zie adpressus. 
adpressibulbu5,a,um, - van Lat. adpressus, aange

drukt; bulbus, bol: met aangedrukte bollen of 
schijnknollen. 

adpressifóÜMs.a.wm, - van Lat. adpressus, aange
drukt; lolïum, blad: met aangedrukte bladeren. 

adpressiscâpws.a.Mw, - van Lat. adpressus, aange
drukt; scäpus, steel eener bloeiwijze: met aange-
drukten steel der bloeiwijze. 

adpressus,a,um, - van Lat. adpritnëre (van ad, aan; 
premëre, drukken), aandrukken: aangedrukt. 

adriéticus.a.um, - afkomstig van (het kustgebied 
van) de A driatische Zee of daar het eerst gevonden, 
Adriatisch. 

adscéndens , - van Lat. adscendëre, opstijgen: op
stijgend, d.w.z. aan den voet kruipend of liggend, 
daarboven opgericht of schuin opstaand. 

adscens iónis , - 2e nv. enkv. van Lat. a(d)scensio 
[van a(d)scendëre, opstijgen], opstijging, bij uit
breiding de Hemelvaart van Jezus (zie Marcus 
XVI, 19, - Lucas XXIV, 61), bij verdere uit
breiding het eiland Ascension (14°23' W.L.; 7°55' 
Z.B.), zoo genoemd door Portug. zeevaarders, die 
het op Hemelvaartsdag 1601 ontdekten: van As
cension, afkomstig van Ascension of daar het eerst 
gevonden. 

adspérsw.s,a,um, - van Lat. adspergëre, bespatten, 
besprenkelen: besprenkeld, met verstrooide haren 
of klieren bezet, gespikkeld. 

a d s t a n s , - van Lat. adstäre (van ad, aan, bij; stare, 
staan), bij iets of iemand staan, rechtop staan: bij 
(een andere soort) staand, rechtop staand, opge
richt. 

adulterinu5,a,um, - van Lat. adulter, echtbreker: 
overspelig, uit overspel geboren, van bastaardna
tuur, hybridisch. 

adunca , - zie aduncus. 
aduncilobtts,a,wm, - van Lat. aduncus, gekromd, 

haakvormig; löbus, (als bot. term) lob: met haak-
vormig gekromde lobben. 

aduncws.a.wm, - (Lat.) gekromd, haakvormig. 
âdvena , - van Lat. advënïre (van ad, naar; venire, 

komen), aankomen: aankomeling, vreemdeling; 
ingevoerde uitheemsche plant. 

advenigena (znw.), - van Lat. advëna (zie aldaar), 
ingevoerde plant; gignëre (stam gën), verwek
ken: uit ingevoerde planten verwekte plant; krui
sing van ingevoerde soorten. 

advenigenus,a,wn, - van Lat. advëna (zie aldaar), 
ingevoerde plant; gignëre (stam gën), verwek
ken: uit ingevoerde planten verwekt; door krui
sing van ingevoerde planten ontstaan. 

adventiciws,a,um, - van Lat. advenive (van ad, naar; 
ventre, komen), aankomen, van buitenkomen: van 
buiten komend, van een ander land komend, ad-
ventief. 

adventitiws.a.wm, - foutief voor adventicïus. 
advérsw5,a,uw, - van Lat. advertëre (van ad, naar; 

vertere, wenden, keeren), toewenden, toekeeren: 
toegewend, toegekeerd, naar voren gekeerd. 

A e c h m â n d r a ARN., - van Gr. aichmê, lanspunt, 
spits (znw); anêr (andros), man. - De mann, or
ganen (helmknoppen) zijn spits. 

Aechméa RUIZ et PAV., - van Gr. aichmê, lanspunt, 
spits (znw). De naam zinspeelt op den doornach
tig toegespitsten top van het buitenste kelkblad 
der eerstbeschreven soort. 

aegeirophyllu5,a,um, - van Gr. aigeiros, zwarte po
pulier (Populus nigra L.); phullon, blad: met bla
deren als die van den zwarten populier. 

Aegial i t is R.BR., - van Gr. aigiälos, kust, zee-
strand: strandplant. 

Aegiceras GAERTN., - van Gr. aix (aigos) geit; këras, 
hoorn: geitehoorn. De naam zinspeelt op den vorm 
der vruchten. 

aegiceroides , - van Aegiceras, plantengesl. (Myr-
sinacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Aegicëras-achtig. 

fAégilops L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan-
-âégilops, - tennaam aigïlôps, waarmede, 

behalve een op graanvelden voorkomend haver-
achtig gras, ook een soort eik werd aangeduid. 
Het woord wordt wel afgeleid van Gr. aix (aigos), 
geit, en zou, als deze afleiding juist is. met geite-
kruid of geitevoer vertaald kunnen worden. Vgl. 
Ned. haver, dat wel wordt afgeleid van het Oud-
noorsch hafr, bok. 

Aeginét ia L., — genoemd naar Paulos Aeginëtes 
(dwz. afkomstig van het eiland Aegïna, Z.W. van 
Athene), arts uit de 8ste eeuw, schrijver van ge
neeskundige werken. 

Aegiphila JACQ., - van Gr. aix (aigos), geit; phïlein, 
beminnen: door geiten beminde plant, dwz. plant, 
waarop geiten belust zijn. 

Aegle coRR., - Lat. transcr. van Gr. Aiglê ( = glans, 
luister), naam van een der Hesperïdes ( = Hespe-
riden, van Gr. hespëra, avond, westen), de doch
ters van den Nacht, welke een ver in het westen 
gelegen tuin bewoonden, waar zij, te zamen met 
den honderdkoppigen draak Ladôn, de gouden 
appelen bewaakten, welke Hêrê (Нега) bij haar 
huwelijk met Zeus ten geschenke had ontvangen 
van Gaia (de gepersonifieerde aarde) en welke haar 
bezitster jeugd, schoonheid en vruchtbaarheid 
waarborgden. - De naam werd voor den hem thans 
dragenden boom waarschijnlijk gekozen met het 
oog op de appelvormige, bij rijpheid oranjegele 
vruchten. 

Aegopód lum L., - van Gr. aix (aigos), geit; podïon 
[verkleinw. van pous (podos), voet, poot], voetje, 
pootje. Volgens sommigen zinspeelt de naam op 
den vorm der (2-lobbige) kroonbladen, volgens an
deren op het feit, dat de beide onderste bladvinnen 
dikwerf uit slechts 2 blaadjes bestaan en dan een 
- zeer ver gezochte - gelijkenis met een geitenhoef 
vertoonen. 

aegypt ia , - zie aegypttus. 
aegyptiacws,a,wra, - Lat. transcr. van Gr. aiguptiä-

kos (van Aiguptos, Egypte), Egyptisch. 
aegypticMS,a.um, - (Nieuwlat.) van Lat. Aegyptus, 

Egypte: Egyptisch. De klassieke woorden zijn 
aegyptiäcus en aegypttus. 

aegyptiMs.a,utn, - Lat. transcr. van Gr. aiguptïos 
(van Aiguptos, Egypte), Egyptisch. 

éémula , - zie aemulus. 
à é m u l a n s , - van Lat. aemuläri, wedijveren: wed

ijverend, nabijkomend, gelijkend op een andere 
soort. 

a e m u l o r u m , - 2e nv. mv. van Lat. aemulus, wed-
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ijveraar, mededinger: der wedijveraars, der mede
dingers. - Rhododendron - Bali. f. werd in 1920 
zoo genoemd, omdat de plant (in April 1919) on
geveer gelijktijdig verzameld werd door twee uit
nemende plantenverzamelaars, George Forrest (zie 
forrestïi), die haar in W.-Yun-nan, en R. J. Farrer 
(zie farrëri), die haar in N.O.-Burma ontdekte. 

uémalus.a.um, - (Lat.) wedijverend, nabijkomend, 
op een andere soort gelijkend. 

aénea , - zie aënëus. 
aëneifólius,a,um, - van Lat. aënëus, bronzen, 

roodkoperen; folium, blad: met bronskleurige of 
koperroode bladeren. 

aéneus,a,um, - (Lat.) bronzen, roodkoperen; bij uit
breiding: bronskleurig, koperrood. 

aëorânthu5,a,um, - foutief voor aëroanthus. 
aequ&lis,is,e, — van Lat. aequäre (van aequus, ge

lijk), gelijk zijn: gelijk, gelijkzijdig. 
â é q u a n s , - van Lat. aequäre (van aequus, gelijk), 

gelijk zijn: gelijk zijnd, gelijk. 
aequâtus,a,wn, - van Lat. aequäre (van aequus, ge

lijk), gelijk zijn: gelijk, gelijkzijdig. 
aequibasâljs,ts,e, - van Lat. aequus, gelijk; basis, 

voet (fig.): met gelijkzijdigen voet. 
aequilaterâh's,is,e, - van Lat. aequus, gelijk; latus 

(latêris), zijde: gelijkzijdig. 
aequilobu5,a,um, - van Lat. aequus, gelijk; löbus, 

(als bot. term) lob: met gelijke lobben. 
aequinoctiâlis,is,e, — van Lat. aequinoctïum [van 

aequus, gelijk; nox (noctis), nacht], nachtevening, 
tijd, waarop de ecliptica het vlak van den evenaar 
snijdt, wat tweemaal 's jaars geschiedt (21 Maart, 
voorjaarsnachtevening; 22 Sept., najaarsnacht
evening), zoodat dan over de geheele aarde dag en 
nacht even lang zijn: bij de nachtevening behoo-
rend, bij uitbreiding (als bot. term) bij den eve
naar behoorend, bij den evenaar groeiend. 

aequitrilobM5,a,um, - van Lat. aeque, gelijkmatig 
(bijw.) ; trilöbus, drielobbig: gelijkmatig drielobbig; 
met drie gelijke lobben. 

fAëran thes LINDL., - van Gr. aêr, lucht; anthos, 
l A ë r é n t h u s LINDL., - bloem: bloem der lucht, 

van de lucht levende bloem, dwz. epiphytische 
plant, welke in leven blijft, als men ze van haar 
steunboom losmaakt en vrij ophangt. 

/ A ë r i d e s LOUR., - van Gr. aêr, lucht; ides, uitgang, 
l aë r ides , - welke afstamming aanduidt: kind 

der lucht, van de lucht levende plant, dwz. epiphy
tische plant, welke in leven blijft, als men ze 
van haar steunboom losmaakt en vrij ophangt. Als 
soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger 
tot het gesl. Aërïdes gerekend werd. 

aëridostachyMS,a,um, - van Aërïdes, plantengesl. 
(Orchidacëae) ; Gr. stächus, aar: met aarvormige, 
op die van een Aërïdes gelijkende bloeiwijzen. 

aëroânthtts.a.wm, - van Gr. aêr, Jucht; anthos, bloem: 
met in de lucht afhangende bloemen of bloeiwijzen. 

aërocirpws,a,um, - van Gr. aêr, lucht; karpos, 
vrucht: met in de lucht, dwz. boven den grond 
rijpende vruchten. -Vgl. amphicarpus engeocarpus. 

Aérua A.L.juss., - Arab, plantennaam (erua). 
aeruginósus,a,wm, - van Lat. aerugo (aerugïnis), 

koperroest: koperroestkleurig, kopergroen. Cur
cuma aeruginosa Roxb. ontving dien soortnaam, 
omdat het inwendige van den wortelstok bij aan
raking met de lucht groen verkleurt. 

ae ruo ides , - van Aerüa, plantengesl. (Amaranta-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Aerua-achtig. 

Aerva FORSK., - zie Aerüa. 
aervoides , - zie aeruoides. 

aeschynan tho ides , - van Aeschynanthus, planten
gesl. (Gesneriacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Aeschynanthus-achtig. 

Aeschynan thus JACK, - van Gr. aischunê, schaam
te; anthos, bloem: bloem der schaamte. De bloe
men veler soorten zijn diep rood, als het ware met 
een schaamteblos overtogen. 

Aeschynómene L., - van Gr. aischunomënos (van 
aischunesthai, zich schamen, en dit weer van 
aischunê, schaamte), beschaamd, zedig, ,,maloe". 
- De bladeren zijn eenigszins gevoelig voor aan
raking; die van afgesneden of uitgetrokken plan
ten vouwen zich schier onmiddellijk dicht. Vgl. 
pudïcus. 

aesculifólius.a.ww, - van Aesculus, plantengesl. 
(Hippocastanacëae), paardenkastanje; Lat. fo
lium, blad: met bladeren, welke op de bladeren of 
op de blaadjes van den paardenkastanje gelijken. 

Aesculus L., - oude Lat. plantennaam, vroeger ge
schonken aan een soort van eik, doch door Lin
naeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op 
den paardenkastanje, d.i. den in Nederland veel
vuldig als sierboom gekweekten kastanje met on
eetbare zaden. 

aes t iva , - zie aestivus. 
aestivalis,is,e, - van Lat. aestivus, zomersch: in den 

zomer bloeiend oi groeiend. 
aestivtis,a,um, - van Lat. aestas, zomer: zomersch, 

in den zomer bloeiend. 
à é s t u a n s , - van Lat. aestuäre (van aestus, gloed van 

het vuur), gloeien, branden: brandend, brandba
ren dragend. 

a e s t u â r i i , - 2e nv. enkv. van Lat. aestuarïum (van 
aestus, branding, golvende zee), breede rivier
mond zonder delta vorming, waarin de zee vrijen 
toegang heeft (als bv. in Nederland de mond der 
Wester-Schelde) : van een aestuarïum, aan of in 
een aestuarïum groeiend. 

Ae the i l éma R.BR., - v a n G r . aithos, zwart, verbrand; 
eilêma, omhulsel. De naam zinspeelt op de donkere 
kleur der schutbladen bij de eerstbeschreven soort. 

Ae thé r i a ENDL., - foutief voor Hetaerïa. 
Aëth ionéma R.BR., - van Gr. aêtheia (van aêthês, 

ongewoon), ongewoonheid; nêma, draad: plant, 
welke een ongewoonheid vertoont, wat haar meel-
draden betreft. De helmdraden der vier lange meel-
draden zijn aan de binnenzijde vaak gekield-ge-
vleugeld, niet echter bij de in Nederland vaak 
gekweekte A. Warley hybride. 

aethiópicws.a.wm, - van Lat. Aethiopia [van Aethi-
ops (Aethiöpis) en dit weer van Gr. aithein, in 
brand steken: de door de zon geblakerde, de Moor; 
vgl. Dioxippe], het Moorenland, het land ten Z. 
van Egypte, d.i. Abyssinië: in het Moorenland 
groeiend, Aethiopisch, Abyssinisch. Door oudere 
botanici ook gebezigd in de beteekenis van Afri-
kaansch en zelfs Zuidafrikaansch. 

ae th iöpis , - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam aithiöpis, waarmede een plant werd aan
geduid, welke gezegd werd in het land der Aithiö-
pes (Aethiopiërs, Mooren), dwz. Abyssinië, te 
groeien. Vgl. aethiopïcus. Of Salvia - L. inderdaad 
de door de Ouden aithiöpis genoemde plant was, 
is twijfelachtig. 

Ae thusa L., - Lat. transcr. van Gr. aithousa (van 
aithein, branden), door de zon verwarmd, door de 
zon verlicht, glanzend. - De naam zinspeelt op de 
glanzende bladeren. 

aetnénsis,is,e, - van Lat. Aetna, Etna, vulkaan in 
O.-Sicilië: afkomstig van den Etna of daar het 
eerst gevonden. 
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aetóücus.a.um, - afkomstig van Aetolia, landschap 
in Griekenland aan de N.zijde der golf van Patrae 
(Patras) of daar het eerst gevonden, Aetolisch. 

afer,ra,rum, - Afrikaan (sch). 
affine, - zie affinis. 
affituor,or,us, - vergr. t rap van Lat. affinis, ver

want: nader verwant dan gewoonlijk, vrij na ver
want, vrij veel gelijkend op een andere soort. 

affims.i's.e, - van Lat. ad, hier geassimileerd tot af, 
aan; finis, grens: aan de grens liggend, ernaast 
liggend, na verwant, gelijkend op een andere soort. 

affinius, - zie affinïor. 
äff latus,a,um, - van Lat. affläre, aanwaaien, toe-

ademen: licht getint, aangeloopen, „angehaucht". 
afra, - zie afer. 
africânu5,a,um, - van Lat. Africa (van den volks

naam Afri, Afrikanen), land der Afri, Afrika: Afri-
kaansch. 

af r u m , - zie afer, 
Afzélia J.E.SM., - genoemd naar A. Afzelius (1760, 

Larv, N.O. van Göteborg, Zweden; 1837, Upsala), 
een der beste leerlingen van Linnaeus (zie Lin-
naea), medicus, van 1803—05 hoogleeraar in de 
plantkunde te Upsala, sinds 1812 hoogleeraar in 
de geneeskunde aldaar, schrijver van verscheidene 
bot. en andere werken. Als botanicus der Zw. 
Sierra Leone-compagnie ging hij in 1792 naar 
Sierra Leone (W.kust van Afrika; 7-10° N.B.), 
waar hij veel verzamelde, doch vanwaar hij reeds 
in het volgende jaar wegens ziekte naar Engeland 
moest vertrekken. In 1794 keerde hij terug naar 
Sierre Leone, waar hij tot 1796 bleef. Bij de ver
overing en verwoesting der stad Freetown (de ha-
venplaats van Sierra Leone) door de Franschen 
gingen zijn verzamelingen verloren, doch met on
dersteuning van Eng. zijde bereisde hij opnieuw 
het kustgebied en het binnenland, waar hij groote 
verzamelingen bijeenbracht, welke hij deels ten 
geschenke gaf, deels verkocht aan de hoogeschool 
van Upsala. Van bijzonder belang is de door hem 
bijeengebrachte vruchtencollectie, welke bewerkt 
is door J. D. Hooker (zie hookëri 2.). 

afzeliânus,a,wn (Piper - R. et Sch.), - genoemd 
naar A. Afzelius (zie Afzelia). 

afzélii, - 2e nv. van Afzelius: van Afzelius, gevonden 
door Afzelius, genoemd naar Afzelius. - Aniseia -
G. Don is genoemd naar A. Afzelius (zie Afzelia). 

agal löcha, -van Gr. agallöchon, een harsachtig hout, 
dat als reukwerk werd gebrand : dergelijk hout op
leverend (e plant). 

agal lochoides, - van den soortnaam agallöcha (zie 
aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort agallöcha gelijkend. 

Agal lós tachys BEER, - van Gr. agallein, versieren; 
stächus, aar. - Plant, met sierlijke, aarvormige 
bloei wij zen. 

A g â l m a MIQ., - (Gr.) sieraad. Sierlijke plant. 
AgalmylaBL. , - v a n Gr. agalma, sieraad; hülê,woud: 

sieraad des wouds; fraaie boschplant. 
a g â m a e , - 2e ην. van den als een Lat. substantief 

behandelden persoonsnaam Agätna: van Agama, 
gevonden door Agama, genoemd naar Agama. — 
Agelaea - Merr. is genoemd naar José Agama 
(1889, Manila; χ ) , een Filipino, eerst als bosch-
opziener verbonden aan het Bureau of Forestry 
te Manila, later werkzaam bij het Boschwezen in 
Br. N.-Borneo. Hij verzamelde planten op de Phi-
iippijnen en in 1918/19 ook in N.-Borneo. 

agaménsts.ts.e, - afkomstig van Agam (afdeeling 
der res. Sumatra's Westkust; hoofdplaats Fort de 
Koek) of daar het eerst gevonden. 

Aganópe MIQ., - van Gr. agänos, vriendelijk, zacht; 
ôps (ôpos) gezicht, gelaat. Plant met een vriende
lijk voorkomen, lieflijke plant. 

Aganósma G.DON,- van Gr. agänos,vriendelijk.zacht: 
osmê, geur. Plant met zacht geurende bloemen. 

Agapân thus L'HER., - v a n Gr. agapê, liefde; anthos, 
bloem: bloem der liefde, lieve bloem. 

Agapétes G.DON, - van Gr. agapêtos (van agapân, 
liefhebben), geliefd, beminnelijk, bekoorlijk: be
koorlijke plant. 

agapethoides , - foutief voor agapetoides. 
agapeto ides , - van Agapétes, plantengßsl. (Erica

ceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Agapêtes-achtig. 

Agàs ta MIERS, - gelatinizeerde vorm van Gr. agastos 
(van agasthai, bewonderen), bewonderenswaardig: 
bewonderenswaardige plant. 

agathifóliws,a,um, - van Agäthis, plantengesl. (Pi-
nacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Agäthis. 

Âga th i s SAL., - (Gr.) kluwen. De naam zinspeelt op 
de dichte, ronde vr. bloeiwijzen. 

Aga th i sân thes BL., - van Gr. agäthis, kluwen; an
thos, bloem. Boom met kluwenachtig opeengehoop-
te bloemen. 

aga thodâémon i s , - 2e nv. enkv. van agathodaemon 
[van Gr. agäthos, goed; daimôn (daimönos), twee-
derangsgodheid, geest], goede geest: Van den goe
den geest. De 2600 M. hooge top van het Hellwig-
gebergte werd door L. S. A. M. von Jloemer (zie 
roemêri), lid der door Lorentz (zie loren\tziänus) ge
leide Nieuw-Guinea-expeditie van 1900/1910, berg 
van den goeden geest (mons agathodafemönis) ge
noemd. Omtrent de redenen, welke hem tot de 
keuze van dien naam geleid hebben, Schrijft Von 
Roemer: ,,Dââr werden de plannen gemaakt voor 
,,het roem volle verdere onderzoek v i n het land 
„en de beklimming van den Wilhelmina-top, dââr 
„was het eindpunt mijner botanische excursie, en 
„als men bedenkt, hoe volkomen de leider der ex-
„peditie zich hersteld heeft van zijn verschrikke-
,.lijken val, hoe schier geen menscheftlevens ver
horen zijn gegaan, hoe, in één woord^ de geheele 
„expeditie in de bijzondere bescherming eener hoo-
„gere macht schijnt gestaan te hebbep, dan geloof 
„ik, dat het goed is dien goeden geest, den Aga-
„thodaemon, op deze wijze onze dankbaarheid te 
„toonen." 

Agât i ADANS., - Sanskr. plantennaam, 
Agave L., - van Gr. agauos, verheven, bewonderens

waardig. De naam (bedoeld als vertaling van den 
Sp. volksnaam der plant, arbol de maravillas, won-
derboom), zinspeelt op het snel opschieten van den 
bloeistengel, nadat de plant jaren lang niets dan 
bladeren heeft voortgebracht. 

agavoides , - van Agave, plantengesl. (Amaryllida-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Agäve-achtig. 

Agelâéa SOL., - van Gr. agelaios (van agëlê, kudde), 
tot een kudde behoorend, een kudde vormend, in 
kudden levend, bij uitbreiding: niet uitblinkend, 
niet aanzienlijk. De naam kan zoowel zinspelen op 
de veelbloemige bloeiwijzen als op het niet-fraaie 
uiterlijk der plant; de auteur van het gesl. deelt 
daaromtrent niets mede. 

ageratifóliws.a.wm, — van Agerätum, plantengesl. 
(Composïtae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als 
die van een Agerätum. 

agera to ides , - van Agerätum, plantengesl. (Com
posïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Agerätum-achtig. 
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A g e r â t u m L., - van Gr. agêratos (van a, ontk. voorv.; 
gêrân, oud worden), nimmer oud wordend, eeuwig 
jong. - De naam zinspeelt op den langdurigen 
bloei der plant. 

aggregâtU5,a,«m, - van Lat. aggregate [van ad, hier 
geassimileerd tot ag, tot; grex (gregis), kudde], tot 
een kudde vereenigen, opeenhoopen: opeengehoopt. 

Aglaïa LOUR., - (Gr.) glans, luister. Fraaie plant. 
Agla ïóps is MiQ., - van Aglaïa, plantengesl. (Meli-

acëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Aglaïa 
gelijkend gesl. 

A g l a o d ó r u m SCHOTT, - van Gr. agläos, heerlijk; 
dóron, gave: heerlijke gave (der natuur), fraaie 
plant. 

A g l a o m ó r p h a SCHOTT, - van Gr. agläos, heerlijk; 
morphê, gedaante: plant van fraaie gedaante, 
fraaie plant. 

A g l a o n é m a SCHOTT, - van Gr. agläos, heerlijk; nêma, 
draad, weefsel. De naam zinspeelt op de fraai ge
vlekte bladeren sommiger soorten. 

Aglossorhyncha , - zie Aglossorrhyncha. 
Aglosso r rhyncha SCHLTR, - van Gr. a, ontk. 

voorv.; Glossorrhyncha, plantengesl. (Orchida-
cëae). De naam werd gekozen om uit te drukken, 
dat de plant, wel is waar, in habitus overeenkomt 
met Glossorrhyncha, doch er in verscheidene pun
ten van verschilt. 

a g n u s cas tus , - van agnus, in het Lat. een mann, 
lam, doch hier mogelijk op te vatten als transcr. 
van Gr. agnos, dat staan zou voor agönos, kinder
loos; Lat. castus, kuisch: de kuische kinderlooze. 
De naam zinspeelt op het gebruik, dat in vroege-
ren tijd van de plant werd gemaakt als antaphro-
disiäcum. Zie Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk 
(1563), 603: „Agnus castus es een seer sonder-
,,linghe medecyne ende remedie voor den ghenen 
„die in reinicheyt leuen willen, want hy weder-
„staet alle oncuysche lusten ende begheerten, ende 
„verdroocht die natuere', (d.w.z. de geslachtsor
g a n e n ) ,,in aider manieren ghebruyckt, tzy ghe-
,,poedert ende ingenomen, oft in water ghesoden 
,,ende ghedroncken, oft oock op dbedde gheleyt 
„ende daerop gheslapen. Ende daerom soo wordt 
„hy Castus, dat es reyn ende suyver ghenaempt." 

agrârlMs.a.uw, — van Lat. ager (agri), akker, veld: 
bij akkers behoorend, op akkers groeiend, op het 
veld groeiend. 

agréstis.is.e, - van Lat. ager {agri), veld: op het 
veld groeiend, in het wild groeiend, wild (d.w.z. 
niet gekweekt). 

agrifóliu£,a,um, - bijvorm van acrifolïus. - Zie al
daar. 

A g r i m ó n i a L., - verbastering van Gr. argemônê. Zie 
voorts Argemöne. 

A g r i o p y r u m P.B., - van Gr. agrïos, wild; puros, 
tarwe: wilde tarwe. 

agróphilu5,a,M*K, - van Gr. agros, akker; phïlein, 
beminnen: akkers beminnend, vaak op akkers 
groeiend. 

{Agropyron GAERTN., — van Gr. agros, veld; püros, 
A g r o p y r u m R. et s., - tarwe: op het veld 

groeiende, d.w.z. wilde tarwe. 
A g r o s t é m m a L., - van Gr. agros, akker; stemma, 

krans: krans, dwz. sieraad, der akkers. 
agrostideus,a,um, - van Agrostis, plantengesl. (Gra-

minëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Agrostis-achtig. 

rAgros t i s L., - Lat. transcr. van Gr. agrôstis, naam 
l ag ros t i s , - eener grassoort( mogelijk Cynödon 

dactyion Pers.), door Linnaeus (zie Linnaea) wille
keurig op het hem thans voerende gesl. overge

dragen Als soortnaam gebezigd om overeenkomst 
met het gesl. Agrostis uittedrukken. 

Agros t i s t achys DALZ., - van Gr. agrôstis, hier gras 
in het algemeen; stächus, aar. De $ bloeiwijzen 
zijn aarvormig met katachtige schutbladen en ge
lijken daardoor op grasaren. 

ag ros tódes , - van Agrostis, plantengesl. (Grami-
nëae); odes (Gr. ódês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Agrostis-achtig. 

ag ros to ides , - van Agrostis, plantengesl. (Grami-
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Agrostis-achtig. 

agros tophyl lo idcs , - van Agrostophyllum, planten
gesl. (Orchidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Agrostophyllum-achtig. 

Agros tophy l lum BL., - van Gr. agrostis, hier gras 
in het algemeen; phullon, blad. Orchidacëa met 
grasachtige bladeren. 

agusanénsis,is,e, - afkomstig van Agusan (provincie 
van Mindanao, het zuidelijkste van de grootere 
eilanden der Phillippijnen) of daar het eerst ge
vonden. 

Agynâia HASSK., - zie Agyneia. 
Agynéia L., - van Gr. a, ontk. voorv.; gunê, vrouw: 

plant zonder vr. organen. Bij de <J bloemen ont
breekt het vruchtbeginsel geheel; bij de ? is het 
in den voet van het bloemdek weggedoken, waar
door het, bij oppervlakkige beschouwing, even
eens schijnt te ontbreken. 

aherniânws.a.wm (Canarïum - Merr.), - genoemd 
naar G. P. Ahern (1859, New York City; χ ), lui
tenant-kolonel in het Amer, leger, thans gepen-
sionneerd, van 1900—1914 directeur van het 
Boschwezen in de Philippijnen, waar hij materiaal 
van boomsoorten deed verzamelen en over de 
houtsoorten der Philippijnen schreef. 

Aïdia LOUR., - vr. vorm van Gr. aïdios, eeuwig. De 
naam zinspeelt op het deugdelijke hout. 

Aikinia R.BR., - genoemd naar A. Aikin (1773, War
rington, tusschen Liverpool en Manchester; 1854, 
Londen), scheikundige-mineraloog-botanicus, me
destichter (1807) der Geological Society, van 1817-
40 secretaris der Society of Arts te Londen, schrij
ver van chemische en mineral, werken en van eeni-
ge publicaties over de flora van Engeland. 

rAi lanth . . ., - zie Allant. . ., ailant. . . 
lailanth . . ·, -

ailantifólius,a,um, - van Ailantus, plantengesl. (Si-
marubacëae); Lat. folium blad: met bladeren als 
die eener Ailantus. 

Ai lân tus A.P.DC, - Latinizeering van den Mol. boom
naam ailanto, welke hemelboom zou beteekenen: 
boom, welke tot den hemei reikt, in nuchtere taal: 
hooge boom. - De vaak gevolgde schrijfwijze A ilan-
thus zou een afleiding uit het Gr. doen vermoeden, 
welke in werkelijkheid niet bestaat. 

Ains l iâéa A .P .DC, - genoemd naar Sir Whitelaw 
Ainslie (1767, Dense, Berwick; 1837, Londen), te 
Leiden tot Med. Dr. gepromoveerd, van 1788-1815 
geneesheer der Eng. O.I. compagnie (o.a. te Ma
dras), schrijver van medische publicaties, o.a. van 
een groot werk (Materia Indïca) over de genees
kundige wetenschap der Hindoes, voorts van een 
drama en van een historische schets van de in
voering van het Christendom in Eng. Indië. 

a iolosalpinx, - van Gr. aiölos, beweeglijk, schitte
rend, of van Aiölos (Lat. AeÖlus), god der winden; 
salpinx, trompet: met beweeglijke of schitterende, 
trompetvormige bloemen; met aan den wind bloot
gestelde (.doordat de plant op open terrein groeit), 
trompetvormige bloemen. 
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Aira L., - oude Gr. naam der dolik (Lolïum temu-
lentum L.), door Linnaeus (zie Linnaea) willekeu
rig overgedragen op het hem thans voerende gesl. 

airoides, - van Aira, plantengesl. (Graminëae) ; ïdes 
(Gr. eidés), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Aira-achtig. 

Airospérma LAUT, et SCHUM., - van Gr. air ein, op
heffen; sperma, zaad. De naam zinspeelt op de 
eitjes, welke aan den top der hokjes vanhetvrucht-
beginsel hangen. 

aitchisônii, - 2e nv. van Aitchisonïus, Latinizeering 
van Aitchison: van Aitchison, gevonden door Ait-
chison, genoemd naar Aitchison. - Sorbarïa -
Hemsl. =Spiraea - Hemsl. is genoemd naar J.E.T. 
Aitchison (1836, Neemuch, Centraal-Indië; 1898, 
Kew), medicus, die in 1858 werd aangesteld bij 
den Geneeskundigen Dienst in Bengalen en planten 
verzamelde o.a. in Eng. Indië en in Afghanistan. 

Aïzoâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Αϊζδοη geldt. 

aïzoides, - van Αϊζδοη, plantengesl. (Aïzoacëae) of 
van den soortnaam αϊζδοη; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Aïzöon-achtig. 
2. op de soort aïzóon gelijkend. 

{Aïzóon L., - van Gr. aei, altijd; zoos, levend: altijd 
aïzóon, - levende, dwz. altijd groene plant. 

Als soortnaam wel gebezigd voor op een Aïzöon 
gelijkende planten. 

ajncis, - 2e nv. van Lat. Ajax (Gr. Aias), mythol. 
Gr. held uit den Trojaanschen oorlog (±1200 v. 
Chr.): van Ajax, genoemd naar Ajax. - Delphi
nium - L. werd zoo genoemd, omdat deze plant 
gold voor de bloem, volgens de sage ontsproten uit 
het bloed, dat uit de borst van Ajax ter aarde 
stortte, toen deze zelfmoord had gepleegd, omdat 
de wapenrusting van den gesneuvelden Achilles 
(Gr. Achilleus) niet hem, doch Ulysses (Gr. Odus-
seus) was toegewezen. 

ajakénsis.is.e, - afkomstig van den A jak A jak ( = 
A jag A jag = Ajêg Ajëg), een ruim 2800 M. hoogen 
top tusschen den Tënggër en den Smeroe in O.
Java, of daar het eerst gevonden. 

ajaménsis.ts.e, - afkomstig van Soeban A jam in 
Benkoelen (Sumatra) of daar het eerst gevonden. 

ajanénsts,is,e, - afkomstig van A jan, plaats aan de 
O.kust van Azië op ruim 56° N.B., of daar het eerst 
gevonden. 

ajawain, - zie ajöwan. 
Ajax SAL., - mythol. Gr. held uit den Trojaanschen 

oorlog ( ± 1200 v. Chr.). - Zie ook ajäcis. 
ajóébii, — 2e nv. van Ajoebïus, Latinizeering van 

Ajoeb: van Ajoeb, gevonden door Ajoeb, genoemd 
naar Aioeb. - Dendrobïum - J. J. S. is genoemd 
naarden Soendanees Ajoeb (geb. ±1877; X ), van 
1903—22 verbonden aan den Buitenzorgschen 
Plantentuin, laatstelijk als assistent-mantri. In 
1910 was hij als verzamelaar toegevoegd aan Gjel-
lerup (zie Gjellerupïa) op een expeditie in het N. 
van Ned. Nieuw-Guinea. 

a jóuan, - zie ajöwan. 
ajöwan, - Engelschind, volksnaam der vruchten van 

Ptychótis ajöwan A.P.DC. 
Âjuga L., - verbastering van den ouden Lat. plan

tennaam abïga, welke afgeleid zou zijn van Lat. 
abïgëre, afdrijven. - Een abïga of ajuga genoemde 
plant (ook wel chamaepïtys geheeten) werd vroe
ger gebezigd als vruchtafdrijvend middel, of, zoo-
als Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk (1563), 27] het 
euphemistisch uitdrukt: ,,sy brengt den vrouwen 
,,huer natuerlycke siecte weder". 

akâra, - fragment van een Malab. plantennaam 
(akara patsjoti). 

Akébia DECSNE, - Latinizeering van het laatste ge
deelte van den Jap. volksnaam van A. quinàta 
Decsne: fagi-kadsuri-akebi. 

akkar , - fragment van een Mal. plantennaam (ta-
roem akar, dwz. klimmende indigoplant, Marsdenîa 
tinctorïa R.Br.). 

akkeringae, - 2e nv. van den als een Lat. substan
tief behandelden naam Akkeringa: van Akkeringa, 
gevonden door Akkeringa, genoemd naar Akke
ringa. - Lactarïa - T. et B. en Pavettu - T. et B. 
zijn genoemd naar haar ontdekker, J. E. Akkeringa 
(1829, Delfshaven; 1864, op Banka), ingenieur bij 
de tinwinning op Banka, van welk eiland hij vele 
planten aan den Buitenzorgschen bot, tuin zond, 
uitvinder der zg. Banka-boor, een zeer praktische 
boor voor grondonderzoek, welke, met geringe wij
zigingen, nog steeds bij het zoeken haar tinerts 
wordt gebezigd. In 1863/64 verrichtte hij in op
dracht der Ind. Regeering een onderzoek naar het 
voorkomen van tinerts in den Riouw-Lingga-Ar
chipel; kort daarop overleed hij aan typhus. 

akker ingi , - 2e nv. van Akkeringus, Latinizeering 
van Akkeringa: van Akkeringa, gevonden door 
Akkeringa, genoemd naar Akkeringa. - Ochrosïa 
- Miq. is genoemd naar J. E. Akkeringa (zie akke
ringae). 

alabaménsis,is,e, - afkomstig van Alabama, een der 
Zuidwestelijke Vereenigde Staten van N.-Amerika, 
of daar het eerst gevonden. 

alabâstrinws.a.wm, - van Gr. alabastros,, albast, een 
meestal witte of geelachtige, doorschijnende cal-
ciumverbinding, gebezigd voor de vervaardiging 
van sieraden: albastkleurig. 

a lang , - Mal. plantennaam (alang alang). 
A l à n g i u m LMK, - Latinizeering van den Malab. 

plantennaam alangi. 
alaskânus,a,um, - afkomstig van A laska (noordwes

telijkst deel van N.-Amerika) of daar het eerst ge
vonden, Alaskaansch. 

a lâ ta , - zie alätus. 
alataviénsis,is,e, - afkomstig van den A la Tau (ge

bergte in het oosten van Turkestan) of daar het 
eerst gevonden. 

alatéllus,a,um, — verkleinw. van Lat. alätus, gevleu
geld: smal gevleugeld. 

a l a te rno ides , -van Lat. alatemus, oude naam eener 
Rhamnus-soort (Rh. alatemus L.); ïd/fs (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Op Rhamnus 
alatemus gelijkend. 

a l a t é r n u s , - oude Lat. naam eener in het Mid-
dellandsche-Zeegebied veelvuldig voorkomende 
Rhamnussoort (Rh. alatemus L.). 

alatocâults,is,e, - van Lat. alätus, gevleugeld; cau-
lis, stengel, steel: met gevleugelden stengel of steel. 

alatus.a.um, - van Lat. dia, vleugel: gevleugeld. 
alba, - zie albus. 
alba-stérilts,is,e, - verbinding der beid£ soortnamen 

albus en sterïlis, om uittedrukken, dat de aldus ge
noemde plant een bastaard is tusschen de beide 
soorten, welke deze namen dragen. 

albâtus,a,um, - van Lat. albäre (van albus, wit), wit 
maken: wit gemaakt, wit behaard, wit berijpt, wit. 

albéllus,a,um, - verkleinw. van Lat. albus, wit: wit-
achtig, bleek. 

a lbens , - van Lat. albêre (van albus, wit), wit zijn: 
wit. 

Albers ia ктн, - genoemd naar J. Chr. Albers (1795, 
Bremen; 1857, Stuttgart), medicus, van 1840— 
49 directeur eener veeartsenijschool te Berlijn, be-
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kend door zijn malakol. studiën. Hij leverde o.a. 
een beschrijving der weekdieren van Madeira en 
een monographie eener groep slakken. 

a lbé r t i , - 2e nv. van Albertus, Latinizeering van Al
bert: van Albert, genoemd naar Albert.- Caryöta -
F. v. M. is genoemd naar Albert Fr. A.K.E. prins 
van Saksen Koburg-Gotha (1819, Rosenau bij Ko-
burg; 1861, Windsor bij Londen), in 1840 gehuwd 
met koningin Victoria van Engeland, beschermer 
der wetenschappen. 

albertiânu5,a,um (Tsuga - Senecl. ), - genoemd naar 
Albert Fr. A.K.E. prins van Saksen Koburg Gotha 
(zie alberti). 

a lbér t i i , - 2e nv. van Albertïus, Latinizeering van 
Albert: van Albert, gevonden door Albert. - Exo-
chorda - Regel en Lonicëra - Regel zijn genoemd 
naar Johann Albert von Regel (1845, Zurich; ?,?), 
zoon van E. Α. von Regel (zie Aregelia), genees
heer te Koeldsja (Turkestan), verdienstelijk onder
zoeker der flora van Centraal-Azië (1876—84), ont
dekker der naar hem genoemde planten, schrijver 
van bot. en andere publicaties. 

Alber t i s ia BECC, - genoemd naar graaf L. M. d'Al-
bertis (1841, Voltri, W. van Genua; 1901, Sassari, 
N.W.-Corsica), zoöloog, ethnograaf en hartstoch
telijk jager, die in 1871/72 den auteur van het 
gesl., Beccari (zie beccariänns), vergezelde op een 
reis in het N.W. van Nieuw-Guinea, waar hij o.a. 
het Arfakgebergte beklom; door hevige koortsen 
aangetast, was hij genoopt naar Europa terugte-
keeren, voor Beccari zijn reis ten einde gebracht 
had. In 1874 begaf D'Albertis zich wederom naar 
Nieuw-Guinea; hij vestigde zich in 1875 op het 
Yule-eiland (voor de O.kust der Papoea-golf) als 
uitgangspunt voor verdere onderzoekingen. Dat
zelfde jaar voer hij met den zendeling Mac Farlane 
(van de missie te Somerset op Nieuw-Holland, 
even Z. van Kaap York) de Fly-river (uitmondend 
aan de westzijde der Papoea-golf op ruim 8° Z.B.) 
op, welken tocht hij in 1876, van Hargrave ver
gezeld, herhaalde, waarbij hij de rivier over een 
lengte van 800 K.M. opvoer en het bergachtige 
binnenland bereikte. Een nieuwe tocht in 1877 
mislukte door terreinmoeilijkheden en de vijan
dige houding der inboorlingen. In 1878 keerde 
D'Albertis naar Italië terug; zijn rijke ornithol. 
collectie stond hij af aan het Stedelijk Museum 
voor Natuurlijke Historie te Genua, zijn anthro-
pol. aan het museum te Florence. Het resultaat 
zijner reizen legde hij neder in: Alla Nuova Guinea. 
Ciô che ho veduto e cio che ho fatto (Naar Nieuw-
Guinea. Wat ik gezien en gedaan heb). - Daarna 
leefde hij voornamelijk voor de jacht. 

albertisiânMs.a.ttm, - genoemd naar L. M. d'Alber-
tis (zie Albertisia). 

a lber t i s i i , - 2e nv. van Albertisïus, Latinizeering 
van D'Albertis: van D'Albertis, gevonden door 
D'Albertis, genoemd naar D'Albertis. - Dendro-
bïum undulätum R.Br. var. - is genoemd naar 
L. M. d'Albertis (zie Albertisia). 

albescens , - van Lat. albescëre (van albêre, wit zijn), 
wit worden: wit wordend, verbleekend, bleek, wit
achtig. 

a lb icans , - Lat. albtcäre (van albus, wit), witachtig 
zijn: witachtig. 

a lbicâula , - zie albicaulus. 
ƒ albicauh's.i's.e, - van Lat. albus, wit; caulis, stengel, 
lalbicâulws,a,um, - steel: witstengelig, witstelig. 
â lbida, - zie albïdus. 
âlb idens , - van Lat. albus, wit; dens, tand: met witte 

tanden. 

albidiflórus,a,Mw, - van Lat. albïdus, witachtig, 
bleek; f los (flöris), bloem: met witachtige of bleeke 
bloemen, bleekbloemig. 

albidifóÜMS.a.wm, - van Lat. albïdus, witachtig, 
bleek; foltum, blad: met witachtige bladeren; 
bleekbladig. 

albidistigmâtMs,a,uwï, - 1. van Lat. albïdus, wit
achtig, bleek; stigmäre (van stigma, in klassiek 
Lat. brandmerk, doch hier gebezigd in de Gr. be-
teekenis van punt, stip), van stippen voorzien: van 
bleeke stippen voorzien, bleek gestippeld. 
2. van Lat. albïdus, witachtig, bleek; stigma, (als 
bot. term) stempel: met bleeke stempels. 

a lbidomaculâtus,a ,um, - van Lat. albïdus, witach
tig, bleek; macula, vlek: met witachtige of bleeke 
vlekken, bleek gevlekt. 

a lbidomarginâtus ,a ,um, - van Lat. albïdus, wit
achtig, bleek; margo (margïnis), rand: bleek ge
rand. 

albidopunctâtMs.a.um, - van Lat. albïdus, witach
tig, bleek; punctum, stip: met bleeke stippels, bleek 
gestippeld. 

albidoramews,a,um, - van Lat. albïdus, witachtig, 
bleek; ramus, twijg: met witachtige of bleeke twij
gen. 

albidóruber.ra.rwm, - van Lat. albïdus, witachtig, 
bleek; ruber, rood: witachtig met rood, bleekrood. 

albidosetulósus,а,шм, — van Lat. albïdus, witachtig, 
bleek; setüla (verkleinw. van seta, borstel), bor
stel tj e: met bleeke borsteltjes bezet. 

albidosquamâtws,a,wm, - van Lat. albïdus, witach
tig, bleek; squama, schub: met bleeke schubben 
bezet. 

albidosquamóSMs,a,«m, - van Lat. albïdus, wit
achtig, bleek; squama, schub: met vele bleeke 
schubben bezet. 

albidotomentósu5,a,um, - van Lat. albïdus, witach
tig, bleek; tomentum, vilt; met witachtig vilt be
kleed, bleekviltig. 

albldulus.a.um, - verkleinw. van Lat. albïdus, wit
achtig, bleek: eenigszins witachtig, tamelijk bleek. 

âlbidws,a,um, — van Lat. albus, wit: witachtig, naar 
het witte zweemend, bleek. 

(aïbiflórus,a,um, - Lat. albus, wit; flos {flöris), bloem: 
^albiflos, - witbloemig. 
albifóliws,a,um, — van Lat. albus, wit; folïum, blad: 

witbladig. 
âlbifrons, - van Lat. albus, wit; frons, loof, gebla

derte: witbladig. 
Albikia j . et K.B.PRESL, - genoemd naar J. Albjk, 

lijfarts van Wenceslaus (van 1378—1411 keizer 
van Duitschland), schrijver van bot. publicaties. 

albimaculâtws,a,wm, - van Lat. albus, wit; macula, 
vlek: met witte vlekken, wit gevlekt. 

a lb inea , - zie albinëus. 
albinérvitt£,a,um, - van Lat. albus, wit; nervus, 

nerf: met witte nerven. 
albineus.a.um, - van Lat. albus, wit: witachtig, bleek. 
albipilu5,a,um, - van Lat. albus, wit; pïlus, haar: 

witharig. 
albirârrus.îs.e, - van Lat. albus, wit; ramus, tak, 

twijg: met witte takken of twijgen. 
albirubws,a,mw, - van Lat. albus, wit; tubus, buis: 

met witte buis. 
albivénius,a,um, - van Lat. albus, wit; vena, ader: 

wit geaderd. 
Albizzia DURAZZ., - genoemd naar den Florentijn-

schen edelman F. del Albizzi, die in 1749 deel nam 
aan een zeetocht naar Turkije en bij die gelegen
heid vele zaden, waaronder die van de eerstbe-
schreven soort van het gesl., A. julibrissin Durazz., 
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overbracht naar den tuin zijner villa te Flo
rence. 

albobracteâtus,a,um, - van Lat. albus, wit; brac-
tëa, schutblad: met witte schutbladen. 

albobrunneus.a.um, - van Lat. albus, wit; Nieuw-
lat. brunnëus, bruin: wit met bruin; bruinwit. 

albococcfneus,a,u»w, - van Lat. albus, wit; cocci-
nëus, karmijnrood, karmozijnrood: wit met kar-
mijnrood; wit met karmozijnrood. 

albocostâtMs,a,um, - van Lat. albus, wit; costa, rib
be, nerf, middennerf: met witte ribben, met witte 
nerven, met witte middennerf. 

alboflâv«s,a,M»i, - van Lat. albus, wit; flävus, licht
geel: wit met lichtgeel; tusschen lichtgeel en wit in. 

albolilâcinus.a.um, - van Lat. albus, wit; Nieuw-
lat. lilacïnus, lila: wit met lila. 

albolinentU5,a,um, - van Lat. albus, wit; linea, lijn, 
streep: wit gestreept. 

alboluteus,a,um, - van Lat. albus, wit; lutëus, geel: 
wit met geel, geelwit. 

albomaculâtus,a,um, - van Lat. albus, wit; macula; 
vlek: wit gevlekt. 

a lbomarginâtws, а, иж, - van Lat. albus, wit; margo 
(marginis), rand: met witten rand, wit gerand. 

albopunctâtMs.a.ttw, - van Lat. albus, wit; punctum, 
punt, stip: met witte puntjes, wit gestippeld. 

alboróseus.a.ttm, - v a n Lat. albus, wit; rosëus, roze
rood: wit met rozerood, roodachtig wit. 

alböruber.ra.rum, - van Lat. albus, wit; ruber, rood: 
wit met rood. 

albosanguineu5,a,um, - van Lat. albus, wit; san
guineus, bloedrood: wit met bloedrood. 

albosetósMs,a,Mw, - van Lat. albus, wit; seta, bor
stel: met witte borstels. 

albosquamâtus,<z,WH, - van Lat. albus, wit; squama, 
schub: met witte schubben bezet. 

albostriätws,a,wm, - van Lat. albus, wit; stria, 
streep: wit gestreept. 

albovillósMs,a,um, - van Lat. albus, wit; villus, (als 
bot. term) lang, zacht haar: bekleed met lange, 
zachte, witte haren. 

a lbóvirens , - van Lat. albus, wit; vïrens, groen: wit-
achtig groen, bleekgroen. 

a lboviréscens , - van Lat. albus, wit; virescens, 
groenachtig: wit met groenachtig, groenachtig wit. 

alboviridis.is.e, — van Lat. albus, wit; viridis, groen: 
wit met groen, groenwit. 

Albuca L., - van Lat. albücus, affodil (Asphodëlus 
ramösus L.). De naam wordt wel afgeleid van albus, 
wit, en zou dan slaan op de witte bloemen der 
affodil. Later is hij door Linnaeus (zie Linnaea) 
met een kleine wijziging willekeurig overgedragen 
op het hem thans voerende Zuidafr. gesl. met 
groengele bloemen. 

âlbulws,α,um, — verkleinw. van Lat. albus, wit: 
eenigszins wit, naar het witte zweemend, witach-
tig, bleek. 

albus,a,um, — (Lat.) wit, dofwit. 
a lcanna GAERTN ., - verbastering van Arab, al-hinna, 

Henna-struik (Lawsonïa inermis L, - Patjar koe
koe, j ,m,s), welks bladeren door de inlandsche be
volking van Ned. Indië gebezigd worden om de 
nagels rood te kleuren. 

{Alcea L., - Lat. transcr. van Gr. alkëa, oude naam 
âlcea, - eener Malva-soort. 
alceaefólius,a,u»v - zie alceifolius. 
alceifóliws,a,w»n, - van Alcëa, voormalig planten-

gesl. (Malvaceae) ; Lat. folium, blad : met bladeren 
als die eener Alcëa. 

A lchemüla L., - van Arab, alkimïa, alchimie, d.i. 
oorspronkelijk het maken van aftreksels van ge

neeskrachtige planten, later het zoeken naar den 
zg. steen der wijzen, d.i. een universeel middel om 
uit onedele metalen goud te maken, alle kwalen 
te genezen en het leven te verlengen: plant der 
alchimisten. De alchimisten schreven aan het wa
ter, dat geregeld op de bladeren der Europ. A. 
vulgaris L. wordt aangetroffen en dat althans ten 
deele door de plant zelve wordt uitgescheiden, 
wonderkracht toe. 

a lchemil lo ides , - van Alchemüla, plantengesl. (Ro-
sacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Alchemilla-achtig. 

Alchimil la нALLER, - zie Alchemüla. 
Alchórnea sw., - genoemd naar Stanesby Alchorne 

(1727—1800), van 1771—73 waarneirtend assis
tent aan den bot. tuin van Chelsea, in 1789 keur
meester aan de Munt te Londen, „zeer bekwaam 
„verzamelaar en onderzoeker van Engetsche plan-
„ten". 

alcicórnis,is,e, - van Lat. alces (alcis), eland; cornu, 
hoorn: met elandshoornen; metbreede, platte, ver
takte hoornen; met op zulke hoornen gelijkende 
organen (bladeren bv.). 

Alc icórn ium GAUD., - van Lat. alces (alcis), eland; 
cornu, hoorn: elandshoorn, d.w.z. plant met op 
elandshoornen (breede, platte, vertakte hoornen) 
gelijkende bladeren. 

Alc inaeânthus MERR., - van Alcïnae, 2e nv. van 
den als een Lat. substantief behandelden persoons
naam AIcïna (zie onder); Gr. anthos, bloem: bloem 
van Alcïna, ter eere van Alcïna zoo genoemde 
plant. - Met Alcina wordt bedoeld Francisco Igna
cio Alcina S J . (1610—74), Sp. missionaris in de 
Philippijnen, schrijver van een onuitgegeven werk 
over de nat. historie dier eilanden. 

Alciope A.p.DC, - Lat. transcr. van Gr. Alkiöpê, 
naam eener geliefde van den Gr. god Apollon 
(Apollo), moeder van Celmisïus (zie Celmisïa). -
De naam werd voor het gesl. gekozen^ omdat de 
eerstbeschreven soort ervan vroeger tot Celmisïa 
gerekend was. 

alcockiânws,a,wm (Picea - Carr.), - genoemd naar 
Sir Rutherford Alcock (1809, Ealing bij Londen; 
1897, Londen), marinearts, sedert 1844 in Chin, 
consulairen dienst, die bij Ре-king planten, waar
onder de naar hem genoemde, verzajmelde. 

alderwereltiânus,a,Mm (Dendrobïum - J. J.S), -
genoemd naar C. R. W. K. van Alderwérelt van Ro-
senburgh (1863, Kedóng Kebó, Poerwoifedjó, Java; 
X ), van 1885-1904officier in hetNederlandschind. 
leger, in 1904 wegens doofheid als kapitein gepen-
sionneerd, van 1905-1908 tijdelijk assistent bij het 
Buitenzorgsche herbarium, van 1910-$2 wederom 
aan dat herbarium verbonden, eerst ajs conserva
tor, later als waarnemend assistent, schrijver van 
vele publicaties over hoogere Cryptogäftiae en over 
Aracëae, waaronder de bekende werken Malayan 
Ferns, Malayan Fern Allies en Malayan Ferns and 
Fern Allies (Supplement op de beide eerste wer
ken). 

a lde rweré l t i i , - 2e ην. van Alderwereltïus, Latini-
zeering van Van Alderwérelt: van Van Alderwérelt, 
gevonden door Van Alderwérelt, genoemd naar 
Van Alderwérelt. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar C. R. W. K. van Alderwérelt van 
Rosenburgh (zie alderwereltiänus). 

r Aldrovànda L., - genoemd naar Ulisse Aldrovandi 
lAldrovänd ia MONTI, - (1522, Bologna; 1605, 

Bologna), hoogleeraar aan de universiteit te Bo
logna, stichter van den bot. tuin (1667) en het 
museum voor nat. historie aldaar, schrijver van 
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bot. en zool. werken, aanlegger van een groot, 
nog bestaand herbarium (begonnen in 1651) en 
van een verzameling houtsneden van planten. 

rAlectoridia A.RICH., - van Gr; alektoridion (ver-
l a l ec to r id ia , - kleinw. van alektôr, haan), 

haantje. - Plant, welker getande schutbladen met 
veel goeden wil aan een hanekam doen denken. 

ƒ Alec torólophus MOENCH, - van Gr. alektôr (alek-
t a l ec to ró lophus , - toros), haan; löphos, kam: 

hanekam. - De naam zinspeelt op den vorm der 
schutbladen. 

Aléc t ra THUNB., - van Gr. alektôr (alektôros), haan. 
De naam zinspeelt op de (bij de eerstbeschreven 
soort) roodgestreepte bloemen, welke bij den kam 
van een haan vergeleken worden. 

Aléct ryon GAERTN., - Lat. transcr. van Gr. alek-
truón, haan. Bij de eerstbeschreven soort draagt de 
vrucht een kam. 

aléppicus,a,um, - afkomstig van Aleppo (Arab. Ha-
leb; stad in Syrië, ruim 37° O.L., ruim 36° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

Ale t r i s L., - (Gr.) adellijke jonkvrouw, die bij de 
Oude Grieken belast was met het malen van het 
graan voor de offeranden en bij dat werk natuur
lijk met meel bestoven werd. - Het bloemdek is 
bezet met nietige schubjes en maakt daardoor den 
indruk van met meel bestoven te zijn. Dit is bij
zonder duidelijk bij de eerstbeschreven soort, A. 
farinösa I.. 

a le t ro ides , - van AUtris, plantengesl. (Liliacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Alêtris-achtig. 

Aleur i tes FOPST., - Lat. transcr. van Gr. aleurïtês 
(van aleuron, tarwemeel), van tarwemeel gemaakt. 
De naam zinspeelt op de dichte, fijne, witte, meel-
achtige beharing der jongere deelen, welke den 
boom reeds van verre in het oog doet vallen. 

Aleurodéndron REINW., - van Gr. aleuron, tarwe
meel; dendron, boom: meelboom, als het ware met 
meel bepoederde, d.i. dicht en fijn witharige boom. 

aleuticws,a,Mm, - afkomstig van de Aleoetcn, eilan
denreeks tusschen Kamtsjatka en Alaska, of daar 
het eerst gevonden. 

a l exandrae , - 2e nv. van Alexandra: van Alexan
dra, genoemd naar Alexandra. Het woord Alexan
dra is de vr. vorm van Gr. Alexandros (voor de 
afleiding waarvan men zie onder alexandrïnus) en 
beteekent mannënafweerster. 
1. (Archontophoenix - H. Wendl. et Drude), ge
noemd naar Alexandra Caroline Maria Charlotte 
Louise Julia, prinses van Denemarken (1844-
1925), in 1863 gehuwd met Edward, toen kroon
prins, van 1901—10 als Edward VII koning van 
Groot-Brittan je en Ierland en keizer van Indië. In 
haar jeugd was zij beroemd om haar schoonheid, 
op gevorderden leeftijd om haar liefdadigheid. 
2. (Dendrobïum - Schltr), - genoemd naar Alexan
dra Schlechter, geboren Sohennikoff, de Russ. echt-
genoote van F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolfi), 
die voor haar echtgenoot bij zijn werk en vooral 
bij de samenstelling van „Die Orchidaceae von 
Deutsch Neu-Guinea" een trouwe helpster van 
groote waarde was. 

alexandrinM5,a,M»ï, - afkomstig van Alexandria (in 
Egypte, aan den N.W. rand der Nijldelta, aan de 
Middellandsche zee, op ± 30° O.L.) of daar het 
eerst gevonden. De stad is genoemd naar haar 
stichter in 331 v. Chr., Alexander den Grooten. 
Het woord Alexander (Gr. Alexandros), afgeleid 
v.an Gr. alexein, afweren; anêr (andros) man, be
teekent „mannenaf weerder". 

alexitériws.a.tiw, - (Nieuwlat.) van Gr. alexêtêrios 
(van alexein, afweren, beschutten), verdedigend, 
beschuttend: als voorbehoedmiddel tegeri ziekten 
en vergiftiging gebezigd. 

algarvénsis,ts,£ - afkomstig van Algarve (provincie 
in 7. Portugal bij kaap St. Vincent) of daar het 
eerst gevonden. 

algeriénst5,is,e, - van Nieuwlat. Algeria, Algerije, 
Algiers: afkomstig van Algerije (Algiers) of daar 
het eerst gevonden, Algerijnsch. 

âlgidu5,a,ttm, - van Lat. algêre, koud zijn: koud; in 
koude streken groeiend. 

äl icae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden persoonsnaam Alïca, Latinizeering 
van Alice, Elze of Elsje (d.i. de edelgeborene, de 
prinses): van Alice, genoemd naar Alice. - Arëca 
- W. Hill, ex F. v. M. is genoemd naar Alice Maud 
Mary (1843, Londen; 1878, Darmstadt), tweede 
dochter van prins Albert (zie alberti) en koningin 
Victoria (zie Victoria) van Engeland; in 1862 ge
huwd met prins Ludwig van Hessen (van 1877-92 
als Ludwig IV groothertog van Hessen), zeer ont
wikkelde en welmeenende vrouw, stichteres o.a. 
eener Alice-vereeniging tot verpleging van ge
wonden. 

Al ic téres NECK., — van Gr. a, ontk. voorv.; Helic-
têres, plantengesl. met (bij de typische soort) ge
wonden vruchten (Sterculiacëae) : aan Helictëres 
verwant gesl. met niet-gewonden vruchten. 

â l idae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden persoonsnaam Alïda (d.i. de edelge
borene): van Alida, genoemd naar Alida. - Ma-
croglossum - Copel. is genoemd naar mevr. Ca-
therina Alida Brooks-De Jongh (1883, Hilversum; 
1919, Roode Zee, op den overtocht van Sumatra 
naar Engeland), in 1906 gehuwd met Cecil J. 
Brooks (zie fjrooksiänus). Zij stelde veel belang in 
nat. historie en stond haar echtgenoot ijverig ter 
zijde bij diens inzamel werk. 

a l iéna, - zie aliênus. 
alienâtws.a.Mm, — van Lat. alienäre (van aliênus, 

vreemd), vervreemden: vervreemd, vreemd, af
wijkend. 

aliênus,a,um, - (Lat.) vreemd. 
a l inae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief be

handelden persoonsnaam Alïna: van Alïna, ge
noemd naar Alïna. - Vittadinïa - F v. M. is ge
noemd naar Alina, dochtertje van Sir William 
Macgregor (zie macgregorii), gouverneur van Eng. 
Nieuw-Guinea, die de plant in 1889 op een explo-
ratietocht in het Owen-Stanley-gebergte (zie stan-
leyänus 2) had ontdekt. 

alipétalws,a,Mw, - van Lat. ala, vleugel; Nieuwlat. 
petälum, kroonblad: met als vleugels uitstaande 
kroonbladen. 

Al i sma L., - oude Gr. naam eener waterplant met 
geurigen wortel en geelachtige bloemen. 

alismaefólius,a,um, - zie alismifolïus. 
Alismataceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Alisma (Alismätis) geldt. 
a l i sma to ides , - van Alisma (Alismätis), planten

gesl. (Alismataceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Alisma-achtig. 

alismifóli«s,a,w*w, - van Alisma, plantengesl. (Alis
mataceae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
eener Alisma. 

a l i smoides , - van Alisma, plantengesl. (Alismata
ceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Alisma-achtig. 

A l i smórch i s тнои., - Van Alisma, plantengesl. 
(Alismataceae), waterweegbree; Orchis, gesl., dat 
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als type geldt van de f am. der Orchidacëae: or-
chidacëa met breede bladeren als die van Alisma 
plantâgo aquatica. 

Alkânna TAUSCH - verbastering van Arab, al-hinna, 
Henna-struik (Lawsonïa inermis L., - Patjar koe
koe, j , m, s), welks bladeren door de inlandsche 
bevolking van Ned. Indië gebezigd worden om de 
nagels rood te kleuren. - De naam is op het hem 
tegenwoordig voerende gesl. overgedragen, omdat 
een soort daarvan, A. tinctorïa Tausch, in den 
wortel een roode kleurstof bevat. 

fAlkekéngi ADANS., - Arab, plantennaam. 
lalkekéngi, -
Alkéngl, - foutief voor Alkekengi. 
alkmaarénsts. ts .e, - afkomstig van Alkmaar of daar 

het eerst gevonden. - Met Alkmaar wordt hier be
doeld een diep in het binnenland van Nieuw-Gui-
nea gelegen bivak aan de Noord- of Lorentzrivier 
(van den Wilhelminatop naar het zuiden loopend), 
boven de eerste stroomversnellingen, nabij het 
latere Kloofbivak. 

Al laeophânia THW., - zie Alloeophanïa. 
Allagan théra MART., - van Gr. allagê, omwisseling, 

ruil; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helm-
knopdragende meeldraden wisselen af met helm-
knoplooze staminodiën. 

allagophyllus.a.um, - van Gr. allagê, omwisseling, 
ruil; phullon, blad: met omgewisselde bladeren, met 
afwisselende bladeren, met onderling verschillende 
bladeren, met andere bladeren dan gewoonlijk. 

A l l a m â n d a L., - genoemd naar Frederik Allamand 
(± 1735, in Zwitserland; ?,?),Med.Dr. Omstreeks 
1770 heeft hij een reis in Suriname gemaakt en 
daar vele planten verzameld. Van die planten 
maakte hij een reeks geslachtsbeschrijvingen, wel
ke hij deed toekomen aan Linnaeus ( zie Linnaea), 
die hem in Nov. 1770 een opgetogen brief terug
zond, waarin hij betuigde meer uit Allamand's 
éénen brief geleerd te hebben dan uit honderd 
boekdeelen, dat nog nimmer iemand hem zoovele 
merkwaardige en allernauwkeurigste waarnemin
gen had gezonden, dat, als de meeste botanici 
Allamand's werkwijze volgden, de bot. wetenschap 
spoedig den hoogsten graad van volkomenheid 
zou bereiken. - Een van Allamand's nieuwe ge
slachten was door dezen Galarips ( = vlechtwerk 
van melksapbevattende twijgen) genoemd, een 
naam, welken Linnaeus ter eere van den vinder ver
anderde in Allamanda. - In 1771 hield Allamand 
verblijf te Bergen op Zoom, in 1776 was hij te 
St.-Petersburg, vanwaar hij Linnaeus de bescha
digde overblijfselen van zijn Surinaamsch herba
rium zond. In de bibliotheek van Teyler's Stich
ting te Haarlem berust een ex. van den eersten 
druk van Linnaeus' Philosophia Botanica, dat op 
het schutblad de woorden biblioth. F. Allamand 
draagt. 

a l lang , - Mal. plantennaam (ten rechte alang alang). 
/Al lan tód ia R.BR., - v a n Gr. allantodïon (verkleinw. 
t Allantódia WALL., - van alias (allantos), 

worst), worstje. De naam zinspeelt op den vorm 
der sori. 

a l lantodioides , - van Allantódia, plantengesl. (Po-
lypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Allantodïa-achtig. 

Allelothéca STEUD., - van Gr. allilous (4de nv.), elk
ander; thêkê, doos. De bovenste (looze) glumae 
van het aartje omvatten elkander; elke lagere 
vormt als het ware een doos voor de hoogere. 

alliâceus,a,Mw, - van Lat. allium, ui, look: uiachtig, 
naar uien riekend. 

rAUiaria A.P .DC, - van Lat. allium, ui, look: naar 
l a l l i â r ia (znw)., - uien riekende plant. 
a l l iâ r ia (bnw.), - zie alliarïus. 
alliariaefólius,a,Uttt, - zie alliariifolïus. 
alliariifólius,a,um, - van А Шаг ia, plantengesl. (Cru-

cifërae); Lat. folium, blad: met bladeten als die 
eener Alliarïa. 

alliârius,a,utn, - van Lat. allium, ui, look: uiachtig, 
naar uien riekend. 

a l l igans , - van Lat. alligâre (van ad, hier geassimi
leerd tot al, aan; ligäre, binden), vastbinden: 
vastbindend, verbindend, zich vasthechtend. 

alliifólius,a,wtw, - van Allium, plantengesl. (Lilia-
cëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Allium. 

alliodórus,a,um, - van Lat. allium, ui, look; odörus, 
geurig: naar uien riekend. 

al l ioides, - van Allium, plantengesl. (Liliacëae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Allïum-achtig. 

Alliónia L., - genoemd naar C. Allioni (1725 of 1728, 
Turijn; 1804, Turijn), hoogleeraar in de plant
en geneeskunde en directeur van den bot. tuin te 
Turijn, schrijver over de flora van Piémont (N.W.-
Italië). 

al l iónii , - 2e nv. van Allionius, Latinizeering van 
Allioni: van Allioni, genoemd naar Allioni. - Thy
mus - Zumagl. en Veronïca - Vill. zijii genoemd 
naar C. Allioni (zie Alliónia). 

All ium L. - (Lat.) ui, look. 
Al lmàn ia R.BR., - genoemd naar W. Allman (1776, 

Kingston, Jamaica; 1846, Dublin), Med. Dr., van 
1809-44 hoogleeraar in de plantkunde te Dublin, 
schrijver van eenige bot. werken. 

Al locârya GREENE, - van Gr. alios, ander; karuon, 
noot: plant met andere nootjes. In tegenstelling 
tot het verwante gesl. Eritrichïum zijfl de nootjes 
niet onder, doch boven het midden aangehecht. 

allocotMs,a.um, - Lat. transcr. van Gr. allokötos, 
anders dan gewoonlijk, ongewoon, buitengewoon, 
buitengemeen. 

allódapus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. allodäpos, 
vreemd, uit een ander land afkomstig, ingevoerd. 

Alloeophanïa THW., - van Gr. alloios, verschillend; 
phainesthai, zich voordoen. - De plant doet zich 
voor in twee vormen, een kort- en een langstijligen. 

Al lomórph ia BL., - van Gr. alios, andfer; morphê, 
vorm. De eerstbeschreven soort, A. exigua BI., 
werd aanvankelijk tot Melastöma gerekend, doch 
verschilt daarvan door de anders gevormde meel
draden. 

Allophylus L., - Lat. transcr. van Gr. allophülos 
(van alios, ander; phülon, geslacht, stam), van een 
anderen stam, van een ander volk, buitenlandsch: 
buitenlandsche, dwz. niet-Europ. p la t t . 

Al losórus BERNH., - van Gr. alios, ander; sôros, 
hoop (je). De naam wil uitdrukken, dat de vrucht
bare, met sporenhoopjes of sori bezellte bladeren 
in vorm sterk verschillen van de onvruchtbare. 

Al loeurus , - foutief voor Allosoms. 
Alloterópsis J.PRESL, - van Gr. allotrios, uit-

heemsch, vreemd; opsis, voorkomen, uiterlijk: 
(gras) van vreemde gedaante, zonderling gras. 

allutaceuf,a,Uttt, - foutief voor alutacëüs. 
alnifólius,a,um, - van Alnus, plantengesl. (Betula-

cëae), els; Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een els. 

rAlnobétula SCHÜR, - samenkoppeling der beide ge-
lalnobétula , - slachtsnamen Alnus en Betula, 

om uittedrukken, dat de aldus genoemde plant 
het midden houdt tusschen deze beide gesl. 

2 
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a lnoides , - van Alnus, plantengesl. (Betulacëae), 
els; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: elsachtig. 

rAlnus GAERTN., - oude Lat. boomnaam, els. - Als 
l a l n u s , - soortnaam gebezigd om op gelijke

nis met een els te wijzen. 
Alocâsia NECK., - variant op den naam Colocasïa: 

aan Colocasïa verwant gesl. 
Aloë L., - Lat. transcr. van Gr. alöê, naam eener 

bittere stof van plantaardigen oorsprong. - De 
bladeren veler Alöë-soorten bevatten zeer bitter 
sap. 

aloëfóliws,a,wm, - zie aloïfolius. 
aloides , - van Aloë, plantengesl. (Liliacëae); ïdes 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: A-
löë-achtig. 

aloïfóliws.a.Mm, - van Alôë, plantengesl. (Liliacëae); 
Lat. folium, blad: met bladeren als die eener Aloë. 

Alónsoa Ruiz et PAV., - in 1798 genoemd naar Za-
noni Alonso, Sp. ambtenaar te Santa Fé de Bo
gota (Columbia), van wien mij overigens niets be
kend is. 

a looides , - van Aloë, plantengesl. (Liliacëae); ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: A-
löë-achtig. 

a lopecuroidea , - zie alopecuroidëus. 
alopecuroides , - van A lopecürus, plantengesl. (Gra-

minëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Alopecürus-achtig. 

alopecuroideMs.a.Mw, - van Alopecürus, planten
gesl. (Graminëae); ïdëus, uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Alopecürus-achtig. 

{Alopecürus L., - van Gr. alópêx (alôpëkos), vos; 
a lopecürus , - oura, staart: vossestaart. De 

naam zinspeelt op den vorm der bloei wij ze. Als 
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Alopecürus of met een vossestaart uit te drukken. 

Alójfsia ORTEGA et PALAU, - het woord Aloysïa 
wordt beschouwd als een oude, gelatinizeerde vorm 
van Louise. - Het gesl. werd in 1784 genoemd 
naar de toenmalige kroonprinses van Spanje, Ma
ria Louise (1751, ?; 1819, Rome), prinses van 
Parma, in 1765 gehuwd met den Sp. troonopvol
ger, die van 1788-1808 als Karel IV koning van 
Spanje was; in het laatste jaar werden beiden door 
Napoleon van den troon gestooten. - Zij was een 
schrandere vrouw, die met haar gunsteling Godoy 
den zwakken koning geheel beheerschte. 

alpéstrt's.ts.e, - van Lat. Alpes, de Alpen: in de Al
pen groeiend, bij uitbreiding: op hooge bergen 
groeiend, in het hooggebergte groeiend. 

Alphi tónia REISS., - van Gr. alphïton, gerstemeel. 
De naam zinspeelt op het meelachtige vrucht-
vleesch. 

Alphónsea HOOK.f. et TH., - genoemd naar Alphonse 
L. P. P. de Candolle (zie candolleänus 2). - Het 
woord Alphonse stamt uit het Oud-Germaansch 
en beteekent ,,de goed van wil zijnde". 

a lphóns i i , - 2e nv. van Alphonsïus, Latinizeering 
van Alphonse: van Alphonse, genoemd naar Al
phonse. - Unöna - Wall. is genoemd naar A Iphonse 
L. P. P. de Candolle (zie candolleänus 2). - Voor 
de beteekenis van het woord Alphonse zie men on
der Alphonsia. 

alphuricws.a.Mw, - van Nieuwlat. Alphürus, Alfoer: 
Alfoersch. - Het woord Alfoer ( = Alifoer, Hal
foer, ten rechte Halefoeroe) beteekent bewoner van 
woest land, boschmensch, en is eigenlijk een 
scheldwoord, waarmede de strandbewoners de 
onbeschaafde bewoners van het binnenland 
aanduiden. De naam wordt gebezigd voor de 

bewoners van het binnenland van Celebes, Boe
roe, Ceram, Halmaheira en tusschenliggende ei
landen. 

alpicola, - van Lat. Alpes, de Alpen, bij uitbreiding 
het hooggebergte; cölëre, wonen, bewonen: de Al
pen bewonende plant, Alpenplant; het hoogge
bergte bewonende plant, hooggebergteplant. 

alpicolus,a,w»n, - van Lat. Alpes, de Alpen, bij uit
breiding het hooggebergte; cölëre, wonen, bewo
nen: de Alpen bewonend, Alpen-; het hoogge
bergte bewonend, hooggebergte-. 

alpigenus,a,ttm, - van Lat. Alpes, de Alpen, bij uit
breiding het hooggebergte; gignëre (stam gën), 
verwekken: in de Alpen verwekt, in het hoogge
bergte verwekt, dwz. daar groeiend. 

a lp ina , - zie alpïnus. 
Alpinia L., - genoemd naar Prospero Alpino (1553, 

Marostica, N.N.W. van Vicenza; 1616, Padua), 
een in zijn tijd beroemd medicus, die gedurende 
drie jaren een Venetiaanschen patriciër als arts 
vergezelde op een reis door Griekenland en Egypte. 
Na zijn terugkeer werd hij eerst geneesheer bij 
Giovanni Andrea Doria en daarna hoogleeraar in 
de plantkunde en directeur van den bot. tuin 
te Padua. Hij schreef eenige historisch-medische 
publicaties en een verhandeling over Egypt, plan
ten. 

alpinus,a,um, - van Lat. Alpes, de Alpen, bij uit
breiding het hooggebergte: in de Alpen groeiend, 
in het hooggebergte groeiend, op hooge bergen 
groeiend. 

Alseodâphne NÉES, - van Gr. alsos (alsëos), bosch; 
daphnê, laurier: bosschen bewonende, in bosschen 
groeiende Lauracëa. 

A l seuósmia A.cuNN.,-vanGr. alsos (alsëos), bosch; 
euosmïa (van eu, goed; osmê, geur), aangename 
geur: boschplant met geurige bloemen. 

ra l seuosmioides , - van Alseuosmïa, plantengesl. 
l a l seuosmoides , - (Caprifoliacëae) ; ïdes (Gr. 

eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een 
Alseuosmïa gelijkend, Alseuosmïa-achtig. 

a l s inae . . . . - zie alsini . . . 
a l s i n â s t r u m , - van Alsïne, plantengesl. (Caryo-

phyllacëae); astrum, uitgang met kleineerende be
teekenis: onechte Alsïne. - Vgl. Armeriastrum, 
arundinastrum, Bellidiastrum, cacaliaster, capsi-
castrum, Cotoneaster, ebenaster, Erucastrum, fra-
gariastrum, Icicaster, liliastrum, Malvastrum, Mar-
rubiastrum, menthastrum, Modiolastrum, Opulas-
ter, pinaster, portulacastrum, trifoliastrum, Trigo-
niastrum, Urticastrum, en denk aan de beteekenis 
van criticaster, ethicaster, poëtaster. 

rAlsine SCOP., - Lat. transcr. van Gr. alsïne (van 
la ls ine , - alsos, bosch), oude naam eener 

boschplant. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis 
met het gesl. Alsïne uittedrukken. 

alsinefóliu£,a,Mm, — zie alsinifolïus. 
Alsinél la L., - verkleinw. van Alsïne, plantengesl. 

(Caryophyllacëae) : kleine, op een Alsïne gelijken
de plant. 

alsinifóliM5,a,um, - van Alsïne, plantengesl. (Caryo
phyllacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Alsïne. 

alsiniformis.ts.e, — van A Isïne, plantengesl. (Caryo
phyllacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de 
gedaante eener Alsïne, Alsïne-achtig. 

a l s inoides , - van Alsïne, plantengesl. (Caryophyl
lacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Alsïne-achtig. 

Alsodéia тнои., - van Gr. alsôdês, boschachtig: op 
boschachtig terrein of in bosschen groeiende plant. 
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A l s ó m i t r a M.J.ROEM., - van Gr. alsos, bosch; mitra, 
muts: boschplant, waarvan de opengesprongen 
vrucht aan een muts doet denken. 

Alsóphi la R.BR., - van Gr. alsos, bosch; phïlein, be
minnen: bosschen beminnende, d.i. in bosschen 
groeiende plant. 

alsophilifórrrus.ts.e, - van Alsóphila, plantengesl. 
(Cyatheacëae); forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Alsophïla, Alsophïïa-achtig. 

Als tón ia R.BR., - genoemd naar Ch. Alston (1685, 
Eddiewood, W.-Schotland; 1760, Edinburgh), te 
Leiden tot Med. Dr. gepromoveerd bij Boerhaave 
(zie Boerhaavïa), van 1716-60 hoogleeraar in de 
plantkunde te Edinburgh, schrijver van eenige 
bot. werken, tegenstander van Linnaeus (zie Lin-
naea). 

A l s t r o e m é r i a L., - genoemd naar Clas Alstroemer 
(1736, Alingsâs, N.O. van Göteborg; 1794, Gâse-
vadsholm, Halland), vermogend rechtsgeleerde, 
leerling van Linnaeus (zie Linnaea). Na van 1760-
64 een groot deel van Europa bereisd en op die 
reis veel voor Linnaeus verzameld te hebben werd 
hij ambtenaar te Stockholm. In 1770 trad hij af 
en werd hij directeur der Zw. O.I. Compagnie te 
Göteborg, in welke functie hij zich een krachtig 
bevorderaar van wetensch. ondernemingen be
toonde. Op zijn kosten maakte Linnaeus' zoon in 
1781-82 een buitenlandsche reis. Alstroemer maak
te zich voorts verdienstelijk voor landhuishoud-
kunde, veeteelt, landaanwinning en verbetering van 
landbouwwerktuigen. Na door het faillissement 
van zijn schoonvader Sahlgren een groot deel van 
zijn vermogen verloren te hebben vestigde hij zich 
in 1785 te Gâsevadsholm, waar hij reeds eerder 
een bibliotheek en een kabinet van naturaliën had 
bijeengebracht en waar hij tot aan zijn dood bleef. 
Hij schreef verscheidene wetensch. publicaties. 

a l ta , - zie altus. 
altélcus,a,um, - afkomstig van het A ^at-gebergte 

(in Centraal-Azië; 80-90° O.L.; ± 50° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

a l t a m à h a (Gordonïa - Sarg.), - genoemd naar de 
rivier Altamàha [in Georgia (U.S.A.), uitmonden
de in den Atlantischen Oceaan, Z. van Savannah, 
op ± ЗР/з" N.B.], in welker nabijheid de plant het 
eerst door J. Bartram (zie Bartramïa) gevonden 
werd. 

alte-alpinws,a,wm, - van Lat. alte, hoog (bijw.); al-
pinus, in het hooggebergte groeiend: hoog in het 
hooggebergte groeiend. 

a l t é rnans , - van Lat. alternare (van alternus, af
wisselend), afwisselen: afwisselend. 

A l t e rnan thé ra FORSK., - van Lat. alternus, afwis
selend; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helm-
knopdragende meeldraden wisselen af met helm-
knoplooze staminodiën. 

alternatu5,<z,um, - van Lat. alternare (van alternus, 
afwisselend), afwisselen: afgewisseld, om en om 
geplaatst, afwisselend. 

a l t é rn idens , - van Lat. alternus, afwisselend; dens, 
tand: met afwisselend (om en om) geplaatste tan
den, d.w.z., dat de tanden ter eener zijde afwisse
len met die ter anderer. 

alterniflórtts.a.ttm, - van Lat. alternus, afwisselend, 
verspreid; f los (flöris), bloem: met afwisselende of 
verspreide bloemen. 

alternifólius,a,um, - van Lat. alternus, afwisselend, 
verspreid; folium, blad: met afwisselende of ver
spreide bladeren of blaadjes. 

Al thâéa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam althaia (van althos, geneesmiddel) 

heemst. De heemst werd (en wordt nog wel) tegen 
velerlei aandoeningen als geneesmiddel aange
wend. 

althaeifólius.a.wn, - van Althaea, plantengesl. 
(Malvaceae), heemst; Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Althaea; met bladeren als die 
van heemst. 

a l thaeoides , - van Althaea, plantengesl. (Malva
ceae), heemst; ïdes (Gr. eidês), uitgang^ welke ge
lijkenis uitdrukt: Althaea-achtig, heemstachtig. 

Althóffia K.scHUM., - genoemd naar Fr. Althoff 
(1839, Dinslaken, tusschen Wezel en Duisburg; 
1908 Berlijn), rechtsgeleerde, eerst hoogleeraar 
aan de universiteit te Straatsburg, daarna hoofd
ambtenaar aan het Kultus-ministerium te Berlijn, 
eindelijk Wirklicher Geheimrat met den titel van 
Excellentie. Hij heeft zich zeer verdienstelijk ge
maakt voor het Hooger Onderwijs in Pruisen en 
voor den bot. tuin te Berlijn-Dahlem, 

alticâuhs.îs.e, - van Lat. altus, hoog; caiilis, sten
gel: hoogstengelig. 

al t icola, - van Lat. alta (znw. mv.), hooge streken; 
cölêre, wonen, bewonen: hooge streken bewonende 
plant, in hooge streken groeiende plant. 

alticolu5,a,um, - van Lat. alta (znw. mv.), hooge 
streken; cölêre, wonen, bewonen: hooge streken 
bewonend, in hooge streken groeiend. 

âl t i frons, - van Lat. altus, hoog; frons, loof, gebla
derte: met hooge, dwz. lang gesteelde en opgerich
te bladeren. 

a l t igena, - van Lat. alte, hoog (bijw.) ; gignëre (stam 
gën), verwekken: hoog verwekte, dwz. in hooge 
streken groeiende plant. 

altigenMs,α,«tn, - van Lat. alte, hoog (bijw.); gignëre 
(stam gën ), verwekken : hoog verwekt, dwz. in hoo
ge streken groeiend. 

a l t imera loo , - verbasterde Malab. plantennaam 
(ten rechte attiméralü). 

fAltingia NOR., - door den Sp. natuuronderzoeker 
la l t ingia, - Noronha (zie noronhae) genoemd 

naar W. A.Alling (1724, Groningen; 1800,Batavia), 
van 1780-97 gouverneur-generaal van Ned. Indië, 
die Noronha steun had verleend bij dietas reis door 
W.-Java in 1787. - Als soortnaam gebezigd voor 
een plant, welke oorspronkelijk tot het gesl. Al-
tingïa gerekend werd. 

altingiân«s,a,um (Liquidambar - BI.), - genoemd 
naar W. A. Alting, voor wien men zie onder Al-
tingïa. 

al t ispex, - van Lat. altus, hoog; specëre, naar iets 
zien: naar boven ziend. 

altissimu5,α,um, — overtr. t rap van Lat. altus, hoog: 
zeer hoog. 

altus,a,um, - (Lat.), hoog; hoog in het gebergte 
groeiend. 

alulâtus,a,ttm, - van Lat. alula (verkleinw. van ala, 
vleugel), korte of smalle vleugel: smal gevleugeld. 

aluminósus,a,wn, - van Lat. alümen (alumïnis), 
aluin: aluin bevattend. - Van verscheidene soor
ten van Symplöcos, waaronder de vroeger Dicälyx 
aluminösus BI. genoemde plant, bevatten de bla
deren veel aluin (de asch kan voor bijna 50% be
staan uit ΑΙ,Ο j) ; zij worden door de inländsche be
volking gebezigd als bijtmiddel bij de rood- en 
bruinververij. 

alutâcews,a,uw, - van Lat. alüta, met aluin (Lat. 
alümen) toebereid leder: de kleur van met aluin 
toebereid leder hebbend, geelwit, lichtgeel. 

alveolàtws,a,um, - van Lat. alveolus (veitkleinw. van 
alvëus, trog), kleine uitholling, cel eener honig-
raat: van kleine uithollingen voorzien. 
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alvernénsts.ts,«, - van Lat. Alvernïa, Auvergne, 
landschap in Frankrijk gevormd door de beide 
tegenwoordige departementen Puy-de-Dôme en 
Cantal: afkomstig van Auvergne of daar het eerst 
gevonden, Auvergnsch, Alvernisch. 

a l y p u m , - Lat. transcr. van Gr. alüpon, oude naam 
voor de tegenwoordig Globularïa - L. genoemde 
plant. 

Alys icâ rpus NECK., - van Gr. halusis, ketting, ke
ten; karpos, vrucht: plant met op een ketting ge
lijkende (gelede) vruchten. De spelling H alysicâr
pus zou juister zijn. 

/Alysso ides AD ANS., - van Alyssum, plantengesl. 
t a lysso ides (znw.), - (Crucifërae) ; ides (Gr. 

eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alys-
sum-achtige plant. 

a lyssoides (bnw.), - van Alyssum, plantengesl. 
(Crucifërae); Ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Alyssum-achtig. 

A l y s s u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam alusson (van a, ontk. voorv.; lussa, 
razernij, hondsdolheid). De alusson der Ouden gold 
als geneesmiddel tegen hondsdolheid. Vgl. Do-
doens, Cruydeboeck, 2de druk (1563), 98: „Tselue 
,,cruyt met die spijse inghenomengheneestoocdie 
„rasernie die ghecomen es van den beet van eenen 
„verwoeden hont ." Welke plant bedoeld wordt, 
staat niet vast. 

Alyxia BANKS, - van Gr. halusis, ketting, keten. De 
naam zinspeelt op den vorm der vruchten. 

amàbilîs,i5,e, - van Lat. amäre, beminnen: bemin
nelijk, liefelijk. 

a m â d a , - Béng. plantennaam. 
amahussânus ,a ,um, - afkomstig van Amahoesoe op 

Ambon of daar het eerst gevonden. 
amaiambiténsjs , is ,e , - afkomstig van Amai-am-

bit op Borneo of daar het eerst gevonden. 
amaiénst5,fs,e, - afkomstig van A mai op Borneo of 

daar het eerst gevonden. 
a m a l â g o , - Malab. plantennaam. 
A m e l i a s HOFFMSGG, - genoemd naar Amalie Marie 

Friederike Auguste, hertogin van Saksen (1794, ?; 
1870, Pillnitz bij Dresden), oudste dochter van 
prins Maximiliaan van Saksen en zuster van ko
ning Friedrich August I I van Saksen, sinds 1834 
schrijfster (meest onder het pseudoniem Amalie 
Heiter) van gedichten en tooneelspelen. - De s is 
achter den naam geplaatst om hem - o , heilige bluf 
- een meer wetensch. klank te geven. 

a m a n a , - zie atnänus. 
A m a n n i a , - zie Ammannïa. 
A m a n ó a AUBL., - modificatie van amanoua, Gui-

aanschen naam der plant. 
amanus,a,um, - afkomstig van het A kmadagh-Ama-

m-gebergte in N.-Syrië of daar het eerst gevonden. 
a m â r a , - zie amants. 
A m a r a c a r p u e BL., - v a n Gr. amära, kanaal; karpos, 

vrucht. De naam zinspeelt op de aan de rugzijde 
gevoorde steenkernen. 

A m a r a n t ó c e a e , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Amarantus geldt. 

{A m a r a n t h . . . , - zie Amarant. . ., amarant. . . 
a m a r a n t h . . . 
a m a r a n t i c o l o r , - van Lat. amarantus, waarmede 

o.a. een plant bedoeld werd ,,met schoone langhe 
..saechte aren van coluere schoon purpurroot ghe-
,,lyck schoon cramosyn flouweel" [Dodoens, Cruy
deboeck, 2e druk (1563), 150]; cölor, kleur: pur-
perkleurig. 

amarântinws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. amaran-
tïnos (van amarantos, amarant, in de Oudheid 

naam eener plant met onverwelkbare, fraai pur-
perroode bloemen) : op eenigerlei wijze tot een a-
marant in betrekking staand, purperkleurig, on
verwelkbaar. 

a m a r a n t o i d e s , - van Amarantus, plantengesl. (A-
marantacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Amarantus-achtig. 

A m a r a n t u s L., - Lat. transcr. van Gr. amarantos 
(van a, ontk. voorv.; marainesthai, verwelken), 
onverwelkbaar: plant met onverwelkbare bloe
men. - De amarantos der Ouden was een Gnapha-
lïum-soort. 

f A m a r é l l a RAFIN., - vr. verkleinw. van Lat. amärus, 
l a m a r é l l a , - bitter: kleine, bittere plant; 

eenigszins bittere plant. 
a m â r i c a n s , — van Lat. amartcäri (van amärus, bit

ter), bitter (gemaakt) zijn: bitter (gemaakt). 
amarissimMS,a,um, - overtr. t rap van Lat. amärus, 

bitter: zeer bitter. 
axa&Tus,a,um, - (Lat.) bitter. 
Amary l l idàceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Amaryllis (Amaryllïdis) geldt. 
ramaryllidifóliM5,a,um, - van Amaryllis (Amaryl-
lamaryllifóliu5,a,um, - lidis), plantengesl. 

(Amaryllidàceae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Amaryllis. 

A m a r y l l i s L., - bij Romeinsche dichters (Ovidïus, 
Virgilïus) naam eener schoone herderin. Hij is de 
Lat. transcr. van Gr. Amarullis, welk woord wordt 
afgeleid van amarussein, fonkelen, stralen. - De 
naam werd gekozen met het oog op de stralende 
schoonheid der plant. 

a m â u r a , - zie amaurus. 
amaurólobws,a,ttm, - van Gr. amauros, donker van 

kleur; lobos, lob, vrucht: met donkergekleurde lob
ben; met donkergekleurde vruchten of sporangiën. 

amaurus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. amauros, 
donker, donker van kleur. 

amazónicws,a,uw, - van Sp. Rio de las Amazonas, 
d.i. de rivier der Amazonen, de Amazonen-rivier 
(vaak verkeerdelijk de Amazone genoemd) in het 
N. van Z.-Amerika: afkomstig van het stroom
gebied der Amazonen-rivier of daar het eerst ge
vonden. De rivier ontving dien naam van den Sp. 
ontdekkingsreiziger Orellana (zie orellänus), den 
eersten, die haar van de Andes tot aan de zee afvoer 
(1541) en die onderweg te kampen had met In
dianen, welker vrouwen ook aan den strijd deel
namen. Hij vergeleek deze bij de Amazones der 
Oudheid, een mythisch, krijgshaftig vrouwenvolk, 
dat nabij de Zwarte Zee woonde. Deze vrouwen 
duldden geen mannen in haar midden, doch hiel
den in het voorjaar geslachtelijk verkeer met de 
mannen van een naburigen stam. De daaruit 
voortspruitende mannehjke kinderen werden ge
dood of weggezonden; de vrouwelijke werden door 
de moeders grootgebracht en opgeleid tot den land
bouw, de jacht en den wapenhandel. Beweerd werd, 
dat haar op jeugdigen leeftijd de rechterborst werd 
uitgesneden of weggeschroeid, ten einde een betere 
hanteering van den boog mogelijk te maken. Van 
dat gebruik zou haar naam stammen (van Gr. a, 
zonder; mazos, vrouwenborst). Met deze bewering 
zijn echter de oude afbeeldingen in strijd, welke 
vrouwen met twee welontwikkelde borsten (.waar
van de rechter echter vaak bedekt is,) vertoonen; 
daarom beschouwen sommigen hier a als verster
kend voorv. en dan zou de naam beteekenen : met 
groote borsten. 

a m â z o n u m , - 2e nv. van Lat. amazones, amazonen, 
hier staande voor de rivier der Amazonen, de Ama-
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zonen-rivier (vaak verkeerdelijk de Amazone ge
noemd) in het noorden van Z.-Amerika: afkomstig 
van de Amazonen-rivier; (het eerst) in het stroom
gebied der Amazonen-rivier gevonden. 

ambas ianus ,а ,мт , - afkomstig van Ambasi in Eng. 
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 

ambaxianus,α,um (Eulophïa - J. J. S.), - volgens 
schriftelijke mededeeling van den auteur der soort, 
J. J. Smith (zie smithiänus 3), is het woord am
baxianus hier een drukfout voor ambasianus. 

ä m b i g e n s , - van Lat. ambigëre, twijfelen, onzeker 
zijn: onzeker. 

ambigutts.a.mw, - van Lat. ambigëre, twijfelen, on
zeker zijn: onzeker, twijfelachtig. 

â m b i n u x , - van Lat. ambt, aan beide zijden; nux, 
noot: aan beide zijden met een noot; met twee 
naast elkander geplaatste (hier bij noten vergele
ken) zaden. 

Amblógyna RAFIN., - van Gr. amblus, stomp; gunê, 
vrouw. Het bloemdek der $ bloemen, de topspits-
jes niet medegerekend, is van boven zeer stomp. 

a m b l y a c r os,os,on, - van Gr. amblus, stomp; äkron, 
top: met stompen top. 

jamblyander,ra,rum, - van Gr. amblus, stomp; anêr 
\amblyândrws,a,wwi, - (andros), man: met 

stompe mann, organen; met stompe helmknoppen. 
a m b l y a n t h a , - zie amblyanthus. 
A m b l y a n t h é r a BL., - van Gr. amblus, stomp; an-

thêra, (als bot. term) helmknop: plant met stompe 
helmknoppen. 

amblyântAus.a.um, - van Gr. amblus, stomp; an-
thos, bloem: met stompe bloemen. 

amblycarpus ,a,um, - van Gr. amblus, stomp; har
pos, vrucht: met stompe vruchten. 

Amblygló t t i s BL., - van Gr. amblus, stomp; glôtta, 
tong (bij Orchidacëae lip). Orchidacëa met'stom
pe lip. 

ambly lep is , - van Gr. amblus, stomp; lëpis, schub: 
met stompe schubben (of kafjes). 

Amblyóca lyx втн., - van Gr. amblus, stomp; kälux, 
kelk: plant met stompe kelkblad en of kelkslippen. 

amb lyóce ra s , - van Gr. amblus, stomp; këras, 
hoorn: stomphoornig. 

amblyodon , - van Gr. amblus, stomp; ödous (ödon-
tos), tand: stomp getand, stomptandig. 

amblyogeniMs,a,uw, - van Gr. amblus, stomp; ge
neion, kin: met stompe kin. 

ambiyoglóssus.a.um, - van Gr. amblus, stomp; 
glôssa, tong : met stompe tong of (bij orchideeën) lip. 

amblyopétalMs,a,Mw, - van Gr. amblus, stomp; pe-
talon, kroónblad: met stompe kroonbladen. 

amblyó rn id i s , - bedoeld als 2e nv. van Amblyornis, 
naam van een vogelgesl.: van Amblyornis, ge
bruikt door Amblyornis. - De Nieuwguin. Ambly
ornis inornätus Schi, bezigt de stengels van Den-
drobïum amblyornïdis Rchb.f. om er een priëel-
vormig nest van te bouwen. Vóór dat nest legt hij 
een pleintje aan, dat hij versiert met kleurige bloe
men en bessen, waaronder de bessen van Agapëtes 
(Dimorphanthêra) amblyornïdis Весе. - Het woord 
Amblyornis is afgeleid van Gr. amblus, stomp; or-
nis, vogel. Het mannetje draagt op het achter
hoofd en den hals een wijd uitgespreide, stompe 
kuif. 

amblyótws.a.uw, - van Gr. amblus, stomp; ous 
(ôtos), oor: met stompe oortjes. 

amblyphyllws,a,MfK, - van Gr. amblus, stomp; phul-
lon, blad: stompbladig; met stompe blaadjes. 

{
amboinénst's.ts.e, - afkomstig van A mboina ( = Am-
ambóinicus.a.wm, - bon, eiland in de Moluk-

ambonénsis.is.e, - ken, Z. van de W.-punt 

van Ceram; ±128° O.L.; ruim 3%° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden, Ambonsch, Ambonneesch. 

a m b o n g , - op de Sulu (Soeloe) of Jolo-eilanden (tus-
schen N.-Borneo en Mindanao) gebruikelijke plan
tennaam (ambüng). 

A m b o r a A.L. juss. , - Malg. plantennaam. 
ambotiénst 's.ts,e, — afkomstig van Amboti op Boe

roe (zie buruänus) of daar het eerst gevonden. 
amboynén8ts,ts,e, - afkomstig van Amboyna ( = 

Amboina = Ambon, eiland in de Molukken, Z. van 
de W.-punt van Ceram; ±128° O.L.; ruim 3y2° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden, Ambonsch, Am
bonneesch. 

A m b r ó m a L.f., - verbastering van AbrÔma. 
A m b r o s i a L., - van Gr. a, ontk. voorv.; brotos, ster

veling: spijs der onsterfelijken, ambrozijn, voorts 
de geurige zalf, waarmede de Gr. goden zich zalf
den. De plant is geurig. 

Ambros in iaL . , -genoemdnaar B.Ambrosini (1688, 
Bologna; 1657, Bologna), hoogleeraar in de plant
kunde en directeur van den bot. tuin te Bologna, 
schrijver van een medisch-bot. werk en een ver
handeling over het gesl. Capsicum, en diens broe
der en opvolger in beide functies G. Ambrosini 
(1605, Bologna; 1671, Bologna), schrijver van en
kele bot. werken. 

ambros io ides , - van Ambrosia, plantengesl. (Com-
posïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: in een of ander opzicht, geur bv., met 
Ambrosia overeenkomend, Ambrosïa-achtig. 

ambrozyànus.a.um (Quercus - Hort.), - in 1909 
genoemd naar baron Ambrózy Istvdn, landgoedbe
zitter in Malonya, vriend van horticultuur. Ove
rigens is mij niets van hem bekend. 

A m b u l i a LMK, - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam amuli. 

a m b y â n d r u m , — foutief voor amblyandrum. — Zie 
ambly ander. 

Amelànch ie r MEDIK., - overgenomen Provençaal-
sche plantennaam (amélanchier). De heester (Ame-
lanchïer vulgaris Moench) is genoemd naar zijn 
vruchten, welke den naam amêlanche dragen. De 
afleiding van dit woord is niet bekend; men 
schrijft het wel een Keltischen oorsprong toe. 

Amelé t i a A .P .DC, - van Gr. amelêtos, niet waard, 
dat men er zich om bekommert: van alle schoon
heid ontbloote plant, nietige plant, onopgemerkt 
gebleven plant. 

amel lo ides , - van den soortnaam amellus (zie al
daar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort amellus gelijkend. 

ame l lu s , - oude Lat. plantennaam. 
amenticeus,a,um, — van Lat. amentum, (als bot. 

term) katje: op katjes gelijkende bloeiwijzen of 
sporangiënaren dragend. 

amentifórmts.is.e, - van Lat. amentum, (als bot. 
term) katje; forma, gedaante: de gedaante van een 
katje hebbend, op een katje gelijkend. 

americanus.a.um, - afkomstig uit Amerika (Nieuw-
lat. America) of daar het eerst gevonden, Ameri-
kaansch. - Het werelddeel is genoemd naar Ame
rigo Vespucci (1451, Florence; 1512, Sevilla), zee-
vaartkundige, die, de gewoonte van zijn tijd vol
gende, zijn naam latinizeerde tot Amërïcus Ves-
pueïus. Hij bereikte, wel is waar, het vasteland van 
Amerika pas in 1499, een jaar na Columbus, doch 
hij publiceerde een kaart van het land en uitvoe
rige beschrijvingen zijner reizen, welke meer 
gelezen werden dan de brieven van Columbus, 
waardoor zijn naam grootere bekendheid ver
werf. 
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{Amerimnon P.BR., - van Gr. atnerimnos (van a, 
Amer imnum A .P .DC, - ontk. voorv. ; merimna, 

zorg, kommer), onbezorgd, onbekommerd: plant, 
welke de zorgen, dwz. de angsten wegneemt. De 
amerimnon der Ouden was het huislook (Semper-
vïvum tectörum L.), dat het huis, op welks dak 
het geplant was, tegen den bliksem beveiligde. 
Met deze plant heeft het later Amerimnon ge
noemde gesl. alleen den naam en de werking, - nl. 
geene - , gemeen. 

amerophyllws.a.wm, - van Gr. amërês (van a, ontk. 
voorv.; mëros, deel), ongedeeld; phullon, blad: met 
ongedeelde bladeren. 

ame$iànus,a,um, - 1. (Vanda - Rchb. f.), - in 1887 
genoemd naar Frederick Lothrop Ames *) (1835, 
North Easton, Mass. U.S.A.; 1893, terzelfder 
plaatse), zeer gefortuneerd zakenman, bestuurs
lid veler maatschappelijke instellingen, bescher
mer van kunsten en wetenschappen, gedurende 
dertig jaren voorzitter van de Massachusetts Hor
ticultural Society, bezitter eener fraaie verzame
ling orchideeën, waarvan er verscheidene naar hem 
genoemd zijn. 
2. (Bulbophyllum - Schltr; - Lipäris - J . J . S . ; -
Platanthëra - Schltr), - genoemd naar Oakes A-
mes (1874, N. Easton, Mass., U.S.A.; x ) , van 
1899-1910 onderdirecteur van den bot. tuin der 
Harvard University te Cambridge bij Boston, van 
1910-22 directeur dier instelling, sinds 1915 hoog
leeraar in econ. botanie aan de Harvard Univer
sity, schrijver van vele publicaties, inzonderheid 
over orchideeën. 

Amethystea L., - als substantief gebezigde vr. vorm 
van Lat. amethystëus (zie aldaar), paarsblauw. -
De naam zinspeelt op de kleur der bloemen. 

amethyste«s,a,um, - van Lat. amethystus, amethist, 
een gemeenlijk blauwpaars, uit gekristalliseerd 
kwarts bestaand edelgesteente: amethistkleurig, 
blauwpaars. - Het woord amethist (Gr. amëthus-
tos) wordt vaak afgeleid van Gr. a, ontk. voorv.; 
methuein, dronken zijn, en zou beteekenen: voor
behoedmiddel tegen dronkenschap. Inderdaad 
schreef men vroeger aan dewramethist een dron
kenschap verhoedende of dronkenschap opheffen
de kracht toe. Vgl. methysticus. - Anderen echter 
beschouwen deze afleiding als een waardelooze 
volksetymologie en achten het woord aan een der 
Oostersche talen ontleend. 

amethystinMs.a.Mw, - Lat. transcr. van Gr. ame-
thustinos (van amethustos, amethist, een gemeen
lijk blauwpaars, uit gekristallizeerd kwarts be
staand edelgesteente), amethistkleurig, blauw
paars. - Voor de afleiding van het woord amethist 
zie men onder amethystëus. 

Amhérstia WALL., - genoemd naar Lady (Sarah) 
Amherst, geb. Thynne (f 1838), echtgenoote, en 
Lady Sarah (Elizabeth) Amherst, dochtervan Wil
liam Pitt, graaf van Amherst (1773-1857), die in 
1816 belast werd met een zending naar het keizer
lijk hof te Ре-king, doch die, omdat hij verklaarde 
den door de etikette voorgeschreven kotow (drie 
maal drie hoorbare slagen met het voorhoofd tegen 
den grond) niet voor den keizer te willen maken, 
niet tot dezen werd toegelaten en onverrichter zake 
moest terugkeeren. Op de terugreis leed zijn vaar
tuig Alceste schipbreuk bij het eiland Poelau Liât 
tusschen Bangka en Biliton (zie ook hooperiänus), 
waarna Amherst op een ander schip naar Batavia 

i) Reichenbach f. (zie reichenbachiänus) noemde hem 
(Gardeners' Chronicle 1887, I, 764) verkeerdelijk F. Α. 
Ames. 

en vandaar terug naar Engeland reisde. Van 1823 
-28 was hij gouverneur-generaal van Eng. Indië. 
De beide dames Amherst waren bevorderaarsters 
der natuurwetenschappen, verzamelden in Eng. 
Indië een groot herbarium en brachten dit, en ook 
levende planten (o.a. Clematis montäna Ham.) 
naar Engeland over. - De stad Amherst, waaraan 
dit gravengesl. zij nnaam ontleent, ligt aan de W. 
kust van Achter-Indië, aan den O. rand der golf 
van Martaban, Z. van Moulmein, op ±16° N.B. 

amherstianus,a,Uttz (Quercus - Wall.; - Unöna -
A. DC) , - genoemd naar de dames Amherst (zie 
A mherstïa). 

amicórum, - 2e nv. mv. van Lat. amicus, vriend: 
der vrienden, dwz. afkomstig van de Vriendschaps
eilanden ( = Tonga-eilanden; Z.Z.W. van Samoa; 
±175° W.L.; ±20° Z.B.) of daar het eerst gevon
den. De eilanden ontvingen dezen naam.in 1777 
van den Eng. zeevaarder James Cook (zie Cookïa). 
die er opzijn derde wereldreis (1776-79) gedurende 
zeven weken verblijf hield en er vriendelijk werd 
ontvangen. 

amictM5,a,um, — van Lat. amictre, bekleeden: be
kleed. 

amiculâtMs.a.Mm, - van Lat. amiculum (van ami
ctre, bekleeden), kleed, mantel: een kleed of een 
mantel dragend, bekleed, bedekt. 

Amischotólype HASSK., - van Gr. amischos (van a, 
ontk. voorv.; mischos, steel), ongesteeld; tolupê, 
kluwen: plant met zittende bloemkluwens. 

Ammadénia RUPR., - van Gr. ammos, zand; aden 
(adënos), klier: zandklier. - De naam zinspeelt ter-
zelfdertijd op de standplaats der plant en de groote 
schijfklieren. 

Ammannél la MIQ., - van Ammannïa, plantengesl. 
(Lythracëae) : aan Ammannïa verwant gesl. 

Ammànnia L., - genoemd naar [zie Linnaeus, Cri
tica Botanica (1737), 91] Paul Ammann (1634; 
Breslau; 1691, Leipzig), hoogleeraar te Leipzig, 
schrijver van eenige bot. publicaties. 

ammannioides , -vanAmmannïa , plantengesl. (Ly
thracëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Ammannïa-achtig. 

a m m i , - oude Gr. en Lat. plantennaam. 
A m m i o s MOENCH, - oude plantennaam [bij Do-

doens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 234, in den 
vorm ameos]. 

ammóbia, — zie ammobïus. 
A m m ó b i u m R.BR., - van Gr. ammos, zand; bios, 

leven (znw.) of bïoun, leven (ww.): op zandgrond 
levende plant. 

ammöbius.a.um, - van Gr. ammos, zand; bios, leven 
(znw.) of bïoun leven (ww.) : op zandgrond levend, 
op zandgrond groeiend. 

Ammocâl l i s SMALL, - van Gr. ammos, zand (vlak
te); hallos, schoonheid: „zandschoone"; op zandig 
terrein groeiende, fraaie plant. 

Ammóchloa BOISS., - van Gr. ammos, zand; chlöa, 
gras: zandgras, gras van zandig terrein. 

Ammodénla PATRIN, - zie Ammadenïa. 
ammoides , - van A mmi, plantengesl. (Umbellifërae) ; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ammi-achtig. 

ammonil la , verbastering van den Ceylonschen plan
tennaam halmillila. 

Ammophi la HOST, - van Gr. ammos, zand; phïlein, 
beminnen: zand beminnende, dwz. op zandgrond 
groeiende plant. 

ammóphilws,a,mw, - van Gr. ammos, zand; phïlein 
beminnen: zandbeminnend, op zandgrond groei
end. 
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a m m o x y l o n , - van Gr. ammos, zand; xulon, hout, 
boom: op zandgrond groeiende, houtige plant. 

amnico la , - van Lat. amnis, stroom, bergbeek; co-
lire, wonen, bewonen: aan of in stroomen of berg
beken groeiende plant. 

amnicolus,a.utn, - van Lat. amnis, stroom, berg
beek; cölëre, wonen, bewonen: aan of in stroomen 
of bergbeken groeiend. 

amóénus,a,um, - (Lat.) lieflijk, bekoorlijk, bevallig. 
A m ó m i s BERG, - v a n Gr. amômon, een specerij plant: 

als specerij gebezigde plant. Zie ook Amömum. 

{A m ó m u m , L. - Lat. transcr. van Gr. amômon, een 
a m ó m u m , - specerijplant. - Dit woord wordt 

wel beschouwd als te zijn afgeleid van a, ontk. 
voorv.; mômos, schandvlek, en zou dan beteeke-
nen: plant zonder gebreken, volmaakte plant. -
Als soortnaam gebezigd voor planten, welke in 
eenig opzicht (geur, vorm of smaak der vruchten) 
met een Amömum overeenkomen. 

A m o ó r a ROXB., - Latinizeering van amur, Béng. 
naam van Amoöra cucullâta Roxb. 

amooro ides , - van Amoóra, plantengesl. (Melia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Amoöra-achtig. 

A m ó r p h a L., - Gelatinizeerde vr. vorm van Gr. 
amorphos (van a, ontk. voorv.; morphê, vorm), 
vormloos: vormloozeplant. Linnaeus (zieLinnaea) 
schonk dezen naam aan een vlinderbloemige, waar
bij van de bloem alleen de vlag ontwikkeld is en 
de vleugels en de kiel ontbreken, omdat deze 
bloem eenig in haar soort was, in vorm met geen 
andere plant overeenkwam. 

amorphifóliws,a.um, - van Amorpha, plantengesl. 
(Leguminösae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Amorpha. 

A m o r p h o p h a l l u s BL., - van Gr. amorphos, wan
staltig; phallos, mannelijk lid, penis. De naam zin
speelt op de gedaante der kolf. Rumphïus (Her
barium Amboinense V, 326) beschrijft de kolf van 
Amorphophallus campanulätus Bl. als ,,yzelyk om 
,,aan te zien, als een verschrikkelyk gedierte 't welk 
,,veele niet dorsten aanschouwen nog hetzelve na
aderen" en de Bataviasche geneesheer Andreas 
Cleyer (zie Cleyêra) schreef aan Rumphïus, „dat 
„zulk een (bloem) een abominabelen en vervaar-
,,lijken stank van zig geeft die voor een mensch 
„onlydelyk is, ja, ik zoude my byna inbeelden, 
,,dat zelfs de pest daaruit ontstaan zal können, 
„zooals my dezelve op zekeren avond in myn 
,,tuin, agter myn huis, daar deze plante stond, 
„ontmoetede, konnende myn volk en huisgezin by-
,,kans in huis niet duuren." 

amoyénsis,is,e, - afkomstig van de omstreken van 
Amoy (stad aan de O.kust van China op ruim 24° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

a m p e l a s , - Mal. plantennaam. 
Ampeloc i s sus PLANCH., - van Gr. ampëlos, wijn

stok; kissos, een klimplant: op een wijnstok ge
lijkende klimplant. 

a m p e l ó p r a s u m , - van Gr. ampëlos, wijnstok; prä-
son, look, prei: in wijngaarden groeiende looksoort. 

Ampé lops i s L.CL.M.RICH., - van Gr. ampëlos, wijn
stok; opsis, voorkomen, uiterlijk; plant van het 
uiterlijk van een wijnstok; op een wijnstok gelij
kende plant. 

Ampe lóp te r i s KUNZE, - van Gr. ampëlos, wijnstok, 
wingerd; ptëris, varen: klimmende varen. 

âmpe los (Ficus - ) , - foutief voor ampëlas. 
Ampe lygonum LINDL., - samengeknutseld uit Gr. 

ampëlos, wijnstok, wingerd; Polygonum, planten
gesl. (Polygonacëae) : klimmende Polygonum. 

amphibhis,α,um, - van Gr. amphi, aan beide zijden; 
bios, leven (znw.) of bioun, leven (ww.): aan beide 
zijden, dwz. zoowel te water als te land levend. 

Amphica lyx BL., - van Gr. amphi, rondom; kcUux, 
kelk. De vrucht wordt door den kelk omsloten. 

amphicârpus,a,um, - van Gr. amphi, aan beide zij
den; harpos, vrucht: aan beide zijden (der aard
oppervlakte), dus zoowel boven als onder den 
grond zijn vruchten tot rijpheid brengeöd (als bv. 
Commelïna benghalensis L.). 

A m p h i c ó s m i a GARDN., - van Gr. amphi, aan beide 
zijden, rondom; kosmos, wereld: gesl., dat zoowel 
in de Nieuwe als in de Oude Wereld vertegenwoor
digsters heeft. 

amphicosmio ides , - van Amphicósmia,, planten
gesl. (Cyatheacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Amphicosmïa-achtig. 

A m p h i d o n a x NEES, - van Gr. amphi, rondom; dö-
nax, riet: rondom, dwz. volkomen op riet gelijken
de plant. - Ook in het Ned. is rondom in deze be-
teekenis gebezigd. Vgl. Van Lennep, Klaasje Ze
venster, Boek IV, Hoofdstuk I I I : „Iedereen weet, 
„dat je hem met schande de deur hebt uitgezet, 
„omdat hij rondom een deugniet was". 

amphidóxws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. amphi-
doxos (van amphi, aan beide zijden; doxa, mee
ning), onzeker, twijfelachtig. 

amphigényus,a,um, - van Gr. amphi, aan beide zij
den; genus (genüos), kin: aan beide zijden met een 
kin; met twee knobbels. 

amphilogos,os,ow, - van Gr. amphilëgein (van am
phi, aan beide zijden; lëgein, spreken), twisten: een 
punt van twist uitmakend, twijfelachtig, onzeker. 

Ampbi loph i s TRIN., - van Gr. amphi, aan beide zij
den; löphis, foedraal, of löphos, helmkam, helmbos. 
In het eerste geval zinspeelt de naam Op het feit, 
dat de aarspilleden en de stelen der gesteelde aar
tjes aan beide zijden een diepe groeve vertoonen, 
in het tweede op het feit, dat zij langs beide randen 
langharig zijn. Trinius (zie trinïi) zelf, de auteur 
van het gesl., geeft geenerlei toelichting. 

A m p h i p t e r u m K.B.PRESL, - van Gr. amphi, aan 
beide zijden; ptëron, vleugel. De nerven dragen 
twee vleugels. 

a m p l a , - zie amplus. 
amplebracteâtMs,a,M»n, - van Lat. ample, rijkelijk 

(bijw.); bracteätus, van schutbladen voorzien: rij
kelijk van schutbladen voorzien, met vele en te
vens opvallende schutbladen. 

ampléc tens , - van Lat. amplecti (van amb, rondom; 
pleetere, vlechten), omvatten: omvattend. 

amplex icau la , - zie amplexicaulus. 
ramplexicâulis,is,e, - van Lat. amplecti, omvatten 
\amplexicâulus,a,um, - (ik heb omvat = 

amplexus sum); caulis, stengel: stengekjmvattend. 
amplexifólius,α,um, - van Lat. amplecti, omvatten; 

folium, blad: met (stengel)omvattendè bladeren. 
amplificàtus,a,um, - van Lat. amplificâre (van am

plus, groot; facëre, maken), vergrooten: vergroot, 
grooter dan gewoonlijk. 

ampliflórus,a,um, - van Lat. amplus, groot; f los (flö-
ris), bloem: grootbloemig, metgroote bloeiwijzen. 

amplifólius,a,um, - van Lat. amplus, groot; folium, 
blad: grootbladig. 

âmpl i f rons , - van Lat. amplus, groot; frons, loof, 
gebladerte: grootbladig. 

amplissimus,a,um, - overtr. t rap van Lat. amplus, 
groot: zeer groot. 

ampli th^rsus,a ,um, - van Lat. amplus, groot; thyr
sus, (als bot. term) bloempluim: met groote bloem-
pluimen. 
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amplws.a.um, - (Lat.) groot. 
ampullaceus.a.um, — van Lat. ampulla (verkleinw. 

van amphöra, tweeoorige kruik), dikbuikige flesch, 
pul: fleschvormig. 

ampullärius,a,Mm, - van Lat. ampulla (verkleinw. 
van amphöra, tweeoorige kruik), dikbuikige flesch, 
pul: bij flesschen vergelijkbare organen (vochtbe-
vattende bekers bv.) dragend. 

Amsinckia LEHM., - genoemd naar W. Amsinck 
(1752, Hamburg; 1831, Hamburg), gesproten uit 
een sedert 1580 te Hamburg gevestigden tak van 
een Ned. geslacht, in 1786 gekozen tot raadsheer 
der stad Hamburg, in 1802 tot burgemeester dier 
stad, begunstiger van den bot. tuin aldaar, be
vorderaar van het onderwijs. 

Amsónia WALT., - door Walter (zie waltêri) in 1788 
(Flora Caroliniäna, p . 98) genoemd naar (?Char-

' les) Amson, omtrent wien hij niets mededeelt en 
van wien mij niets bekend is. 

amsoniaefólius,a,um, - zie amsoniifolius. 
amsoniifólius,a,um, - van Amsonïa, plantengesl. 

(Apocynacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Amsonïa. 

amurénsis. ts .e, - afkomstig van Amoer (Amur), 
landschap in O.-Azië, aan den benedenloop der ge
lijknamige rivier (±125-±135°O.L . ; ± 5 0 - ± 5 5 ° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Am^drium SCHOTT, - van Gr. amudros, duister, on
duidelijk: plant, welker groeiplaats den auteur van 
het gesl. onbekend was. 

A m y é m a v. TIEGH., - van Gr. a, ontk. voorv.; muê-
md, het ingewijde: het niet ingewijde, het er niet 
toe behoorende. Ce naam schijnt te zinspelen op 
het feit, dat de tot Amyëma gerekende planten 
niet behooren tot het gesl. Loranthus, waartoe zij 
vroeger gerekend werden. 

amygdalifóliMs.a.Mtw, - van Lat. amygdalus, aman
delboom; folium, blad: met bladeren als die van 
een amandelboom. 

amygdalifórrm's,is,e, - van Lat. amygdälum, aman
del, of amygdalus, amandelboom; forma, gedaante, 
vorm: amandelvormig, amandelachtig, amandel-
boomachtig. 

amygdâlin«s,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. amug-
dalïnos (van amugdälon, amandel, of amugdälos, 
amandelboom): amandelachtig, met amandelach
tige vruchten; amandelboomachtig. 

amygda lo ides , - van Amygdalus, (voormalig) plan
tengesl. (Rosacëae), amandelboom; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: amandelboom
achtig. 

Amygdalus L., - Lat. transcr. van Gr. amugdälos, 
amandelboom. Het Gr. woord is volgens sommi
gen ontstaan uit het Syrische al-mügdala, schoone 
boom. 

Amylothéca v. TIEGH., - van Gr. amulon, meel; 
thêkê, doosje, vakje. Die vakjes van het (jonge) 
vruchtbeginsel, waarin geen zaad tot ontwikke
ling komt, worden opgevuld met een zetmeelrijk 
weefsel. 

amylo-zollingéri, - verhaspeling van den naam A-
mylothëca zollingêri. Zie onder deze beide woorden. 

Amyris L., - van Gr. a, hier versterkend voorv.; 
muron, balsem: zeer geurige plant. 

Amyxa v. TIEGH., - van Gr. a, ontk. voorv.; тиха, 
slijm: slijmlooze plant. 

Anabaéna BORY, - van Gr. anabainein (van ana, 
naar boven; bainein, gaan), opstijgen: opstijgende 
plant. - Sommige soorten van het gesl. bevatten 
in haar cellen gasvacuolen en stijgen naar de op
pervlakte van het water op. 

anabaptistes,о,мт, - Lat. transcr. van Gr. anabap-
tistos, herdoopt, een nieuwen naam ontvangen 
hebbend. - Het woord anabaptistos is afgeleid van 
Gr. anabaptizein (van ana, wederom; baptizein, 
onderdompelen, doopen), herdoopen, en, omdat 
de doopeling daarbij een nieuwen naam ontving, 
een nieuwen naam geven. 

f Anacómpseros A .P .DC, - Lat. transcr. van den ou-
lanacâmpseros, - den Gr. plantennaam ana-

kampsërôs [van anakamptein (van ana, weder, 
terug; kamptein, buigen), ombuigen, terug (doen) 
keeren]; plant, welke terug doet keeren], geschon
ken aan een gewas, welks aanraking geacht werd 
voldoende te zijn om verloren gegane liefde te doen 
wederkeeren, zelfs als zij reeds in haat verkeerd 
was (Plinïus, Historïa Naturalis XXIV, 102). -
Als soortnaam gebezigd voor planten, welke op 
het gesl. Anacampsëros gelijken. 

Anacâmptis L.CL.M.RICH., - van Gr. anakamptein, 
ombuigen. - De naam zinspeelt op het gekromde 
hechtkliertje. 

anacamptocarpus.a.um, — van Gr. anakamptos (van 
anakamptein, ombuigen), omgebogen; karpos, 
vrucht: met omgebogen, dwz. knikkende vruchten. 

anacamptophyllws,a,ww, - van Gr. anakamptos (van 
anakamptein, ombuigen), omgebogen; phullon, 
blad: met omgebogen bladeren. 

Anacardiaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Anacardium geldt. 

anacardioides, - van Anacardium, plantengesl. (A-
nacardiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Anacardïum-achtig. 

/Anacardium ROTTB., - van Gr. ana, opwaarts, naar 
^anacardium, - boven; kardïa, hart. De top 

van den vruchtsteel (vaak voor de vrucht aange
zien) is gezwollen en min of meer hartvormig. - Het 
woord wordt als soortnaam gebezigd om gelijkenis 
met het gesl. Anacardium aanteduiden. 

Anacolósa BL., - van Gr. anakólos, af geknot. - De 
naam zinspeelt op den afgeknotten kelk. 

Anacyclodon JUNGH., - van Gr. anakuklein, om-
rollen; ödous (ödontos), tand: plant met omgerolde 
tanden. - De naam zinspeelt op de teruggekromde, 
bij tanden vergeleken kroonslippen. 

Anâcyclus L., - afkorting [zie Linnaeus, Philoso-
phia Botanica (1751) 196] van Ananthocpclus [van 
Gr. ananthês (van an, ontk. voorv.; anthos, bloem), 
bloemloos, niet bloeiend; kuklos, kring]. De naam 
zinspeelt op het feit, dat bij de typische soorten 
van het gesl. de in een kring geplaatste lintbloemen 
geen vruchten voortbrengen en dus haar functie 
als bloem niet geheel vervullen, 

rAnadéndron WIGHT, - van Gr. ana, opwaarts, naar 
lAnadéndrum SCHOTT, - boven; dendron, 

boom: tegen boomen opklimmende plant. 
anagalliflórus,a,um, - van Anagallis, plantengesl. 

(Primulacëae) ; Lat. f los (flöris), bloem: met bloe
men als die eener Anagallis. 

anagallifórrm's,ts,£, - van Anagallis, plantengesl. 
(Primulacëae) of van anagallis, soortnaam eener 
Veronica; Lat. forma, gedaante, vorm: 
1. van de gedaante eener Anagallis, Anagallis-
achtig. 
2. van de gedaante van Veronica anagallis L.; 
op Veronica anagallis L. gelijkend. 

rAnagallis L., - oude Gr. plantennaam van onzeke-
lanagâllis, - ren oorsprong. - Als soortnaam 

gebezigd om gelijkenis met het tegenwoordige gesl. 
Anagallis uittedrukken of om te kennen te geven, 
dat de plant vroeger tot het gesl. Anagallis gere
kend werd. 
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anagâllis-aquatica, - van anagallis (zie aldaar), 
oude plantennaam; aquatïcus (zie aldaar), in of 
aan water groeiend: water-anagallis. 

anagalloides, - van Anagallis, plantengesl. (Primu-
lacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Anagallis-achtig. 

Anngyris L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam anaguris, waarmede een heester met 
stinkende peulen werd aangeduid. Afleiding en be-
teekenis van den naam zijn onbekend. 

anagyroides, - van Anagfris, plantengesl. (Legu-
minösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Anagyris-achtig. 

anamallayénsts,ts,e, - afkomstig van het Anamal-
lay ( = Anamalai)-gebergte in Voor-Indië (schier 
77° O.L.; ±10y 2 ° N.B.) of daar het eerst gevon
den. 

Anamirta COLEBR., - duistere naam, waarbij de 
auteur Colebrooke (zie Colebrookla) in 1822 
(Transactions Linnean Society XII I , 52) de vol
gende onduidelijke toelichting gaf: ,,its denomina-
,,tion is assumed from an Indian term, contrasting 
,,it with a name of a common Menispermum. " -
Dr. H. N. Ridley, oud-directeur van den bot. tuin 
van Singapore, wien ik om opheldering vroeg, 
schreef mij uit Kew: ,,Νο one has any idea what 
„Colebrooke meant bij calling his plant so. The 
„name is not recorded in any known Indian 
„language". 

Ananas AD ANS., - Braz. volksnaam der plant. 
Ananâssa LINDL., - Latinizeering van anänas, Braz. 

volksnaam der plant. 
a n a n â s s a e , - 2e ην. van Nieuwlat. Ananassa, ana

nas: van (de gedaante van) een ananas, op een 
ananas gelijkend, ananas-achtig. 

ananassoides, - van Ananassa, (voormalig) plan
tengesl. (Bromeliacëae), ananas; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Ananas
sa gelijkend; ananas-achtig. 

Anapâusia K.B.PRESL, - van Gr. anapausis, rust. 
Presl (zie presliänus), de auteur van het gesl., 
schijnt op zijn eigen omstandigheden gedoeld te 
hebben. Vgl. Parestïa. 

Anàphalis A .P .DC, - oude Gr. naam eener Gnapha-
lïum-soort. 

Anarthrósyne E.MEY., - naar het voorbeeld van Gr. 
dikaiosunê (van dikaios, rechtvaardig), rechtvaar
digheid, gevormd van Gr. anarthros (van an, ontk. 
voorv.; arihron, geleding), ongeleed: ongeleedheid. 
De eerstbeschreven soort heeft ongelede peulen. 

Anässer A.L.juss., - Amb. plantennaam. 
Anasséra PERS., - Latinizeering van den Amb. 

plantennaam anasser. 
anastomósans, - van Nieuwlat. anastomösäre [van 

Gr. anastomoun (van ana, daarop; stoma, mond), 
een uitmonding verschaffen], ineenloopen: ineen-
loopend; met ineenloopende nerven. 

Anastrophus SCHLTD., - van Gr. anaströphê, om
keering. Terwijl bij Paspälum de vruchtbare glu-
ma met haar rug naar de aarspil gekeerd is, is zij 
bij het verwante gesl. Anaströphus daarvan afge
keerd. 

Anâtherum P.B., - van Gr. an, ontk. voorv.; athêr 
(athiros), naald: ongenaaid gras. 

anatólicus,a,um, - van Nieuwlat. Anatolia, Anato-
lië, d.i. Klein-Azië: afkomstig uit Klein-Azië of 
daar het eerst gevonden, Anatolisch, Anatoolsch. 

Anatropànthus SCHLTR, - van Gr. anatröpein, om-
keeren; anthos, bloem. De schermvormige bloei-
wijzen zijn hangend; tengevolge van een krom
ming in haar steeltje staan de bloemen omgekeerd 
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ten opzichte van den steel der bloeiwijze, dwz. met 
haar opening weer naar boven. 

Annua MIQ., - Latinizeering van den Mal. planten
naam kajoe anau. 

Anauxanopétalum т. et в., - van Gr. an, hier ver
sterkend voorv.; auxänein, grooter worden; petä-
lon, kroonblad: plant welker kroonbladen, zooals 
de auteurs van het gesl. nadrukkelijk verklaren* 
na den bloei sterk in grootte toenemen. 

Anavinga LMK, - Malab. plantennaam. 
Anaxagoréa A.ST.-HIL., - genoemd naar den Gr. 

wijsgeer Anaxagöras (±500-428 v. Chr.), die E-
gypte en andere landen bereisde en na zijn terug
komst een philosophische school stichtte, grond
legger der wetensch. perspectief, schrijver over de 
voortplanting der planten. 

anceps, - van Lat. amb, beiderzijds; caput, hoofd: 
met twee naar tegenoverstaande zij dem gekeerde 
hoofden, naar twee tegenoverstaande zijden ge
keerd, tweesnijdend, tweevleugelig. 

ranchórifer, anchorifera, anchor iferum, - van 
lanchoriferus,a,mn, - Lat. anchora, anker; 

ferre dragen: een of ander op een anker gelijkend 
orgaan dragend. 

Anchusa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam anchousa, waarmede verschillende Bor-
raginacëae werden aangeduid en welks beteekenis 
niet vast staat. 

anchusaefólius,a,um, - zie anchusifolius. 
anchusifólius,a,um, - van Anchusa, plantengesl. 

(Borraginacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Anchusa. 

Ancistrocladâceae, — plantenfam. als type waar
van het gesl. Ancistroclädus geldt. 

Ancistrócladus WALL., - van Gr. ankistron, haak; 
klädos, twijg: heester met haken aan de twijgen. 

Ancistrólobus SPACH, - van Gr. ankistron, haak; 
lobos, lob. De niet gelukkig gekozen naam zinspeelt 
op de kapvormige schijflobben. 

ancolànus,a,um, - afkomstig van Angkóla (land
schap in het W. van N.-Sumatra, Ζ. van het Toba-
meer, op ± 1 % ° N.B.; hoofdplaats Padang Sidim-
poean) of daar het eerst gevonden. 

jancórifer, ancorifera, ancoriferum, - van Lat. 
\ancoriferws,a,Mw, - ancöra, aftker; ferre, 

dragen: een of ander op een anker gelijkend orgaan 
dragend. 

ancyrénsï's.is.e, - afkomstig van Ancyra (Gr. Ang-
küra), het tegenwoordige Angora (in Klein-Azië; 
bijna 33° O.L.; bijna 40° N.B.) of daar het eerst 
gevonden, Angoreesch. 

randaiénsis.is.e, - afkomstig van Andai (inN.W.-
tandajénsts.ts.e, - Nieuw-Guinöa) of daar 

het eerst gevonden. 
andamanénsts. ts .e, - afkomstig van de Andamanen 

(eilandengroep tusschen Voor- en Achter-Indië; 
92-94° O.L.; 10-15° N.B.) of daar het eerst ge
vonden, Andamaansch. 

andamanénsium, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. An-
damanensis, Andamaniër, inwoner der Andamanen 
(eilandengroep tusschen Voor- en Achter-Indië; 
92-94° O.L.; 10-15° N.B.): van de Andamaniërs, 
dwz. afkomstig van de Andamanen of daar het 
eerst gevonden. 

andamânicus,a,um, - afkomstig van de Andama
nen (eilandengroep tusschen Voor- en Achter-In
dië; 92-94° O.L.; 10-15° N.B.) of daar het eerst 
gevonden, Andamaansch. 

andegavéneis.ïs.e, - afkomstig van het land der An-
degävi of Andecävi, een oude, Gallische volks
stam met gelijknamige hoofdplaats, welke een land-
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streek (tegenwoordig Anjou, Dépt Maine-et-Loire; 
hoofdplaats Angers) aan de Loire bewoonde: af
komstig van Anjou of daar het eerst gevonden, 
Angevijnsch. 

randeleyénsts,ïs,e, - afkomstig uit (een kweekerij te) 
landelyénsts,ts,e, - Les Andelys (Z.O. van 

Rouaan) of daar het eerst gevonden. 
ande r són l , - 2e nv. van Andersönus, Latinizeering 

van Anderson: van Anderson, gevonden door An
derson, genoemd naar Anderson. — Eranthëmum —' 
Masters is genoemd naar Th. Anderson (1832, 
Edinburgh; 1870, Edinburgh), medicus, die in 
1854 al? officier van gezondheid bij het Eng. leger 
naar Bengalen vertrok. In zijn vrijen tijd hield 
hij zich ijverig bezig met het verzamelen van plan
ten; in 1861 werd hij benoemd tot superintendent 
van den bot. tuin van Calcutta, in welke functie 
hij datzelfde jaar Java bezocht, vanwaar hij 412 
levende kinaplanten en een aantal kinazaden naar 
Eng. Indië overbracht. In den onder zijn beheer 
staanden tuin voerde hij verbeteringen in; hij 
bracht er ook de ipecacuanha in over. Wegens ziek
te ging hij 1868 terug naar Schotland, waar hij 
zich voornamelijk bezig hield met de bewerking 
der Acanthacëae, doch aan een leverkwaal over
leed, voor hij dien arbeid kon voltooien. Hij is de 
schrijver van een aantal publicaties, o.a. over A-
canthacëae, voorts van een kleine flora van Aden. 

Andersón la ROXB., - genoemd naar James Anderson 
(?, ?; 1809, Madras), medicus, in 1762 als genees
heer der Eng. O.I.Compagnie naar Voor-Indië ge
trokken, werkzaam o.a. te Madras, waar hij tracht
te de zijdeteelt intevoeren, schrijver van eenige 
bot. publicaties. 

andersoniânus,a,um (Dendrobïum - Bailey), - in 
1901 genoemd naar W. Anderson te Townsville 
(aan de O.kust van Australië, op ruim 19° Z.B.), 
van wien mij niets bekend is. 

And i r a LMK, - Braz. plantennaam. 
A n d r a c h n e L., - Latinizeering van den ouden Gr. 

plantennaam andrachne, waarmede de postelein 
( = porselein, Portuläca oleracëa L.) werd aange
duid. De eerstbeschreven Andrachne-soort (A. te-
lephioïdes L.) gelijkt op postelein. 

and rachno ides , - van Andrachne, plantengesl. (Eu-
phorbiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Andrachne-achtig. 

andreanus,a,ttm (Sarothamnus- Bergm. = Genista 
- Puiss.), - genoemd naar E. Fr. André (1840, 
Bourges, Dép. Cher, Frankrijk; ?, ?), tuin-
architect te Parijs, redacteur van de Revue Hor
ticole. 

A n d r o c e p h â l i u m WARB., - van Gr. anêr (andros), 
man; kephalê, hoofd. De mann, bloemen zijn tot 
hoofdjes vereenigd. 

andro-dióicMs,a,wm, - van Gr. anêr (andros), man; 
Nieuwlat. dioicus, tweehuizig: in zulker voege 
tweehuizig, dat de eene plant çj, de andere $ 
bloemen draagt. 

andrograph io ides , - van Androgräphis, planten
gesl. (Acanthacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Androgràphis-achtig. 

A n d r ó g r a p h i s WALL., - v a n Gr. anêr (andros), man; 
gr äphis, penseel. De helmknoppen (mann, orga
nen) dragen aan den voet een penseelvormige haar-
groep. 

andrógynws,a,wm, - van Gr. anêr (andros), man; 
gunê, vrouw: met (J en $ bloemen op dezelfde 
plant of in dezelfde bloei wij ze. 

A n d r o m e d a L., - van Gr. anêr (andros), man; më-
dein, beheerschen: de mannenbeheerscheres, naam 

eener mythische, schoone prinses, welke met kete
nen aan een rots werd geklonken om door een 
monster te worden verslonden, doch door den Gr. 
held Perseus werd gered. Linnaeus (zie Linnaea) 
licht de keuze van den door hem het eerst voor 
deze plant gebezigden naam (Flora Lapponïca, No. 
163) als volgt toe :, ,deze voortreffelijke, zeer schoo-
,,ne maagd prijkt met een slanken, stevigen hals; 
, ,wat de kleur harer rozeroode lippen (bloemkroon) 
,,aangaat, overtreft haar gelaat verreweg het beste 
„blanketsel van Venus; met geboeide voeten op 
,,de slanke knieën geworpen (het onderste, liggende 
„deel van den stengel), door water (in het voor
j a a r ) omringd, aan een rots (veenbult) gekluis-
,,terd, aan afschuwelijke draken (kikvorschen) ter 
„prooi gegeven, neigt zij het droeve gelaat (de 
„bloem) ter aarde en strekt, een betere plaats, een 
„beter lot waardig, haar onschuldige armen (tak-
„ken) ten hemel uit, totdat de lang verbeide Per-
„seus (zomer) de monsters overwint en haar uit 
„het water wegvoert, nu niet langer een maagd, 
„doch een vruchtbare moeder, welke haar gelaat 
„(de vrucht) opheft." - Deze vergelijking doet 
denken aan een duizendpoot, die aan alle voeten 
mank gaat. 

andro-monóicws,a,wm, - van Gr. anêr (andros), 
man; Nieuwlat. monoicus, eenhuizig: in zulker 
voege eenhuizig, dat dezelfde plant (J en 5 bloe
men draagt. 

Andropógon L., - van Gr. anêr (andros), man; pa
gan, baard: mansbaard. De naam zinspeelt op de 
lange naalden veler soorten, mogelijk ook op de 
vaak lange beharing der aarspilleden en van de 
stelen der aartjes. 

Andrósace L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
naam androsäkes [van anêr (andros), man; sähos, 
schild], mansschild, waarmede een plant werd aan
geduid, welker identiteit niet vast staat. Evenmin . 
is bekend, waarop de naam zinspeelt. Linnaeus 
(zie Linnaea) heeft hem willekeurig overgedragen 
op het hem thans voerende gesl. 

androsâceus,a,um, — van Andrósace, plantenges . 
(Primulacëae) : Androsâce-achtig. 

androsaemifóliM5,a,um, - van Androsaemum (voor
malig) plantengesl. (Guttifërae) ; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Androsaemum. 

a n d r o s a e m o i d e s , - van Androsaemum, (voormalig) 
plantengesl. (Guttifërae); ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Androsaemum-
achtig. 

r A n d r o s a e m u m ADANS., - Lat. transcr. van den ou-
l a n d r o s é é m u m , - den Gr. plantennaam 

androsaimon [van anêr (andros), man, mensch; 
haima, bloed: menschenbloed]. - De naam zin
speelt op het roode sap der plant. 

Androscép ia BRONGN., — van Gr. anêr (andros), 
man; skêpê, dekking, bescherming. Het $ aartje 
wordt omringd, als het ware beschermd, door een 
krans van 4 g. 

A n d r ó t i u m STAPF, - van Gr. anêr (andros), man; 
Шоп [verkleinw. van ous (ótos), oor], oortje. Plant, 
welker mann, organen geoord zijn (dwz. het helm-
bindsel is breed en tweelobbig). 

A n d r u r i s SCHLTR, - van Gr. anêr (andros), man; 
oura, staart: plant met gestaarte mann, organen. 
Het helmbindsel draagt op den top een lang, 
staartvormig verlengsel. 

Anecochi lus BL., - van Gr. anêkein, opgeklommen 
zijn; cheilos, lip. Orchidacëa, bij welke de lip aan 
den voet met de stempelzuil is vergroeid, als het 
ware daartegenop geklommen is. 
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Anei lema R.BR., - van Gr. an, ontk. voorv. ; eilêtna, 
omhulsel: plant met niet-omhulde bloemen (in te
genstelling tot het verwante gesl. Commelina, waar 
de bloemen vóór den bloei besloten zijn binnen een 
dubbelgevouwen schutblad ). 

aneiténsis,is ,e, - afkomstig van het eiland Aneitum 
( = Aneityum, ±170° O.L.; ±20° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

A n e m a g r ó s t i s TRIN., - van Gr. anëmos, wind; agrôs-
tis, hier gras in het algemeen: windgras, op den 
wind wuivend gras. 

Anemone L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam anemone (van anëmos, wind), wind-
bloem. - Volgens sommigen draagt de bloem dezen 
naam, omdat zij door den wind spoedig ontbladerd 
worden zou, volgens anderen, omdat vele soorten 
van het gesl. op aan den wind blootgesteld terrein 
groeien. 

anemoniflórtts,a,«m, - van Anemone, plantengesl. 
(Ranunculacëae), anemoon; Lat. f los (f loris), 
bloem: met bloemen als die eener anemoon. 

anemonifólius,a,mw, - van Anemone, plantengesl. 
(Ranunculacëae), anemoon; Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die eener anemoon. 

anemono ides , - van Anemone, plantengesl. (Ra
nunculacëae), anemoon; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: anemoonachtig. 

A n e monóps i s SIEB, et z u c c , - van Anemone, plan
tengesl. (Ranunculacëae); Gr. opsis, voorkomen, 
uiterlijk: plant met anemoonachtige bloemen. 

A n e m o p â é g m a MART., - van Gr. anëmos, wind; 
paigma, spel: spel der winden. De naam zinspeelt 
op de gevleugelde zaden, welke door den wind 
her- en derwaarts worden verspreid. 

anemóphilus.a.mn, - van Gr. anëmos, wind; phïlein, 
beminnen: den wind beminnend, op winderig ter
rein groeiend. 

Aner inc lé is tus KORTH., - van Gr. anêr (andros), 
man; enkleistos, ingesloten. Plant, welker mann, or
ganen (helmknoppen) voor den bloei besloten 
zijn in zakvormige holten tusschen de kelkbuis en 
het vruchtbeginsel. 

ane thoides , - van Anèthum, plantengesl. (Umbelli-
fërae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Anëthum-achtig. 

A n é t h u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam anêthon. 

anet io ides , - van Anetïum, plantengesl. (Polypo-
diacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Anetïum-achtig. 

A n é t i u m SPLITG., - van Gr. a, ontk. voorv.; nêtos, 
opeengehoopt. - De sori bestaan uit slechts enkele 
sporangiën; deze zijn dus niet, zooals bij vele an-
rere varens, opeengehoopt. 

anéurus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. aneuros (van 
α, ontk. voorv.; neuron, nerf), ongenerfd, met on
duidelijke nerven. 

anfractuósws.a.um, - van Lat. anfraclus, krom
ming: vol krommingen, bochtig. 

angat i i , - 2e nv. van Angatïus, latinizeering van 
Angat: van Angat, genoemd naar Angat. - Sola
num - Elm. werd in 1910 door Elmer (zie elmëri) 
genoemd naar Angat, een inboorling der Philip
pinen, die hem op zijn inzameltochten vergezelde 
en nimmer om een naam verlegen was, als Elmer 
hem daarom vroeg. Tout comme chez nous. Zie 
C. A. Backer Onkruidflora der Javasche Suiker-
rietgronden, Inleiding, p . X; Register, p . 821, 
noot. 

Angelésia KORTH., - afleiding en beteekenis onbe
kend. Korthals (zie Korthalsella), in 1855 de auteur 

van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toe
lichting. 

Angelica L., - vr. vorm van Lat. angelïcus (van Lat. 
angelus = Gr. angelos, bode, bij uitbreiding bode 
Gods, engel), van een engel afkomstig: door een 
engel aangewezen plant. - Volgens een oude legen
de zou de aartsengel Raphaël den mensch bekend 
hebben gemaakt met de geneeskrachtige eigen
schappen der sindsdien Angelica genoeihde plant, 
welke in de Middeleeuwen o.a. gebezigd werd als 
geneesmiddel tegen de haastige ziekte, d.i. de pest .-
De aartsengel Raphael heeft meer geneesmiddelen 
aangewezen. Vgl. het boek Tobïa in de Heilige 
Schrift, waar verhaald wordt, hoe de oude, vrome 
Tobïa, blind geworden door de „heete drek eener 
„zwaluw", hem uit haar nest in de oogen gevallen, 
weer ziende werd door zijn oogen intesmeren met 
de gal van een door zijn zoon op Raphaels aanspo
ring gevangen grooten visch, welke gal door dien 
aartsengel werd aangewezen als een goede zalf 
tegen blindheid. - Zie ook Carlina. 

angel is i i , - 2e nv. van Angelisïus, Latinizeering van 
Angelis: van Angelis, gevonden door Angelis, ge
noemd naar Angelis. - Juncus - Ten. is genoemd 
naar Francesco Angelis, die planten verzamelde 
in de Abruzzen (aan de O. zijde van Midden-
Italië ongeveer op de breedte van Rome) en deze 
tusschen 1810 en '40 afstond aan Tenore (zie Te-
norëa) ten behoeve van diens flora van Napels. 

Angelónia нимв. et BONPL., - Latinizeering van den 
Venez, plantennaam angelon. 

angiénsts.ts.e, - afkomstig van de omgeving der An-
gt-meren (in het Arfak-gebergte in den ,jvogelkop" 
van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. 

angilogénsts.ü.e, - afkomstig van Angilog op Luzon 
(het noordelijkste van de groote eilanden der Phi
lippinen) of daar het eerst gevonden. 

angiocàrpws.a.Mm, - van Gr. angeion, vat (in den 
ruimsten zin des woords); harpos, vrucht: met als 
het ware ingekuipte vruchten, met omsloten 
vruchten. 

Angiópter i s HOFFM., - van Gr. angeion, vat (in den 
ruimsten zin des woords); ptëris, varen. De ge
opende sporangiën doen aan vaatwerk denken. 

angkolanu5,a,wm, - afkomstig van Angkóla (land
schap in het W. van N.-Sumatra, Ζ. van het Toba-
meer, op ± 1 %° N.B.; hoofdplaats Padang Sidim-
poean) of daar het eerst gevonden. 

ânglicws,a,uw, - van Lat. Angli, naam vftn een oor
spronkelijk in Germanië wonenden volkstam, welke 
later overstak naar Britannïa, dat sedert naardien 
stam Anglïa, Engeland, genoemd werd: Engelsch. 

angraecifóliws.a.um, - van Angraecum, plantengesl. 
(Orchidacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een Angraecum. 

angraecoides , - van Angraecum, plantengesl. (Or
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Angraecum-achtig. 

ƒ A n g r a e c u m BORY, - Latinizeering van Mal. anggrèk, 
i a n g r a é c u m , - orchidee. Als soortnaam gebe

zigd om gelijkenis met het gesl. Angraecum uitte-
drukken. 

angrecifólius,a,um, - van Angrecum, plantengesl. 
(Orchidacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een Angrecum. 

angreco ides , - van Angrecum, plantengesl. (Orchi
dacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Angrëcum-achtig. 

ƒ A n g r e c u m BORY, - Latinizeering van Mal. anggrèk, 
l a n g r é c u m , - orchidee. Als soortnaam gebezigd 

om gelijkenis met het gesl. Angrecum uittedrukken. 
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angulcidu5,a,um, - van Lat. unguis, slang; caedëre, 
dooden: slangen doodend. 

<anguifer, anguifera , angu i fe rum, - van Lat. an-
languiferu5,a,um, - guts, slang; ferre, dragen: 

slangvormige organen (bochtige borstels op de 
vrucht bv.) dragend. 

Angui l la r ia LMK (Myrsinacëae), - van Lat. anguilla 
(verkleinw. van unguis, slang), paling. De naam 
zinspeelt op den vorm der kiem. 

Angu i l l a r i a R.BR. (Liliacëae), - genoemd naar L. 
Anguillara (±1512, Anguillara, aan de Etsch, Z. 
van Padua; 1570, Ferrara), hoogleeraar te Padua 
en directeur van den bot. tuin aldaar, schrijver van 
een uitnemend werk over de geneeskrachtige plan
ten der Ouden. 

angu ina , - zie anguïnus. 
ƒanguine«s,a,«m, ' - van Lat. unguis, slang: slang-
languinus,a,um, - achtig gekronkeld, kron

kelend, slingerend. 
ânguipes , - van Lat. unguis, slang; pes, voet, steel, 

stengel: met slangvormig gebogen voet, steel of 
stengel. 

rangularis.is.e - van Lat. angülus, hoek: hoekig, kan-
langulâtws,a,«m, - tig. 
angu l idens , - van Lat. ungulus, hoek; dens, tand: 

hoekig getand, grof getand met driehoekige tan
den. 

angulifólius,a,um, - v a n Lat. ungulus, hoek; folium, 
blad: met hoekige bladeren. 

rangul iger , angul igera , a n g u l i g e r u m , - van Lat. 
Ianguligeru5,a,um, - ungulus, hoek; gërëre, 

dragen: hoeken dragend, hoekig. 
angu l i s ans , - zie angulïzans. 
angu l i zans , - van Nieuwlat. angulizäre (van ungu

lus, hoek), hoeken maken: hoeken maken: hoeken 
makend, hoekig. 

Anguloa Ruiz et PAV., - in 1794 genoemd naar Don 
Fr. de Angulo, toen hoofd van het Sp. mijnwezen 
en groot liefhebber der botanie. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

angulósws,a,um, - van Lat. angülus, hoek: vol hoe
ken, hoekig, kantig. 

rAngur ia L., — van Gr. ungourïu, watermeloen (Ci-
l a n g u r i a , - trullus) : plant met op waterme

loenen gelijkende vruchten. 
ang us t a , - zie ungustus. 
angus t ä t a , - zie angustütus. 
angustatifóliws.a.Mm, - van Lat. ungustätus, ver

smald; folium, blad: met versmalde bladeren. 
angus t a to -decu r r ens , - van Lat. ungustätus, ver

smald; decürrens, afloopend: versmald en afloo
pend. 

angU8tattt£,a,um, - van Lat. angustäre (van angus-
tus, smal, nauw), versmallen, vernauwen: ver
smald, vernauwd. 

angustiflóru5,a,um, — van Lat. ungustus, smal; flos 
(flöris), bloem: smalbloemig, met smalle bloei-
wijzen. 

angust ifól ia , - zie ungustifolius. 
anguetifoliolatws,α,um, - van Lat. ungustus, smal; 

foliölum (verkleinw. van folium, blad), blaadje 
(onderdeel van een samengesteld blad) : met smal
le blaadjes. 

angustifóli«5,a,um, - van Lat. ungustus, smal; fo
lium, blad: smalbladig, met smalle blaadjes. 

angustifóveus,u,um, - van Lat. ungustus, smal; /o-
vëu, groeve: met een of meer smalle groeven. 

angus t i f rons , - van Lat. ungustus, smal; frons, loof, 
gebladerte: smalbladig. 

angustilabrt5,Ï5,£, - van Lat. ungustus, smal; lä-
brum, lip: smallippig. 

anguetilimbu5,a,um, - van Lat. ungustus, smal; lim
bus, zoom, ook vaak gebezigd in de beteekenis van 
bladschijf: met smallen zoom; met smalle blad
schijf. 

angustilobus,a,um, - van Lat. ungustus, smal; löbus, 
lob: met smalle lobben. 

angustior,or,Ms, - vergr. t rap van Lat. angustus, 
smal: smaller dan gewoonlijk, tamelijk smal. 

angu8tipartitMs,a,ttm, - van Lat. anguste, smal 
(bijw.); partïtus (van partiri, deelen), gedeeld: in 
smalle slippen gedeeld. 

angus t i pe s , - van Lat. ungustus, smal; pes, voet, 
steel: met smallen voet, met smallen steel. 

angustipétalus,a,Mtn, - van Lat. ungustus, smal; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met smalle kroon-
bladen. 

angustipinna, , - zie ungustipinnus. 

{angustipinnatus,a,um, - van Lat. angustus, smal; 
angustipinmis,a,um, - pinna, vin (van een 

samengesteld blad): met smalle vinnen. 
angust i rnmeus,a ,um, - van Lat. unguste, smal 

(bijw.); ramëus (van ramus, tak) , uit takken be
staand : dusdanig vertakt, dat een smal geheel ont
staat. 

angU8tiramÓ8tts,a,um, - van Lat. unguste, smal 
(bijw.); ramösus, vertakt: dusdanig vertakt, dat 
een smal geheel ontstaat. 

angustiséctU5,a,«m, - van Lat. unguste, smal (bijw.) ; 
sectus (van secure, snijden), gesneden, gedeeld: in 
smalle slippen gedeeld. 

angustisépaltt5,a,t*m, - van Lat. ungustus, smal; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met smalle kelk-
bladen. 

angust ispathus,a,um, - van Lat. ungustus, smal; 
spätha, spatel, kolfscheede: met een smal spatel-
vormig orgaan, met smalle kolfscheede. 

angust issimus.a.um, - overtr. t rap van Lat. un
gustus, smal: zeer smal. 

angus t iu s , - zie ungustior. 
angustiusculM5,a,um, - verkleinw. van Lat. angus

tus, smal: tamelijk smal. 
angustivâlvis,is,e, - van Lat. ungustus, smal; vulvu, 

(als bot. term) klep: met smalle kleppen. 
angustus,a,ww, - (Lat.) smal, nauw. 
anhânga , - afkorting van unhungu-piri, in de om

geving van Rio de Janeiro een volksnaam van Cli-
demïa hirta D. Don. 

â n i a s , - Philipp, plantennaam (anias). 
Anictocléa NIMMO, - van Gr. anoiktos, geopend; 

klets, sleutel, grendel. De naam schijnt te zinspelen 
op het feit, dat de vrucht aan den top, tusschen de 
bij sleutels of grendels vergeleken stijlen, open
springt. 

an i l , - van Arab, annil of al-nil, de indigoplant, en 
dit weer van Sanskr. nila, donkerblauw: een blau
we kleurstof leverend, indigo leverend, indigoplant. 

ani lâo, - Philipp, plantennaam. 
fanis&nder,ra,rum, - van Gr. anisos (van un, ontk. 
Ianisândru5,a,um, - voorv.; ïsos, gelijk), 

ongelijk; unér (undros), man: met ongelijke mann. 
organen (meeldraden); met op ongelijke hoogte 
ingeplante meeldraden. 

anisàtus,u,um, - van Lat. unisum, anijs: (als het 
ware) met anijs doortrokken, naar anijs riekend. 

Aniséia CHOISY, - van Gr. unïsos (van un, ontk. 
voorv.; ïsos, gelijk), ongelijk: plant der ongelijk
heid. De naam zinspeelt op de zeer ongelijke kelk
slippen. 

Anisochi lus WALL., - van Gr. anisos (van an, ontk. 
voorv.; isos, gelijk), ongelijk; cheilos, lip. De beide 
bloemkroonlippen zijn zeer ongelijk. 
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anisodóntus,a,uw, - van Gr. anisos (van an, ontk. 
voorv.; ïsos, gelijk), ongelijk; ödous (ödontos), 
tand: met ongelijke tanden. 

anisodórus.a.um, - van Lat. anisum, anijs; odörus, 
geurig: naar anijs riekend. 

Anisogónium K.B.PRESL, - van Gr. anisos (van an, 
ontk. voorv.; isos, gelijk), ongelijk; gonê, voort
brenging. Sommige aderen ontspruiten uit de mid
dennerf, worden als het ware door deze voortge
bracht; andere nemen haar oorsprong uit andere 
nerven of uit aderen. 

Anisómeles R.BR., - van Gr. anisos (van an, ontk. 
voorv.; isos, gelijk), ongelijk; mëlê, beker: plant 
met ongelijke bekers. De naam zinspeelt op de on
gelijkheid der helmknoppen („stuifmeelbekers"): 
die der korte meeldraden zijn 2-hokkig, die der 
lange 1-hokkig. 

a n i s ó m e r e s , - van Gr. anisos (van an, ontk. voorv. ; 
isos, gelijk), ongelijk; mëros, deel: met een ongelijk 
aantal deelen; met een niet constant aantal bloem-
deelen. 

An i somét roe HASSK., - van Gr. anisos (van an, 
ontk. voorv.; isos, gelijk), ongelijk; metra, baar
moeder, moederschoot: plant met ongelijke baar
moeders, dwz. vruchthelften, welke het zaad be
vatten. 

An i sonéma A . J U S S . , - van Gr. anisos (van an, ontk. 
voorv.; isos, gelijk), ongelijk; nêma, draad: plant 
met ongelijke meeldraden. 

anisophyl la , - zie anisophyllus. 
Anisophyl lâéa , - foutief voor Anisophyllëa. 
Anisophyl lea R.BR., - van Gr. anisos (van an, ontk. 

voorv.; isos, gelijk), ongelijk: phullon, blad. De 
bladeren van eenzelfde paar zijn zeer ongelijk van 
grootte. 

An i sophy l lum ROEPER, - van Gr. anisos (van an, 
ontk. voorv.; isos, gelijk), ongelijk; phullon, blad: 
plant met ongelijkzijdige bladeren. 

anisophyllus,a,um, - van Gr. anisos (van an, ontk. 
voorv.; isos, gelijk), ongelijk; phullon, blad: met 
onderling opvallend ongelijke bladeren, met on
gelijkzijdige bladeren. 

An i sóp te ra KORTH., - van Gr. anisos (van an, ontk. 
voorv.; isos, gelijk), ongelijk; T'té'nw, vleugel. De 
vleugels van den vruchtkelk zijn zeer ongelijk. 

an i sóp te ra , - zie anisoptërus. 

{anisópteros,os,ow, - van Gr, anisos (van an, ontk. 
anisópterus,a,um, - voorv.; ïsos, gelijk), 

ongelijk; ptëron, vleugel: met ongelijke vleugels. 
anisótrichMS,o,um, - van Gr. anisos (van an, ontk. 

voorv.; isos, gelijk), ongelijk; thrix (trïchos), haar: 
met ongelijke haren, 

ι A n i s u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan-
l a n i s u m , - tennaam anïson, anijs. Het woord 

wordt wel als soortnaam gebezigd voor naar anijs 
riekende planten. 

an i sumolens , - van Lat. anisum, anijs; ölens (van 
ölêre, rieken), riekend: naar anijs riekend. 

ankénda , - Ceylonsche plantennaam (ankaenda). 
ankolânus,a,um, - afkomstig van Angkóla (land

schap in het W. van N.-Sumatra, Z. van het Toba-
meer, op ± 1 % ° N.B.; hoofdplaats Padang Sidim-
poean) of daar het eerst gevonden. 

annabé l lae , - 2e nv. van Annabella: van Annabella, 
genoemd naar Annabella. - Alpinïa - Ridl. en 
Polypodïum - Forbes zijn genoemd naar Anna-
bella Keith (?, Rubislaw, Den House, Aberdeen
shire, Schotland; 1922, ?), in 1881 gehuwd met 
den Sch. natuuronderzoeker Henry O. Forbes (zie 
jorbesiänus), die haar „zijn dappere, toegewijde 
,,echtgenoote noemt", en dien zij van 1881-84 ver

gezelde op zijn reis door Banka, Ambon, Timor 
laoet. Boeroe en Timor. Zij schreef een boek over 
haar reiservaringen in den O.I. Archipel (Expe
riences of a naturalist's wife in the Eastern Ar
chipelago) . 

annae , - 2e nv. van Anna (Hebr. = gunst): van 
Anna, genoemd naar Anna. 
1. (Alsophïla - V.A.v.R.; - Dendrobïum - J.J.S.), 
- genoemd naar Anna Petronella Maria Smith.géb. 
Schook (1876, Hilversum; X ), in 1903 gehuwd met 
den beroemden orchideeënkenner J.J.Smith (zie 
smithiänus 3). 
2. (Leptospermum - Stein), - in 1885 genoemd 
naar mevrouw Anna Schadenberg, echtgenoote 
(toen nog de bruid) van Dr. Schadenberg. Deze 
laatste had de plant in 1882 op den Apo (zie 
apoënsis) ontdekt. 

Annóna L., — Zuidamer. plantennaam. 
Annonàceae , — plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Αηηδηα geldt. 
annonifólius,a,um, - v a n Αηηδηα, plantengesl. (An

nonàceae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Annöna. 

annótinus,α,um, - van Lat. annus, jaar: een jaar 
oud, van het vorige jaar. Vgl. hornotïnus. 

annua , - zie annuus. 
annularis,fs,e, - van Lat. annulus, ring: ringvormig. 
annulâtus.a.um, - van Lat. annulus, ring: geringd. 
ânnuus,α,urn, - van Lat. annus, kringloop, jaar: 

éénjarig. 
anocârpus,a,um, - van Gr. anô, boven; karpos, 

vrucht: de vruchten (of sporangiën) aan de boven
zijde dragend. 

Anóda CA v., - Ceylonsche plantennaam. 
Anodéndron A . D C , - van Gr. anô, naar boven; den 

dron, boom: in boomen klimmende plant. 
anodos.os.on, - van Gr. an, ontk. voorv.; ödous 

(ödontos), tand: ongetand. 
Anoectochi lus BL., - van Gr. anoiktos, blootgelegd, 

geopend; cheilos, lip: orchidacëa, bij welke de plaat 
der lip wijd uitgespreid is. 

A n o g r à m m a LINK, - van Gr. anô, boven; gramma, 
opschrift, inschrift, inscriptie. De bij een opschrift 
vergeleken sori zijn aan het bovenste deel der ade
ren geplaatst. 

AnomaLOUR.. - van Gr. anömos (vana, ontk. voorv.; 
nömos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in. 
De naam zinspeelt op de ongelijkheid der bloem-
bekleedselen en de ongewone vrucht. 

anómalus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. anômalos 
(van an, ontk. voorv.; homälos, effen), oneffen, on
gelijk, bij uitbreiding: afwijkend. 

Anoman thód ia ноок. f., - van Gr. anömos (van a, 
ontk. voorv.; nömos, wet), tegen de wet in, tegen 
den regel in; anthôdês, bloemrijk. Rubiacëa met 
buitenokselstandige (wat in de fam. uitzondering 
is), veelbloemige bloeiwijzen. 

Anoma théca KER, - van Gr. anömos (van a, ontk. 
voorv.; nömos, wet), tegen de wet in, tegen den 
regel in; thêkê, doos: plant met ongewone doos
vrucht. 

AnomópanaxHARMS, - v a n G r . anömos (vana, ontk. 
voorv.; nömos, wet), tegen de wet in, tegen den 
regel in; Panax, plantengesl. (Araliaeëae). Aan 
Panax verwante plant, welker kroonbladen aan 
den top een lange, naar binnen omgeslagen spits 
dragen, wat bij de Araliaeëae uitzondering is. 

A n o m o r h é g m l a , - zie Anomorrhegmïa. 
A n o m o r r h é g m i a MEISSN., - van Gr. anömos (van 

a, ontk. voorv. ; nömos, wet), tegen de wet in, tegen 
den regel in; rhêgma, scheur: plant, welker vruch-
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ten op ongewone wijze (hier met een dekseltje, wat 
uitzondering is in de fam. der Gesneriacëae) open
springen. 

A n o m o s a n t h e s BL., - van Gr» anömos (van a, ontk. 
voorv.; nötnos, wet), tegen de wet in, tegen den 
regel in; anthos, bloem: plant met ongewone bloe
men. 

A n o m o s p é r m u m DALZ., - van Gr. anömos (van a, 
ontk. voorv.; nömos, wet), tegen de wet in, tegen 
den regel in; sperma, zaad: plant met ongewone 
zaden. De zaadhuid is zeer dun en bros. 

Anóna L., - zie Annöna. 
Anonäceae , - zie Annonacëae. 

{anonaefólius,a,w?ft, — zie annonifolius. 
anonifóliws.a.Mw, -
anonoënsts,is,e, - afkomstig van Anono op Nieuw-

Guinea of daar het eerst gevonden. 
anónyma , - zie anonymus. 
A n ó n y m o s WALT., - Lat. transcr. van Gr. anónumos 

(van an, ontk. voorv.; опйта, variant van onöma, 
naam), naamloos: naamlooze plant. 

anonymus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. anónumos 
(van an, ontk. voorv. ; опйта, variant van onöma, 
naam), naamloos. 

anopétalws,a,w»w, - van Gr. anó, naar boven, op
waarts; petälon, kroonblad: met opwaarts gerichte 
(opgerichte) kroonbladen. 

anophtha lmia ,a ,um, - van Gr. an, ontk. voorv.; 
ophthalmos, oog: zonder oogvlek(ken), zonder don
ker gekleurd hart. 

anoplanthws.a.wm, - van Gr. anöpios (van an, ontk. 
voorv. ; hoplon,wa.pen), ongewapend ; anthos, bloem : 
met ongewapende bloemen. Melastöma - Naud. 
werd zoo genoemd, omdat zich tusschen de kelk
slippen geen spitse bijtandjes bevinden. 

A n ó p t e r u s LABiLL., - van Gr. anó, naar boven; 
ptêron, vleugel. - De zaden dragen aan de navel-
zijde een naar den top der vrucht gerichten vleu
gel. 

anösmus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. anosmos (van 
an, ontk. voorv.; osmê, geur), reukeloos. Soms ver
keerdelijk gebezigd voor planten met onaangena-
men reuk. 

A n ó s p o r u m KEES, - van Gr. anó, naar boven; spöra, 
vrucht, zaad. De vrucht zit op een dikken steel, is 
als het ware naar boven gestoken. 

Anóta LTNDL., - van Gr. an, ontk. voorv.; ous (ótos) 
oor: plant zonder oortjes. De naam zinspeelt op de 
lip, welke geen (bij oortjes vergeleken) zijlobben 
draagt. 

Anót i s A.p.DC, - van Gr. an, ontk. voorv.; ous 
{ótos), oor: plant zonder oortjes. De naam zin
speelt op het ontbreken van bij kelkslippen tus
schen de kelkslippen. 

A n p l é c t r u m A. GRAY, - van Gr. an, ontk. voorv.; 
plêktron, spoor: plant met ongespoorde helmknop
pen. 

A n r e d é r a A.L.JUSS., - afleiding onbekend. 
ansâtus,a,um, - van Lat. ansa, oor (van een kan), 

hengsel: van een oor, een hengsel of iets daarop 
gelijkends voorzien. 

anse r ina , — zie anserïnus. 
anserinifóliws,a,MtM, - van Lat. anserïnus (zie al

daar), soortnaam eener Potentilla; folium, blad: 
met bladeren als die van Potentilla anserïna L. 
(Zilverschoon). 

anserïnus,я,мж, - van Lat. anser, gans: bij ganzen 
behoorend, van ganzen afkomstig, door ganzen ge
geten wordend, op ganzenweiden groeiend, ganzen-. 

ansusanus.a.um, - afkomstig van de omgeving van 
het plaatsje Ansoes (op het eiland Jobi of Japen, 
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N. van Nieuw-Guinea; 135у2-13Ту2° O.L.; 1 y2 à 
2° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

antarcticu5,a,um, - Lat. transcr. van Gr. antarktï-
kos (van anti, tegenover; arktos, beer, berin, en 
bij uitbreiding de plaats, waar zich de sterrenbeel
den hai arktoi, de berinnen, door ons de Groote en 
de Kleine Beer genoemd, bevinden, derhalve het 
noorden): tegenover het noorden geplaatst, dus 
zuidelijk; bij uitbreiding: ten Z. van den zuidpool-
cirkel groeiend. 

an te lópe , - (Nieuwlat.) antilope, herkauwend dier, 
het midden houdend tusschen een hert en een geit, 
vaak met lange hoornen. Als soortnaam gebezigd 
om overeenkomst met een antilope aanteduiden. 

An tennâ r i a GAERTN., - van Lat. antenna, voel
spriet. De naam zinspeelt op de aan den top ver
dikte vruchtpluisborstels. 

antennâtws,a,Mm, - van Lat. antenna, voelspriet: 
voelsprieten of iets daarop gelijkends dragend. 

ranténnifer , antennifera , an t enn i f e rum, - van 
\antenniferus,a,mn, - Lat. antenna, voelspriet; 

ferre, dragen: voelsprieten of iets daarop gelijkends 
dragend. 

(Antheeischima KORTH., - van Gr. anthêeis, bloem-
l A n t h e i s c h i m a KORTH.,- rijk; skiasma, schaduw 

(vgl. Schima Reinw.): bloemrijke, veel schaduw-
gevende boom. Korthals (zie Korthalsella), de au
teur van het gesl.., geeft bij den naam de volgende 
toelichting: ,,De gewassen van het geslacht An-
..theeischima behooren onder de fraaiste boomen, 
„welke op Java tusschen een hoogte van 1500-
,,2000 Ned. ellen worden gevonden. Hunne stam-
,,men zijn dikwerf tot op eene lengte van 15-20 ellen 
,,ongedeeld, doch verdeelen zich op die hoogte in 
„bogtige takken en takjes, aan wier einden de bla-
,,den en bloemen geplaatst zijn. Door deze groei-
,.wijze ontstaat een zeer digte bladkroon, door 
„welke de zonnestralen naauwelijks henendringen. 
„Deze, alsmede de talrijke menigte bloemen, die 
„hare oppervlakte versieren, deed mij den naam 
„kiezen, dien ik heb voorgesteld". 

Anthél ia SCHOTT, - naam eener nimf. De naam zin
speelt op de schoonheid der plant. 

an thé lmia , - zie anthelmïus. 
anthelminthicus,a ,um, - van Gr. anti, tegen; hel-

mins (helminthos), worm: wormdrijvend. 
anthélmiws,a,ttm, - van Gr. anti, tegen; helmins, 

worm: wormdrijvend. 
anthemidifoliws.a.Mw.-vanyîwiA^mîs (Anthemïdis), 

plantengesl. (Composïtae), Roomsche kamille; Lat. 
folium, blad: met bladeren als die eener Anthëmis. 

A n t h é m i s L., - (Gr.) kamille. Het woord staat in 
verband met anthëmon, bloem, en schijnt te zin
spelen op den rijken bloei der plant. 

a n t h e m o i d e s , - van Anthëmis, plantengesl. (Com
posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Anthëmis-àchtig. 

A n t h é r i c u m L., - van Gr. antherïkos, oude naam 
van een bolgewas. 

antherisósus.a.wm (Schima - Korth.), - Korthals 
(zie Korthalsella), de auteur der soort, verklaart 
den naam niet, doch vermeldt nadrukkelijk de 
zaagtanden der bladeren. Het woord schijnt daar
om afgeleid te moeten worden van Gr. anthërix, 
naald, en te beteekenen: van naalden (langs den 
bladrand) ruim voorzien. Korthals sprong met de 
klassieke talen nog al eens op zeer vrijmoedige 
wijze om. Vgl. quiscosaurus. 

antherótrichM5,a,um, - van Gr. anthêra, (als bot. 
term) helmknop; thrix (trïchos), haar: met be
haarde helmknoppen. 
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A n t h e r u r a LOUR., - van Gr. anthêra, (als bot. term) 
helmknop; our a, staart. Het helmbindsel is staart-
vormig verlengd. 

Anth i s t i r i a L.f., - van Gr. anthistänai, beschermen; 
steira, (scheeps)kiel. De aren worden ingesloten 
door gekielde schutbladen. 

A n t h o b é m b i x PERK., - van Gr. anthos, bloem; bem-
bix, tol: plant met tolvormige bloemen. 

Anthocéphalus A.RICH., - van Gr. anthos, bloem; 
kephâlê, hoofd: plant met tot hoofdjes vereenigde 
bloemen. 

An thócoma Z.M., - van Gr. anthos, bloem; kötnê, 
kuif: plant met tot een soort van kuif vereenigde 
bloemen. 

anthodioides , - van Nieuwlat. anthodium (van an
thos, bloem; eidos, gedaante), bloeiwijze, welke op 
een bloem gelijkt, bloemhoofdje; ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een bloem
hoofdje gelijkend. 

An tho lóma LABILL., - van Gr. anthos, bloem; lorna, 
zoom. De bloemkroon heeft een opvallenden, ge-
plooid-gekarteld-getanden zoom. 

Antholyza L., - van Gr. anthos, bloem; lussa, razer
nij, hondsdolheid: razende bloem, dolle bloem. De 
naam zinspeelt op den vorm van het bloemdek, 
dat aan den openhangenden muil van een (dollen) 
hond doet denken. 

anthótrichws,α,um, - van Gr. anthos, bloem; thrix 
(trichos), haar: met behaarde bloemen. 

A n t h o x ä n t h u m L., - van Gr. anthos, bloem; xan-
thos, geelbruin, lichtbruin, blond. De naam zin
speelt op de kleur der oudere bloeiwijzen. 

antiirâcinus,a,um, - van Gr. anthrax (anthräkos), 
kool: koolzwart. 

an th réne , - Lat. transcr. van Gr. anthrênê, bij (in
sect) . De naam zinspeelt op den vorm der bloemen. 

anthriscifólius,a,um, - van Anthriscus, planten-
gesl. (Umbellifërae); Lat. folïum, blad: met bla
deren als die van een Anthriscus. 

/ A n t h r i s c u s BERNH., - Lat. transcr. van den ouden 
«•anthriscus, - Gr. plantennaam anthriskos, 

welks afleiding niet vaststaat. 
a n t h r o p o p h a g ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. anthro-

pophägus (van Gr. anthrôpos, mensch; phägein, 
eten), menscheneter: der menscheneters, in het 
land der menscheneters groeiend. 

anthropóphorMS,a,wm, - van Gr. anthrôpos, mensch; 
pkerein, dragen: een mensch of iets daarop gelij-
kends dragend. 

A n t h u r i u m SCHOTT, - van Gr. anthos, bloem; oura, 
staart: plant met staartvormige bloeiwijzen. 

anthyllidifólius,a,um, —vanAnthyllis (Anthyllïdis), 
plantengesl. (Leguminösae); Lat. folïum, blad: 
met bladeren als die eener Anthyllis. 

Anthyl l is L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam anthullis, welks beteekenis niet vast staat. 

anthyl loidee, - van Anthyllis, plantengesl. (Legumi
nösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Anthyllis-achtig. 

antiacânthus,a,um, - van Gr. anti, tegenover; akan-
tha, stekel, doorn: aan twee tegenoverstaande zij
den gestekeld. 

An t i ä r i s LESCH., -Latinizeering van den Mal. boom
naam (pohon) antjar, antjarboom. 

Ant ia róps ie к. SCHUM., - van Antiäris, plantengesl. 
(Moracëae) ; opsis, voorkomen, uiterlijk:op Antiäris 
gelijkend gesl. 

anticârius,а,мж (Linaria - Boiss. et Reut.), - af
komstig van (de Sierra del Torcal bij) Antequera 
(Lat. Anticarïa, N.W. van Malaga, Z.-Spanje) of 
daar het eerst gevonden. 

A n t i d é s m a L., - J. Burman (zie Burmannïa), aan 
wien Linnaeus (zie Linnaea) den naam Antidésma 
ontleende, geeft (Thesaurus zeylanicus, p . 22) daar
bij de volgende toelichting: ,,Ik vorm voor deze 
„plant den geslachtsnaam Antidésma (van Gr. an-
„ti, tegen; desma, venijn), omdat zij een middel is 
, .tegen den beet der uiterst giftige brilslang.' ' - Bur
man vergiste zich echter: het Gr. woord desma, 
een meervoudsvorm, beteekent niet vergif, doch 
boeien. Gr. woorden voor vergif zijn: Pharmakon, 
toxïkon, ios. De zinledige naam Antidésma moet 
desniettemin gehandhaafd blijven. 

antidesmifóliws,a,um, - van Antidésma, planten
gesl. (Euphorbiacëae); Lat. folïum, blad: met bla
deren als die van een Antidésma. 

antidysentéricM5,a,um, - v a n Gr. anti, tegen; dusen-
terïa (van dus, slecht; entëron, darm), dysenterie: 
als geneesmiddel tegen dysenterie aangewend. 

Ant igonon ENDL., - van Gr. anti, in plaats van; 
gönon, gegraecizeerde tweede helft van den naam 
Polygonum. Het woord wil op de verwantschap 
met Polygonum wijzen. 

an t ihy s t e r leus,a,um, — van Gr. anti, tegen; Nieuw-
lat. hysteria (van Gr. hustëra, baarmoeder), hys
terie, een vooral bij vrouwen voorkomende zenuw-
ziekte, van welke men vroeger meende, dat zij 
voortsproot uit een ziekelijken toestand der ge
slachtsorganen: als geneesmiddel tegen hysterie 
aangewend. 

antipodus.a.Mw, - van Gr. anti, tegen; paus (pödos), 
voet: tegenvoeter, dwz. aan de andere zijde (dan 
Europa) van den aardbol voorkomend. - Ilysan-
thes antipöda Merr. dankt haar soortnaam aan 
het feit, dat deze [door Linnaeus (zie Linnaea) met 
dien soortnaam aanvankelijk onder Ruellïa ver
melde] plant in O.-Indië thuisbehoort, terwijl de 
overige toen bekende Ruellïa-soorten alleen in 
W.-Indië voorkwamen. 

a n t i q u ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. antiquus, oud: 
der Ouden, dwz. der voor den aanvang der Chris
telijke jaartelling levende volkeren. 

an t i r rh ina , - zie antirrhïnus. 
antirrhiniflórus.a.um, - van Antirrhinum, planten

gesl. (Scrophulariacëae), leeuwenbek; Lat. f los (f lo
ris), bloem: met bloemen als die van een Antirrhi
num. 

A n t i r r h i n u m L.; - van Gr. anti, de plaats innemend 
van; rhis (rhïnos), neus: op een neus (bedoeld 
wordt op een kalfssnuit) gelijkende bloem. 

antirrhinus,a,«m, - van Antirrhinum, plantengesl. 
(Scrophulariacëae), leeuwenbek: met een leeuwen
bek overeenkomend. - Silene - L. werd zoo ge
noemd, omdat de bladeren op die van een leeuwen
bek zouden gelijken. 

An t i r rhóéa сомм., - van Gr. anti, tegen; rhoia 
[als tweede lid van samenstellingen (van rhein, 
vloeien)], vloed, loop. De eerstbeschreven soort 
wordt aangewend als geneesmiddel tegen dysen
terie (roodeloop). 

anti8épticus,a,um, - van Gr. anti, tegen; sêpein, 
doen verrotten: verrotting verhinderend; bederf -
werend. 

Ant i tâxie MIERS, - van Gr. anti, tegenover; taxis, 
plaatsing: tegenoverplaatsing. De bloembekleed-
selen staan twee aan twee tegenover elkander. 

an t rophyoides , - van Antrophyum, plantengesl. 
(Polypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Antrophyum-achtig. 

A n t r ó p h y u m KAULF., - van Gr. antron, grot, hol 
(znw.); phuesthai, groeien: in grotten en holen 
groeiende plant. 



a n t r o r s u s 32 aphlebioides 

aatràr sus,a,um, - samengetrokken uit Lat. ante, 
naar voren; ν or sus (van vortëre, wenden), gewend: 
naar voren gewend. 

anulàtus, a,um, - v a n Lat. anülus, ring: ringvormig, 
geringd. 

aoristisórws.a,«»«, - van Gr. aoristos, onbepaald, on · 
begrensd, zonder vasten vorm; saros, hoop(je), 
(als bot. term) sporenhoopje, sorus: met sori van 
onbepaalden vorm. 

aortisórus,a,um (Phegoptëris - V.A.v.R.), - fou
tief voor aoristisörus. 

Apala tóa AUBL., - Latinizeering van den Guiaan-
schen plantennaam apalatoua. 

Apalophlébia K.B.PRESL, - zie Hapalóphlebïa. 
A p a m a LMK, - Latinizeering van den Engelschind, 

plantennaam alpam. 
apar ine , - Latinizeering vän den ouden Gr. planten

naam aparinê (van apairein, wegvoeren), gemak
kelijk weggevoerd wordend kruid, kleefkruid. Het 
woord wordt wel als soortnaam gebezigd voorplan
ten, welker stengels, bladeren of vruchten, even
als die van het kleefkruid, met haakjes of terug
geslagen, stijve borstels zijn bezet, zich daardoor 
gemakkelijk aan andere voorwerpen hechten en 
meegevoerd worden. 

apa r ines , - Lat. transcr. van Gr. aparïnës, 2e nv. 
van aparinê, kleefkruid: van (de gedaante van) 
kleefkruid; evenals kleefkruid met haakjes bezet. 

apar ino ides , - van Gr. aparinê, kleefkruid (Galium 
aparine L.); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: kleefkruidachtig. 

A p a r i s t h m i u m ENDL., - van Gr. a, ontk. voorv.; 
paristhmia, amandel (keelklier). De bloemen be
vatten geen (schijf)klieren. 

apatéliu5,a,um, - Lat. transcr. van Gr. apatêlïos, 
bedrieglijk, hier gebezigd in de beteekenis van: 
schijnbaar tot een andere soort of een ander gesl. 
behoorend. 

A p a t é m o n e SCHOTT, - ' v an Gr. apatêmôn (apatê-
mönos), bedrieglijk: bedrieglijke plant. De top der 
kölfas is bezet met onzijdige, op vruchtbeginsels 
gelijkende organen. 

A p a t ü r i a LINDL., - van Gr. apatê, bedrog; oura, 
staart. De lip bezit aan den voet een zakvormige 
verdieping, welke aan een spoor (een „staart") 
doet denken. 

apenainus,a,um, - afkomstig van de Apennijnen 
(gebergte dat Italië voor een groot deel door
snijdt) of daar het eerst gevonden, Apennijnsch. 

Apé ra ADANS., - v a n Gr. apêros (van a, ontk. voorv.; 
pêros, verminkt, geschonden), onverminkt, on
geschonden: on verminkt gras, ongeschonden gras. 
- De naam zinspeelt op de, in tegenstelling tot 
die van het naverwante gesl. Agrostis, zeer lange 
kaf naalden. Deze tot punt van vergelijking ne
mend maakt Agrostis den indruk geschonden, A-
përa dien van ongeschonden te zijn. 

aperânttts,a,Mm, - Lat. transcr. van Gr. aperantos 
(van a, ontk. voorv.; perainein, eindigen), onein
dig, eindeloos, onbegrensd. 

apértus.a.um, - van Lat. aperire, openen: (wijd) ge
opend, onbedekt, duidelijk. 

Apéru la BL., - van Gr. a, ontk. voorv.; Lat. perula, 
knopschub : plant zonder knopschubben ; plant met 
naakte knoppen. 

apé ta la , - zie apeiälus. 
Apéta lon WIGHT, - van Gr. a, ontk. voorv. ; petälon, 

kroonblad : kroonbladlooze plant. — De beide zijde-
lingsche kroonbladen dezer orchidee zijn met het 
achterste kelkblad tot een 3-spletig geheel ver
groeid en schijnen daardoor als zelfstandig orgaan 
te ontbreken. 

A p é t a l u m VESQUE, - van Gr. a, ontk. voorv.; petä
lon, kroonblad. - Plant zonder kroonbladen. 

apétalus,a,w»w, - van Gr. a, ontk. voorv.; petälon, 
kroonblad: zonder kroonbladen, kroonbladloos. 

âphaca , - oude Lat. plantennaam, door Plinius (His-
toria Naturalis XXVII, 21) gebezigd voor een Le-
guminose, waarvan hij zegt: „aphàca tenuïa ad-
,,mödum folïa habet, pusillo altïor lenticula est. 
„Silïquas majores fert in quibus terna aut quater-
,,na semïna sunt nigriöra et madidiöra lenticula. 
„Nascïtur in arvis" (Aphäca bezit zeer fijne bla
deren en wordt een weinig hooger dan de linze; 
zij draagt grootere peulen, welke 3 of 4 zaden be
vatten; deze zijn zwarter en minder droog dan 
die der linze. De plant groeit op akkers). Deze 
beschrijving kan geen betrekking hebben op La-
thyrus aphàca L., waaraan Linnaeus (zie Linnaea) 
den soortnaam willekeurig heeft geschonken. 

A p h a e n a n d r a Mig., - van Gr. a, ontk. voorv.; phai-
nein, toonen; anêr (andros), man: plant, welke 
haar mann, organen niet vertoont, dwz. met bin
nen de kroonbuis besloten meeldraden. 

ƒ A p h a n a m i x i s BL., - van Gr. aphanês, onzichtbaar; 
l a p h a n a m i x i s , - mixis, vleeschelijke vermen

ging, geslachtelijke omgang. De bloemen zijn aan 
den top slechts weinig geopend ; de helmknoppen 
en de stempel zijn geheel binnen de meeldraden-
buis besloten, zoodat de bestuiving in het ver
borgen geschiedt. 

Aphan än t h e PLANCH., - van Gr. aphanês, onzicht
baar, verborgen; anthê, bloem: kleinbloemige 
plant. 

Aphan ia BL., — Latinizeering van Gr. aphaneia (van 
aphanês, onzichtbaar), onzichtbaarheid. Plant met 
kleine, niet opvallende bloemen. 

raphanochi la , - zie aphanochtlus. 
t a p h a n o c h i l u m , -

Aphanochi lus втн., - van Gr. aphanês, onzicht
baar, verborgen; cheilos, lip. De lippen der bloem-
kroon zijn slechts zwak ontwikkeld. 

aphanochilus,а,мж, - van Gr. aphanês, onzicht
baar, verborgen; cheilos, lip: met verborgen lip, 
met zeer kleine lip. 

Aphanocóccus RADLK., - van Gr. aphanês, onzicht
baar, verborgen; kokkos, hier = vruchtnootje. Van 
de drie nootjes, waaruit de vrucht bestaat, zijn 
er 1 of 2 zeer klein. 

A p h a n o m y r t u s MIQ., - van Gr. aphanês, onzicht
baar, verborgen, duister, onzeker; Myrtus, gesl., 
dat als type geldt van de f am. der Myrtacëae: 
Myrtacëa, welker plaats in de f am., tengevolge van 
het onbekend zijn der vruchten, nog onzeker was, 
toen het gesl. in 1855 werd opgesteld. 

aphanopétalus,a,um, - van Gr. aphanês, onzeker, 
verborgen; petälon, kroonblad: met verborgen oi 
althans niet opvallende kroonbladen. 

aphanosórus,a.um, - van Gr. aphanês, onzichtbaar, 
verborgen; sôros, hoop (je): met verborgen of al
thans niet opvallende sporenhoopjes of sori. 

Aphe l ànd ra R.BR., - van Gr. aphëlês, eenvoudig; 
anêr (andros), man: plant met eenvoudige (be
doeld wordt éénhokkige) helmknoppen (mann, or
ganen) . 

aphlébia , — zie aphlebïus. 
aphlebioides, - van aphlebium, aphlebie (zie onder) 

of van aphlebïus, ongeaderd; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. op aphlebiën gelijkend (aphlebiën zijn afwij
kend gebouwde vinnen van varens, welke tot be
schutting van knoppen of van jonge bladeren of 
tot wateropname dienen. Zeer fraai vindt men ze 
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bij Stenochlaena aculeäta Kunze en bij de vork-
vertakkingen van Gleichenïa laevigata Hook.). 
2. gelijkend op de soort aphlebius. 

aphlébius,α,um, - van Gr. α, ontk. voorv.; phleps 
(phlSbos), ader: ongeaderd. 

aphrodisiacus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. aphro-
disiäkos (van Aphrodite, de godin der liefde, bij uit
breiding geslachtelijke omgang), bij geslachtelij ken 
omgang behoorend, de geslachtsdrift opwekkend. 

aphrod i te , - Lat. transcr. van Gr. Aphrodite ( — Ve
nus), de schoone godin der liefde. De naam zin
speelt op de schoonheid der plant. Het woord a-
phrodite wordt wel afgeleid van Gr. aphródês (van 
aphros, schuim), met schuim bedekt, en zinspeelt 
op de sage, dat de godin geboren zou zijn uit het 
schuim, dat zich had afgezet op" de schaamdeelen 
van haar vader Ourànos (hemel), nadat deze hem 
van het lichaam waren gesneden door zijn zoon 
Kronos en in zee geworpen. - Anderen ontkennen 
de juistheid dezer afleiding. 

aphyl la , - zie aphyllus. 
Aphyl lórchis BL., - van Lat. aphyllus (zie aldaar), 

bladerloos; Orchis, gesl., dat als type geldt van de 
fam. der Orchidacëae: bladerlooze orchidacëa. 

aphyl lós tachys , - van Gr. aphullos (zie aphyllus), 
bladerloos, onbebladerd; stächus, aar: met onbe-
bladerde aren. 

aphyllus,α,wm, - Lat. transcr. van Gr. aphullos (van 
a, ontk. voorv.; phullon, blad), bladerloos, onbe
bladerd. 

apicâlis.ts.e, - van Lat. apex (apïcis), top: aan den 
top geplaatst. 

apicâtws,α,шп, - v a n Lat. apex (apïcis), spits (znw.), 
ook een soort muts: een spits dragend, een muts 
dragend. 

apiciflórus,a,um, - van Lat. apex (apïcis), top; flos 
(flöris), bloem: met aan den top geplaatste bloe
men of sori. 

apiculâtu5,a,um, - van Lat. apiculus [verkleinw. 
van apex (apïcis), spits (znw.)], spitsje: door een 
spitsje gekroond. 

rapiculifer, apiculifera, apicul i ferum, - van Lat. 
\apiculiferu5,a,um, - apiculus [verkleinw. van 

apex (apïcis), spits (znw.)], spitsje; ferre, dragen: 
een spitsje dragend. 

r âpifer, apifera, ap i fe rum, - van Lat. apis, bij (in-
lapiferus.a.um, - sekt); ferre, dragen: iets dra

gend, dat aan een bij doet denken. 
apiifólius,a,uwï, - van Apïutn, plantengesl. (Umbel -

lifërae), eppe, selderie, selderij; Lat. folïum, blad: 
met bladeren als die van een Apïum. 

apiocârpws,a,ura, - van Gr. apïon, peer; karpos, 
vrucht: metpeervormige vruchten; bij uitbreiding: 
met peervormige vijgen. 

Apios MOENCH, - (Gr.) pereboom. - De naam zin
speelt op de min of meer peervormige onderaard-
sche knollen. 

A p i o s p é r m u m KLOTZSCH, - van Gr. apïon, peer; 
sperma, zaad: plant met peervormige zaden. 

Apis ta BL., — van Gr apistos (van α, ontk. voorv.; 
pistos, betrouwbaar), onbetrouwbaar: onbetrouw
bare plant. - De naam schijnt te zinspelen op het 
feit, dat de plant wel een Podochïlus scheen, doch 
naar Blume's (zie Blumëa) meening toch tot een 
ander gesl. behoorde. Tegenwoordig echter is het 
gesl. Apista met Podochïlus vereenigd. 

Ap ium L., - oude Lat. plantennaam van onbekende 
afkomst; eppe, selderie, selderij. 

Ap l éc t rum BL., - van Gr. a, ontk. voorv.; plêktron, 
spoor: plant met ongespoorde helmknoppen. 

Aplo . . . , - zie Haplo . . . 

Aplûda L., - (Lat.) kaf. De verdroogde aartjes doen 
aan kaf denken. 

&poénus,a,um, - afkomstig van den Apo [den ruim 
2900 M. hoogen, hoogsten berg (±126° O.L.; ± 7 ° 
N.B.) van Mindanao, het zuidelijkste van de groo-
te eilanden der Philippijnen] of daar het eerst ge
vonden. 

Apobal l i s SCHOTT, - van Gr. apoballein (van apo, 
weg; ballein, werpen), wegwerpen, afwerpen: plant, 
welke (het bovenste deel der kolfscheede aan het 
einde van den bloei) afwerpt (laat vallen). 

Apócopis NEES, - van Gr. apokoptein (van apo, weg; 
koptein, houwen), afbouwen, afsnijden. De beide 
onderste kafj es zijn afgeknot, als het ware afge
sneden. 

Appcynâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Apocpnum geldt. 

Apócynum L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam apokunon [van apo, weg, heen; kuôn 
(kunos), hond]: hondendood, voor honden giftige 
plant. 

apoda , - zie apödus. 
apodàn thes , - van Gr. a, ontk. voorv.; pous (pödos), 

voet, steel; anthos, bloem: met ongesteelde bloe
men. 

apodéctus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. apodektos 
(van apodechesthai, ontvangen, goedkeuren), goed
gekeurd, wel ontvangen. 

apodfscias , - van Gr. a, ontk. voorv.; pous (pödos), 
voet, steel; skïas, scherm: met ongesteelde scher
men. 

&podus,a,utn, - van Gr. a, ontk. voorv.; pous (pö
dos), voet, steel: zonder (zuil)voet; ongesteeld. 

Apódytes E.MEY., - van Gr. apodüein, ontkleeden. 
De naam zinspeelt op de geringe afmetingen van 
den kelk, het „kleedingstuk" (bekleedsel) der 
bloemkroon. 

Sipoênsis.is.e, - afkomstig van den Apo [den ruim 
2900 M. hoogen, hoogsten berg (±125° O.L.; ± 7 ° 
N.B.) van Mindanao, het zuidelijkste van de groo-
te eilanden der Philippijnen] of daar het eerst ge
vonden. 

apoesénsïs,ts,e, - afkomstig uit de omgeving van 
het riviertje Tji Apoes (tji = rivier; apoes, een 
soort bamboe), een op den Salak ontspringend en 
daar gedeeltelijk door een zeer diepe kloof stroo
mend linkerzijriviertje van de Tji Sadâné (de ri
vier, welke de kota Buitenzorg in het W. begrenst; 
de Tji Liwoeng begrenst haar in het O.) of daar 
het eerst gevonden. 

apógon, - van Gr. a, ontk. voorv.; pôgôn, baard: on-
gebaard. 

Apolépsis HASSK., - Lat. transcr. van Gr, apolêpsis, 
insluiting. De naam zinspeelt op de groote schut
bladen. 

apól l inis , - 2e nv. van Apollo, de Grieksche god : 
van Apollo. - Abïes - Link werd zoo genoemd, om
dat de plant het eerst gevonden werd op den Par-
nassos (zie Parnassïa), aan welks voet Apollo een 
beroemd heiligdom (Delphi) bezat. 

Aponogeton L.f., - van Lat. Aquae Apöni, oude 
naam van een stadje (tegenwoordig Abuno Bagni, 
Z.W. van Padua), reeds in den Romehischen tijd 
bekend om zijn warme bronnen (Apöni fontes); 
Gr. geitôn, buurman: bij Aquae Apöni groeiende 
plant. De in de Oudheid Aponogeton ge
noemde plant (tegenwoordig Zannichellïa) werd 
het eerst bij die badplaats gevonden. Later is 
de naam overgedragen op het hem tegenwoordig 
voerende gesl., dat in Europa alleen verwilderd 
voorkomt. 

3 
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Aponogetonaceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Aponogêton geldt. 

Aporé t ica FORST., - van Gr. aporêtïkos (van apörein, 
geen uitweg weten, in verlegenheid zijn), twijfel
achtig. - Plantengesl., dat zijn auteurs, vader en 
zoon Förster (zie forstëri), in 1776 in verlegenheid 
bracht, daar zij het niet goed wisten thuistebrengen. 

aporo ides , - van Apörum, plantengesl. (Orchida-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Apörum-achtig. 

Aporósa BL., - van Gr. apöros, behoeftig, armoedig. 
De bloemen bezitten geen bloemkroon en geen 
schijf; de eerstbeschreven soort had slechts twee 
meeldraden; de bloemen waren, bij vele andere 
vergeleken, arm. 

Aporuél l ia CLARKE, - van Gr. apo, wég (bijw.); 
Ruellïa, plantengesl. (Acanthacëae):,uit het gesl. 
Ruellïa verwijderde planten. 

A p o r u m BL., - van Gr. apöros, armoedig. De kleine 
en onsierlijke bloemen staan alleen of in kleinen 
getale bijeen; wat bloemen betreft, maakt de plant 
een armoedigen indruk. 

Apóeer is NECK., - van Gr. apo, weg; sëris, salade: 
wegtewerpen salade. - De naam zinspeelt op het 
onaangenaam riekende melksap. 

Apos tâs ia BL., - (Gr.) scheiding, afvalligheid. Het 
gesl. onderscheidt zich van verreweg de meeste 
(andere) Orchidacëae door het bezit van twee vol
komen meeldraden. 

apos tas io ides , - van Apostasïa, plantengesl. (Or
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Apostasïa-achtig. 

A p o t é r i u m BL., - van Gr. a, ontk. voorv.; potêrion, 
kelk, (drink)beker. Plant, welker bloemen geen 
kelk bezitten. 

apóxys , - Lat. transcr. van Gr. apoxus, toegespitst. 
/Append icu la BL., - verkleinw. van Lat. appendix 
^appendicula, - (appendicis), aanhangsel. De 

naam zinspeelt op de 1-2 aanhangsels, welke de 
plaat der lip draagt. Als soortnaam gebezigd om 
gelijkenis met het gesl. Appendicula uittedrukken. 

appendiculatU5,a,um, - van Lat. appendicula [ver
kleinw. van appendix {appendicis), aanhangsel], 
klein aanhangsel: een of meer kleine aanhangsels 
dragend. 

appendiculifer , appendicul i fera , appendiculife-
r u m , - van Lat. appendicula [verkleinw. 

appendicuHferws.a.M»», - van appendix (ap
pendicis), aanhangsel], klein aanhangsel; ferre, 
dragen : een of meer kleine aanhangsels dragend. 

appendiculifórmis.is.e, - van Appendicula, plan
tengesl. (Orchidacëae) ; Lat. forma, vorm, gedaan
te: van de gedaante eener Appendicula, Appendi-
cula-achtig. 

appendiculo ides , - van Appendicula, plantengesl. 
(Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Appendicüla-achtig. 

appénsMS,a,um, - v a n Lat. appendëre, ophangen: op
gehangen, hangend. 

applanâtus,a,«w, - (Lat.) afgeplat. 
applicâtMs.a.Mw, - van Lat. applicäre (vân ad, hier 

geassimileerd tot ap, aan, tegen; plicäre, vouwen), 
tegen iets aanvouwen, tegen iets aan leggen : tegen 
iets liggend, aansluitend. 

a p p r é s s a , - zie appressus. 
appressicâults.ts.e, - van Lat. appressus, aange

drukt; caulis, stengel: met aangedrukten (bv. te
gen de schijnknollen) stengel. 

appressus,а,и wz, - van Lat. apprimëre (van ad, hier 
geassimileerd tot ap, aan; premëre, drukken), aan
drukken : aangedrukt. 

approximatifs,а,мж, - van Lat. approximäre [van 
ad, hier geassimileerd tot ap, aan; proximäre (van 
proxïmus, nabij), nabijkomen], nabijkomen, nabij-
brengen: nabijgebracht, nabij zijnd, dicht opeen, 
nauw verwant. 

apr ica , - zie aprïcus. 
a p r i c ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. aprïcutn, zonnig 

terrein: van zonnige terreinen, op zonnig terrein 
groeiend. 

apricus,a,«m, - van Lat. aperïre, openen, blootleg
gen, blootstellen: aan de zon blootgesteld, zonnig. 

ap r ina , - zie aprïnus. 
apr ino ides , - van den soortnaam aprïnus (zie al

daar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort aprïnus gelijkend. 

aprinws.a.Mm, - van Lat. aper (apri), wild zwijn, 
ever: in eenig opzicht met een wild zwijn overeen
komend (bv. door het bezit van op everslagtanden 
gelijkende organen); bij een ever behoorend. 

aproniân«s,a,ttw, - genoemd naar Lucius Apronius, 
Romeinsch ridder, stadhouder van het Romein-
sche rijk aan den Beneden-Rijn, in het jaar 28 n. 
Chr. door de opgestane Friezen verslagen. -
Naar hem werd door de Oude Romeinen een soort 
felroode kersen (zie Plinius, Historïa Naturalis 
XV, 30) eer usa Aproniäna, Apronische kersen, ge
noemd. 

ap tenódytes , - van Gr. a, ontk. voorv.; ptênos, ge
vleugeld; dutês, duiker: ongevleugelde duiker, dwz. 
de pinguïn, een uitnemend duikende vogel met wei
nig ontwikkelde vleugels. - Als soortnaam gebe
zigd voor een Lipäris om gelijkenis der bloemen 
met een pinguïn aanteduiden. 

ap te ra , - zie aptërus. 
apteranthérws,a,um, - van Gr. aptëros, ongevleu

geld; anthêra, (als bot. term) helmknop: met onge
vleugelde helmknoppen. 

apterus,a,um, — Lat. transcr. van Gr. aptëros (van 
a, ontk. voorv.; ptëron, vleugel), ongevleugeld. 

Aptéuxis GRIFF., - van Gr. a, ontk. voorv.; ptux, 
plooi. De naam zinspeelt op het ontbreken van 
plooien bij den kelk. 

âpu1us,a,ttm, - afkomstig van Apulië (Z.O.-Italië) of 
daar het eerst gevonden, Apulisch. 

a p u s , - 1. Lat. transcr. van den Jav. plantennaam 
apoes. 
2. Lat. transcr. van Gr. apous (van a, ontk. voorv.; 
pous, voet, steel), zonder voet(en), ongesteeld. 

/aquaticws,a,wm, - van Lat. aqua, water: in of aan 
•<-aquâtilis,ts,«, - water groeiend, water-. 

aquat i lo ides , - van den soortnaam aquatïlis (zie 
aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort aquatïlis gelijkend. 

àqueus,a,um, - van Lat. aqua, water: waterig, water
helder. 

aquifólia, — zie aquifolïus. 
Aquifoliaceae, - plantenfam. als type waarvan het 

voormalige gesl. Aquifolïum ( = Ilex, hulst) geldt. 
ƒ Aquifólium AD ANS., - van Lat. acus, naald; folium, 
laquifól ium, - blad: plant, welker bladtanden 

in een naaldscherpe spits uitloopen. - Als soort
naam gebezigd voor den hulst en voor planten, 
welke in blad vorm op hulst gelijken. 

aquifólius,a,um, - van Lat. acus, naald; folium, 
blad: met bladeren, welker tanden in een naald-
scherpe spits uitloopen. 

âqui la , - zie aquïlus. 
/ A q u i l a r i a LMK, - van Lat. aquïla, adelaar, arend, als 
l aqu i lâ r i a , - vertaling van Port. aguila. Naar 

den vorm beteekent het Portug. woord eveneens 
adelaar; het heeft echter niets met dezen vogel te 
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maken, doch is de verbastering van Sanskr. agaru 
of aguru, naam eener kostbare, geurige houtsoort 
(agelhout, aloëhout, eagle-wood, bois d'aigle, A-
dlerholz). - Als soortnaam gebezigd voor een 
boom om uittedrukken, dat het hout van dien 
boom overeenkomt met dat van Aquilarïa. 

Aqui lar ie l la v. TIEGH., - van Aquilarïa, planten-
gesl. (Thymelaeacëae) : aan Aquilarïa verwant gesl. 

Aquilégia L., - volgens sommigen van Lat. aqua, 
water; legere, verzamelen, met zinspeling op de 
veronderstelling, dat de plant met haar bladeren 
of bloemen regenwater zou opvangen en bewaren. 
- Anderen leiden den naam af van Lat. aquila, 
arend. Indien deze afleiding juist is, zou de naam 
zinspelen op de gekromde sporen der Europeesche 
A. vulgaris, welke aan arendsklauwen zouden doen 
denken. Vroeger heette de plant, behalve A quilegïa, 
ook Aquileia en Aquilina. Vgl. haar Ned. volks
naam akelei. 

aquilegiaefólius.a.um, - zie aquilegiifolïus. 
raquilegifólitts,a,Mm, - van Aquilégia, plantengesl. 
<-aquilegiifólitts,a,um, - (Rammculacëae), ake

lei; Lat. folïum, blad: met bladeren als die eener 
Aquilegïa. 

Aquilicia L., - van Lat. aqua, water; elicëre, aan
trekken: water aantrekkende plant. De naam werd 
gekozen naar aanleiding eener mededeeling van 
Rumphius (Herbarium AmboinenseIV, 102), die de 
stammen dezer door hem ,,De Wateragtige Struik" 
genoemde plant beschrijft als: ,,in de morgenston-
,,den altyt vogtig schynende, als of zy zweeten." 

aquilinu5,a,um, - van Lat. aquila, adelaar: in een 
of ander opzicht gelijkenis met een adelaar ver
toonend, van een adelaar afkomstig, bij een adelaar 
behoorend. De bladsteelvoet van Pteridïum -
Kuhn ( = Euptër is - Newman) vertoont op dwarse 
doorsnede een figuur, waarin men gelijkenis heeft 
meenen te zien met den dubbelen adelaar van het 
Oostenr. en het (vroegere) Russ. wapen. 

âquihts.a.wm, - (Lat.) donkerbruin, zwartbruin. 
aquisgranénsts,ts,£, - v a n Nieuwlat. Aquisgränum, 

Aken (D. Aachen), stad in Pruisen nabij het uiter
ste Z.O. van Nederland: Akensch. 

aquösus,a,um, - van Lat. aqua, water: waterig, wa
terrijk. 

â r a b a , - zie aräbus. 
arébicus.a.um, - afkomstig uit Arabie (Lat. Arabia), 

of daar het eerst gevonden, Arabisch. 
Arab idóps i s HEYNH., - van Aräbis (Arabïdis), plan

tengesl. (Crucifërae) ; Gr. opsis, voorkomen, uiter-
, lijk: op Aräbis gelijkend gesl. 

Arab i s L., - naamsoorsprong niet met zekerheid be
kend. Velen, waaronder Linnaeus (zie Linnaea), 
leiden den naam af van Lat. Arabia, Arabie; hij 
zou dan te vertalen zijn met Arabische plant, wat 
niet letterlijk moet worden opgevat, doch waar
aan men de beteekenis moet hechten van ,,plant 
,,van zandige of steenachtige terreinen", gelijk men 
veelvuldig in Arabië aantreft. - Anderen beschou
wen hem als in de Middeleeuwen door een schrijf
fout ontstaan uit Gr. Drabê (Αράβη), naam van 
een scherp smakend, insgelijks tot de Crucifërae 
behoorend kruid. Zie ook Or aba. 

a r a b u m (znw.), - 2e nv. mv. van Lat. Arabs (Arä
bis), Arabier: der Arabieren, in Arabië groeiend. 

àrabus.a.um, - van Lat. Arabs (Aräbis), Arabier: 
Arabisch. 

Arâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Arum geldt. 

Arach is L., - van den ouden Gr. plantennaam arä-
chos of aräkos, waarmede echter een ander peul

gewas werd aangeduid dan thans met den naam 
Arächis. - Arächis hypogaea L. is pas na 1492 uit 
Amerika naar Europa overgebracht en was den 
Ouden onbekend. 

rArachnân the BL., - van Gr. arachnê, spin; anthos, 
l a r a c h n â n t h e , - bloem : orchidacëa met spin

achtige bloemen. Als soortnaam gebezigd om ge
lijkenis met het gesl. Arachnanthe uittedrukken. 

a rachnê , - Lat. transcr. van Gr. arachnê, spin. - Vol
gens een Romeinsche sage was Arachnê een meisje, 
dat met de godin Minerva een wedstrijd in het 
weven aanging en haar overwon, waarop de ja-
loersche godin in onredelijke woede het weefsel 
harer mededingster verscheurde. Deze hing zich 
uit wanhoop op; Minerva echter veranderde haar 
in een spin, die wel kunstig kan weven, doch moet 
blijven hangen. 

arachnideus,a,um, - van Gr. arachnê, spin; idèus, 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: spinachtig. 

Arachniódes BL., - Lat. transcr. van Gr. arachniô-
dês (van arachnion, spinneweb, en dit weer van 
arachnê, spin), spinnewebachtig. De naam zin
speelt op het ragfijne dekvliesje. 

j-Aràchnis, BL, - van Gr. arachnê, spin. - De naam 
J Arachn i t e s F.W.SCHMIDT, - zinspeelt op den 
[a rachni tes , - vorm der bloemen. 
a rachnoidea , - zie arachnoidéus. 
arachnoides , - van Gr. arachnion, spinneweb; ïdes 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
spinnewebachtig (behaard). 

arachnoidews,a,wm, - van Gr. arachnion, spinne
web; idèus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
spinnewebachtig (behaard). 

arachnostâchyus,a,um, - van Gr. arachnê, spin; 
stächus, aar: met tot aarvormige bloeiwijzen ver-
eenigde, spinachtige bloemen. 

ArâciumNECK., - willekeurige vervorming van den 
naam Hieracium, om verwantschap met dat gesl. 
uittedrukken. 

aragoânws,a,um (Nervilïa- Gaud.), -genoemd naar 
J. E. V. Arago (1790, Estagel bij Perpignan, Z.O.
Frankrijk; 1855, in Brazilië), in 1817 toegevoegd 
aan de door De Freycinet (zie Freycinetïa) geleide 
expeditie der korvet L'Uranie om de aarde (1817-
20). Volgens getuigenis van Gaudichaud maakte 
Arago een uitnemende teekening der naar hem ge
noemde Nervilïa-soort. In 1821 kwam hij in Frank
rijk terug; hij werkte verder voor de letteren en 
het tooneel. In 1837 werd hij blind. 

aragonénsts,t5,«, - afkomstig van Aragón, land
schap (hoofdplaats Zaragoza=Saragossa) in N.O.
Spanje, of daar het eerst gevonden, Aragonsch. 

araiophyllu5,a,Ufn, - van Gr. araios, dun, smal; 
phullon, blad: dunbladig, smalbladig. 

Ara ios tég ia COPEL., - van Gr. araios, dun; stege, 
dek. De naam zinspeelt op de dunne dekvliesjes. 

Arâ l ia L., - naam van onbekende afkomst en betee
kenis, mogelijk van Canadeeschen oorsprong. 

Aral iâceae , -plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Aralia geldt. 

A r a l i d i u m MIQ., - van Aralia, plantengesl. (Aralia-
cëae); Gr. eidos, gedaante: op Aralïa gelijkend gesl. 

a ra l io ides , - van Aralia, plantengesl. (Araliacëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt· 
Aralïa-achtig. 

a r anea , - zie aranéus. 
raranéifer , araneifera , a r ane i f e rum, - van Lat. 
laraneiferus,e,um, - aranèa, spin; ferre, 

dragen: spinachtige organen dragend. 
a raneola , - verkleinw. van Lat. aranëa, spin: spin

net] e. 
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araneósws,a,um, - van Lat. aranëa, spin, spinne 
web: spinnewebachtig behaard. 

araneu5,a,um, - van Lat. aranëa, spin: op een spin 
gelijkend, spinachtig. 

A r a r o c â r p u s SCHEFF., - van Gr. arârôs ( = arêrôs), 
dicht aan(een)sluitend; karpos, vrucht. Annona-
cëa met onderling vergroeide en dus dicht aaneen
sluitende vrachtjes. 

rara t r i fer , a ra t r i fe ra , a r a t r if e r u m , - van Lat. arä-
Laratriferws.a,um, - trum, ploeg; jerre, 

dragen: een orgaan dragend, dat op een ploeg 
of eenig deel daarvan gelijkt. 

araucanus.a.um, - afkomstig van het gebied der 
Araucanen, een Zuidchil. Indianenstam, of daar 
het eerst gevonden. 

A r a u c a r i a A.L. juss., - genoemd naar de Araucanen, 
een Zuidchil. Indianenstam, in wier gebied de eerst 
bekend geworden soort, A. araucäna К. Koch = 
A. imbricâta Pav., groote wouden vormt. 

a r auca r io ides , - van Araucaria, plantengesl. (Pi-
nacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Araucarïa-achtig. 

A r a u s i a c a BL., - van Arausïa, naam eener Romein-
sche stad, N. van het huidige Avignon, tegenwoor
dig Orange (Oranje) : oranjeplant. - Het gesl. werd 
in 1836 zoo genoemd ter eere van F. G. L. Willem 
van Nassau (1792, 's Gravenhage; 1849, Tilburg), 
prins van Oranje en kroonprins der Nederlanden, 
van 1840 tot aan zijn dood als Willem II koning 
van Nederland. - Vgl. Oranïa. 

arayaténsis,is,e, - afkomstig van Arayat (op de 
Philippinen) of daar het eerst gevonden. 

a rbó rea , - zie arborëus. 
a rboréscens , - van Lat. arborescëre [van arbor (ar-

böris), boom], een boom worden: een boom wor
dend, boomachtig, een duidelijken stam krijgend. 

arböreus.a.um, - van Lat. arbor (arböris), boom: 
boomachtig. 

arborfcola , - van Lat. arbor (arböris), boom; colère, 
wonen, bewonen: boombewonende plant, epiphyt. 

arboricol«5,a,um, - van Lat. arbor (arböris), boom; 
cölëre, wonen, bewonen: boombewoöend, epiphy-
tisch. 

a r b o r t r i s t i s , - (Lat.) arbor, boom; tristis, droevig: 
droevige boom. De naam zinspeelt op het afvallen 
van alle bloemen in de vroege ochtenduren; de 
plant legt al heur sieraden af, gaat als het ware 
in den rouw. 

a rbuscu la , - verkleinw. van Lat. arbor, boom: 
boompje. 

arbutifolius,a,Mm, - v a n Arbutus, plantengesl. (Eri
caceae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
van een Arbutus. 

Â r b u t u s L., - oude Lat. plantennaam van onbeken
de afkomst en beteekenis. 

Arcangel i s ia B E C C , - genoemd naar Giovanni Ar-
cangeli (1840, Florence; 1921, Pisa), eerst leeraar 
aan de technische school te Livorno, sedert 1879 
hoogleeraar in de plantkunde te Turijn, sinds 
1881 hoogleeraar te Pisa en directeur van den bot. 
tuin aldaar, welken hij tot grooten bloei bracht. 
Hij schreef vele publicaties op anatomisch, phy-
siol., teratol. en systematisch gebied, waaronder 
een goede, beknopte flora van Italië. Beccari (zie 
beccariänus), de auteur van het gesl., getuigde in 
1877 van hem: „zijn onderzoekingen o ver de voort-
, .plantingsorganen der Cryptogamen hebben hem 
, ,doen kennen als een der nauwgezetste en scherp
z innigs te Ital. plantkundigen." 

arcaniflórus,a,tttn, - van Lat. arcänus, verborgen; 
f los (flöris), bloem: met verborgen bloemen. 

rArcâula RAFIN., - in Nepal gebruikelijke planten-
t a r c a u l a , - naam (arkaula). 
A r c e u t h ó b l u m BIEB., - van Gr. arkeuthos, jenever

bes, Junipërus; bïos, leven (znw.).of bioun, leven 
(ww.): op Junipërus levend (parasiteerend) gesl. 
Het gesl. leeft echter ook op andere naald-
boomen. 

archangélicus.a.ttm, - van Lat. archangllus (Gr. ar-
changëlos; van archein, heerschen; angelos, engel), 
heerscher over engelen, hoofdman over engelen, 
aartsengel: van een aartsengel afkomstig. - Vol
gens een oude legende zou de aartsengel Raphaël 
den mensch bekend gemaakt hebben met de ge
neeskrachtige eigenschappen van Angelica - L, 
welke in de Middeleeuwen o.a. gebezigd werd als 
geneesmiddel tegen de haastige ziekte, d.i. de pest. 
Zie voorts Angelica. 

a r c h é r i , - 2e nv. van Archêrus, latinizeering van 
Archer: van Archer, genoemd naar Archer. Hibis
cus - Wats, werd in 1896 genoemd naar den geeste
lijke S. Archer op Barbados, die de plant aan den 
bot. tuin van Kew gezonden had. 

Arch idéndron F. V. M., - van Gr. archein, voor
gaan, de eerste zijn; dendron, boom: voornaamste 
boom (van N.-Australië). 

Archontophóén ix н. WENDL. et DRUDE, - van Gr. 
archôn (archontos) (van archein, voorgaan, de eer
ste zijn, heerschen), voorganger, heerscher; Phoe
nix, plantengesl. (Palmae): op een Phoenix gelij
kende, hooge en fraaie palm. 

Archy taéa MART., - genoemd naar Archytas, be
roemd wijsgeer van omstreeks 400 v. Chr., geboren 
te Tarente (Z.-Italië), vriend van Plato en redder 
van diens leven, „toonbeeld van wijsheid, zelfbe-
heersching, zachtmoedigheid en weldadigheid." 

a r c t a , - zie arctus. 
àrcticus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. arktikos (van 

arktos, beer, berin, bij uitbreiding: de plaats, waar 
zich de sterrenbeelden hai arktoi, de berinnen, door 
ons de Groote en de Kleine Beer genoemd, bevin
den, dus het noorden), noordelijk; bij uitbreiding: 
ten N. van den noordpoolcirkel groeiend. 

arctioideu5,a,um, - van Arctium, plantengesl. (Com-
posïtae), klis, klit; idëus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: klitachtig. 

A r c t i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam arktion. De naam wordt wel afgeleid van 
Gr. arktos, beer (roofdier), en zou, als deze aflei
ding juist is, zinspelen op de ruige hoofdjes. 

Arc tos tâphylos ADANS., - van Gr. arktos. beer; sta-
phülê, druif: berendruif, dwz. plant met door beren 
gegeten wordende, druifachtige bessen. 

Arc tó t l s L., - van Gr. arktos, beer (roofdier); ous 
(ôtos), oor: berenoor. Waarop de naam zinspeelt, is 
niet duidelijk. 

a r c t u m , - zie arctus. 
arcturus,a,um, - van Gr. arktos, beer (roofdier) ; oura 

staart: berenstaart. 
arctus,a,utn, - (Lat.) gedrongen. 
arcuatus.a.um, - v a n Lat. arcus, boog: boogvormig. 
Arcu lus v. TiEGH., - verkleinw. van Lat. arcus, 

boog: kleine boog; ringvormig kussen. De top van 
het vruchtbeginsel draagt een ringvormig kussen, 
in welks midden de stijl is ingeplant. 

a r d e n s , - van Lat. ardëre, branden: brandend, met 
brandbaren bezet. 

Ard i s i a sw., - van Gr. ar dis, pijlspits. De naam zin
speelt op den vorm der helmknoppen. 

a rd i s io ides , - van Ardisia, plantengesl. (Myrsina-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Ardisïa-achtig. 
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ardjunénsts.ts.e, - afkomstig van den Ardjoeno (vul
kaan in O.-Java) of daar het eerst gevonden. 

a rdó in i , - 2e nv. van Ardoinus, Latinizeering van 
Ardoino: van Ardoino, gevonden door Ardoino,ge
noemd naar Ardoino. - Cytïsus - Fourn. 'S ge
noemd naar den ontdekker der plant, H. Ardoino 
(1819, Mentone; 1874, Mentone), schrijver van 
een flora der Zee-Alpen. 

ardosfactts,a,um, - (Nieuwlat.) van Fr. ardaise, 
lei: leikleurig. 

arduennénsï's.ts.e, - van Lat. Arduenna, de Arden
nen, gebergte in Z.O.-België: afkomstig uit de Ar
dennen of daar het eerst gevonden. 

Ardu ina MILL., - genoemd naar P. Arduino (1728, 
Caprino di Verona, O. van het Lago di Garda; 
1805, Padua), eerst tuinman van den bot. tuin van 
Padua, later hortulanus en vervolgens onderdirec
teur dier instelling, in 1763 benoemd to t hooglee
raar in de landbouwkunde te Padua, stichter (1776) 
en directeur van een tuin voor landbouwgewassen 
aldaar, correspondent van Linnaeus (zie Linnaea), 
wiens nomenclatuur hij in Italië invoerde, schrij
ver van een aantal bot. en landbouwkundige pu
blicaties. 

a rdu in i , - 2e nv. van Arduinus, Latinizeering van 
Arduino: van Arduino, genoemd naar Àrduino. — 
Sorghum - Jacq. is genoemd naar P. Arduino (zie 
Arduina). 

Aréca L., - Portug. plantennaam, welke verbasterd 
zou zijn uit adike oiadake, Engelschind, naam voor 
denzelfden palm. 

arecinws.a,«»!, - van Aréca, plantengesl. (Palmae): 
Arêca-achtig. 

Aregél ia O.K., - genoemd naar a Regelïo, dwz., in ge-
latinizeerden vorm, (E. A.) von Regel (1815, Gotha; 
1892, St.-Petersburg, het tegenwoordige Lenin
grad), van 1842-55 directeur van den bot. tuin van 
Zürich, sinds 1855 directeur van den Keizerlijken 
bot. tuin te St.-Petersburg, dien hij tot grooten 
bloei bracht, goed kenner der flora van Centraal-
Azië, schrijver van vele bot. publicaties (o.a. een 
monographie van het gesl. Allium), stichter van 
het tijdschrift Gartenflora. 

A r e n a r i a L., - van Lat. arena, zand. Verscheidene 
soorten van het gesl. groeien op zandgrond. 

a r e n a r i a , - zie arenarius. 
a rena r io ides , - van Arenaria, plantengesl. (Caryo-

phyllacëae) of van den soortnaam arenarius (zie 
aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: 
1. Arenarïa-achtig. 
2. op de soort arenarius gelijkend. 

arenarius ,a,um, - van Lat. arena, zand: op zand
grond groeiend, zand-. 

Arénga LABiLL., - Latinizeering van den Mal. plan
tennaam arèng. 

arenicola , - van Lat. arena, zand; cölëre, wonen, be
wonen: op zand wonende, d.i. op zandgrond groei
ende plant. 

arenicol«s,a,«m, - van Lat. arena, zand; cölire, wo
nen, bewonen: op zand wonend, op zandgrond 
groeiend. 

arenósus,a,um, - van Lat. arena, zand: zanderig, 
zandig, op zandgrond groeiend, 

f areolaris,ts,e, - van Lat. areola, (als bot. term) een 
lareolàtws,a,um, - door lijnen, ribben, aderen 

of nerven omsloten figuur, maas van een adernet: 
met duidelijke areolen. 

a reschougi i , - 2e nv. van Areschougïus, Latinizee
ring van Areschoug: van Areschoug, genoemd naar 
Areschoug. - Rumex - Beek is genoemd naar Fr. 

I W. Chr. Areschoug (1830, Simrishamn, Z.O.-Zwe-
I den; 1908, Lund), van 1879-98 hoogleeraar in de 

plantkunde te Lund, kenner van Rubus en Rumex, 
schrijver van belangrijke bot. publicaties. 

Are thusaL . , - Latinizeering van Gr. Arethousa, 
naam eener schoone nimf, die om aan de ver
volging van den riviergod Alpheios (Alphëus) te 
ontkomen naar Sicilië vluchtte, waar zij door de 
godin Artemis (Diana) in een bron veranderd werd. 
De naam zinspeelt op de schoonheid en vochtige 
standplaats der eerstbeschreven soort. 

Aré t ia L., - genoemd naar Benedictus Aretius (1505, 
Petterkinden, kanton Bern, Zwitserland; 1574, 
Bern), hoogleeraar te Bern, schrijver over de 
Zwitsersche bergen en de daarop groeiende 
planten. 

a re t io ides , - van A retïa, plantengesl. (Primulacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Aretïa-achtig. 

{arfakanus,a,um, - afkomstig van het ^4f/aÄ-geberg-
arfakénsts,ù,e, - te (in het N.W. van Nieuw-

Guinea) of daar het eerst gevonden. 
ârfaki, -}2e nv. van A rfâkus, Latinizeering van/l rfak, 

dwz. het Arfak-gebergte in het N.W. van Nieuw-
Guinea : afkomstig van het Arfak-gebergte of daar 
het eerst gevonden. 

arfakianus.a.um, - afkomstig van het Arfak-ge
bergte (in het N.W. van Nieuw-Guinea) of daar 
het eerst gevonden. 

arfäkii , - 2e nv. van Arfakïus, Latinizeering van Ar-
fak, dwz. het Arfak-gebergte in het N.W. van 
Nieuw-Guinea : (afkomstig) van het Arfak-geberg
te of daar het eerst gevonden. 

ƒ A r g e m ó n e L., - Lat. transcr. van Gr. argemónê (van 
l a r g e m ó n e , - argëmon, witte vlek op het 

hoornvlies), naam eener Papâver-soort (P. argemö-
ne L.), waarvan het witte melksap als middel tegen 
dat ooglijden werd aangewend (signatuurleer). 
Het gesl. Argemöne werd zoo genoeind om ver
wantschap met Papaver argemöne uittedrukken. 

argentâceus.a.wm, - van Lat. argentum, zilver: zil
verwit, zilverglanzend. 

argentâtus,a,um, - van Lat. argentum, zilver: met 
zilver ingelegd, met zilverwitte vlekken, zilverwit, 
zilverglanzend. 

a rgéntea , - zie argentëus. 
argénteo-reticulâtus,a,«tn, - van Lat. argentëus, 

zilverwit; reticulötus, netvormig geteekend: met 
zilverwitte, netvormige teekening. 

argéntews,a,uw, - van Lat. argentum, zilver: zilve
ren, zilverwit, zilverglanzend. 

a rgen t inae , - 2e nv. van Argentina (van Sp. argento 
of Lat. argentum, zilver), het Zilverland, d.i. Ar
gentinië: Argentijnsch. 

argillâceus,a,ttm, - van Lat. argilla (verwant aan 
Gr. argos, wit), wit leem, witte klei: de kleur van 
witte klei hebbend, dofwit, geelachtig wit. 

argophyiltts,a,um, - van Gr. argos, glanzend wit; 
phullon, blad: met (glanzend) witte bladeren. 

A r g o s t é m m a WALL., - v a n G r . argos, (glanzend) wit: 
stemma, krans. De naam zinspeelt op de helderwit-
te bloemen, welke bij sommige soorten in grooten 
getale bijeenstaan en dan soms een soort krans 
vormen. 

a r g u e n s , - van Lat. arguëre, beschuldigen, berispen: 
beschuldigend, berispend. Waarom deze naam voor 
een Themëda-soort gekozen werd, blijkt uit het 
volgende citaat uit Rumphius (Herbarium Am-
boinense VI, 16). „By de Ternatanen is een kin-
„derlyk dog gemeen" (d.i. algemeen) „gebruik. 
„Want als iemant eenen anderen . . . wil beschul-
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„digen of verwyten, dat men om des anderen wil 
,,eenig verdriet, droefheid of zwarigheid moet uit-
,,staan, zoo zenden ze hem een geschenkje met de 
„stekende aairen van dit gewas bewonden." 

a rgu t a , - zie argütus. 
ar&ut&tus,a,um, - van Lat. argutäri, duidelijk waar

neembaar zijn: duidehjk waarneembaar. Het woord 
wordt zonderlingerwijze door botanici vaak gebe
zigd in de beteekenis van soherp, spits toegespitst. 

a rgu t idens , - van Lat. argütus, duidelijk, door bo
tanici vaak gebezigd in de beteekenis van scherp; 
dens, tand: duidelijk getand, scherp getand. 

argutus.a.um, - (Lat.) duidelijk waarneembaar.door 
botanici vaak gebezigd in de beteekenis van scherp 
(gezaagd). 

argyrâcews.a.wm, - van Gr. argüros, zilver: zilver
wit, zilverglanzend. 

argyréétts,a,ttm, - Lat. transcr. van Gr. argureios 
(van argüros, zilver), zilveren, zilverwit, zilver-
glanzend. 

argyrâtws.a.Mw, - van Gr. argüros, zilver: zilverwit, 
zilverglanzend. 

a rgy rea , - zie argyrêus. 
Argyré ia LOUR., - van Gr. argureios (van argüros, 

zilver), zilveren, zilverwit: zilverwitte plant. De 
naam zinspeelt op de kleur der bladonderzijde bij 
de eerstbeschreven soort. 

a rgy réscens , - van Nieuwlat. argyrescëre (van Gr. 
argüros, zilver), zilverkleurig worden: eenigszins 
zilverkleurig, zilverachtig. 

arg^rews,a,ttm, - Lat. transcr. van Gr. argurêos (van 
argüros, zilver), zilveren, zilverwit, zilverkleurig, 
zilverglanzend. 

a rgyr i t e s , - van Gr. argüros, zilver: met zilverwitte 
vlekken of strepen. 

A r g y r o c a l y m m a SCHUM. et LAUT., - van Gr. argü
ros, zilver; kalumma, bedekking, omhulsel. De 
naam zinspeelt op de zilverwitte beharing. 

Argyroca lymna , - foutief voor Argyrocalymma. 
argyróca lyx , - v a n Gr. argüros, zilver; kälux, kelk: 

met zilverwitten of zilverwit behaarden kelk. 
argyrocârpws,a,w»w, - van Gr. argüros, zilver; kar-

pos, vrucht: met zilverwitte vruchten. 
A rg y rodénd ron KLOTZSCH, - van Gr. argüros, zil

ver; dendron, boom: zilverboom. De naam zin
speelt op de van onder zilverwitte bladeren. 

a rgyroglóchin , - van Gr. argüros, zilver; glóchin, 
spits: met zilverwitte spitsen, zilverpuntig, bij uit
breiding: met zilverwitte kafjes. 

a rgyró lep i s , - v a n Gr. argüros, zilver; lëpis, schub: 
met zilverwitte schubben, zilverbeschubd. 

a r g y r o n é u r a , - zie argyroneurus. 

{a r g y r o n é u r os,os,on, - van Gr. argüros, zilver; neu-
ar&yronéurus,a,um, - ron, nerf: met zilver

witte nerven, zilvernervig. 
argyrophylltts,a,urn, - v a n Gr. argüros, zilver; phul-

lon, blad: met zilverwitte bladeren, zilverbladig. 
a r g y r o p u s , - van Gr. argüros, zilver; pous, voet, 

steel: met zilverwitten voet, zilvervoetig, met zil
verwitten steel, met zilverwitten wortelstok (als 
voet der plant beschouwd). 

Argy ró rch i s BL., - van Gr. argüros, zilver; Orchis, 
gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchida-
cëae: orchidacëa met langs de randen en langs de 
nerven zilverwit gekleurde bladeren. 

argyrostachyus.a.um, - v a n Gr. argüros, zilver; stä-
chus, aar: met zilverwitte aren, zilverarig. 

argyro8tictMs,a,Mw, - van Gr. argüros, zilver; stik-
tos, gestippeld: met zilverwitte stippels. 

a r g y r o s t i g m a , - van Gr. argüros, zilver; stigma, 
puntje, stippel: met zilverwitte stippels. 

argyrotâéniMS.a.Mw, - van Gr. argüros, zilver; 
tainta, lint, band : met een of meer zilverkleurige 
banden of strepen. 

argyrótrichus.a.Mw, - van Gr. argüros, zilver; thrtx 
(trïchos), haar: met zilverwitte haren. 

г Ar i a A.p.DC, - oude Gr. naam van een boom, welks 
l â r i a , - identiteit niet vast staat. 
a r i adna , - Ariadna, dochter van Minos, koning van 

Creta, en diens gemalin Pasiphaë, ontbrandde in 
liefde voor den Atheenschen prins Theseus, toen 
deze de 7 jongelingen en 7 jonge maagden kwam 
leveren, welke eens in de 9 jaren door de Atheners 
als offer gebracht moesten worden aan den door 
een stier bij Pasiphaë verwekten Minotaur us, een 
monster van menschelijke gedaante, doch met een 
stierenkop, dat in den door Daedalus op Creta ge
bouwden doolhof huisde. Ariadna schonk Theseus 
een kluwen garen, waarvan hij één einde bij den 
ingang van den doolhof bevestigde en dat hij af
rolde, tot hij het monster gevonden had, dat door 
hem werd gedood, waarna het hem gemakkelijk 
viel den uitgang terugtevinden. Hij voerde de ge
redde Atheners terug naar hun vaderstad en 
schaakte bij die gelegenheid Ariadna, welke hij 
later achterliet op het eiland Naxos ( ± 25^,° 
O.L.; 37° N.B.). Daar vond haar de god Dionysus, 
die haar ten huwelijk nam. Op de bruiloft schon
ken de goden haar een gouden krans, welke na 
haar dood als sterrenbeeld aan den hemel werd 
opgenomen. Op die sterren zinspeelt de soortnaam 
van Hoya ariadna Decsne, welke een groote, ster-
vormige bloemkroon bezit. 

ariaefóliws.a.Mm, - zie ariifolïus. 
âr ida , - zie arïdus. 
A r i d a r u m RIDL., - van Lat. aridus, dor, droog; 

Arum, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Aracëae: Arac^a van dor terrein. 

ar id icola , - van Lat arïdus, dor, droog; colère, 
wonen, bewonen: op dorre plaatsen groeiende 
plant, op dor terrein groeiende plant. 

aridicolws,fl,w»w, - van Lat. aridus, dor, droog; co
lère, wonen, bewonen: op dorre plaatsen wonend, 
op dor terrein groeiend. 

àridus,a.um, - (Lat.) dor, droog. 
â r i e l , - (Hebr.) Leeuw Gods (persoonsnaam, zie Ezra 

VIII , 16) . - Bij Shakespeare een luchtgeest, die van 
zich zelven verklaart (The Tempest, Act V, 93,94) : 
Merrily, merrily shall I live now 
Under the blossom that hangs on the bough. 
(Vroolijk, vroolijk zal ik nu wonen onder de bloe
men, die aan de zware takken hangen). 
Bij Bulbophyllum - Ridl. zinspeelt de soortnaam 
op de epiphytische levenswijze der plant. 

ä r i es , - (Lat.) ram: op een ram of eenig deel van 
dit dier, zijn hoornen bv., gelijkend. 

arietinus,a,um, — van Lat. arïes (ariêtis), ram:, in 
een of ander opzicht op eenig deel van een ram, 
zijn kop bv., gelijkend. Dodoens [Cruydeboeck, 2e 
druk, (1563), 409] beschrijft de zaden van Cicer 
arietïnum L. als „cantich, ghehoeckt en schier ghe-
„lijck een weeren hoofdeken." Weer of weder is een 
thans weinig gebruikelijk woord voor ram. Vgl. 
D. Widder, Eng. wether, Zw. vädur. 

arlfölius,a,um, - van Arum, plantengesl. (Aracëae), 
aronskelk; Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
van een Arum. 

ariifólius,а,и»г, - van aria, soortnaam van een Sor-
bus; Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
Sorbus aria Crantz. 

A r i s â é m a MART., - van Arum, gesl., dat als type 
geldt van de fam. der Aracëa; Gr. haima, bloed -
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Aracëa met (althans bij sommige soorten) rood ge
vlekte kolf scheeden. 

A r i s t a r i a JUNGH., - van Lat. arista, kafnaald. Gras 
met lange naalden. 

ari&tàtus.a,um, - van Lat. arista, kafnaald: genaaid. 
Ar i s t i da L., - oude Lat. plantennaam, afgeleid van 

arista, vischgraat, kafnaald. Bij de Oude Romeinen 
was aristida een gras, dat, op het voorhoofd of op 
den bovenarm gebonden, geacht werd het vermogen 
te bezitten vischgraten en splinters uit het lichaam 
te verwijderen. Hetzelfde gras werd ook wel Holcus 
(zie aldaar) genoemd. De naam is door Linnaeus 
(zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl., dat genaaide aartjes bezit. 

a r i s t ido ides , - van Aristida, plantengesl.; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aristïda-
achtig. 

rar is t i fer , a r i s t i fe ra , a r i s t i f e rum, - van Lat. aris-
laristiferws,a,w»i, - ta, (kaf)naald; ferre, dra

gen: een of meer naalden dragend, genaaid, met 
naaldvormige schutbladen; met in een naald 
eindigende bladeren. 

aristifóliws,a,wm, - van Lat. arista, (kaf)naald; fo
lium, blad: met genaaide bladeren; met naaldvor
mige bladeren. 

arist i labris, is ,e, — van Lat. arista, (kaf)naald; lä-
brum, lip: met genaaide lip. 

Ar is to lóchia L., - van Gr. aristos, zeer goed; lochia, 
baring, geboorte: plant, welke een voorspoedige 
bevalling bevordert. Een Aristolochïa-soort werd 
vroeger aangewend als middel ter uitdrijving der 
nageboorte en tot bevordering der kraamzuivering. 

Ar is to lochiâceae , — plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Aristolóchia geldt. 

/Ar i s to t e l éa LOUR., - genoemd naar Aristoteles (384 
la r i s to tè léa , - v. Chr., Stageira, Chalkidïkê; 

322 v. Chr., Chalkis, Euboia), beroemd wijsgeer 
en natuurkenner, schrijver over planten. 

aristulâtM5,a,um, - van Lat. aristüla (verkleinw. 
van arista, kafnaald), kafnaaldje: een naaldje 
dragend, kort genaaid. 

&Tvzè\us,a,um, - Lat. transcr. van Gr. arizêlos, zeer 
kenbaar, gemakkelijk waartenemen, opvallend. 

arizónicus.a.um, - afkomstig van Arizona (een der 
Vereenigde Staten van N.-Amerika; centrum op 
±112° W.L.; ±34° N.B.) of daar het eerst ge
vonden, Arizonisch. 

â r juna , - Engelschind, boomnaam. 
a r m â n d i i , - 2e ην. van Armandius, Latinizeering 

van Armand: van Armand, gevonden door Ar
mand, genoemd naar Armand. - Pinus - Franch. 
is genoemd naar Armand David (1826, Espelette 
bij Bayonne; 1900, Parijs), missionaris, in 1862 
naar China gezonden om als onderwijzer aan een 
missieschool te Ре-king werkzaam te zijn. Terstond 
na zijn aankomst begon hij de omstreken van Pe
king in zeer wijden kring te doorvorschen: de vlak
te bleek geheel in cultuur gebracht te zijn, de om
liggende bergen leverden zeer rijke bot. en zool. 
oogsten. Hij bestudeerde de geologie, mineralogie, 
botanie en zoölogie van het land en zond groote 
verzamelingen uit het gebied van elk dier weten
schappen naar Parijs. Het gelukte hem eenige 
exemplaren eener in het wild uitgestorven herten
soort (Elaphurus davidiänus E.Milne-Edw.), alleen 
bekend van een kudde 1) , we.lke in het keizerlijk 

1) In 1900 werd deze kudde bijna geheel uitgeroeid door ter 
plaatse gekampeerde D. soldaten; de weinige gespaarde dieren 
kwamen door gebrek aan voedsel en verzorging om. In het die
renpark van den hertog van Bedford te Woburn (N. W.van Londen) 
leefden in 1930 echter nog 150 nakomelingen der door David 
voor algeheele uitroeing bewaarde diersoort. 

park bij Jehol (N.O. van Ре-king) gehouden werd, 
levend naar Frankrijk overtebrengen. David's ver
zamelingen werden van zoo groot belang voor de 
wetenschap geacht, dat hij in de gelegenheid werd 
gesteld zich geheel aan zijn natuurhistorische na-
sporingen te wijden. Hij maakte daarop drie groote 
reizen, alle geheel te voet, waarop hij ijverig ver
zamelde en van dag tot dag alle merkwaardighe
den op alle gebied opteekende. Zijn eerste reis 
(1866), van 9^2 maand, ging door Z.-Mongolië, 
een toen aan Europeanen geheel, aan geletterde 
Chineezen schier onbekend gebied. De tweede reis 
(1868-70), waarop hij ongeveer 20000 K.M. afleg
de, ging door Centraal-Azië naar Sze-Tsjoean (zie 
szechuanicus) ; op dien tocht, waarop hij drie malen 
zeer ernstig ziek werd, bleef hij ongeveer 9 maan
den te Mu-pin (zie moupinensis), waar hij zeer 
rijke en belangrijke verzamelingen bijeenbracht. 
Na zijn terugkeer te Ре-king vertrok hij in het 
laatst van 1870 tot herstel zijner gezondheid naar 
Europa. In 1872 was hij in China terug en onder
nam hij zijn derde, 3200 K.M. lange reis, nu door 
de provincies Schansi, Schensi, Hoepé, Kiangsi en 
Tsjekiang. Ook nu werd hij onderweg zwaar ziek. 
Toen hij in 1874 Sjanghai bereikt 'iad> keerde hij 
datzelfde jaar, en nu voor goed, naar Europa terug. 
- Te Ре-king had hij een museum gesticht, dat 800 
vogels, verscheidene fraaie zoogdieren, ongeveer 
3000 insekten, een rijk herbarium en talrijke geolo
gische specimina bevatte. In 1885 werd dit museum 
overgedragen aan China, met het gevolg, dat de 
fraaie verzamelingen spoedig verdwenen waren. - In 
het geheel heeft hij ongeveer 3500 soorten planten 
verzameld, waarvan echter een aanzienlijk deel 
door allerlei ongevallen verloren is gegaan; onge
veer 2000 soorten zijn overgebleven, waaronder 
60 nieuwe Gentiäna's, ruim 50 nieuwe Rhododen
drons en meer dan 40 nieuwe Primula's. Ook zijn 
zool. en andere verzamelingen zijn zeer belangrijk. 
Hij is de ontdekker van tal van nieuwe diersoorten. 
Hij schreef een groot aantal wetensch. publicaties; 
doordat deze te Parijs buiten zijn toezicht werden 
gedrukt, zijn er vele onnauwkeurigheden in geslo
pen, waarover hij zich - en terecht - zeer ergerde. -
De Chineezen beschouwden hem als een spion, als 
een dwaas, als een soort slaaf, als hoogstens een 
leeglooper, die niet beter wist te doen, dan dieren 
achterna te loopen, planten uit den grond te trek
ken en steenen stuk te slaan; voor zijn collega's 
missionarissen was hij een voorwerp van medelij
denden spot; de wetensch. wereld echter eert zijn 
nagedachtenis als die van voortreffelijksten na
tuuronderzoeker, die in China heeft gewerkt. 

armat«s,a ,um, - van Lat. armâre [van arma, wape
nen (znw., mv.)], wapenen (ww.): gewapend, dwz. 
doornen, stekels, nerfspitsjes, kafnaalden of brand
baren dragend. 

a r m é n a , - zie armënus. 
гArmen iaca MILL. - van Lat. Armenia, Armenië 
l a r m e n i a c a , (znw), - (landschap aan de Eu-

phraat): uit Armenië afkomstige plant; abrikoos. 
a r m e n ia CMS, а, мж, - 1. (Bulbophyllum - J.J.S.; -

Eria - J.J.S.), - van Lat. armeniaca, abrikoos: 
abrikoosachtig, abrikooskleurig, naar abrikozen 
riekend. 
2. van Lat. Armenia, Armenië (landschap aan de 
Euphraat): uit Armenië afkomstig of daar het 
eerst gevonden, Armeniaansch. 

arménus.a.um, - van Lat. A rmenïa, Armenië, land
schap aan de Euphraat: afkomstig uit Armenië of 
daar het eerst gevonden, Armeniaansch. 
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/Armeria WILLD., - van Keltisch ar of are, nabij; 
tarméria , - mor, zee: nabij de zee groeiende 

plant (Vgl. Armoracïa).- De eerstbeschrevensoort, 
A. maritima Willd., groeit nabij de zee. Als soort
naam gebezigd om overeenkomst in eenigerlei op
zicht met het gesl. Armeria uittedrukken, of om
dat de zóó genoemde plant vroeger tot het gesl. 
Armeria gerekend werd. 

Armeriâstrum JAUB. et SPACH, - van Armeria, 
plantengesl. (Plumbaginacëae) ; astrum, uitgang 
met kleineerende beteekenis : onechte Armeria, op 
Armeria gelijkende plant. - Zie voorts alsinastrutn. 

armerioides, - van Armeria, plantengesl. (Plum
baginacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Armeria-achtig. 

iârmiger, armigera, armigerum, - van Lat. arma, 
*armigerws,a,um, - wapenen (znw., mv.); 

gërëre, dragen: wapenen dragend, gewapend. 
armillâtus,a,um, - van Lat. armilla, een uit aaneen-

gehechte, breede stukken bestaande armband; 
breede, ijzeren ring: iets dragend, dat aan een 
dusdanigen armband of ring doet denken. 

ârmiti , - 2e nv. van Armitus, Latinizeering van Ar
mit: gevonden door Armit, genoemd naar Armit. -
Ficus - King werd in 1887 genoemd naar W. E. Ar
mit (?, ?; 1886 of '87, ?), kapitein der bereden po
litie te Georgetown (Queensland), die N.-Queens
land en Nieuw-Guinea bereisde, schrijver van Eth
nological Notes of Papua. - King (zie kingi) noem
de een Ficus-soort naar hem, omdat hij in 1883 
leider was geweest der door een Australisch dag
blad, The Melbourne Argus, uitgeruste expeditie, 
welke ten doel had het oostelijke schiereiland van 
Nieuw-Guinea in O.N.O. richting van Port Mores
by tot Dyke Acland-baai te doorkruisen, doch, 
door ziekte geteisterd, met verlies van een harer 
leden onverrichter zake naar Queensland moest te-
rugkeeren. 

Armódorum в RED A , - van Gr. harmos, gewricht; 
döros, zak. De lip is aan den zakvormigen voet met 
de stempelzuil geleed. De spelling Harmodörum 
zou beter geweest zijn. 

ƒ Armorâcia G.M.SCH., - oude Lat. naam van den mie-
larmorâcia, - rikswortel (Cochlearia armo-

racïa L. = Armoracïa lapathifolïa Gilib.). Het 
woord is afgeleid van Keltisch ar of are, nabij; 
mor, zee, en beteekent: nabij de zee groeiende 
plant. Vgl. Armeria. 

armoracioides, - van A rmoracïa, plantengesl. (Cru-
cifêrae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Armoracïa-achtig. 

Arnébia FORSK., - Latinizeering van het laatste deel 
van den Arab, plantennaam sagarei el arneb. 

arnhémictts,a,«m (Thunbergïa - F.v.M.), - afkom
stig van het schiereiland Arnhemsland (in het N. 
van Australië tusschen 130 en 137° O.L.) of daar 
het eerst gevonden. Het schiereiland is waarschijn
lijk genoemd naar het jacht Arnhem. - In 1623 
werd aan Jan Carstensz (zie carstenszensis) door 
den gouverneur van Amboina, Herman van Speult, 
opgedragen met de schepen Pera en Arnhem het 
onbekende zuidland te ontdekken. Hij bereikte de 
O.kust van de Golf van Carpentaria. Het jacht 
Arnhem, waarvan schipper en stuurman steeds 
weinig lust en ijver voor deze reis hadden betoond, 
liet de Pera, waarop Carstensz zich bevond, den 
27sten April op 16 Vi" Z.B. eensklaps in den steek 
,,met voordacht en opgezette malitieusheit." Den 
15den Mei werd het vaartuig, dat den vorigen dag 
zijn roer had verloren, dicht bij Banda ontdekt en 
daarheen gesleept. - Van deze terugreis van de Arn

hem is verder zoo goed als niets bekend. Het jour
naal schijnt verloren gegaan te zijn. De Pera onder 
Carstensz onderzocht verder de O.kust van de 
Golf van Carpentaria en keerde vervolgens via de 
Kei-eilanden naar Ambon terug. - Het is dus vol
gens Mr. L. C. D. van Dijk (Twee Togten naar de 
Golf van Carpentaria) niet duidelijk, waarom de 
W.kust van de Golf van Carpentaria den naam van 
Arnhemsland heeft gekregen: die kust werd, naar 
het schijnt, volstrekt niet bezocht, zelfs niet ge
zien. - Hoe het ook zij, de naam Arnhemsland is 
in dezen tijd ontstaan en de waarschijnlijkheid is 
dus groot, dat hij ontleend is aan dien van het 
schip Arnhem (Mededeeling van den archivaris 
van het Molukken-Instituut). 

Arnica L., - afleiding en beteekenis onbekend. 
arnóldi, - 2e nv. van Arnoldus, Latinizeering van 

Arnold: van Arnold, gevonden door Arnold, ge
noemd naar Arnold. - Rafflesïa - R.Br. is genoemd 
naar J. Arnold (1782, Beccles, Z.O. van Norwich; 
1818, Padang), in 1808'benoemd tot scheepsarts 
bij de Eng. marine; in 1815 arts op de Northhamp
ton, welke een lading vr. veroordeelden vervoerde 
naar de strafkolonie Botany Bay (Z. van het te
genwoordige Sydney), waar hij een verzameling 
insecten bijeenbracht. Op de terugreis via Batavia 
en Straat Soenda verbrandden echter schip en ver
zameling. In 1816 was Arnold in Engeland terug; 
in 1818 werd hij aangesteld tot naturalist bij Raf
fles (zie Rafflesïa), toen luitenant-gouverneur van 
Benkoelen. Op den tweeden tocht, dien hij in die 
functie maakte, ontdekte hij de naar Raffles en 
hem genoemde plant. Kort daarop overleed hij, 
een verzameling planten, schelpen en fossielen na
latend. 

ArnóldiaBL.,-genoemdnaar J. Arnold (zie arnóldi). 
arnoldianws.a.wm, - 1. (Angraecum - De Wildem. ; -

Musa - De Wildem.), - in 1906,genoemd naar Ni
colas Joseph Arnold (1860, Petit-Rechain, O. van 
Luik, België; x ), in 1884 in dienst getreden bij de 
administratie van den Congostaat, in 1901 benoemd 
tot directeur van financiën van dien staat, in 1904 
tot directeur-generaal, in 1911 tot secretaris-gene
raal van het Belgische Ministerie van Koloniën, in 
1926 gepensionneerd met den rang van Admini
strateur Général Honoraire des Colonies. Hij be
toonde zich steeds een ijverig bevorderaar van het 
wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied 
van plant- en landbouwkunde) van den Congostaat 
en maakte, door het toekennen of doen toekennen 
van subsidies, de uitgave van wetensch. publica
ties mogelijk. 
2. (Crataegus - Sarg.), - het eerst in het Arnold-
arboretum te Boston, U.S.A., gevonden. 

Arnóseris GAERTN., - van het in den nominatief 
ongebruikelijke Gr. aren {arnos), lam, jong schaap; 
sëris, salade: lamssalade, lammert]essla. 

arnottianws.a.wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar G. A. Walker Arnott (1799, Edin
burgh; 1868, Glasgow), rechtsgeleerde-plantkun-
dige, sinds 184J5 hoogleeraar in de plantkunde te 
Glasgow, schrijver van eenige bot. publicaties, 
waaronder te zamen met Wight (zie Wightia) een 
Prodrömus Florae Peninsülae Indïae Orientälis 
(Voorlooper eener Flora van Voor-Indië). 

Aromadéndron BL., - van Gr. aroma, specerij; den-
dron, boom: boom met specèrijachtig riekende 
bloemen. 

aromaticus.a.Mm, - Lat. transcr. van Gr. aromatïkos 
(van aroma, geurig kruid, specerij), geurig, spece
rijachtig riekend, aromatisch. 
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ƒ Arónla PERS., - Latinizeering van Gr. arônia, naam 
t a r ó n i a , - eener mispelachtige vrucht. 
A r r a b i d à é a A . P . D C , - genoemd naar Antonio da Ar-

rabida, omstreeks 1827 bisschop van Anemurium 
I.P.I., biechtvader van den Braz. keizer Dom Pe
dro I (1822-31), uitgever van den tekst en dé daar
bij behoorende platen der Flora Fluminensis van 
Vellozo (zie Vellozia). 

arréctus.a.tttn, - van Lat. arrigëre, oprichten: opge
richt. 

A r r h e n â t h e r u m P.B., - van Gr. arrhên (arrhënos), 
mannelijk; athêr (athêros), (kaf)naald. - De onder
ste bloem van het aartje is <$; haar onderste kaf je 
(g,) draagt een lange naald. 

a r rhén i i , - 2e nv. van Arrhenïus: van Arrhenïus, 
gevonden door Arrhenius, genoemd naar Arrhe
nïus. - Rubus - J. Lange is genoemd naar J. P. Ar
rhenius (1811, Jareda in Smâland, Zweden; 1889, 
Järeda), schrijver eener in 1839 verschenen ver
handeling over de Zw. bramen. 

arrhizus,a,um, — Lat. transcr. van Gr. arrhizos (van 
a, ontk. voorv.; rhiza, wortel), zonder wortels, 
wortelloos. 

A r r h o s t ó x y l u m MART., - van Gr. arrhóstos, krach
teloos, zwak; xulon, hout, boom : plant met zwakke 
stengels. 

a r r i éns i i , - 2e nv. van Arriensius, Latinizeering van 
Arriëns: van Arriëns, genoemd naar Arriëns. - Se-
meiocardïum - Z.M. is genoemd naar N. A. Th Ar
riëns (1819, Velp; 1870, in de Ind. wateren, aan 
boord van het S.S. Padang Packet), na 1840 vele 
jaren werkzaam als controleur bij de Landelijke 
Inkomsten en Cultures te Kediri, in het begin van 
de tweede helft der 19de eeuw resident van Ma-
doera, waar hij Zollinger (zie zollingêri) van dienst 
was bij diens bezoek aan het eiland in 1858, laat
stelijk gouverneur van Sumatra's W.kust, vriend 
van natuurstudie. 

â r r i g e n s , - van Lat. arrigëre, oprichten: oprichtend, 
opgericht, omhoogstekend. 

a r r ö p h u l a , - Latinizeering van arrophul, Nepal-
schen volksnaam der plant. 

arróvicws.a.mn, - afkomstig van den „Archipel des 
,,Arrou", dwz. van de Λ roe-eilanden (134-135° O. L.; 
5-7° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

arsoànus,a,um, - afkomstig van A rso in Ned. Nieuw-
Guinea of daar het eerst gevonden. 

a r t a , — zie artus. 
A r t à b o t r y s R.BR., - van Gr. artân, ophangen; bö-

trus, druif. - De aan druiven herinnerende bessen 
zijn bevestigd aan een haakvormig takje, waar
mede zij, als het ware, zijn opgehangen. 

A r t a n é m a D. DON, - van Gr. artân, ophangen, aan
hangen; nênta, draad. - De beide voorste meel-
draden dragen aan den voet een aanhangsel. 

A r t à n t h e MIQ., - van Gr. artuein, samenvoegen, 
dicht aaneen doen sluiten; anthê, bloem. - De 
naam zinspeelt op de zeer dichtbloemige katjes. 

Ar t emi s i a L. - „Artemisia heet hueren naem naer 
,,Artemisia Coninginne van Halicarnasso huys-
„vrouwe van Mausölus" (f 352 v. Chr.) „Co-
„ninck van Carien, die dit cruyt vercosen heeft 
„ende met hueren naem Artemisia ghenaemt, dat 
„te voren parthënis, dat es Virginâlis en Maegh-
„den cruyt ghenoemt was. Som andere zeggen dat 
„Artemisia ghenaemt es naer die Goddinne Diana 
, ,die Artemis oock gheheeten wordt, ende dat om-
„dat dit cruyt seer sonderlinghe voor der vrouwen 
„ghebreken es, daer die Heydenisse Dianam over-
,.ste ende Goddinne af ghemaeckt heeft" [Dodoens 
Cruydeboeck, 2de druk (1563), 15]. - Van oude 

tijden her is Artemisia vulgaris L. hoog geschat 
als ëmmenagögon (maandstonden bevorderend 
middel). 

a r t emi s i ae , - 2e nv. van Artemisia, plantengesl. 
(Composïtae) : van (de gedaante eener) Artemisia, 
op een Artemisia gelijkend (in bladvorm bv.), 
Artemisïa-achtig. 

artemisiaefóliu5,a,um, - zie artemisiifolius. 
artemisiiflórus.a.mn, - van Artemisia, plantengesl. 

(Composïtae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloe
men als die eener Artemisia. 

artemisiifolius,а,иж, - van Artemisia, plantengesl. 
(Composïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Artemisia. 

a r t emis io ides , - van Artemisia, plantengesl. (Com
posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Artemisïa-achtig. 

Arthràxonp.B. , -van Gr. arthron, gewricht, geleding; 
axon, as. De naam zinspeelt op de gelede aarspil. 

A r t h r o c n é m u m MOQ. - T A N D . , - v a n Gr. arthron, ge
leding; knêmis, scheenplaat. De opvallend gelede 
stengels dragen aan den top van elk lid twee (bij 
scheenplaten vergeleken) vergroeide blaideren, wel
ke den voet van het naasthoogere lid omsluiten. 

Ar thropl ry l lum BL., - van Gr. arthron, geleding; 
phullon, blad. De bladeren zijn samengesteld en 
bezitten duidelijk gelede spillen. 

arthrópodws,a,um, - van Gr. arthron, geleding; pous 
(pödos), voet, steel: met geleden voet, met geleden 
steel. 

A r t h r ó p t e r i s J.SM., - van Gr. arthron, geleding; 
ptëris, varen. Varen, welker blaadjes met de alge-
meene bladspil zijn geleed. 

ar thropter^gii is ,a,um, - van Gr. arthron, geleding; 
pterugion [verkleinw. van pterux (pterügos), vleu
gel], (kleine) vleugel: met gelede vleugels of, bij 
varens, vinnen. 

A r t h r ó s p r i o n HASSK., - van Gr. arthron, geleding; 
osprïon, peul: plant met gelede peulen. 

Ar th ro t âx i s ENDL., - foutief voor Athrotaxis. 
arthrótrichws.a.Mm, - van Gr. arthron, geleding; 

thrix (trïchos), haar: met gelede haren bezet. 
rarticulâris.is.e, - van Lat. articulus (verkleinw. van 
tart iculât«s,a,um, - artus, lid), lid,leedje:geleed. 

A r t o c â r p u s FORST., - van Gr. artos, brood; karpos, 
vrucht: brood vrucht. Gebakken schijven der 
vrucht van Artocarpus communis Forst, worden op 
de Zuidzee-eilanden en in vele andere streken bij 
wijze van brood genuttigd. 

artosquéme«s,a,Mw, - van Lat. artus, gedrongen, 
stevig; squama, schub: met dicht opeehgedrongen 
schubben, met stevig aangedrukte schubben. 

artus.a.um, - (Lat.) gedrongen, 
jaruanus.a . t tw, - afkomstig van de Л roe-eilanden 
laruénst's.is.e, - (134-135° O.L.; 5-7° Z.B.) of 

daar het eerst gevonden. 
A r u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan

tennaam ar on, waarmede een of andere Aracëa 
werd aangeduid. 

rAruncus ADANS., - (Lat.) geitebaard, sik. -Voor-
l a r u n c u s , - Linnaeaansche botanici noemden 

de plant barba caprae, d.i. geitebaard, met zinspeling 
op de gedaante der bloeiwijze. Vgl. de volksnamen 
D. Geissbart, Ziegenbart, - E. goat's beard, - Fr. 
barbe de bouc, barbe de chèvre, - Ital. barba di 
capra, alle van dezelfde beteekenis. 

a r u n d a e t r u m , - zie arundinastrum. 
Arund ina BL., - van Lat. arundo (arundinis), riet. 

In haar vegetatieve deelen op riet gelijkende plant. 
arundinàcews,a,Mw, — van Lat. arundo (arundinis), 

riet: rietachtig. 
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A r u n d i n a r i a L.CL.M.RICH., - van Lat. arundo {arun-
dïnis), riet: rietachtige plant. 

a r u n d i n â s t r u m , - van Lat. arundo (arundïnis), 
riet; astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: 
onecht riet.' - Zie voorts alsinastrum. 

/ A r u n d i n é l l a RADDI, - van Lat. arundo {arundïnis), 
l a rund iné l l a , - riet: rietachtig gras. Als soort

naam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Arun-
dinella uittedrukken. 

a rund ino ides , - 1. van Arundina, plantengesl. (Or-
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Arundïna-achtig. . 
2. van Arundo {Arundïnis), plantengesl. (Grami-
nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Arundo-achtig. 
3. van Lat. arundo {arundïnis), riet; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: rietach
tig· 

{A r u n d o L., - oude Lat. plantennaam, riet. 
a r u n d o , -
a r u p a , - Amb. plantennaam {aroepa). 

(2trvé\is,is,e, - van Lat. arvum, bouwland: op bouw-
^arvénsts.zs.e, — land voorkomend, op akkers 

groeiend, akker-. 
A r y t é r a BL., - van Gr. arutêr {arutêros), scheplepel. 

De naam zinspeelt op den vorm der vruchtlobben. 
a sa fóétida, - zie assa foetïda. 
asarifóliws.a.ww, — van Asärum, plantengesl. (Aris-

tolochiacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een Asàrum. 

a s a r i n a (znw. ), - Sp. volksnaam van Antirrhinum - L. 
asàrinus,a,um, - van Asärum, plantengesl. (Aristo-

lochiacëae) : op een Asärum gelijkend, Asärum-ach-
tig. 

A s a r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam asäron. De naam wordt wel afgeleid van 
Gr. ast, walging, en zou zinspelen op het gebruik, 
dat van de plant gemaakt werd als braakmiddel. 
Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 272: 
,,Die bladeren van Haselwortel met wijn ghestoo-
,,ten ende tsap daer af ghedroncken doen ouer-
,,gheuen ende iaghen met dat braken af taye fluy-
,,men en geele vochticheit." 

asbéstinus,α,um, — van Gr. asbestos (van a, ontk. 
voorv.; sbennunai, blusschen), onbluschbaar, on
vergankelijk, bij uitbreiding asbest, een vuurvast, 
vezelig, meestal wit of geelwit mineraal: asbest-
kleurig, wit, geelwit. 

ascalóniCMs,a,um, - afkomstig van Askalon {= As-
kalân, in Palestina aan de Middellandsche Zee op 
±31%° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Ascâ r ina FORST., - van Gr. askäris, ingewands
worm, made. De helmknoppen doen aan wormen 
denken. 

a scéndens , - van Lat. ascendëre (van ad, naar; scan-
dëre, klimmen), opstijgen: opstijgend, dwz. aan 
den voet kruipend of liggend, daarboven opgericht 
of schuin opstaand. 

aschersoniânus,a,um (Dactylis-Graebn.;- Orchis -
Hausskn.), - genoemd naar Paul Fr. A. Ascher son 
(1834, Berlijn; 1913, Berlijn), sedert 1873 hoog
leeraar in de plantkunde aan de universiteit te 
Berlijn, schrijver van een aantal bot. publicaties, 
waaronder een flora der provincie Brandenburg, 
en, te zamen met Graebner, het hoogst belangrijke 
standaardwerk, Synopsis der Mitteleuropäischen 
Flora. Hij maakte eenige reizen in N.-Afrika. 

asciifórrm's,»s,e, - van Lat. ascïa, timmermansbijl, 
houweel, troffel; forma, vorm: den vorm van een 
timmermansbijl, houweel of troffel hebbend. 

asc lepladäcea , - zie asclepiadacêus. 

Asclepiadàceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Asclepïas {Asclepiädis) geldt. 

ƒ asclepiadacêus, a,um, - v a n Asclepïas {Asclepiädis), 
tasclepiadéus,a,um, - plantengesl. (Ascle

piadàceae) : Asclepïas-achtig. 
Asclépias L.. - ,,Dit cruyt heeft zynen naem naer 

,,den ouden Esculapïus, die in Griecx Asklêpïos 
„ghenaempt wordt. Dien die Griecken ende Hey-
,,denen toe scrijven, dat hy die ierste gheweest es 
,,die de conste der Medecynen ghevonden heeft, 
„ende daerom oock voor een Godt van denseluen 
..ghehouwen ende gheeertes." [Dodoens, Cruyde
boeck, 2e druk (1563), 271]. 

A s c l é r u m V.TIEGH., - van Gr. a, ontk. voorv.; sklê-
ros, dor, uitgedroogd, hard. De naam zinspeelt op 
het ontbreken van sclerenchymcellen in de schors 
en het merg der twijgen en in de opperhuid der 
bladeren, welke cellen wel aanwezig zijn bij het 
verwante gesl. Gonystylus Miq. 

Ascocén t rum SCHLTR, — van Gr. askos, zak; ken-
tron, spoor: orchidacëa met zakvormige spoor. 

ascochiloides, - van Ascochïlus, plantengesl. (Or-
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Ascochïlus-achtig. 

Ascochilópsis CARR., — van Ascochïlus, plantengesl. 
(Orchidacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Ascochïlus gelijkend gesl. 

Ascochi lus RiDL., - van Gr. askos, zak; cheilos, lip: 
orchidacëa met zakvormige lip. 

Ascoglóssum SCHLTR, — van Gr. askos, zak; glóssa, 
tong of (bij orchideeën) lip: orchidacëa met zak
vormige lip. 

Ascólepis NEES, - van Gr. askos, zak; lëpis, schub. 
De bloemen worden omsloten door twee tot een 
zakvormig geheel vergroeide, hier bij schubben 
vergeleken schutblaadjes. 

Ascotä inia RIDL., - van Gr. askos, zak; Tainïa, 
plantengesl. (Orchidacëae): aan Tainïa verwant 

, gesl. met zakvormige spoor. 
A s c y r u m L., - Lat. transcr. van Gr. asküron, oude 

naam eener Hyperïcum-soort. 
a shwór th i ae , — 2e nv. van Ashworthïa, Latinizee-

ring (vr. vorm) van Ashworth: van mevr. (mej.) 
Ashworth, genoemd naar mevr. (mej.) Ashworth. 
— Dendrobïum — O'Brien is genoemd naar de echt-
genoote van Elijah Ashworth van Harefield Hall 
te Wilmslow (Z. van Manchester), waar de plant 
gekweekt werd en in 1901 bloeide. 

asiäticus,a,um, - van Lat. Asia, Azië: afkomstig uit 
Azië of daar het eerst gevonden, Aziatisch. 

asininus,a,um, - van Lat. asïnus, ezel: op een of an
dere wijze tot een ezel in betrekking staand, bij een 
ezel behoorend, op eenig deel van een ezel (de 
ooren bv.) gelijkend, ezelachtig. 

Asiphónia GRIFF., - van Gr. a, ontk. voorv.; siphon, 
buis: plant zonder bloemdekbuis, dus met los
bladig bloemdek. 

askhabadénsis, is ,e, - afkomstig van Askhabad of 
Aschabad (plaats in Turkestan nabij de Perz. 
grens; ruim 58%° O.L.; bijna 38° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

asni jki i , - foutief voor aswijkïi. 
aeóca, - Engelschind, plantennaam {asöka). 
Aspà la thus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 

plantennaam aspal&thos. Het Gr. woord zou afge
leid zijn van Aspalathê, in de Oudheid naam van 
een eiland voor de kust van Klein-Azië, waar de 
plant veel voorkwam. 

a spa ragodes , - van Asparagus, plantengesl. (Lilia-
cëae) of van asparagus, asperge; ödes (Gr. ódês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht 
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met een Asparagus of met een asperge overeen
komend, Asparägus-achtig, aspergeachtig. 

a spa rago ides , - van Asparagus, plantengesl. (Lilia-
cëae) of van asparagus, asperge; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Asparägus-ach
tig, aspergeachtig. 

Aspa ragóps i s ктн, - van Asparagus, plantengesl. 
(Liliacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: Asparä-
gus-achtige plant. 

A s p a r a g u s L., - Lat. transcr. van Gr. asparagos, 
asperge. 

Asper,ra,rum, - (Lat.) ruw. 
asperâtus,a,ttra, - van Lat. asperäre (van asper, 

ruw), ruw maken: ruw gemaakt, ruw. 
asperibrâcteus,a,«wi, - van Lat. asper, ruw; brac-

tëa, schutblad: met ruwe schutbladen. 
aspericaulis,rs,£, - v a n Lat. asper, ruw; caulis, sten

gel, steel: ruwstengelig; met ruwen steel. 
asperifóliws,a,«m, - van Lat. asper, ruw; folium, 

blad: ruwbladig. 
aspérioy.or.Ms, - vergr. trap van Lat. asper, ruw: 

ruwer dan gewoonlijk, tamelijk ruw. 
asperiusculws,a,ww, - verkleinw. van Lat. asper, 

ruw: tamelijk ruw. 
aspérmtis.o.MtH, - Lat. transcr. van Gr. aspermos 

(van a, ontk. voorv.; sperma, zaad), zaadloos. 
asperocóccus,a,um, - van Lat. asper, ruw; coccus, 

vruchtkluisje: met ruwe vruchtkluisjes. 
aspérrimMs,a,um, - overtr. trap van Lat. asper, 

ruw: zeer ruw. 
aspérsws.a.wm, — van Lat. aspergëre (van ad, hier 

verzacht tot a, op; spargëre, sprenkelen), bespren
kelen: besprenkeld, d.i. gestippeld. 

Asperugo L., - van Lat. asper, ти-w: ruwharige plant. 
Aspéru la L., - vr. vorm van Lat. asperulus, eenigs-

zins ruw: eenigszins ruwe plant. Sommige soorten 
van het gesl. hebben eenigszins ruwe bladeren. 

a spéru la , - zie asperulus. 
asperu l ipes , - van Lat. asperulus, eenigszins ruw; 

pes, voet, steel: met eenigszins ruwen voet of steel. 
aspérulws.a.Mw, — verkleinw. van Lat. asper, ruw: 

eenigszins ruw. 
â s p e r u m , - zie asper. 
Asphodél ine RCHB., - wijziging van den naam As-

phodëlus (Liliacëae) om gelijkenis met dat gesl. 
uittedrukken. 

asphodelo ides , - van Asphodëlus, plantengesl. (Li
liacëae); Ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Asphodëlus-achtig. 

Asphódelus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam asphodëlos. 

Asp idând ra HASSK., - van Gr. aspis (aspïdos), 
schild; anêr (andros), man. De meeldraden (mann, 
organen) zijn vergroeid tot een zuil met schild-
vormigen top. 

aspid io ides , - van Aspidïum, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Aspidïum-achtig. 

Asp id i s t r a KER, - van Gr. aspis {aspïdos), schild. 
De naam zinspeelt op den breeden stempel. 

Asp id ium sw., - Lat. transcr. van Gr. aspidïon 
[verkleinw. van aspis (aspïdos), schild], schildje. 
De naam zinspeelt op de ronde, schildvormig aan
gehechte dekvliesjes. 

Aspid ix ia v. TIEGH., - van Gr. aspis (aspïdos), 
schild; ixos, vogellijm, Viscum: aan Viscum ver
wante plant, welker bloemen schijnen ingeplant te 
zijn op schildvormige schubben. 

Asp idocârya HOOK. f. et TH., - van Gr. aspis (aspï
dos), schild; karuon, noot, overdrachtelijk: vrucht. 
Plant met samengedrukte, langs den rand gevleu

gelde en daardoor op een schild gelijkende vrucht-
jes. 

rAspidópterys A. JUSS., - van Gr. aspis (aspïdos), 
l A s p i d ó p t e r y x A. JUSS., - schild; ptSrux, vleu

gel. De naam zinspeelt op de rondom gevleu
gelde, schildvormig aangehechte vruchtjes. 

rasplenifóliws,a,um, - van Asplenïum, plantengesl. 
\aspleniifólius,a,um, - (Polypodiacëae) ; Lat. 

folium, blad: met bladeren als die van een Asple
nïum. 

asplenioides , - van Asplenïum, plantengesl. (Poly
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Asplenïum-achtig. 

Asp lén ium L., - van Gr. a, ontk. voorv.; splén, 
milt: plant, welker gebruik het steken der milt 
deed ophouden, zoodat men van dit orgaan geen 
last meer ondervond, zoo te zeggen geen milt 
meer had. - Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk 
(1563), 350: ,,De bladeren . . . veertich daghen met 
„azijn inghenomen ghenezen die verherde ende 
„verstopte milte." 

A s p l é n u m ASCH. et'GRAEBN., - Latinizeering van 
den ouden Gr. plantennaam asplênon. - Zie voorts 
Asplenïum. 

ƒ Assa HOUTT., - naam aan een tegenwoordig tot het 
l a s sa , - gesl. Tetracëra gerekende plant ge

schonken in de onjuiste veronderstelling, dat zij de 
Ay assa van Rumphïus (Herbarium Amboinense 
VII, 20; mogelijk een Rutacëa) was, tot welke 
veronderstelling wellicht de Mal. naam der plant, 
kajoe asahan, heeft medegewerkt. 

a s s a fóétida, - van Perz. assa, stok; Lat. foetidus, 
stinkend : stinkende stok, naam geschonken aan de 
dikke wortels eenerWestaziatische schermbloemige 
(Ferula - L.) en de daaruit gewonnen, hevig stin
kende, als geneesmiddel dienende harsachtige stof 
(duivelsdrek). 

assâmicws,α,um, - afkomstig van Assam (provincie 
van Eng. Indië; ±90-97y2° O.L.; 24-28° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

assimilâtes,a,um, - van Lat. assimiläre (van ad, 
hier geassimileerd tot as, aan; similis, gelijk), ge
lijkmaken: gelijk gemaakt, gelijkend op een andere 
soort. 

assimihs,is,e, - van Lat. ad, hier geassimileerd tot 
as, aan; simïlis, gelijk: gelijk aan, gelijkend, nabij-
komend. - Andropögon - Steud. ontving dien 
naam, omdat de plant zeer veel gelijkt op A. ca-
pilliflörus Steud. 

assimulâtws,a,um, - van Lat. assimuläre (van ad, 
hier geassimileerd tot as, aan; simïlis, gelijk), ge
lijkmaken: gelijkgemaakt, gelijkend op een andere 
soort. 

a s s u r g e n s , - van Lat. assurgëre, zich oprichten: op
stijgend, dwz. aan den voet kruipend of liggend, 
daarboven opgericht of schuin opstaand. 

a ssyr ia , - zie assyrïus. 
fassyriacus,a,ttm, - van Lat. Assyria, Assyrie, in de 
*-ti&8Yrius,a,um, - Oudheid naam eener door 

den Tigris doorsneden landstreek; hoofdplaats 
Ninivé: Assyrisch. 

Astél ia BANKS et SOL., - van Gr. a, ontk. voorv.; 
stêlê, zuil, stijl. De stijl is zeer kort of ontbreekt 
geheel. 

As t e r L., - Lat. transcr. van Gr. aster (astêros), ster. 
De naam zinspeelt op den vorm der bloemhoofdjes. 

As t e r acàn tha NEES, - van Gr. aster (astëros), ster; 
akant ha, doorn, stekel: plant met stervormig uit
staande doornen of stekels. 

a s t é r i a s , - van Gr. aster (astëros), ster, bij Plinïus 
(Historïa Naturalis X, 60) naam eener gevlekte 
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(met sterren bezaaide) reigersoort. - Waarom de 
naam op de hem tegenwoordig voerende soort Si
lene is overgedragen, is mij onbekend. 

Asteriscus MOENCH, - Lat. transcr. van Gr. asteris-
kos [verkleinw. van aster (astêros), ster], sterretje. 
- De naam zinspeelt op den vorm der bloemhoofd-
jes. 

asterócalyx, - van Gr. aster (astêros), ster; kälux, 
kelk: met stervormigen kelk. 

Asterochaéte NEES, - van Gr. aster (astêros), ster; 
chatte, borstel. De vrucht wordt omringd door een 
bij een ster vergeleken krans van borstels. 

asteroides, - van Aster, plantengesl. (Composïtae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Aster-achtig. 

Asteromóéa BL., - van Aster, plantengesl. (Compo
sïtae); Gr. homoios, gelijkend: op Aster gelijkend 
gesl. - Vgl. Campanumoea, Cyrtandromoea, Ipo-
moea, Otnoea. 

asterosórMs,a,um, — van Gr. aster (astêros), ster; 
saros, hoopje: met sterharen in de sporenhoopjes 
of sori. 

Asterostémma DECSNE, - van Gr. aster (astêros), 
ster; stemma, krans. De naam zinspeelt op de in 
een krans geplaatste, te zamen een ster vormende 
bijkroonschubben. 

Asteróstoma BL., - van Gr. aster (astêros), ster; 
stoma, mond: plant met besterden mond. Bij som
mige soorten draagt de kelkbuis aan den mond 
stervormig uiteen wij kende haren. 

ästhenes,es,es, - Lat. transcr. van Gr. asthënês (van a, 
ontk. voorv.; sthènos, kracht), krachteloos, zwak. 

Asthenóchloa BUSE, - van Gr. asthënês (van a, ontk. 
voorv.; sthënos, kracht), zwak; chlöa, gras: tenger 
gras. 

asthenóstachys, - van Gr. asthënês (van a, ontk. 
voorv.; sthënos, kracht), zwak; stächus, aar: met 
zwakke aren, met dunne aren. 

asthméticus,a,um, - Latinizeering van Gr. asthma-
tikos (van asthma, aamborstigheid), aamborstig, 
asthmatisch, bij uitbreiding als geneesmiddel tegen 
asthma gebezigd. Asclepïas - Willd. ( = Tylophöra 
- W. et A.) werd zoo genoemd, omdat de wortel 
der plant beschouwd werd als een uitnemend ge
neesmiddel tegen met slijm opgeven gepaard asth
ma. 

astict«s,a,«m, - van Gr. a, ontk. voorv.; stiktos, ge
stippeld: ongestippeld. 

Astilbe B.ucH.-HAM., - van Gr. a, ontk. voorv.; stil-
bê, glans: de glanslooze. - De naam zinspeelt op de 
onaanzienlijke, groengele bloemen der eerstbe-
schreven soort, A. rivuläris Buch.-Ham. 

astilboides, - van Astilbe, plantengesl. (Saxifraga-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Astilbe-achtig. 

Astragalus L., - Lat. transcr. van Gr. astragâlos, 
kootje, bikkel, wervel. — De naam zinspeelt op de 
kantige zaden. 

Astrântia L., - oude plantennaam, welks afleiding 
en beteekenis onbekend zijn. 

Astrebla F. V. M., - van Gr. a, ontk. voorv.; strêblos, 
gedraaid. De naam zinspeelt op de niet-gewrongen 
kaf naalden. 

Astrocaryum G. F. MEY·, - van Gr. astron, ster; 
karuon, noot. De buitenvruchtwand springt ster
vormig open en ontbloot daarbij de steenkern, wel
ke als een noot in het midden der ster ligt. 

astrolabes, - 2e nv. van Astrolabe, naam eener vlak
te aan de Astroläbe-baai ( ± 1 4 5 % O. L.; ± 5 % ° 
Z.B.) in Kaiser Wilhelmsland: van de Astroläbe-
vlakte; gevonden in de Astrolabe-vlakte. 

De baai werd in 1826 door haar ontdekker, Dumont 
d'Urville (zie durvillaei), genoemd naar zijn vaar
tuig, de korvet L'Astrolabe, waarop hij van 1826-
29 een ontdekkings- en opnemingsreis in den 
Stillen Oceaan maakte. Het vaartuig, hetzelfde 
dat vroeger La Coquille had geheeten en waarop 
Duperrey van 1822-26 een ontdekkingsreis ge
maakt had, ontving zijn nieuwen naam kort voor 
het uitvaren in 1826 als zinspeling op het doel 
van den tocht. Astrolabe [van Gr. astron, ster; 
lambänein (stam lab), nemen] is de naam van een 
thans verouderd instrument, vroeger gebezigd 
voor het bepalen van de plaats eener ster aan het 
hemelgewelf en bij het landmeten. 

Astrónia NOR., - van Gr. astron, ster. De naam zin
speelt op de stervormig openspringende vruchten. 

Astros témma втн., - van Gr. astron, ster; stem
ma, krans. - De naam zinspeelt op de in een krans 
geplaatste, te zamen een ster vormende bijkroon
schubben. 

astrostictMs,a,wwï, - van Gr. astron, ster; stiktos, ge
stippeld: met stervormige stippels, d.i. met niet 
zeer dicht opeengeplaatste sterharen. 

Astrothélamus ROB., - v a n Gr. aster (astêros), ster; 
thalämos, woning. De bloemen zijn bijeengezeten 
op een verbreeden, min of meer stervormig ge-
lobden algemeenen bloembodem. 

astrótrichMs,a,M»t, - van Gr. astron, ster; thrix (trï-
chos), haar: met stervormige haren, sterharig. 

asty!ws,a,MOT, - van Gr. a, ontk. voorv.; stülos, zuil, 
(als bot. term) stijl: zonder stijl. 

aswijkii, - 2e nv. van Aswijktus, Latinizeering van 
Aswijk: van Aswijk, genoemd naar Aswijk. — Naar 
welken Aswijk Trichomänes - Rac. in 1900 ge
noemd werd, deelt de sindsdien (1917) overle
den auteur der soort, Raciborski (zie raciborskïi), 
niet mede; ik heb het niet kunnen uitvorschen. 

asymmétriCMs,a,tt»ï, - van Gr. asummetria (van 
asummêtros, onsymmetrisch), gebrek aan symme
trie: niet symmetrisch, asymmetrisch, ongelijk
zijdig. 

Asystâsia BL., - L a t . transcr. van Gr. asustasia, twee
dracht. De vier meeldraden hangen twee aan twee 
samen, zijn als het ware in twee partijen verdeeld. 

Atâccia к.в. PRESL, - willekeurige vervorming van 
den naam Tacca voor een aan Tacca verwant gesl. 

ataktophyllws,a.um, - van Gr. atahtos, ongeregeld, 
onregelmatig; phullon, blad: met onregelmatige 
bladeren. Bij Ficus - Miq. zijn de bladstelen kort 
tot lang, is de bladvoet stomp, afgerond of uitge-
rand, de bladtop spits, stomp of afgerond. 

Atalàntia CORR., - genoemd naar Atalanta, de snel-
voetige Gr. prinses, die de naar haar hand dingen
de jongelingen tot een wedloop uitdaagde, daar
bij steeds overwon en de overwonnenen doodde. 
Eindelijk werd zij zelve overwonnen door Hippo-
mënes, die haar tijdens den loop gouden appelen 
voor de voeten wierp, welke zij, als elke niet-on-
vrouwelijke vrouw tot sieraden aangetrokken, niet 
kon nalaten opterapen, waardoor zij tijd verloor. 
- De naam zinspeelt op de goudgele vruchten som-
miger soorten. 

atalantioides, - van Atalantïa, plantengesl. (Ru-
tacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Atalantïa-achtig. 

Atalâya BL., - Latinizeering van den Tim. planten
naam atalai. 

atamâsco, - Noordamer. plantennaam. 
atasripii, - 2e nv. van Atasripïus, Latinizeering van 

Atasrip: van Atasrip, gevonden door Atasrip, ge
noemd naar Atasrip. - Dryoptëris - Rosenst. is ge-
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noemd naar haar ontdekker, Atasrip (f 1921), in-
landsch beambte (laatstelijk man tri 2e klasse) bij 
het Buitenzorgsche Herbarium, die in 1899 plan
ten verzamelde op de Molukken en in 1903 alsplan-
tenverzamelaar was toegevoegd aan de door Wich
mann (zie wichmanni) geleide expeditie naar N. 
Nieuw-Guinea. 

a t a v u s , - (Lat.) betovergrootvader. Het woord 
wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, 
welke een terugslag schijnen te vertoonen naar 
een veronderstelden ouden stamvorm, bv. aan pe-
lorische vormen van orchideeën. 

Atax ia R. BR., - van Gr. a, ontk. voorv.; taxis, orde: 
onordelijke plant. De onderste bloemen van het 
aartje zijn <J met 2 of 3 meeldraden; de bovenste 
bloem is $ en veel kleiner dan de beide andere. 

ater.ra.rum, - (Lat.) dofzwart. 
a térr imus,a,um, - overtr. t rap van Lat. ater, dof-

zwart: pikzwart. 
A t h a m à n t a L. - naamsoorsprong niet met zekerheid 

bekend. Sommigen leiden den naam af van dien 
van den mythischen Gr. vorst Athämas (Athaman-
tos), anderen van den berg Athämas in Thessalië. 

athamânticus.a,um, - afkomstig van den berg Athä
mas in Thessalië of daar het eerst gevonden, Atha-
mantisch. 

Athands ia L., - (Gr.) [van a, ontk. voorv.; thnêis-
kein (stam than), sterven], onsterfelijkheid. - De 
bloemhoofdjes van afgesneden takken behouden 
lang hun vorm en kleur. 

A t h e r â n d r a DECSNE, - van Gr. athêr (athëros), 
naald; anêr {andres), man. De helmknoppen 
(mann, organen) zijn naaldvormig toegespitst. 

A t h e r o s t é m o n BL., - van Gr. athêr (athëros), naald; 
stêm&n, draad. De helmknoppen (deel der meel
draden) zijn naaldvormig toegespitst. 

athliânthus,a,um, - van Gr. athlïos, rampzalig, on
gelukkig, ellendig; anthos, bloem: met in ongeluk
kige omstandigheden veirkeerende bloemen. 

athÓMS.a.Mm, - afkomstig van het voorgebergte 
Athôs ( — Athos, het oostelijkste der drie schier
eilanden, welke van Chalkidië in de Aegaeische 
Zee dringen) of daar het eerst gevonden. 

athroànthus,a,um, - van Gr. athröos, opeengedron
gen; anthos, bloem: met opeengedrongen bloemen. 

athrocârp«s,a,uw, - van Gr. athröos, opeengedron
gen; karpos, vrucht: met opeengedrongen vruch
ten, vruchtjes of sporangiën. 

Athrodâc ty l i s FORST., - van Gr. athröos, opeenge
drongen; daktulos, dadel: De vrucht bestaat uit 
opeengedrongen, dadelachtige vruchtjes. 

A t h r ó i s m a A.P.DC., - van Gr. athroizein, bijeen
brengen, opeenhoopen: opeenhooping. De naam 
zinspeelt op den bouw der bloeiwijze, welke uit op
eengedrongen bloemhoofdjes bestaat. 

athroocârpws.a.Mm, - van Gr. athröos, opeenge
drongen; karpos, vrucht: met opeengedrongen 
vruchten, vruchtjes of sporangiën. 

A th ro t âx i s D.DON, - van Gr. athröos, dicht opeen-
gedrongen; taxis, rangschikking. - De naam zin
speelt op de dicht opeengedrongen naalden der 
beide eerstbeschreven soorten (A. cupressoïdes 
D. Don, - A. selaginoïdes D. Don). 

athyriocarpws.a.um, - van Athyrium, plantengesl. 
(Polypodiacëae) ; karpos, vrucht: met vruchten, 
dwz. sori, als die van een Athyrium. 

A t h y r i u m ROTH, - van Gr. athuros [van o, ontk. 
voorv.; thuris (verkleinw. van thura, deur), deur
tje, venster], deurloos, vensterloos. De naam 
schijnt te zinspelen op het feit, dat de mazen van 
het adernet der wortelstokschubben ondoorschij-
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nend of althans donkergekleurd zijn en daarom 
niet als vensters beschouwd kunnen worden. -
Roth, de auteur van het gesl. geeft, zonder toe
lichting, als grondwoord athöros (van o, ontk. 
voorv.; thöros, mannelijk zaad, sperma), sperma-
loos. Klaarblijkelijk is dit een drukfout. Een af
leiding van athöros geeft geen zin, afgezien van het 
feit, dat dit woord niet het grondwoord van Athy
rium kan zijn. Sommigen leiden den naam af van 
Gr. athürein, spelen, waaraan zij dan willekeurig 
de beteekenis hechten van veranderlijk zijn (denk 
aan het Ned. speling) en achten den naam te 
zinspelen op de veranderlijkheid in vorm der sori. 
- Het Gr. woord athürein heeft echter nimmer de 
beteekenis van veranderlijk zijn, zoodat deze laat
ste verklaring onaannemelijk is. 

/atjeénsis.ts.e, - afkomstig van Atjèh (N.-Sumatra) 
latjehénsîs,ts,e, - of daar het eerst gevonden. 

atlanticus,α,uw, - Lat. transcr. van Gr. atlantïkos 
[van Atlas (Atlantos), een hoog gebergte in N.W.
Afrika, Z. van Gibraltar, waarop, volgens de my
the, de hemel rustte] : afkomstig van den Atlas of 
daar het eerst gevonden, Atlantisch. 

atomàrius.a.um, - van Lat. atömus (== Gr. atömos, 
van a, ontk. voorv.; temnein, stuksnijden), iets 
wat niet stuktesnijden is, iets ondeelbaars, een 
atoom, een stip: gestippeld. 

a tó to , - naamsoorsprong onbekend, mogelijk een op 
de Zuidzee-eilanden gebruikelijke plantennaam. 

a t r a , - zie ater. 
a t r ac tódes , - van Gr. atraktos, spoel; ôdês, uitgang, 

welke gelijkenis uitdrukt: op een spoel gelijkend, 
spoelvormig. 

f A t r âgena L., - wijziging van den ouden Gr. planten-
lA t r âgene L., - naam athragënê, waarmede een 

klimplant, mogelijk een Clemätis-soort, werd aan
geduid. Vgl. Tridax. 

atramentâr ius ,a ,um, - van Lat. atramentum [van 
ater (atri), dofzwart], inkt: inktzwart. 

atràtus,a,um, - v a n Lat. ater (atri), dofzwart: in het 
(dof)zwart gekleed, dofzwart. 

A t r é m a A.P .DC, - van Gr. a, ontk. voorv.; trema, 
opening. Schermbloernige, welker vruchthelften, 
in tegenstelling tot die van het verwante gesl. Bi-
föra, geen opening zouden vertoonen aan de naar 
elkander toegekeerde zijden. Deze waarneming was 
gedaan aan een onrijpe vrucht, bij welke de ope
ning nog niet ontstaan was. 

atricapülws,α,um, - van Lat. ater (atri), zwart; ca-
pillus, hoofdhaar: met zwart hoofdhaar, bij uit
breiding: met zwarte of donkerkleurige hoofdjes. 

â t r icha , - zie atrïchus. 
cétrichos.os.on, - van a, ontk. voorv.; thrix (trï-
\âtrich«s,a,t tm, - chos), haar: onbehaard, 

kaal. 
a t r icolor , - van Lat. ater (atri), dofzwart; cölor, 

kleur: dofzwart van kleur, dofzwart. 
Â t r ip lex L., - oude Lat. plantennaam, melde. 
atriplicifólius,α,um, - van Atriplex (Atripiïcis), 

plantengesl. (Chenopodiacëae), melde; Lat. folium, 
blad: met bladeren als die van een Atriplex. 

a t r ipurpureus,a ,um, - van Lat. ater (atri), dof
zwart; purpurëus, purperrood: zwartpurper. 

a trobrachiàtus,a ,um, - van Lat. ater (atri), dof
zwart; brachïum, (onder)arm: met zwarte armen 
of daarop gelijkende organen, stelidiën bv. 

atrobrunneus,a,um, - van Lat. ater (atri), dofzwart; 
brunnëus, bruin: donkerbruin, bij zwart af. 

atrocirpus.a.um, - van Lat. ater (atri), dofzwart; 
Gr. karpos, vrucht: met zwarte vruchten. - Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; 
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beter is melanocarpus. - Vgl. ook athrocarpus. 
atrococcineus,a,um, - v a n Lat. ater (atri), dofzwart; 

coccinëus, karmijnrood: zeer donker karmijnrood, 
bij zwart af. 

atrocoeruleus.a.ttm, - van Lat. ater {atri), dof-
zwart; coerulêus, (donker) blauw: zeer donker 
blauw, bij zwart af; zwartblauw, blauwzwart. 

atroferrugineus,a,wwi, - van Lat. ater (atri), dof-
zwart; ferruginëus, roestbruin: zeer donker roest
bruin, bij zwart af. 

atrolabiw5,a,um, - van Lat. ater (atri), dofzwart; 
labium, lip: met zwarte lippen. 

a tromarginâtus,a , t tm, - van Lat. ater (atri), dof
zwart; margo (marginis), rand: zwart gerand. 

A t r o p a L., - gelatinJzeerde vr. vorm van Gr. Atröpos 
(van a, ontk. voor v.; trepein, wenden), de onaf
wendbare, de onverbiddelijke, naam van diegene 
der Schikgodinnen, welke den menschelijken le
vensdraad afsneed. De naam zinspeelt op de gif
tigheid der plant. - Er waren drie Schikgodinnen 
of Parcen (Lat. Parcae; Gr. Moirai), godinnen van 
het Noodlot, die over den draad van het mensche-
lijk lot gingen. Elke mensch ontving bij zijn ge
boorte een draad; Klôthô( spinster) spon dien; La-
chësis (lotbeschikster) bepaalde de lengte ervan; 
Atröpos (zie boven) sneed hem bij den dood af. 

a t ropo ides , - van Atropa, plantengesl. (Solanacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op een Atropa gelijkend, Atröpa-achtig. 

a t r o p u r p u r â s c e n s , - van Lat. ater (atri), dofzwart; 
purpurascens, purper van kleur wordend : donker
purper van kleur wordend, tamelijk donkerpurper. 

atropurpurews.a.ttw, - van Lat. ater (atri), dof
zwart; purpureas, purperrood: zwartpurper. 

a t r ó r u b e n s , - van Lat. ater (atri), dofzwart; rubens, 
rood: zwartrood. 

atrosanguinews.a.wm, - van Lat. ater (atri), dof
zwart; sanguineus, bloedrood: donkerbloedrood, 
bij zwart af. 

atroschistâcews.a.Mw, - van Lat. ater (atri), dof
zwart; schistacëus (zie aldaar), leikleurig: donker 
leikleurig, bij zwart af. 

atrospinósMs.a.wm, - van Lat. ater (atri), dofzwart; 
spina, doorn, stekel: met dofzwarte doornen of 
stekels. 

atroviolécew5,a.um, - van Lat. ater (atri),dofzwart; 
violacëus, paars: donkerpaars, bij zwart af. 

a t róv i r ens , - van Lat. ater (atri), dofzwart; vïrens, 
groen: zwartgroen, zeer donkergroen. 

atroviridi's,ts,e, - van Lat. ater (atri), dofzwart; vi
ridis, groen: zwartgroen, zeer donkergroen. 

a t r o x , - (Lat.) grimmig, vreeselijk. 
a t r u m , - zie ater. 
Attâ lea н.в.к., - genoemd naar Attälus I (269-197 

ν. Chr.), eerste koning van Pergämum ( = Troje, 
stad in Klein-Azië), ijverig bevorderaar van kun
sten en wetenschappen, stichter der beroemde bi
bliotheek van Pergämum. 

a t t enuâ ta , - zie attenuätus. 
attenuatifóÜMs,a,ttm, - van Lat. attenuätus, ver

smald; folium, blad: met versmalde bladeren of 
blaadjes. 

attenuâtM5,a,um, - van Lat. attenuäre (van ad, hier 
geassimileerd tot at, naar; tenuis, dun), dunner ma
ken, smaller maken: versmald. 

attenuifóliws,a.tim, - van Lat. attenuäre, verdun
nen, verkorten, verkleinen; folium, blad: met dun
ne, korte of kleine bladeren of blaadjes. 

a t t e r , - Mal. en Soend. plantennaam (ten rechte 
atër). 

a t t imeerâ lo(o) , - Malab. plantennaam (attiméralü). 

Atylósia w. et A., - van Gr. a, ontk. voorv.; tulos, 
knobbel. In tegenstelling to t vele andere vlinder-
bloemen draagt de vlag bij dit gesl. geen knobbels 
aan den voet. 

aubé r t i , - 2e nv. van Aubertus, Latinizeering van 
Aubert: van Aubert, gevonden door Aubert, ge
noemd naar Aubert. - Polygonum - L. Henry is 
genoemd naar Georges Éleosippe Aubert (1871, 
Lannes, Dépt. Creuse, Frankrijk; χ ) , van 1895-
1901 missionaris in Tibet, sinds 1901 professor aan 
een seminarium te Parijs. - De naar hem genoem
de plant had hij in 1899 aan Louis Henry, den 
auteur der soort, gezonden. 

Aublét ia GAERTN., - genoemd naar J. B. Chr. Fusée 
Aublet (1720, Salon, Provence; 1778, Parijs), die te 
Montpellier en te Parijs studeerde in plantkunde, 
pharmacie, scheikunde, dierkunde en mineralogie. 
Naar Mauritius (Ile de France) gezonden om daar 
een pharmakol. laboratorium en een bot. tuin te 
stichten, verbleef hij van 1753-61 op het eiland, 
vanwaar hij vele planten, dieren en mineralen naar 
Frankrijk zond. Van 1762-64 hield hij in opdracht 
der Fr. Regeering verblijf in Fr. Guiana, waar hij 
tal van planten verzamelde en beschreef. Na nog 
eenige jaren een bestuursfunctie op Hâiti te heb
ben vervuld keerde hij naar Frankrijk terug, waar 
hij in 1775 zijn Histoire des Plantes de la Guiane 
Française uitgaf. 

aublé t i i , - 2e nv. van Aubletïus, Latinizeering van 
Aublet: van Aublet, gevonden door Aublet, ge
noemd naar Aublet. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar C. B. Chr. Fusée Aublet, voor wien 
men zie onder Aublétia. 

Aubr ié t i a AD ANS., - genoemd naar Claude Aubriet 
(1651, Châlons sur Marne; 1743, Parijs), planten
en dierenschilder, die Tournefort (zie Tournefortïa) 
vergezelde op zijn reis door Klein-Azië. 

aubr ie t io ides , - van Aubriétia, plantengesl. (Cru-
cifirae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Aubrietïa-achtig. 

auchér i , - 2e nv. van Auchërus, Latinizeering van 
Aucher: van Aucher, gevonden door Aucher, ge
noemd naar Aucher. - Campanula - A.DC. is ge
noemd naar P. M. R. Aucher-Eloy (1792, Blois; 
1838, Djulfa bij Ispahan, Perzië), die een groot deel 
van Voor-Azië bereisde en daar groote p l a t e n 
verzamelingen bijeenbracht. 

auctumnalis,is,e, - van Lat. auctumnus, herfst: in 
den herfst bloeiend, herfst-. 

Aucuba THUNB., - Lat. transcr. van den Jap. naam 
der plant, aokuba of aokiba. De naam wordt wel 
afgeleid van Jap. aoku, groen, en zou beteekenen 
altijd groene, d.i. nimmer bladerloos staande hees
ter. 

aucubaefólius,a,um, — zie aucubifolïus. 
aucubifóllws,a,um, - van Aucuba, plantengesl. (Cor-

nacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Aucuba. 

aucup&rius,a,um, - van Lat. auceps (aucitpis) (van 
avis, vogel; capére, vangen), vogelaar: door voge
laars gebezigd (als lokaas). 

Augén thus LINK, - van Gr. augê, glans, luister; an-
thos, bloem: luisterrijke bloem, zeer fraaie bloem. 

augus t a , — zie augustus. 
augus tae , - 2e nv. van Augusta: van Augusta, ge

noemd naar Augusta. - Begonïa - Irmsch. is niet 
rechtstreeks genoemd naar een persoon van den 
naam Augusta, doch naar de Keizerin Augusta-
rivier ( = Sepik) in Kaiser Wilhelmsland, uitmon
dend aan de N.kust op ± 144%° O.L., en augustae 
is in dit geval te vertalen met: afkomstig van de 



augustae-vic tor iae 47 a u r i c u l a 

omgeving der Keizerin Augusta-rivier of daar het 
eerst gevonden. De rivier is genoemd naar Augus
ta Maria Louise Catharina, prinses van Saksen 
Weimar (1811, Weimar; 1890, Berlijn), in 1829 
gehuwd met Wilhelm Friedrich Ludwig, prins 
van Pruisen (1797-1888), die later als Wilhelm I 
koning van Pruisen en sinds 1871 Duitsch Keizer 
was. Zij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor 
het Roode Kruis. Voor de beteekenis van Augusta 
zie men onder augustus. 

augustae-vic tor iae , - 2e nv. van Augusta Victoria, 
Latinizeering van Auguste Victoria: van Auguste 
Victoria, genoemd naar Auguste Victoria. - Den-
drobïum Kränzl. is genoemd naar Auguste 
Victoria, prinses van Sleeswijk Holstein Sonder
burg Augustenburg (1858, Dolzig bij Sommerfeld; 
1921, Doorn, Nederland), van 1881 to t aan haar 
overlijden gehuwd met den in 1918 uit zijn rijk ge-
vluchten Wilhelm II , koning van Pruisen en 
Duitsch keizer. - Voor de beteekenis harer namen 
zie men onder augustus en Victoria. 

augus t i , - 2e nv. van Augustus: van August(us), 
gevonden door August (us), genoemd naar Augus-
t(us). - Cyrtandra - Schltr is genoemd naar haar 
ontdekker, August A. Pulle (zie Pullëa). - Voor de 
beteekenis van den naam zie men onder augustus. 

augustiânus.a.ttm (Calamus - L.Lind.etEm. Rod.), 
- genoemd naar den ontdekker der plant, A uguste 
Ch. J. Linden (zie lindêni). 

augus t in i i , - 2e nv. van Augustinhts, Latinizeering 
van Augustine: van Augustine, gevonden door Au
gustine, genoemd naar Augustine. - Rhododen
dron - Hemsl. is genoemd naar Augustine Henry 
(1857, in het graafschap Londonderry, Ierland; 
1930, Dublin), medicus, in 1881 in dienst getreden 
bij de Chin, douane. Na ongeveer een jaar te 
Shanghai geplaatst te zijn geweest werd hij over
geplaatst naar Ichang (zie ichangensis\, waar hij 
de flora van China begon te bestudeeren; in 1886 
zond hij zijn eerste verzameling, waaronder vele 
nieuwe gesl., naar Kew. Een hem toegestaan verlof 
van 6 maanden besteedde hij aan het bestudeeren 
der flora van Hu-pei (zie hupehensis), waar hij 
twintig nieuwe gesl. en 500 nieuwe soorten ont
dekte. Van 1889-91 vertoefde hij met verlof in 
Europa; in 1891 keerde hij naar China terug en 
werd spoedig daarop overgeplaatst naar Formosa, 
waar hij twee jaren bleef en 2000 planten ver
zamelde. Vervolgens werd hij in Z.-Yun-nan (zie 
yunnannensis) geplaatst, een streekrijkeraannieu
we planten dan eenige andere te voren door hem 
doorzochte. In 1900 keerde hij voor goed terug 
naar Europa; in het geheel had hij 158 000 planten 
verzameld, behoorende tot 6000 soorten, waaron
der 1000 nieuwe; hij ontdekte 30 à 40 nieuwe gesl. 
- Na in Europa boschbouw bestudeerd te hebben 
werd hij in 1907 benoemd tot lector in de bosch-
bouwkunde aan de boschbouwschool te Cambridge 
(Engeland); van 1913 tot aan zijn pensionneeririg 
in 1926 was hij te Dublin werkzaam als hoogleeraar 
in de boschbouwkunde. - Hij schreef een aantal 
wetensch. publicaties. 

augustus,a.ttm, - van Lat. augëre, vermeerderen, tot 
aanzien brengen: in aanzien staand, verheven, eer
biedwaardig. 

Auläcia LOUR., - van Gr. aulax (auläkos), vore. De 
naam zinspeelt op de sterk gewelfde, daardoor als 
het ware gegroefde kroonbladen. 

aulacocàrptts.a.uwi, - v a n Gr. aulax (auläkos), vore; 
karpos, vrucht: met gevoorde vruchten. 

Aulacodiscue ноок. f., - van Gr. aulax (auläkos), 

vore; diskos, schijf. Plant met groote, gevoorde 
schijf. 

aulaco8pérmus,a,um, - van Gr. aulax (auläkos), 
vore; sperma, zaad: met gevoorde zaden. 

Au lând ra н. j . LAM, - van Gr. aulos, buis; anêr (an
dres), man. De helmdraden (mann, organen) zijn 
tot een buis vergroeid. 

&ûlicus,a,utn, - van Lat. aula, hofhouding, hof: voor 
het hof geschikt, fraai. 

Au l i zeum LINDL., - van Gr. aulizesthai, in de open 
lucht vereenigd zijn, groepsgewijs onder den bloo-
ten hemel overnachten, bivakkeeren. De naam zin
speelt op den groepsgewijzen groei der plant op 
haar natuurlijke standplaats. 

Aulost^l is SCHLTR, - van Gr. aulos, buis; stülis (ver-
kleinw. van stülos, zuil), zuiltje. De randen der 
stempelzuil zijn aan de voorzijde verbreed en ver
groeid tot een buis, waarbinnen zich de stempel 
bevindt. 

au ran t i a , — zie aurantïus. 
aurantiacus.a.um, - van Lat. aurantium, sinaas

appel, oranjeappel: (inkleur) met een rijpen sinaas
appel overeenkomend, oranje, 

raurantifólius.a.um, - van Lat. aurantium, sinaas-
\auranti ifólius,a,um, - appel; folium, blad: 

met bladeren als die van een sinaasappelboom. 
au ran t io ides , - van Lat. aurantium, sinaasppel; 

Mes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op een sinaasappel of een sinaasappelboom gelij
kend. 

auran t io la , - verkleiningsvorm van Lat. aurantium, 
sinaasappel: sinaasappeltje. 

a u r a n t i u m , - (Lat.) sinaasappel. Het woord wordt 
wel in verband gebracht met Lat. aurum, goud, 
en zou zinspelen op de kleur der vruchten. 

aurantiu5,a,um, - van Lat. aurantium, sinaasappel, 
oranjeappel: sinaasappelkleurig, oranje. 

aurét«s,a,ttm, - van Lat. auräre (van aurum, goud), 
vergulden: verguld, met goud versierd, met goud
gele vlekken of strepen. 

âu rea , - zie aureus. 
aureiflórus.a.um, - van Lat. aureus (van aurum, 

goud), gouden, goudgeel; flos (flöris), bloem: met 
goudgele bloemen. 

aureilabrts,is,£, - van Lat. aureus (van aurum, 
goud), gouden, goudgeel; läbrum, lip: met goud
gele lip. 

aureilobus,a,um, - van Lat. aureus (van aurum, 
goud), gouden, goudgeel; löbus, lob: met goudgele 
lobben. 

aureóapex , - van Lat. aureus (van aurum, goud), 
gouden, goudgeel; äpex, top: met goudgelen top. 

aureobrunnews.a.wm, - van Lat. aureus, gouden, 
goudgeel; Nieuwlat. brunnêus, bruin: goudgeel met 
bruin; bruin met goudgeel. 

aureofulvtts,a,um, - van Lat. aureus, gouden, goud
geel; fulvus, geelbruin: goudgeelbruin. 

aureostriâtM5,a,um, - van Lat. aureus, gouden, 
goudgeel; stria, streep: met goudgele strepen. 

aureoviridt5,is,e, - van Lat. aureus, gouden, goud
geel; viridis, groen: goudgeel met groen; geel
groen. 

éûreus,a,um, - van Lat. aurum, goud: gouden, goud
geel. 

aur icolor , - van Lat. aurum, goud; color, kleur: 
goudkleurig, goudgeel. 

auricomws,α,um, - van Lât. aurum, goud; coma, 
kuif (van haren, bladeren, bloemen, schutbladen 
en dgl.): goudgeelgekuifd. 

aur icula , - verkleinw. van Lat. auris, oor: oortje. -
Primula - L. heette vóór Linnaeus (zie Linnaea) 
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wel Auricula ursïna, berenoortje. De naam zin
speelt op den bladvorm. 

au r i cu la r i a , - zie auricularius. 
f auriculân's,î5,e, - van Lat. auricula (verkleinw. van 
\auriculariws,a,um, - auris, oor), oortje: op 

eenigerlei wijze tot oortjes in betrekking staand, 
op oortjes gelijkend, van oortjes voorzien. 

auriculatu$,a,um, - van Lat. auricula (verkleinw. 
van auris, oor), oortje: van oortjes voorzien, ge
oord. 

rauriculifer , aur icul i fera , aur icu l i fe rum, - van 
lauriculiferus.a.um, - Lat. auricula (verkleinw. 

van auris, oor), oortje; ferre, dragen: een of meer 
oortjes dragend, geoord. 

auriculifórmts,is,e, — van Lat. auricula (verkleinw. 
van auris, oor), oortje; forma, vorm: oorvormig, op 
een oortje gelijkend. 

raur icul iger , aur icu l igera , au r i cu l ige rum, - van 
lauriculigerus,a,um, - Lat. auricula (verkleinw. 

van auris, oor), oortje; girëre, dragen: een of meer 
oortjes dragend, geoord. 

auriculilobu5,a,um, - van Lat. auricula (verkleinw. 
van auris, oor), oortje; löbus, lob: met op oortjes 
gelijkende lobben. 

auritus.a.um, - van Lat. auris, oor: geoord. 
auróreus ,a ,um, - van Lat. aurora, het morgenrood: 

de kleur van het morgenrood hebbend, zacht rood, 
zacht oranje. 

aurorósews.a.wm, — van Lat. aurum, goud; rosëus, 
rozerood: goudgeel met rozerood, oranjerood. 

Siustérus.a.um, - (Lat.) samentrekkend, wrang. 
aus t r a l â s i ae , - 2e nv. van Australasia (van Lat. 

auslrälis, zuidelijk; Asia, Azië), Zuid-Azië: van 
Z.-Azië, Zuidaziatisch. 

australâsicMs,a,um, — van Lat. Australasia (van 
austrälis, zuidelijk; Asia, Azië), Zuid-Azië: Zuid
aziatisch. 

aus t r a l e , - zie austrälis. 
aus t r â l i a , — zie australïus. 
australiânu5,a,M«î, - van Nieuwlat. Australia (van 

Lat. austrälis, zuidelijk), het Zuidland, dwz. Au
stralië: Australisch. 

Aus t r a l i na GAUD., - van Nieuwlat. Australia (van 
Lat. austrälis, zuidelijk), het Zuidland, dwz. Au
stralië: Australische plant. 

austràlis,is,e, - v a n Lat. auster (austri), zuiden: zui
delijk, in het zuiden groeiend, op het zuidelijk 
halfrond groeiend. 

austrâliM5,a,Mwt, - van Nieuwlat. Australia (van 
Lat. austrälis, zuidelijk), het Zuidland, dwz. Au
stralië: Australisch. 

austriacu5,a,um, - van Nieuwlat. A ustria,Oosten
rijk: Oostenrijksch. 

A u s t r o b u x u s MiQ., - van Lat. auster {austri), zui
den; Buxus, plantengesl. (Buxacëae): aan Buxus 
verwant gesl. van het zuidelijk halfrond. 

austrocaledónicMs,a,«m, - van Nieuwlat. Austro-
Caledonia, Nieuw-Caledonië (164-167%° O.L.; 
20-22%° Z.B.): Nieuwcaledonisch. - Het woord 
Austro-Caledonïa is afgeleid van Lat. auster {au
stri), zuiden; Caledonia, Caledonië (.waarmede de 
Ouden de Schotsche Hooglanden bedoelden) en 
beteekent: het op het zuidelijk halfrond gelegen 
Caledonië. 

autumnélis. ts .e, - van Lat. autumnus, herfst: in den 
herfst bloeiend, herfst-. 

avel lâna, - zie avellänus. 
avellänews,a,um, - van Lat. {nux) avellâna, Avel-

laansche noot, hazelnoot: hazelnootbruin. 
avellänws,a,«m, - afkomstig van Avella, stad in Ita

lië, tegenwoordig Avella vecchia (dwz. Oud-Avel-

la), oost van Napels, of daar het eerst gevonden, 
Avellaansch. De hazelnoot kwam daar veel voor 
en werd daarom nux avellâna, Avellaansche noot, 
genoemd. 

avellinus.a.um, - van Lat. {nux) avellâna, Avellaan
sche noot, hazelnoot: hazelnootbruin. 

Avena L., - oude Lat. plantennaam van onbekenden 
oorsprong, haver. 

avenâcews,a,um, - van Avena, plantengesl. (Grami-
nëae), haver: op een Avena gelijkend, haverachtig. 

avéne, — zie avênis. 
avénia, - zie avenius. 

(SL\énis,is,e, — van Gr. a, ontk. voorv.; Lat. vena, 
tavénius,a,um, - ader: ongeaderd. Deze samen-

koppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter is 
evenïus. 

Avér rhoa L., - genoemd naar den in zijn tijd zeer 
beroemden Arab, geneesheer en wijsgeer Aver-
r{h)oes (ten rechte A bul Walid Muhammad ibn-Ah
mad ibn-Muhammad ibn-Rushd; 1126-98) van 
Cordóba (Spanje), vereerder van den Gr. wijsgeer 
en natuurkenner Aristoteles (zie Aristotelëa), 
wiens werken hij in het Arab, vertaalde. 

avicélla, - verkleinw. van Lat. avis, vogel: vogeltje. 
avicénnae, - 2e nv. van Avicenna, ten rechte Abu 

Ali Husain ibn-Abdallah ibn-Sina (980-1037), be
roemd Arab, arts en wijsgeer: van Avicenna, ge
noemd naar Avicenna. 

Avicénnla L., - genoemd naar Avicenna (zie avicén
nae). 

avicenniaefólius,a,um, - zie avicenniifolius. 
avicenniifólius,a,u»w, - van Avicennia, plantengesl. 

(Verbenacëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als 
die eener Avicennïa. 

aviculare , - zie aviculäris. 
Aviculâr ia STEUD., - van Lat. avicula (verkleinw. 

van avis, vogel), vogeltje. Plant, welker vruchten 
door vogels worden gegeten. 

aviculâris'.ts.e, - van Lat. avicula (verkleinw. van 
avis, vogel), vogeltje: op eenigerlei wijze tot vo
gels in betrekking staand, als vogelvoeder dienst 
doend. 

a v i c u l ä r u m , - 2e nv. mv. van Lat. avicula{ver-
kleinw. van avis, vogel), vogeltje: der vogeltjes, 
door vogels gegeten wordend. 

avis pa rad i s iacae , - 2e nv. enkv. van Lat. avis pa-
radisiäca [van avis, vogel; paradisiäcus (zie aldaar), 
uit het paradijs afkomstig], paradijsvogel: van den 
paradijsvogel, van een paradijsvogel. Van Myris-
tïca kende de auteur der soort, O. Warburg 
(zie warburgiänus), alleen de zaden, welke in de 
maag van een paradijsvogel waren aangetroffen. 

av ium, - 2e nv. mv. van Lat. avis, vogel: der vogels, 
door vogels gegeten wordend, vogel-. 

awabuk i , - Jap. plantennaam. 
a x â n t h a , - zie axanthus. 
Axânthes BL., - van Gr. axon, as; anthos, bloem: 

plant met op de assen, dwz. op den stengel en zijn 
takken geplaatste, zittende of nagenoeg zittende 
bloemen. 

Axan thóps i s KORTH., - van Axanthes, plantengesl. 
(Rubiacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Axanthes gelijkend gesl. 

axanthus,α,um, — van Gr. axon, as; anthos, bloem: 
met op de assen, dwz. op den stengel en zijn tak
ken geplaatste, zittende of nagenoeg zittende bloe
men. 

Axenfeldia BAILL., - in 1858 genoemd naar Auguste 
Axenfeld (1825, Odessa; 1876, Parijs), die te Parijs 
in de geneeskunde studeerde en zich tot Fransch-
man liet naturaliseeren. Hij vestigde zich als ge-
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neesheer te Parijs, werd chef van het hospitaal 
Beaujon en hoogleeraar aan de Faculté de Méde
cine. Tijdens de choleraepidemieën, die in 1849 en 
1854 Parijs teisterden, onderscheidde hij zich door 
toewijding aan zijn patiënten. Hij schreef een aan
tal publicaties over zenuwaandoeningen, waarvan 
vooral zijn Traité des névroses roem verwierf. Hij 
was bevriend met Bâillon, den auteur van het naar 
hem genoemde gesl. 

Âxia LOUR., - vr. vorm van Gr. axios, waardig: 
waardige plant, waardevolle plant. Een soort van 
dit gesl. werd meer dan een eeuw geleden door de 
inlandsche geneesheeren van Cochinchina hoog ge
schat als geneeskrachtige plant. 

axillanthus.a.um, - van Lat. axilla, .(blad)oksel; 
Gr. anthos, bloem: met okselstandige bloemen. De
ze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; 
beter zijn axilliflörus en tnaschalanthus. 

axillaris,is,e, - van Lat. axilla, (blad)oksel: (blad)-
okselstandig. 

axilliflórus.a.um, - van Lat. axilla, (blad)oksel; flos 
(floris), bloem: met okselstandige bloemen. 

axillifóliws.a.Mm, - van Lat. axilla, (blad)oksel; fo
lium, blad: met in'de oksels van andere bladeren 
geplaatste bladeren. 

axilliparws,a,um, - van Lat. axilla, bladoksel; pa
rère, baren, voortbrengen: uit de bladoksels (bloe
men) voortbrengend. 

Axinâéa RUIZ et PAV., - van Gr. axïné, bijl: bijl-
plant. De naam zinspeelt op den vorm der kroon-
bladen. 

Ax inândra raw., - van Gr. axinê, bijl; anêr (an-
dros), man: plant met bijlvormige mann, organen 
(meeldraden). 

axinanthérus,a,wm, - van Gr. axïnê, bijl; anthêra, 
(als bot. term) helmknop: met bijlvormige helm
knoppen. 

Axónopus P.B., - van Gr. axon, as; pous, voet, steel. 
De aarspillen zitten op een gemeenschappelijken 
steel als spaken om een wielas. 

Axyr i s L., - van Gr. axuros (van a, ontk. voorv.; 
xürein, scheren), ongeschoren. - De naam zinspeelt 
op de dichte beharing der plant. 

ayapana , - Guiaansche plantennaam. 
aylâpi , - Amb. plantennaam. 
Ay lmér i a MART., - genoemd naar Ayltner Bourke 

Lambert (1761, Bath; 1842, Kew), verdienstelijk 

bâbakan , - (Soend.) nieuwe vestiging op tot dus
verre onontgonnen terrein. Als soortnaam gebe
zigd voor een plant, welke op zulk terrein aan
getroffen werd. 

babakén8ts,is,e, - van Soend. babakan, nieuwe vesti
ging op tot dusverre onontgonnen terrein: op een 
bâbakan gevonden. 

Babiana KER, - van Eng. bäbian, een tegenwoordig 
weinig meer gebezigd woord voor baboon, baviaan. 
Plant, welker onderaardsche knollen door bavia
nen worden genuttigd. 

babiénsts,i5,e, - afkomstig van В aloe babi in Z.O.
Borneo of daar het eerst gevonden. 

babingtórt i i , - 2e nv. van Babingtonïus, Latinizee-
ring van Babington : van Babington, gevonden door 
Babington, genoemd naar Babington. - Atrïplex 
- Woods is genoemd naar Ch. C. Babington (1808, 
Ludlow, W. van Birmingham; 1895, Cambridge, 
Engeland), hoogleeraar in de plantkunde aan de 

plantkundige, medeoprichter (1788) en van 1796 
tot aan zijn dood vicepresident van de Linnean 
Society te Londen, bezitter van een zeer rijk her
barium, schrijver van eenige bot. werken, o.a. van 
een uitnemende monographie van het gesl. Pinus. 

Azad i rach ta A. JUSS., - verhaspeling van Perz. dzdd-
dhiraht, d.i. edele boom. 

Azalea L., - vr. vorm van Gr. azalëos, droog, dor. 
Linnaeus (Philosophïa Botanica, Ie dr., p . 185) 
plaatst dezen naam onder het hoofd: „Solum nata
le in nomine receptum" (standplaats door den 
naam uitgedrukt), zoodat hij beteekenen moet: 
plant van droog or dor terrein. 

azaleiflóru5,a,um, - van Azalea, (voormalig) plan-
tengesl. (thans Rhododendron, Ericaceae); Lat. 
flos (flöris), bloem: met bloemen als die eener Aza
lea. 

azaleoides, - van Azalea, (voormalig) plantengesl. 
(thans Rhododendron, Ericaceae); ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Azalëa-achtig. 

Azanza ALEF., - Mexic. plantennaam. 
ƒ Azaola BLANCO, - genoemd naar Inigo Gonzalez y 
lazaolänus,a,Mm, - Azaola, die Blanco (zie Blan-

cöa) bijstond bij het schrijven van diens flora der 
Philippijnen (1837). 

Azâ ra RUIZ et PAV., - genoemd naar J. N. de Azara 
(1731, Barbunales in Aragon,. N.O. Spanje; 
1804, Parijs), uitnemend staalgraveur, vriend van 
bot. studie. 

aza ró lus , - Latinizeering van azarólo of azzeruólo, 
Ital. volksnamen van Crataegus - L. 

azédarach , - verhaspeling van Perz. dzaddhirakt, 
d.i. edele boom. 

azedarâch ta , - verhaspeling van Perz. dzaddhirakt, 
d.i. edele boom. Bignonïa azedarachta Koen. et 
Sims werd zoo genoemd, omdat de bladeren ge 
lijken op die van Melïa azedärach L. 

Az ima LMK, - wijziging van den Malg. plantennaam 
azimena. 

Azólla LMK, - afleiding en beteekenis onbekend. 
azóllae, - 2e nv. van Azolla, plantengesl. (Salvinia-

cëae): van Azolla, in Azolla levend. 
Azorél la LMK, - afleiding en beteekenis onbekend. 

Het gesl. komt niet voor op de Azoren. 
azurews.a.um, - Latinizeering van Perz. lajuward, 

blauw: azuur, lazuur, hemelsblauw, hoogblauw. 

universiteit te Cambridge, schrijver van bot. wer
ken, in een waarvan de naar hem genoemde plant 
het eerst beschreven werd. 

babylónicus,a,unt, - v a n Babflon (Babel), degroote 
stad der Oudheid (aan den benedenloop der Eu-
phraat bij het tegenwoordige Hilleh; ^ 44%° O.L. 
± 32y2° N.B.), waarheen de Israëlieten in 60(5 v. 
Chr. door Nebukadnezar (zie II Koningen XXIV, 
11 seq.) in ballingschap werden gevoerd en waar 
zij 70 jaren verbleven, treurende om hun verloren 
vaderland (Jeremia, Klaagliederen): afkomstig 
van Babyion of daar het eerst gevonden, Babylo
nisch. De soortnaam babylonïcus werd aan den 
treurwilg geschonken, omdat men dezen hield voor 
den wilg, waarvan gesproken wordt in Psalm 137, 
vers 1 en 2: ,,Aen de rivieren van Babel daer saten 
,,wij; oock weenden wij, als wij gedachten aan 
,,Ζίοη. Wij hebben onse harpen gehangen aen de 
,,wilgen die daerinne syn." - Tegenwoordig echter 
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zijn deskundigen van meening, dat de wilgen, 
waaraan de harpen gehangen werden, populieren 
waren (Populus euphratïca Oliv.). 

baccans , - van Lat. baccäre (van bacca, bes), bessen 
vormen: bessen vormend, besachtige vruchten 
dragend, besachtige urntjes dragend. 

baccatMS,a,um, - van Lat. bacca, bes: met bessen 
bezet, besachtig. 

Baccàurea LOUR., - van Lat. bacca, bes; aureus, 
gouden, goudgeel: plant met goudgele bessen. 

Bâccha r i s L., - oude Gr. naam eener plant, uit wel
ker wortel een welriekende olie werd gestookt, 
door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig op het 
hem thans voerende gesl. overgedragen. 

ƒ bäccifer, baccifera, bacci ferum, - van Lat. bacca, 
(.bacciferws.a.Mm, - bes; ferre dragen: bessen 

dragend, besdragend. 
baccifórrm's,ïs,e, - van Lat. bacca, bes; forma, 

vorm: besvormig. 
bachemiânws,a,w»w (Calathëa - Morren), — ge

noemd naar Fr. W. A. Bachern (1806, Neuwied; 
1878, Keulen). Hij studeerde te Bonn en te Hei
delberg in de rechten, werd in 1833 Gerichtsasses
sor, in 1841 Oberbürgermeister van Koblentz en 
in 1863 in gelijke betrekking gekozen te Keulen, 
welk ambt hij tot 1875 vervulde. In dit laatste 
jaar werd te Keulen een bloemen tentoonstelling 
gehouden, wat voor Morren (zie morreniänus) aan
leiding was een der tentoongestelde planten naar 
Bachern te noemen. 

bacillân's.îs.e, - van Lat. bacillus (verkleinw. van 
baculus, staf), staafje: den vorm van een staafje 
hebbend. 

ƒ bacillifer, bacill ifera, bacill i f e r u m , - van Lat. ba-
lbacillifer#s,a,uw, - cillus (verkleinw. van ba

culus, staf), staafje; ferre, dragen: een of meer 
staafjes of iets daarop gelijkends dragend. 

baci l lus , - verkleinw. van Lat. baculus, staf: staafje. 
backér i , - 2e nv. van Backêrus, Latinizeering van 

Backer: van Backer, gevonden door Backer, ge
noemd naar Backer. - Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar C. A. Backer 
(1874, Oudenbosch; χ ), schrijver van dit boekje. 

backhousei , - 2 nv. van Backhousëus, Latinizeering 
van Backhouse: van Backhouse, gevonden door 
Backhouse, genoemd naar Backhouse. Ficus -
Miq. is genoemd naar James Backhouse ( 1794, Dar
lington; 1869, York), kweeker van beroep, die van 
1831-41 als zendeling Australië bereisde en daar 
planten verzamelde, waaronder de naar hem ge
noemde soort. Hij schreef een verhandeling over 
de eetbare planten van Tasmanië (Vàn Diemens-
land). 

Backhousia ноок. et HARV., - genoemd naar James 
Backhouse (zie backhousei). 

bâclei , - 2e nv. van Baclëus, Latinizeering van Bâ
cle: van Bacle, gevonden door Bacle, genoemd naar 
Bacle. - Ipomoea - Choisy is genoemd naar С. Н. 
Bacle (1794, Versoix, N. van Geneve; 1836, San
tiago, Chili), reizend botanicus van Fr. afkomst, 
die in het eerste vierdedeel der 19de eeuw deze en 
andere planten verzamelde in Senegambië. - In 
zijn laatste levensjaren was hij boekdrukker-litho-
graaf. 

Bacópa AUBL., - Guiaansche plantennaam. 
bacterióphilKs,а,мт, - van Nieuwlat. bacterium 

(Lat. transcr. van Gr. baktêrïon, staafje), bacte
rie; Gr. phïlein, beminnen: van bacteriën houdend, 
d.i. in symbiose met bacteriën levend. 

B a c t r i s JACQ., - van Gr. baktron, staf. - Van de dun
ne stammen worden wel wandelstokken gemaakt. 

0 baeue r l én i 

rBac ty r i l ób ium WILLD., - van Gr. baktêrion (ver-
I B a c t y r o l ó b i u m , - kleinw. van baktron, 

staf), staafje; lobos, peul: plant met op staafjes 
gelijkende peulen. 

baculäre , — zie baculäris. 
Baculâr ia F. ν . Μ., - van Lat. baculus of baculum, 

staf, stok: palm met op staven of stokken gelij
kende stammetjes. 

bacu lâ r i a , - zie bacularïus. 
rbacularts.ts.e, - van Lat. baculus of baculum, staf, 
\baculâriws,a,um, - stok: op een staf of een 

stok gelijkend, voor de vervaardiging van (wan
delstokken gebezigd. 

rbaculifer , baculifera, bacul i fe rum, - van Lat. 
Ibaculiferws.a.um, — baculus of baculum, 

staf, stok; ferre, dragen: een op een staf of een 
stok gelijkend orgaan dragend. 

B a d â m i a GAERTN., - Latinizeering van den Hind, 
plantennaam badami. 

badénsis,is,e, - afkomstig van Baden of daar het 
eerst gevonden. Centaurëa scabiösa L. var. - Koch 
is het eerst gevonden bij Baden, Z.Z.W. van Wee-
nen. 

bâdia , — zie badius. 
bâdian , - Philipp, plantennaam (badiang). 
Badié ra A. P. DC, - genoemd naar Badier, van wien 

mij niets bekend is, dan dat hij tegen het einde der 
achttiende eemv op Guadeloupe planten verza
melde. 

badius,a,um, - (Lat.) kastanjebruin. 
Baduia A. L. juss. , - Latinizeering (met metathesis) 

van den Ceylonschen plantennaam balu-dan 
Baea сомм., - foutief voor Boêa. 
Baéckea L., - genoemd плах Abraham Baeck (1713, 

Geile; 1795, Stockholm), sinds 1749 lijfarts van 
den koning van Zweden, zeer bevriend met Lin
naeus (zie Linnaea), met wien hij een levendige 
briefwisseling onderhield, loopende van 1741-76 
(niet minder dan 523 brieven van Linnaeus aan 
hem zijn bewaard gebleven). Toen Linnaeus in 
1778 gestorven was, hield Baeck, als diens oudste 
en trouwste vriend zijn lijkrede in de Zw. Akademie 
van Wetenschappen. De naar Baeck genoemde 
plant was uit China medegebracht door Osbeck 
(zie Osbeckia), die haar aan boord gebruikte om 
insekten uit zijn kleederen te weren. 

Baeóbot r i s , - foutief voor Baeobötrys. 
Baeóbot rys FORST., - van Gr. baios, klein; botrus, 

(als bot. term) tros: plant met korte bloemtrossen. 

{Baeóthryon EHRH., - van Gr. baios, klein; thruon, 
baeóthryon , - bies: kleine bies. 

B a e ó t h r y u m , -
Bâér ia FISCH, et MEY., - genoemd naar Κ. Ε. von 

Baer (1792, landgoed Piep, Estland; 1876, Dor-
pat), medicus-zoöloog-embryoloog, in 1819 be
noemd tot hoogleeraar te Koningsbergen, waar bij 
in 1827 het menschelijk ei ontdekte, in 1834 be
noemd tot bibliothecaris en buitengewoon lid der 
Academie van Wetenschappen te St.-Petersburg, 
in welke functie hij vele reizen maakte en studiën 
over visscherij verrichtte; in 1864 werd hij gepen-
sionneerd. Hij schreef vele wetensch. publicaties 
en was een der voornaamste zoölogen van zijn 
tijd. 

biéticus.a.um, - (Lat.) van Baetis, oude Lat. naam 
voor den Guadalquivir, rivier in Z.W.-Spanje: in 
het stroomgebied van den Baetis of Guadalquivir 
(dwz. in Andalusië) voorkomend, Andalusisch, bij 
uitbreiding: Spaansch. 

baeuer lén i , - 2e nv. van Baeuerlënus, Latinizeering 
van Baeuerlen: van Baeuerlen, gevonden door 
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Baeuerlen, genoemd naar Baeuerlen. - Ficus -
King is genoemd naar W. Baeuerlen, aie'm 1885 
deelnam aan een door de Australian Geographical 
Society uitgeruste expeditie naar Nieuw-Guinea 
en daar vele planten verzamelde. - Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

baeuerlénil, - 2e nv. van Baeuerlenïus, Latinizee
ring van Baeuerlen: van Baeuerlen, gevonden door 
Baeuerlen, genoemd naar Baeuerlen. - Dendro-
bium - F. v. M. is genoemd naar W. Baeuerlen 
(zie baeuerlêni). 

bagéa, - afkorting van daoen bagéa ( = fcag^a-blad), 
Mol. volksnaam eener Pandänus-soort. Bagéa is 
een gebak, bereid uit de zaden van den kanari-
boom. Het deeg wordt gewikkeld in de bladeren 
eener Pandänus-soort, welke daarnaar de namen 
daoen (blad) bagéa, Pandanus bagëa Miq., heeft 

ontvangen. 
Bagnisia BECC, - genoemd naar Carlo Bagnis (1854, 

Cuneo, Z. van Turijn; 1879, Rome), mycoloog, 
schrijver eener monographie van het gesl. Puc-
cinïa (Pucciniacëae). 

ƒ bahaiénsis.ts.e, - afkomstig van den berg Bahai in 
ibahajénsis.is.e, - Z.O. Borneo of daar het 

eerst gevonden. 
Bahia LAG., - genoemd naar Juan Francisco Bahi y 

Fonseca (1775, Blanes a/d O.kust van Spanje, N.O. 
van Barcelona; 1841, Barcelona), hoogleeraar te 
Burgos en directeur van den bot. tuin aldaar, 
schrijver eener wetensch. publicatie. Bij het uit
breken der gele koorts te Barcelona in 1821 ijverde 
hij voor het isoleeren der aangetaste wijk, wat hem 
vele verdrietelijkheden op den hals haalde. 

bahiénszs,is,e, - afkomstig van de Braz. stad Bahia 
( = San Salvador, aan de O.kust van Z.-Amerika 
op ± 13° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

bâhobab , - Afr. plantennaam (baobab). 
baicalénsts,is,£, - afkomstig van de omgeving van 

het Baikal-meer in Centraal Azië (103 % - ± 1 1 0 ° 
O.L.; 51 х/г-56° N.B.; wat grooter dan Nederland) 
of daar het eerst gevonden. 

baileyânus,a,wm (Acacia-F. v. M.), - genoemd naar 
Frederick Manson Bailey (1827, Hackney, Mid
dlesex, Engeland; 1915, Brisbane, Queensland), die 
in 1838 naar Australië verhuisde, zich in 1861 te 
Brisbane vestigde en in 1884 Colonial Botanist van 
Queensland werd. Hij is de schrijver van verschei
dene publicaties over de flora van dien staat. 

bailéyi, - 2e nv. van Baileyus, Latinizeering van 
Bailey: van Bailey, gevonden door Bailey, ge
noemd naar Bailey. 
1. (Cornus - Coulter ex Evans), - genoemd naar 
Liberty Hyde Bailey (1856, South Haven, Michi
gan; χ ), van 1885-88 professor in tuinbouwkunde 
en parkaanleg aan het Michigan Agricultural Col
lege, van 1888-1903 professor in de tuinbouwkun
de aan de Cornell University te Ithaca, New York, 
van 1903-13 directeur van het College of Agricul
ture aan die universiteit, thans gepensionneerd 
en te Ithaca woonachtig, uitnemend tuinbouw
kundige, schrijver van vele land- en tuinbouwkun
dige werken. 
2. (Meconopsis - Prain ; - Rhododendron - Bali. f. ) , -
genoemd naar Frederick Marsh Bailey (?, ?; χ ), 
officier in het Eng. leger, die in 1911 een explo-
ratietocht leidde in W.-China, Z.O.-Tibet en het 
heuvelland van Mischmi ( ± 9 6 - ± 9 7 O.L.; 
± 2 7 - ± 29° N.B.) en in 1913 den bovenloop 
der Brahmapoetra in Z.O.-Tibet verkende, bij 
welke gelegenheid hij de naar hem genoemde 
planten ontdekte. 

Bailliéria AUBL., - Aublet (zie Aubletïa), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

baillierioides, - van Bailliéria, voormalig planten-
gesl. (Composïtae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Baillierïa-achtig. 

baillônii, - 2e nv. van Baillonïus, Latinizeering van 
Bâillon: van Bâillon, genoemd naar Bâillon. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar H. E. 
Bâillon (1827, Calais; 1895, Montreuil bij Parijs), 
medicus, hoogleeraar in de natuurwetenschappen 
te Parijs, schrijver van vele belangrijke bot. publi
caties, waaronder een Histoire des Plantes en een 
Dictionnaire de Botanique. 

Baillonodéndron HEIM, - van Bâillon (zie baillônii) ; 
Gr. dendron, boom: Baillon's boom; ter eere van 
Bâillon zoo genoemde boom. 

Baissea A. D C , - genoemd naar Nicolas Sarrabat 
DelaBaïsse S.J. (1698, Lyon; 1737, Parijs), na
tuurkundige, leeraar in de wiskunde te Versailles, 
die in 1733 een bekroond werk uitgaf over den 
sapstroom in planten, schrijver van nog verschei
dene andere publicaties. 

bakéri, - 2e nv. van Bakërus, Latinizeering van Ba
ker: van Baker, genoemd naar Baker. - Planten 
van dezen naam zijn genoemd naar John Gilbert 
Baker (1834, Guisborough, Cleveland, Yorkshire; 
1920, Kew), van 1866-99 (sinds 1890 als conser
vator) verbonden aan het Kew-Herbarium, schrij
ver van tal van bot. publicaties, o.a. over Amaryl-
lidacëae, Bromeliacëae, Iridacëae, Liliacëae, voorts 
Fern Allies, Flora of Mauritius and the Seychelles 
en vele andere. 

bakeriânu5,a,um (Iris - Foster), - genoemd naar 
J. G. Baker (zie bakêri). y 

bakhufsii, - 2e nv. van Bakhuisïus, Latinizeering 
van Bakhuis: van Bakhuis, genoemd naar Bak
huis. - Diospyros - Boerl. et Kds en Paropsïa -
Boerl. et Kds zijn genoemd naar L. A. Bakhuis 
(1855, Cheribon; 1932, 's Gravenhage), in 1872 in 
dienst getreden bij het Ned. leger, in 1877 be
noemd to t 2den luitenant der infanterie bij het 
Nederlandschind. leger, in 1898 bevorderd to t ma
joor. In 1879 werd hij bij den Topographischen 
Dienst geplaatst, van 1885-87 bezocht hij de Hoo
gere Krijgsschool, van 1888-91 was hij wederom 
geplaatst bij den Topographischen Dienst; in 1891 
werd hij tot het verrichten van astronomische 
plaatsbepalingen en het doen van topographische 
en photographische opnamen aangewezen als deel
nemer aan een door J. W. IJzerman (zie ijzerman-
ni) geleide expeditie dwars door Sumatra, van 
Padang naar Siak, welke expeditie tot doel had 
de mogelijkheid van het aanleggen van een spoor
weg door dat gebied nategaan. Op dien tocht wer
den de naar hem genoemde planten verzameld door 
Koorders (zie koorder si), die als botanicus den
zelfden tocht medemaakte. In 1901 was Bakhuis 
leider van een topographischen exploratietocht 
door het stroomgebied der rivieren Coppename en 
Saramacca in Suriname, waar zool., bot. en geol. 
materiaal verzameld werd; van 1903 tot aan zijn 
pensionneering in 1921 was hij verbonden aan het 
Departement van Koloniën te 's Gravenhage. -
Van zijn hand verschenen een aantal publicaties 
in het Tijdschrift van het Koninklijk Ned. Aard
rijkskundig Genootschap. 

bakhuizenli, - 2e nv. van Bakhuizenïus, Latinizee
ring van Bakhuizen: van Bakhuizen, gevonden 
door Bakhuizen, genoemd naar Bakhuizen. - Hy-
menolëpis spicäta Presl. var. - V.A.v.R. en Taenio-
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phyllum - J .J .S. zijn genoemd naar Reinier Cor
nells Bakhuizen van den Brink (1881, Pasoeroean, 
Java; χ ), na opleiding in Nederland eerst werk
zaam bij de rubber- en theecultuur (laatstelijk op 
de onderneming Tjidâdap, Ζ. van Tjibëbër, 
S.S.W.L.),van 1917 tot aan zijn pensionneering in 
1935 verbonden, eerst als assistent, later met den 
titel van plantkundige, aan het Buitenzorgsche 
Herbarium, enthousiast en uitermate verdienste
lijk florist, die de kennis der flora van West-Java 
grootelijks heeft verrijkt. Hij doorvorschte o.a., 
vaak te zamen met Winckel (zie winckelïi), de om
streken van Tjidadap (zie tjidadapensis), waar
onder het fraaie natuurmoment Tjadasmalang (zie 
tjadasmalangensis) en, dikwerf te zamen met zijn 
zoon en naamgenoot, de omstreken van Buiten-
zorg, waar hij tal van merkwaardigheden aantrof. 
Hij schreef een aantal bot. publicaties, o.a. over 
de Verbenacëae van Ned. Indië (te zamen met 
H. J. Lam; zie onder lamiänus), voorts over de 
Bombacëae en Ebenacëae van Ned. Indië en ver
scheidene kleinere en was medewerker aan J. J. 
Ochse's Indische Groenten en Indische Vruchten. 

balabacénsts,ïs,£, - afkomstig van Balabac (een der 
Philipp, eilanden) of daar het eerst gevonden. 

b a l a d â m b a , - Latinizeering van den Malab. plan
tennaam beladamboe. 

ba langë ran , - Mal. plantennaam (bëlangiran). 
ba langero ides , - van balangëran, soortnaam eener 

Hopëa; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort balangëran gelijkend. 

ba länghas , - Engelschind, plantennaam. 
Ba lanocâ rpus BEDD., - van Gr. balänos, eikel; kar-

pos, vrucht: plant met eikelachtige vruchten. 
Ba lanóphora FORST., - van Gr. balänos, eikel; phe-

rein, dragen: eikeldragende plant. De naam zin
speelt op den vorm der $ kolven. 

Ba lanophorâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Balanóphora geldt. 

Ba lanóp te r i s GAERTN., - van Gr. balänos, eikel; 
ptëron, vleugel: plant met gevleugelde, bij eikels 
vergeleken wordende vruchten. 

Ba lanóe t reb lus KURZ, - van Gr. balänos, eikel; 
Strëblus, plantengesl. (Moracëae): aan Streblus 
verwante plant, welker vrucht binnen het bloem-
dek besloten is gelijk een eikel binnen zijn napje. 

B a l ä n t i u m KAULF., - Lat. transcr. van Gr. balan-
tïon, buidel. De naam zinspeelt op den vorm der 
dekvliesjes. 

balapiusénst5,t$,e, - afkomstig van den berg Bala-
pioe (Z.-Celebes) of daar het eerst gevonden. 

ba la ta , - volksnaam voor het rubberachtige product, 
dat gewonnen wordt uit het melksap eener in Ve
nezuela en Guiana inheemsche MimQsops-soort. 

balatónus,a,um, - afkomstig van de Balaton ( = 
Platten-See, groot meer Z.W. van Budapest) of 
daar het eerst gevonden. 

ba lb is i l , - 2e nv. van Balbisïus, Latinizeering van 
Balbis: van Balbis, gevonden door Balbis, ge
noemd naar Balbis. - Dianthus - Ser. ; - Primula 
-.Lehm, en Scrophularia - Hörnern, zijn genoemd 
naar G. B. Balbis (1765, Moretta, Z. van Turijn; 
1831, Turijn), medicus, hoogleeraar in de plant
kunde, eerst aan de universiteit te Turijn, later 
aan die te Lyon, schrijver van vele bot. werken. 

balcóoa, - Latinizeering van balku, Béng. naam 
eener bamboe-soort. 

ba\dènsis,is,e (Anemöne - L.), afkomstig van den 
Monte (berg) Baldo langs den oostoever van het 
Garda-meer (N.-Italië) of daar het eerst gevonden. 

Ba ld ingéra GAERTN., - genoemd naar E. G. Baldin-

ger (1738, Grosz Vargula bij Erfurt; 1804, Mar
burg, N. van Frankfort a/M.), in 1768 benoemd 
tot hoogleeraar in de geneeskunde te Jena, in 1773 
te Göttingen, in 1783 te Frankfort, schrijver van 
geneeskundige en bot. publicaties. 

ba ldóta , - foutief voor balata. 
baldschuänicus.a.um, - afkomstig van Baldschuan 

(landschap in Turkestan) of daar het eerst ge
vonden, Baldschuaansch. 

baleéricus,a,um, -afkomstig van de Balearen (eilan
dengroep in het westelijk bekken der Middelland-
sche Zee) of daar het eerst gevonden, Baleaarsch. 

ba l em, - Mal. plantennaam (balam). 
balfouri , - 2e nv. van Balfoürus, Latinizeering van 

Balfour: van Balfour, genoemd naar Balfour. -
Clerodendron - Hort. werd in 1869 genoemd naar 
/ . Hutton Balfour (1808, Edinburgh; 1884, Edin
burgh), medicus, in 1841 benoemd tot hoogleeraar 
in de plantkunde te Glasgow, van 1845-79 hoog-
leeraar en directeur van den bot. tuin te Edin
burgh, dien hij aanmerkelijk vergrootte, schrijver 
van een aantal leerboeken, van een werk over de 
in den bijbel genoemde planten, redacteur van de 
Annals of Natural History en van de Edinburgh 
New Philosophical Journal. 

balfouriän«s,a,ttm (Rhododendron - Diels), - in 
1912 genoemd naar Sir Isaac Bailey Balfour (1853, 
Edinburgh; 1922, Haslemere, Surrey, Engeland), 
zoon van J. Hutton Balfour (zie balfouri), van 
1879-85 hoogleeraar in de plantkunde te Glasgow, 
van 1885-88 hoogleeraar en directeur van den bot. 
tuin te Oxford, van 1888-1921 hoogleeraar in de 
plantkunde en directeur van den bot. tuin te Edin
burgh, schrijver van vele bot. publicaties (o.a. 
over Primula en Rhododendron). In 1874 bereisde 
hij als botanicus-geoloog het eiland Rodrigues (O. 
van Mauritius), in 1879/80 Sokotra. 

balfouri i , - 2e nv. van Balfourïus, Latinizeering van 
Balfour: van Balfour, genoemd naar Balfour. -
Blumëa - Hemsl. werd in 1894 genoemd naar den 
kapitein der Eng. oorlogsmarine, A. F. Balfour, 
die aan H. B. Guppy (zie guppyi) en R.B. Comins 
(zie Cominsia) de gelegenheid geschonken had op 
de Salomo-eilanden planten te verzamelen. 

fballcus.a.um, - afkomstig van het eiland Bali (O. 
*-baliénsts,ts,e, - van Java; ± 114% -116%" 

OL.]; ± 8 - ± 9 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 
B a l i o s p é r m u m BL., - van Gr. ballos, gevlekt; sper

ma, zaad: plant met gevlekte of gespikkelde zaden. 
balkânws,a,wm, - afkomstig van den Balkan (ge

bergte ten Z. van den Donau, reikende van ±22° 
O.L. to t de Zwarte zee; ±43° N.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

ballantiónus,α,wtn (Aërïdes - Rchb.f.), - in 1885 
genoemd naar Henry В allant ine (1834, Monzie, 
Pertshire, Schotland; 1929, Egham, Surrey, En
geland), eerst tuinman op enkele groote landgoede
ren (Drummond Castle, Pertshire; Grimthorpe Cast
le, Lincoln; beide het eigendom van den Graaf van 
Ancaster), daarna werkzaam in de kweekerij van 
Lee & Sons te Hammersmith, sinds 1862 tuinman 
van Sir John H.W. von Schroeder Bar. (zie schroe-
déri) op het landgoed The Dell, Englefield Green, 
bij Egham, W. van Londen. In 1911 legde hij het 
werk neder. Voor zijn verdiensten werd hem door 
de Royal Horticultural Society de V(ictoria) 
M(edal of) H(onour) toegekend. De naar hem ge
noemde plant was onder zijn zorgen op The Dell 
gekweekt. 

Bal lo ta L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam ballótê, welks beteekenis onbekend is. 



bal lota 53 bandongens i s 

bal lô ta (Quercus - Desf.), - latinizeering van Sp. 
bellóta, eikel. 

baloen-idjoek, - Sum.-Mal. plantennaam. 
balóngai , - Philipp, plantennaam. 
balóta , - zie balata. 

/ B a l s a m n r i a LOUR., - samentrekking van Lat. bal-
I B a l s a m a r i a LOUR., - sämum Marïae of bal

sämum Marïae (balsem van Maria, Maria-balsem), 
oude naam voor de o.a. als wondheelend middel 
gebezigde hars van den boom. Maria is hier de 
weldoende maagd Maria, de moeder Gods. 

balsâmeus,a,um, - v a n Lat. balsämum, balsem: bal
semachtig, balsemiek, geurig, 

rba l sâmife r , ba l samife ra , b a l s a m i f e r u m , - van 
^ balsamiferus.a,um, - Lat. balsämum, balsem, 

geurige hars; ferre, dragen, voortbrengen: balsem 
of een geurige hars voortbrengend, bij uitbreiding: 
geurig. 

ƒ Ba l samina GAERTN. - Lat. transcr. van den ouden 
l ba leamina , - Gr. plantennaam balsamine, 

waarvan de beteekenis niet vast staat. 
Ba l saminàceae , - plantenfam. als type waarvan 

het voormalige gesl. Balsamina geldt. 
ba l s ami t a , - (van Gr. balsämon, balsem), Middel-

eeuwsche plantennaam, waarmede eenige geurige 
gewassen werden aangeduid. 

ba l s ami t ae , - 2e nv. van balsamita (zie aldaar) : van 
(de gedaante van) balsamita; op Tanacëtum bal
samita L. gelijkend. 

f Ba l s âmona VAND., - van Gr. balsämon, balsem, geu-
l ba l s âmona , - rige hars: geurige plant. 
bâlticus.a.um, - van Lat. baltêus, gordel (Eng. belt), 

bij uitbreiding de nog heden ten dage Belt ge
noemde zeestraten tusschen Jutland en de groo
tere Deensche eilanden en deze onderling (Kleine 
Belt; Groote Belt; Samsö Belt; Fehmarn Belt; 
Langelands Belt), welke straten deze eilanden als 
gordels omringen. De Oostzee, welke men van de 
Noordzee uit door deze straten bereikte, heette 
de Mare Baltïcum (in het Eng. nog Baltic), d.i. de 
Gordelzee. Vandaar balticus = aan de Oostzee of 
in de daaromheen gelegen landstreken groeiend of 
daar het eerst gevonden. 

B a l t i m ó r a L., - in 1771 genoemd naar Frederick 
Calvert, zevenden en laatsten Lord Baltimore (1731 
?; 1771, Napels), schatrijk eigenaar van het ge-
heele grondgebied (iets kleiner van Nederland) 
van den tegenwoordigen staat Maryland in N.
Amerika (de eerste Lord Baltimore had het ter
rein in 1632 met souvereiniteitsrechten ontvangen 
van Karel I van Engeland en naar diens gemalin 
Henriette Maria Maryland genoemd). Zooals in zijn 
tijd onder aanzienlijke lieden mode was (zie Clif-
fortïa), ,,deed" de zevende Lord Baltimore aan na
tuurstudie. Hij reisde vele jaren; op de laatste dier 
reizen bezocht hij in 1769 Linnaeus, die op zijn 
landhuis Hammarby bij Upsala gedurende een ge-
heelen voormiddag een voorlezing voor Baltimore 
hield, welke deze beloonde met een gouden snuif
doos ter waarde van 100 dukaten (ruim 500 gulden) 
en een verguld zilveren nécessaire van 12000 thaler. 
-Baltimore, met al zijn rijkdommen een volmaakt 
onbeduidend man, bleef in even onbeduidende cor
respondentie met Linnaeus; beiden overstelpten 
elkander met loftuitingen. Baltimore schreef o.a. 
aan Linnaeus: ,,Als allen over U dachten gelijk ik, 
,,zou men U niet slechts gouden doozen schenken, 
,,doch de allerhoogste eer bewijzen en de rijkste 
„belooningen toekennen. Gelukkig hij, die U hoort; 
„driewerf gelukkig uw vaderland, dat u bezit." -
En Linnaeus antwoordde: „O, zeer doorluchtige 

„Heer Graaf, gelijk ik mij verwonderde, toen Gij 
„mij bezocht, dat in een rijk man zooveel wijs-
„heids wonen kon, zoo verwonder ik mij thans 
„over Uw mildheid, nu gij gouden geschenken toe-
,,werpt aan alleronbeduidenste menschen, gelijk ik 
„er een ben." Baltimore's gedichten in slecht La
tijn werden door Linnaeus „divïna carmïna", god
delijke zangen, genoemd. Men wâs in de achttiende 
eeuw hoffelijker dan thans; Mej. Stauffacherx) 
had volkomen gelijk. 

b a m b o s , - Latinizeering van den Mal. plantennaam 
bamboe. 

B a m b u s a SCHREB., - Latinizeering van bamboes, 
verbastering van bamboe, Mal. naam der plant. 

b a m b u s e t ó r u m , - 2env.vanNieuwlat.bdmbus#ttm 
(van Bambusa, bamboe), bamboebosch: der bam-
boebosschen, in bamboebosschen groeiend of daar 
het eerst gevonden. - Vgl. cinchonetörum, ericetö-
rum, imperatetörum, oryzetörum, palmetörum, pan-
danêti, rhizophorêti, rhizophoretôrum, sagetôrum. 

bambusifólius,α,um, - van Bambusa, plantengesl. 
(Graminëae), bamboe; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van bamboe; met bamboeachtige 
bladeren. 

bambusifórmis, is ,e, - van Bambusa, plantengesl. 
(Graminëae), bamboe; Lat. for ma, gedaante, vorm: 
van de gedaante van bamboe, bamboeachtig. 

bambusinus.a.um, - van Bambusa, plantengesl. 
(Graminëae), bamboe: op bamboe gelijkend, bam
boeachtig. 

bambuso ides , - van Bambusa, plantengesl. (Gra
minëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Bambüsa-achtig, bamboeachtig. 

b a m l é r i , - 2e nv. van Bamlêrus, Latinizeering van 
Barnier: van Barnier, gevonden door Barnier, ge
noemd naar Barnier. - Amyêma - Dans. is genoemd 
naar den D. zendeling G. Barnier, die in 1894 plan
ten verzamelde op de nabij Finschhafen gelegen 
Tami-eilanden en in 1898/1899 fraaie verzamelin
gen bijeenbracht in Kaiser Wilhelmsland. Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

bamlerianus,a,um, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar G. Barnier (zie bam-
lëri). 

bana ibâna i , - Philipp, plantennaam. 
banâ lo , - Philipp, plantennaam. 
banâ t i , - Philipp, plantennaam. 
banâticus,a,um, - afkomstig van de Banaat (van 

Temesvar) of daar het eerst gevonden. - Deze Ba
naat is een landstreek in het N. begrensd door de 
Maros, in het W. door de Theiss, in het Z. door den 
Donau, in het O. door het bergland N. van de 
IJzeren Poort. 

bancânus.a.um, - afkomstig van het eiland Ban(g)-
ka; (± 105 -± 107° O.L.; ± 1 y2 - ± 3° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

ƒ bandaënsts.i's.e, - afkomstig van het eiland Banda 
Ibandànus.a.um, - (±130° O.L.; ±4y 2 ° Z.B.) 

of daar het eerst gevonden. 
bandhuca , - Lat. transcr. van den Sanskr. planten

naam bandhuka. 
ƒ bandonganus.a.wm, - afkomstig van de omstreken 
«-bandongensis,is.e, - van Bandong (plaats in 

1) Zie Novellen door Mr. J. van Lennep, Een vertelling van 
Mejuffrouw Stauffacher. - Mej. Stauffacher is het door J. van 
Lennep geschapen pseudoniem van Jeanne Wägeli (1751, ? ; 1834, 
Amsterdam), een teer ontwikkelde Zwitsersche, sedert 1788gou
vernante in het gezin van Cornells van Lennep (1751 — 1813) 
en later in dat van diens zoon David Jacobus van Lennep (1774— 
1853),resp. grootvader en vadervan den indertijd zeer bekenden, 
thans door vrijwel niemand meer gelezen schrijvir (1802—68). 
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W.-Java; bijna 107y3° O.L.; bijna 7° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

b a n g h a m i i , - 2e nv. van Banghamïus, Latinizeering 
van Bangham: van Bangham, gevonden door 
Bangham, genoemd naar Bangham. - Ardisïa -
Merr.; - Dendrobïum - Ames et Schweinf.; - En-
dospermum - Merr. en Rubus -Merr. zijn genoemd 
naar Walter Nicholas Bangham (1903, Wilming
ton, Ohio, U.S.A.; χ ), cytoloog, die van 1926-28 
als botanist werkzaam was op de Firestone-rub-
berplantages te Monrovia (W. kust van Afrika; 
ruim 6° N.B.), in 1929 Cuba, Honduras en Guate
mala bereisde, waar hij de flora bestudeerde, en 
sinds 1930 werkzaam is op de Goodyear rubber
plantages te Dolok Merangir (Gt. O.kust van Su
matra). — Te zamen met zijn echtgenoote, C. M. 
Bangham (zie catharïnae), verzamelde hij in 1931/ 
32 ten behoeve van het Arnold Arboretum te 
Boston een aantal planten in het Gt. O.-kust van 
Sumatra en in de bergstreken van Atjèh. - Deze 
verzameling werd in 1934 bewerkt door E. D. Merr
ill (zie Elmerrillïa). - Bangham schreef eenige 
cytol. publicaties. 

b a n g h a m i ó r u m , - 2e nv. mv. van Banghamïus, 
Latinizeering van Bangham: der Banghams, ge
vonden door de Banghams, genoemd naar de Bang
hams. - Rhododendron pubigermen J.J.S. var. 
- J .J .S. is genoemd naar Walter N. Bangham (zie 
banghamii) en diens echtgenoote, Catherine M. 
Bangham (zie catharïnae), die te zamen in 1931/32 
een aantal planten verzamelden in het Gt. O.kust 
van Sumatra en de bergstreken van Atjèh. Zie 
voorts banghamii. 

bangkénws.a.MWi, - afkomstig van het eiland Ban(g)-
ka ( ± 105 - ± 107° O.L.; ± 1 % - ± 3° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden, Bangkaasch. 

Bän ia BECC., - genoemd naar het eiland Bani (aan 
de N.kust van Nieuw-Guinea), waar de eerste soort 
van het gesl. door Beccari (zie beccariänus )werd 
ontdekt. 

ban i s t é r i , - 2e nv. van Banistirus, Latinizeering van 
Banister: van Banister, gevonden door Banister, 
genoemd naar Banister. - Quercus - Mich, is ge
noemd naar J. Banister (1650, Twigham, Glou
cestershire, Engeland; 1692, in Virginie, omgeko
men door een val van een rots of, volgens anderen, 
bij ongeluk doodgeschoten door een tochtgenoot), 
geestelijke, die zich in 1678 als zendeling in Vir
ginie vestigde, de planten van dien staat bestu
deerde, in correspondentie stond met bekende bo-
tanici van zijn tijd, o.a. Lister (zie Listêra), Ray 
(zie Rajanïa) en Sloane (zie Sloanëa) en een niet 
uitgegeven Natural History of Virginia schreef. 

Ban i s t é r i a L., - genoemd naar J. Banister (zie ba
nistéri). 

bankae , - 2e nv. van Ban{g)ka, (eiland in den O.I. 
Archipel; ± 1 0 5 - ± 107° O.L.; ± 1 y2-3° Z.B.): af
komstig van Ban(g)ka of daar het eerst gevonden. 

bankénsis,is,e, - afkomstig van het eiland Ban(g)ka 
(in den O.I. Archipel; ± 105 - ± 107° O.L.; ± 1 y 2 -
± 3° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

{Bânksea KOEN., - genoemd naar Sir Joseph Banks 
Banks ia L.fil. (1743, Londen; 1820, Spring 

Grove, Isleworh, Middlesex), die van 1766-67 de 
kusten van Newfoundland en Labrador onder
zocht en later met zijn bibliothecaris Solander (zie 
Solandra) deelnam aan de eerste wereldreis van 
James Cook (1768-71, op de Endeavour), op wel
ken tocht door hen zeer vele planten werden ver
zameld, o.a. in 1770 bij Batavia en op het Prinsen
eiland, te voren reeds in de omgeving der sinds-

I dien Botany-bay genoemde baai, Z. van het tegen
woordige Sydney. In 1772 togen Banks en Solan
der samen naar IJsland. Door aankoop kwam 
Banks in het bezit der herbaria van Clifford (zie 
Cliffortïa) en Hermann (zie hermanni). Hij was 
mede-oprichter der Linnean Society of London 
(1788) en sinds het oprichtingsjaar tot aan zijn 
dood voorzitter van dat genootschap. Zijn rijke 
bibliotheek en zijn particulier museum voor nat. 
historie werden door hem vermaakt aan het 
British Museum. 

banks iae , - 2e nv. van Banksïa, Latinizeering (vr. 
vorm) van Banks: van mevr. (mej. Banks), ge
noemd naar mevr. (mej.) Banks. - Rosa - R.Br. is 
genoemd naar Lady Dorothea Banks, geb. Weston-
Hugessen, echtgenoote van Sir Joseph Banks (zie 
Banksëa), welke de in 1807 in Engeland geïmpor
teerde plant ter afbeelding en beschrijving afstond 
aan den redacteur van The Botanical Magazine 
(tab. 1954). 

banksiaefóliMs,a,ww, — zie banksiifolïus. 
banksianws,a.um, - planten van dezen naam zijn. 

genoemd naar Sir Joseph Banks (zie Banksëa). 
bänks i i , - 2e nv. van Banksïus, Latinizeering van 

Banks: van Banks, gevonden door Banks, ge
noemd naar Banks. - Grevillëa - R.Br. en Leptas-
pis - R.Br. zijn genoemd naar Sir Joseph Banks 
(zie Banksëa). 

banksiifolïus,α,wm, - van Banksïa, plantengesl. 
(Proteacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Banksïa. 

bantaëngénsïs , i's, e, - afkomstig van den Bantaëng 
(ook wel Piek van Bonthain en Lompo Batang 
genoemd, een ruim 3000 m hoogen, rustenden vul
kaan in Z.-Celebes) of daar het eerst gevonden. 

bantaménsis.is.é!, - afkomstig van Bantam (de wes
telijkste residentie van Java) of daar het eerst ge
vonden. 

r baobab , - Seneg. plantennaam. 
Ibaóbab, -

Baobâbus O.K., - Latinizeering van den Seneg. plan
tennaam baobab. 

b a p a n g , - Soend. naam eener manggasoort. 
Baph ia AFZ., - van Gr. baphê, het in verfstof dom

pelen. Het hout van B. nitida Lodd. wordt gebe
zigd om rood te verven. 

Bapt i s ia VENT., - van Gr. baptein, indompelen, ver
ven. - Baptisïa tinctoria R. Br. levert een blauwe 
verfstof. 

baraménsts,z5,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Baram (uitmondende aan de N.W.kust 
van Borneo op ± 114° O.L.) of daar het eerst ge
vonden. 

b ä r a m e t z , - zie baränetz. 
barâmicws,α,um, - afkomstig van het stroomgebied 

der rivier Baram (uitmondende aan de N.W.kust 
van Borneo op ±114° O.L.) of daar het eerst ge
vonden. 

bé rane tz , - Russ. plantennaam (baranèts). 
B a r a t h r a n t h u s MIQ., - van Gr. baräthron, kloof, 

kuil; anthos, bloem: plant met in kuiltjes geplaat
ste bloemen. 

barathrophyllMs.a.ïim, - van Gr. baräthron, kloof, 
kuil; phullon, blad: met kuiltjes in de bladeren. 

ba ra t r a -beccâ r i i , - verhaspeling van den naam Ba-
rathranthus beccarïi. Zie onder deze beide woorden. 

B a r a t r â n t h u s , - foutief voor Barathranthus. 
bara t r a - scor t ech in i i , - verhaspeling van den naam 

Barathranthus scorteckinïi. - Zie onder deze beide 
woorden. 

Ba rbacen ia VAND., - in 1788 genoemd naar den 
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graaf van Barbacêna, gouverneur van den staat 
Minas Geraës in Brazilië, van welken edelman mij 
niets bekend is. 

barbadénsis.is.e, - afkomstig van het eiland Bar
bados (±69y 2° W.L.; ±13° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

b a r b a f e l i s , - (Lat.) barba, baard; felis (2e nv. enkv. 
van felis, kat) , van een kat : baard van een kat, 
kattesnor. - De naam zinspeelt op de ver uitste
kende meeldraden. - Vgl. den Mal. naam koemis 
koetjing (kattesnor) voor Orthosïphon grandiflö-
rus Bold., welke volksnaam eveneens zinspeelt op 
de uitstekende meeldraden. 

b a r b a jovis , - (Lat.) barba, baard; jovis (2e nv. 
enkv. van Jovis = Jupiter, den Romeinschen op
pergod, welke met een fraaien baard wordt afge
beeld), van Jupïter: Jupiter's baard. - Naam ge
schonken aan planten, waarvan eenig deel (bloei-
wijze, beharing) aan een baard doet denken, vroe
ger vooral aan het huislook (Sempervïvum tectö-
rum L.). 

barbanthérus.a. t iw, - van Lat. barba, baard; an
ther a, (als bot. term) helmknop: met gebaarde 
helmknoppen. 

barbapulvinatus.a.um, - van Lat. barba, -baard; 
pulvïnus, kussen: met gebaarde kussens, dwz. met 
langharige verdikkingen. 

b â r b a r a , - zie barbants. 
B a r b a r â é a R.BR., - genoemd naar de Heilige Bar

bara, in de derde eeuw na Christus de dochter van 
een heidensch koopman te Nicomedïa (Klein-Azië, 
aan het oosteinde der Golf van Ismid). Zij om
helsde het Christelijk geloof en werd daarom door 
haar vader in een kerkertoren opgesloten en na 
gruwzame mishandelingen door hem zelven ont
hoofd. De vader had niet lang voldoening van zijn 
straf oefening; onmiddellijk erna werd hij door den 
bliksem gedood. Daarom wordt St. Barbara bij 
onweder (en bij brandgevaar) als beschermheilige 
aangeroepen en is zij ook de schutspatrones ge
worden van artilleristen (vgl. donderbus = kanon; 
sainte-barbe, naam voor de kruitkamer op een Fr. 
oorlogsschip. Vooral wordt zij vereerd als schuts
patrones der stervenden. Dit aanroepen door ziel-
togenden is een algemeen gebruik geworden, sinds 
zij in 1448 verscheen aan den slager Henricus te 
Gorkum, die, toen bij hem des nachts brand was 
uitgebroken en hij trachtte zijn inboedel te redden, 
doodelijk gewond werd door een instortend deel 
van het huis. Bevreesd niet tijdig de H.H. Sacra
menten te kunnen ontvangen, riep hij, volgens zijn 
dagelijksche gewoonte, de H. Barbara aan, die hem 
verscheen, hem uit de vlammen redde en hem de 
verzekering gaf, dat hij zou blijven leven, tot het 
dag werd. Toen gevoelde hij, ofschoon over het ge-
heele lichaam verbrand, de kracht zich naar het 
huis zijner dochter Eduarda te begeven, waar hij 
de H.H. Sacramenten ontving en overleed. - Voorts 
werd naar de H. Barbara een plant [tegenwoordig 
Barbar(a)êa vulgaris R.Br.] genoemd, de herba 
Sanctae Barbärae (kruid der H. Barbara), waarvan 
Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk (1563), p . 554J 
zegt: ,,Dit cruyt suyvert oock die vervuylde won-
,,den ende sweeringhen ende neempt af da t over-
„tollich vleesch daerop gheleyt oft tsap daer of 
,,daer in ghedruypt." Eenerzijds beschermde zij 
hen, die de wonden toebrachten; anderzijds heelde 
zij die wonden weder. Zij wordt vaak afgebeeld met 
een toren, het symbool harer gevangenschap, op 
de hand. Haar naamdag valt op 4 December. 

barbaraeifólius,a,um, - van Barbaraea, plantengesl. 

(Crucifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van Barbaraea (vulgaris R.Br.). 

B a r b a r é a , - zie Barbaraea. 
barbareaefólius,a,um, - zie barbaraeifolïus. 
bârbarus.a.um, - (Lat.) buitenlandsch, woest. 
ba rbo ta , - zie barbätus. 
barba tóca lyx , - van Lat. barbätus, gebaard; cälyx, 

kelk: met gebaarden kelk. 
barbatulus,a,um, - verkleinw. van Lat. barbätus, ge

baard: kort gebaard, min of meer gebaard. 
barbatus,a,um, - van Lat. barba, baard: gebaard; 

lange haren dragend. 
barbellàtus,a,um, - van Lat. barbella (verkleinw. 

van barba, baard), baardje: met een baardje, met 
een groepje haren. 

b a r b é r a e , - 2e nv. van Barbëra, Latinizeering (vr. 
vorm) van Barber: van mevr. (mej.) Barber, ge
vonden door mevr. (mej.) Barber, genoemd naar 
mevr. (mej.) Barber. Diascïa-Hook. f. is genoemd 
naar mevr. M. E. Barber, geb. Bowker (1820, in 
Engeland; 1899, Pietermaritzburg, Z.-Afrika), die 
in Z.-Afrika vele planten verzamelde. Van de naar 
haar genoemde Diascïa-soort had zij in 1870 zaden 
gezonden aan den bot. tuin van Kew. 

b a r b é r i , - 2e nv. van Barbêrus, Latinizeering van 
Barber: van Barber, gevonden door Barber, ge
noemd naar Barber. - Dictyoptëris - Bedd. en 
Polypodïum - Hook, zijn genoemd naar Edmund 
Barber Scott, omstreeks het midden der 19de eeuw 
Eng. bestuurshoofd van het eiland Laboean (voor 
de N.W. kust van Borneo op ± 5 ° N.B.), die een 
groote plantenverzameling bijeenbracht in N.-Bor-
neo en op Laboean. Toen Motley (zie motleyänus) 
in 1859 vermoord was, kocht hij diens herbarium 
en schonk het aan den bot. tuin van Kew. 

barberiànus.a.um (Pothos - Schott), - genoemd 
naar E. Barber Scott (zie barbéri). 

barbeyànus,a,um (Melastöma - Cogn.), - genoemd 
naar William Barbey (1842, Genthod bij Geneve; 
1914, Chambésy bij Genève), ingenieur-plantkun-
dige te Genève, schoonzoon van E. Boissier (zie 
boissiëri) en bij diens overlijden in 1885 erfgenaam 
van diens herbarium (,dat na den dood van Bar
bey overging aan de universiteit te Genève), vrij
gevig bevorderaar der bot. wetenschap. Hij bereis
de Spanje, Palestina, Griekenland en Klein-Azië, 
publiceerde verslagen van zijn reizen en gaf van 
1893-1908 het Bulletin de 1'Herbier Boissier uit. 

bâ rb i f rons , - van Lat. barba, baard; frons, voor
hoofd, voorzijde: met gebaarde voorzijde, (bij or
chideeën) met gebaarde lip. 

barbifûltus,a,um, - van Lat. barba, baard; fultus 
(van fulcïre, stutten, steunen), gesteund: door een 
baard (groep haren of borstels) gesteund, dwz. 
met een groep haren of borstels aan den voet. 

ƒ bâ rb ige r , ba rb ige ra , b a r b i g e r u m , - van Lat. bar-
lbarbigerus,a,um, - ba, baard; gërire, dragen: 

een baard dragend, gebaard, plaatselijk langharig. 
barbiläbius.a.um, - van Lat. barba, baard; labium, 

lip: met gebaarde lip. 
barbinérvts.ts.e, - van Lat. barba, baard; nervus, 

nerf: met gebaarde, dwz. langharige nerven. 
ba rb inóda , - zie barbinödus. 

{barbinódts,is,e, - van Lat. barba, baard; nódus, 
barbinödus,α,um, - knoop: met gebaarde, 

dwz. langharige knoopen. 
barbipulvinâtus,a,um, - van Lat. barba, baard ; pul

vïnus, kussen: met gebaarde kussens, dwz. met 
langharige, kussenvormige verdikkingen. 

barbisetus,α,urn, - van Lat. barba; baard; sêta, bor
stel: met gebaarde borstels. 
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barbispicus,a,um, - van Lat. barba, baard; spïca, 
aar: met gebaarde, dwz. langharige aren. 

barbulâtus,a,um, - v a n L a t . barbula (verkleinw. van 
barba, baard), baardje: een baardje dragend, een 
haargroepje dragend. 

Barckhâus ia A .P .DC, - zie Barkhausïa. 
barclaianus,a,um, - zie barclayänus. 
Barc lâya WALL., - genoemd naar Robert Barclay 

(1751, Phüadelphia, Pennsylvania, U.S.A.; 1830, 
Bury Hill, Surrey), die zich in 1781 in Engeland 
vestigde, waar hij in den handel een groot vermo
gen verwierf, medeoprichter van de Linnean So
ciety of London (1788), bezitter van een grooten 
tuin, kweeker van uitheemsche planten; van welke 
er vele door hem het eerst in Engeland waren in
gevoerd, bevorderaar van de oprichting van The 
Botanical Magazine (1786). 

barclayanus,a,ttm, - 1. (Maurandïa - Lindl.), - ge
noemd naar R. Barclay (zie Barclaya). 
2. (Piper - C D C ) , - genoemd naar George Barclay 
(?, Huntley, Aberdeenshire, Schotland; ? Buenos 
Aires), tuinman van den bot. tuin te Kew, die als 
verzamelaar voor dien tuin deelnam aan de door 
Belcher geleide expeditie van de Sulphur ( 1836-42) 
om de aarde. Hij verzamelde de naar hem genoem
de plant op het eiland Tobi (Helen-Riff, N. vanden 
„vogelkop" van Nieuw-Guinea; ±131° O.L.; ± 3 ° 
N.B.). - Zie ook hindsïi. 

bariénsts,is,e, - afkomstig van de Ban-kloof in 
Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevon
den. 

ba r i s âna , - zie barisänus. 
r bar is&nicus,a,um, - afkomstig van het Barisan-ge-
(. barisânM5,a,«m, - bergte (Boekit Barisan, 

dwz. in een rij geschaarde bergen, bergketen) op 
Sumatra of daar het eerst gevonden. 

Ba rkän ia EHRENB. et HEMPR., - genoemd naar het 
eiland Barkan, waar de plant verzameld werd. 

barkeriânws,а,иж (Laelïa - Knowles et Westc) , -
genoemd naar George Barker (1776-1845), te Bir
mingham, die zich aan maatschappelijk werk wijd
de, stichter was van de Birmingham Philosophical 
Society, een fraaie orchideeënverzameling bezat 
en veel belang stelde in de uitvindingen van James 
Wat t ter verbetering der stoommachines. Door 
zijn toedoen werd de wet tot het aanleggen van een 
spoorbaan van Londen naar Birmingham aange
nomen, wat kortzichtige tijdgenooten voor een 
reusachtige dwaasheid uitkreten. 

Barke rwébb ia BECC, - genoemd naar Philip Bar
ker Webb (1793, Milford, Surrey, Engeland; 1854, 
Parijs), zeer gefortuneerd plantkundige, die een 
deel van Azië (1818), voorts Spanje (1826), de Ka
narische eilanden (1828-30), N.-Afrika en Ierland 
(1851) bereisde en in die landen vele, thans te 
Florence berustende planten verzamelde. Zijn her
barium telde ten slotte 80 000 soorten. Te zamen 
met Berthelot schreef hij een plaatwerk over de 
nat. historie der Kanarische eilanden, 

r Ba rkhaus ia MOENCH, - zou genoemd zijn naar / . C. 
I B a r k h u s é n i a HOPPE, - Barckhausen of Bar-

chusen (1666, Horn, Z.O. van Detmold; 1723, 
Utrecht), sedert 1703 hoogleeraar in de scheikunde 
te Utrecht, schrijver over chemische en pharma-
ceutische onderwerpen. Hij liet zijn belangrijke 
kruidkundige werken bevattende bibliotheek na 
aan de stad Utrecht. - Het komt mij echter waar
schijnlijker voor, dat de plant genoemd is naar G. 
Barckhausen, die in 1775 een kleine publicatie 
over de flora van het graafschap Lippe het licht 
deed zien. 

bar lée i , - 2e nv. van Barleëus, Latinizeering van 
Barlee: van Barlee, genoemd naar Barlee. - Aech-
mëa - Baker is genoemd naar F. R. Barlee, in 1877 
gouverneur van Britsch Honduras (Midden-Ame-
rika), die de plant naar den bot. tuin van Kew had 
gezonden. 

B a r l é r i a L . , - genoemd naar Jacques Barrelier (1606, 
Parijs; 1673, Parijs), pater-Dominicaan, die, de 
gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latini-
zeerde tot Barlerius. Hij bereisde Frankrijk, Span
je en Italië en vervaardigde een pas lang na zijn 
dood door A. de Jussieu (zie Jussieua) uitgegeven 
beschrijving der door hem op zijn reis waargeno
men planten. 

bar le r io ides , - van Barlerïa, plantengesl. (Acan-
thacëae); Ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Barlerïa-achtig. 

B a r n ä r d i a LINDL., - in 1826 genoemd naar E. Bar
nard (1786, ?; 1861, ?), vice-secretaris van de Royal 
Horticultural Society, die een werkzaam aandeel 
had genomen aan de voorbereiding eener door die 
instelling bekostigde expeditie naar China, waarop 
de naar Barnard genoemde plant werd ontdekt, 
schrijver over de groeisnelheid van planten. 

ba rnés i i , - 2e nv. van Barnesïus, Latinizeering van 
Barnes: van Barnes, gevonden door Barnes, ge
noemd naar Barnes. 
1. (Elytranthe - Gamble), - genoemd naar Warren 
Delabere Barnes (1865-1911), van 1888-1910 bur
gerlijk ambtenaar te Singapore, later Colonial Se
cretary te Hongkong. In 1900 verzamelde hij op 
instigatie van Ridley (zie ridleyänus) planten in 
Pahang. 
2. (Pavetta - Elm.),-genoemd naar Parker Thayer 
Barnes (1874, Marshfield, Mass. U.S.A.; χ ), die in 
1903/04 op de Philippinen planten verzamelde ten 
behoeve van het Bureau of Forestry, Manila. Hij 
schreef: „House plants-and how to grow them". 
3. (Dryoptëris filix mas Schott, var. - Th. Moore 
= Polystïchum - Hort.), - genoemd naar James 
Martindale Barnes (1814, Selside, N. van Lancas
ter, Engeland; 1890, Levens, tusschen Lancaster 
en Selside), verzamelaar en kenner van varens en 
mossen, ontdekker der naar hem genoemde plant. 

b a r n h a r t i i , - 2e nv. van Barnhartïus, Latinizeering 
van Barnhart: van Barnhart, gevonden door Barn-
hart, genoemd naar Barnhart. - Euphorbia - Croi-
zat is genoemd naar John Hendley Barnhart (1871, 
Brooklyn, New York; χ ), sedert 1903 verbonden 
aan den bot. tuin van New York, van 1903-12 als 
editorial assistant, van 1906-12 als bibliothecaris, 
sedert 1913 als bibliograaf, afgevaardigde naar de 
bot. congressen van Weenen (1905), Brussel (1910), 
Ithaca (1926) en Cambridge (1930), lid van vele 
geleerde genootschappen. Hij heeft alle deelen der 
Vereenigde Staten bereisd en is de schrijver van 
ongeveer 160 wetensch. publicaties op bot., bio
graphisch en bibliographisch gebied, voorts over de 
taxonomie der Lentibulariacëae. - Sedert 1905, 
het jaar, waarin de North-American Flora begon 
te verschijnen, waarvan thans 74 deelen het licht 
hebben gezien, was hij lid van de commissie van 
uitgave daarvan; het leeuwendeel van het uitge-
verswerk werd door hem verricht. De schrijver 
van dit woordenboek dankt hem vele inlichtingen. 

b a m u m a e , - 2e nv. van Barnüma, Latinizeering 
(vr. vorm) van Barnum: van mevr. (mej.) Bar-
num, gevonden door mevr. (mej.) Barnum, ge
noemd naar mevr. (mej.) Barnum. - Iris - Foster 
et Baker werd in 1888 genoemd naar mevr. Bar
num van de Amer, zending te Kharput (Charput) 
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in Armenië (±39y 2 ° O.L.; ± 3 8 % β N.B.), welke 
een levend, door haar bij Van ( = Wan, a/d oost
oever van het Wanmeer; ruim 43° O.L.; ± 3 8 % ° 
N.B.) ex. aan Sir M. Foster (zie fosteriänus) ge
zonden had. 

b a r o m e t z , - Russ. plantennaam (== baranèts). 
bar re l i é r i , - 2e nv. van Barreliêrus, Latinizeering 

van Barrelier: van Barrelier, genoemd naar Bar
relier. Anchusa - Vitm. ; - Oxälis - L. en Ocïmum-
Roth zijn genoemd naar Jacques Barrelier (zie Bar-
lerïa). 

b a r r i n a , - zie barrinus. 
Bar r ing tón ia FORST., - door J. R. Forster en J. G. 

A. Forster (zie forstëri) in 1776 genoemd naar den 
met hen zeer bevrienden Eng. rechtsgeleerde en 
oudheidkundige Daines Barrington (1727, ?; 1800, 
Londen), „wegens zijn groote verdiensten voor de 
„geheele letterkunde, zijn scherp oordeel in na-
„tuurwetensch. aangelegenheden, zijn grondige 
„kennis der Eng. flora en den door hem aan alle 
„natuuronderzoekers verleenden steun." Hij 
schreef eenige bot. en vele andere publicaties. 

barringtoniânus,a,wm (Erïa - ), - foutief voor ber-
ringtoniänus. 

bar r ing ton io ides , - van Barringtónia, plantengesl. 
(Lecythidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Barringtonïa-achtig. 

barrinws,a.um, - van Lat. barrus, olifant: bij een 
olifant behoorend, in eenig opzicht met een olifant 
overeenkomend. De zijlobben der lip van Bulbo-
phyllum - Ridl. zijn breed, de middenslip is lang 
en snial; de geheele lip doet denken aan een oli
fantsslurf met de beide flapooren. 

Ba r ró t i a GAUD., - genoemd naar Adolphe Barrot, 
die, benoemd tot Fr. consul te Manila, passagier 
was aan boord van de korvet La Bonite, waarop 
Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het 
gesl., in 1836/37 een reis om de aarde maakte. 

Ba r t é r i a WELW., - genoemd naar Charles Barter 
(?, ?; 1859, Rabba, West-Afrika), tuinman van 
den bot. tuin te -Kew, die sinds 1857 als planten-
verzamelaar deelnam aan een door William Bal
four Baikie geleide expeditie in het stroomgebied 
van den Niger en overleed voor de expeditie ten 
einde was. 

bar t lé t t i i , - 2e nv. van Bartlettïus, Latinizeering van 
Bartlett: van Bartlett, gevonden door Bartlett, ge
noemd naar Bartlett. - Diplycosïa - Merr.; - Ficus 
- Merr. ; - Gomphostemma - Merr. ; - Ilex - Merr. ; 
- Macaranga - Merr, ; - Osmelïa - Merr. ; - Penta-
phragma - Merr. ; - Photinia - Merr. ; - Schefflëra -
Merr. en Vaccinïum - Merr. zijn genoemd naar 
Harley Harris Bartlett (1886, Anaconda, Montana, 
U.S.A.; χ ) , van 1909-15 chemical biologist aan 
het Bureau of Plant Industry te Washington, sinds 
1915 verbonden aan de hoogeschool van Michigan, 
thans hoogleeraar in de plantkunde en directeur 
van den bot. tuin aldaar. In 1918 was hij werk
zaam als botanist bij de U.S.Rubber Co te Kisa-
ran, Asahan, Sumatra, waar hij te zamenmetC. D. 
LaRue (zie laruëi) een aantal planten verzamelde; 
in 1926/27 maakte hij een verzamelreis naar For
mosa en Sumatra; op het laatste eiland liet hij ook 
in 1928 nog verzamelen (zie ook hamelïi, rahmatïi, 
Siraitïa). - In 1930 nam hij deel aan een wetensch. 
expeditie naar Mexico, in 1931 aan een naar Cen-
traal-Amerika. - Hij is de auteur van vele weten
sch. publicaties. 

ba r tón i , - 2e nv. van Bartönus, Latinizeering van 
Barton: van Barton, gevonden door Barton, ge
noemd naar Barton. - Platyclïnis - Ridl. werd in 

bas i l i cum 

1908 genoemd naar majoor F. R. Barton (t) , die 
de plant in Eng. Nieuw-Guinea verzameld en aan 
Ridley (zie ridleyänus) gezonden had. Overigens 
is mij omtrent hem niets bekend. 

Bar tón ia SIMS, - genoemd naar Benjamin Smith 
Barton (1766, Lancaster, Penn., U.S.A.; 1815, Phi
ladelphia), medicus, sinds 1790 hoogleeraar te Phi
ladelphia, bevorderaar van bot. studie, schrijver 
van bot. en medische werken. 

r B a r t r â m l a GAERTN., - genoemd naar den kwaker 
I b a r t r â m i a , - J. Bartram (1699, Marple, bij 

Darby, Delaware, U.S.A.; 1777, Philadelphia, 
Penns. U.S.A.), boerenzoon, die zich met ijver op 
de plantkunde en de geologie toelegde en door eigen 
studie de noodige bekwaamheid verwierf. Hij be
reisde voor bot. doeleinden een groot deel der.Ver-
eenigde Staten, stichtte bij Philadelphia een bot. 
tuin (thans een stadspark), voerde vele levende 
planten uit Amerika in Europa in en omgekeerd 
en zond gedroogde planten aan Linnaeus (, die zeer 
met hem was ingenomen) en aan andere botanici; 
voorts schreef hij eenige natuurhistorische publi
caties. - Het woord wordt wel als soortnaam ge
bezigd voor een plant, welke vroeger tot het 
geslacht Bartramïa gerekend werd. 

B a r y ó s m a GAERTN., - van Gr. barus, zwaar; osmê, 
geur ; plant met zwaren geur. De zaden rieken sterk 
naar cumarine. 

ba rys t achys , - van Gr. barus, zwaar; stachus, aar: 
met zware aren. 

B a r y x y l u m LOUR., - van Gr. barus, zwaar; xulon, 
hout: boom met zwaar hout. 

basalts,ÏS,e, - van Lat. (oorspronkelijk Gr.) basis, 
voet (fig.): aan den voet geplaatst, voetstandig. 

Basél la L., - Malab. plantennaam (basella-kira). 
Basel lâceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Basella geldt. 
basel loides , - van Basella, plantengesl. (Basella-

cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Basella-achtig. 

basianthu5,a,um, - van Gr. basis, voet (fig.) ; anthos, 
bloem: aan den voet bloemen dragend, van den 
voet af bloemen dragend. 

basidéntulws,a.um, - van Lat. (oorspronkelijk Gr.) 
basis, voet (fig); dentulus [verkleinw. van dens 
(dentis), tand], tandje: met tandjes aan den voet. 

basiflórus,a,um, - van Lat. (oorspronkelijk Gr.) ba
sis, voet (fig.); f los (flöris), bloem: met aan den 
voet (der plant) geplaatste bloemen. 

Basigyne J.J.S., - van Gr. basis, voet (fig.); günê, 
vrouw. Orchidacëa, bij welke het vr. geslachts
orgaan, de stempel, aan den voet der stempelzuil 
is geplaatst. 

basiléns,ts,e, - van Lat. (oorspronkelijk Gr.) basis, 
voet (fig.), voetstuk: aan den voet geplaatst, op 
een voetstuk staand, met breeden voet. 

basi l ica, - zie basilïcus. 
bas i l i cum (znw.), - van Gr. basilïkos (van basileus, 

koning), koninklijk: koninklijk kruid, konings-
kruid. De naam zinspeelt op de geneeskrachtige 
eigenschappen. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e 
druk (1563), 206: „Plinius schrijft dat Basilicom 
„ingenomen der maghen seer goet ende bequaem 
„es, ende dat hy met azijn gedroncken die winden 
„verdrijft endë dat ripsemen ende opworpen van 
„der maghen stilt, ende die vrine doet lossen, ende 
„mits dyen goet es den watersughtigen ende die 
„de geelsucht hebben. Die medecyns dezer ty t 
„scrijven den Basilicom toe, dz hy het herte ende 
„thooft sterckt, blijscap ende vrolickheyt maeckt, 
„goet es alle swaere melancoluese menschen ende, 
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„met wijn ingenomen den verouderden hoest ghe-
„neest. . . . Basilicom met azijn ghewreven ende 
„voor die nuese ghehouwen brengt dieghene die in 
„onmacht zijn weder om tot huer selven. Ende 
„tsaet daer af gheroken doet den mensche niesen." 

basiliCMs,a,Mw, - Lat. transcr. van Gr. basilïkos (van 
basïleus), koning), koninklijk. 

Bas l l ima RAFIN., - afleiding en beteekenis onbe
kend, mogelijk een letterverbinding zonder betee
kenis. 

basirotundâtu5,a,um, - van Lat. (eigenlijk Gr.) ba
sis, voet (fig.),* rotundätus, afgerond: met afgeron-
den voet. 

basisórus,a,um, - van Gr. basis, voet (fig.); sôros, 
hoopje: met aan den voet geplaatste sporenhoop-
jes of sori. 

r Bass ia ALL., - genoemd naar Ferdinando Bassi 
l Bâss ia KOEN., - (±1714; Bologna; 1774, Bo

logna), van 1760 tot aan zijn dood directeur van 
den bot. tuin van Bologna, beschrijver van een 
aantal nieuwe planten. 

bassiaefóÜMs.a.ww, - zie bassiifolïus. 
bassiifólius,a,wn, - van Bassïa, (voormalig) plan-

tengesl. (Sapotacëae); Lat. folïum, blad: met bla
deren als die eener Bassïa. 

ba s t â rd i , - 2e nv. van Bastardus, Latinizeering van 
Bastard: van Bastard, gevonden door Bastard, ge
noemd naar Bastard. - Verbascum - R. et S. is 
genoemd naar T. Bastard te Angers, auteur eener 
in 1809 verschenen verhandeling over de flora van 
het Fr. departement Maine-et-Loire. 

bataanénsîs,î5,e, - afkomstig van Bataän op het 
eiland Luzon (het noordelijkste van de groote 
eilanden der Philippijnen) of daar het eerst ge
vonden. 

b a t a c ó r u m , - 2e nv. mv. van Batäcus, latinizeering 
van Batak(ker), inwoner der Batak-landen in N.-
Sumatra: der Bataks, dwz. afkomstig uit de Ba
tak-landen of daar het eerst gevonden. 

batakénsîs.îs.e, - van Mal. Batak, Batakker, inwo
ner der Batak-landen in N.-Sumatra: afkomstig 
uit de Batak-landen of daar het eerst gevonden. 

ba ta l in i , - 2e nv. van Batalïnus, Latinizeering van 
Batalin: van Batalin, genoemd naar Batalin. -
Tulïpa -Reg. is genoemd naar A. F. Batalin (1847, 
St.-Petersburg; 1896, St.-Petersburg), sedert 1870 
verbonden aan den bot. tuin van St.-Petersburg, 
na den dood van Von Regel (zie Aregelïa) in 1892 
directeur dier instelling, schrijver van verscheide
ne bot. publicaties. 

Г Ba ta t a s CHOISY, - van batata, volksnaam van de 
l b a t a t a s , - plant (den zg. zoeten aardappel) 

op Haïti. Vgl. Vlaamsch patat en Eng. potato 
voor den gewonen aardappel. 

ba tâv iae , - 2e nv. van Batavia (hoofdplaats van Ned 
Indië, aan de N. kust van W.-Java; ±106°48' 
O.L.; ± 6 ° iy2' Z.B.): (afkomstig van) Batavia of 
daar het eerst gevonden, Bataviaasch. 

batâvicws,a,um, - van Lat. Batävus, Batavier: af
komstig uit het land der Batavieren (Nederland) 
of uit een der Ned. bezittingen, speciaal Ned. O.-
Indië. 

bataviénsi's.ts.e, - afkomstig van Batavia (hoofd
plaats van Ned. Indië, aan de N.kust van W.
Java; ±106°48'O.L.; ± 6 ° iy2' Z.B.) of daar het 
eerst gevonden, Bataviaasch. 

b a t e m ä n i , - 2e nv. van Batemänus, Latinizeering 
van Bateman: van Bateman, genoemd naar Bate-
men. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
James Bateman (1811, Bury bij Manchester; 1897, 
Worthing, W. van Brighton), bewoner van Kny-
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persly Hall, groot liefhebber van orchideeën, waar
van hij vele buitenlandsche soorten (o.a. door tus-
schenkomst van G. Ure Skinner; zie skinnëri) in 
Engeland importeerde, schrijver van verscheidene 
publicaties over orchideeën. 

ba t emän i i , - 2e nv. van Batemanîus, Latinizeering 
van Bateman: van Bateman, genoemd naar Bate
man. — Vanda - Lindl. is genoemd naar James 
Bateman (zie batemäni). 

b a t e m â n n i , - 2e nv. van Batemannus, Latinizee
ring van Bateman: van Bateman, genoemd naar 
Bateman. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar James Bateman (zie batemäni). 

ba t emänn i i , - 2e nv. van Batemannius, Latinizee
ring van Bateman: van Bateman, genoemd naar 
Bateman. Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar James Bateman (zie batemäni). 

B â t h m i u m LINK - van Gr. bathmos, traptrede, lad-
dersport. De naam zinspeelt op de wijd afstaande, 
smalle bladslippen, welke aan de sporten eener lad
der doen denken. 

ba t ino , - Philipp, plantennaam. 
Ba t i s L., - oude Gr. naam eener strandplant. Ook de 

door Linnaeus (zie Linnaea) zoo genoemde plant 
groeit aan zee. 

ƒ batjanénsis,ïs,e, - afkomstig van het eiland Batjan 
lbatjânictts,a,«w, - (127%-128° O.L.; y2-l° 

Z.B.) of daar het eerst gevonden, Batjansch. 
rbatoeénsis.is.e, - afkomstig van de Batoe-eilanden 
tbatoénsîs. îs .e, - (voor de W.kust van Suma

tra, even Z. van den aequâtor) of daar het eerst 
gevonden. 

ba t rach io ides , - van Batrachïum, plantengesl. (Ra-
nunculacëae), waterranonkel; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Batrachïum-ach-
tig, waterranonkelachtig. 

B a t r ä c h i u m WIMM., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam batrachïon (van baträchos, kik
ker), ranonkel, waterranonkel. De naam zinspeelt 
op den groei der plant in en bij slooten. Vgl. Ra
nunculus. 

B a t r â t h e r u m NÉES, - van Gr. bathron, fundament, 
voetstuk; athêr {athëros), naald. G4 draagt even 
boven den voet een naald. 

Bâ t sch ia VAHL, - genoemd naar A. J. G. K. Batsch 
(1761, Jena; 1802, Jena), hoogleeraar te Jena, 
schrijver van vele bot. werken. 

ba t t and ié r i , - 2e nv. van Battandiêrus, Latinizee
ring van Battandier: van Battandier, gevonden 
door Battandier, genoemd naar Battandier. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar J. A. Bat
tandier (1848, Annonay, Dépt. Ardèche, Z.O. van 
St.-Etienne; 1922, Algiers), leeraar aan de Ecole 
de Médecine en de Ecole de Pharmacie te Algiers, 
verdienstelijk onderzoeker der flora van Algiers, 
schrijver eener flora van Algiers. 

ba t t i ch , - Arab, plantennaam, ook wel battikh ge
speld. 

rbatuânus.a.um, - afkomstig van de Baioe-eilanden 
ibatuénsi5,ts,£, - (voor de W.kust van Suma

tra, even Z. van den aequâtor) of daar het eerst 
gevonden. 

batukauénsis,is,6, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Batoekaoe op Bali of daar het eerst gevon
den. 

bauanguicMs,a,Mm, - afkomstig van Bauang de Ba-
tangas (op Luzon, het noordelijkste van de groote 
eilanden der Philippijnen) of daar het eerst ge
vonden. 

bâud i i , - 2e nv. van Baudius, Latinizeering van 
Baud: van Band, genoemd naar Baud. - Diptero-
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carpus - Korth. is genoemd naar J. Chr. Baud 
(1789, 's Gravenhage; 1859, 's Gravenhage), van 
1834-36 gouverneur-generaal van Ned. Indie, later 
minister van Koloniën, bekend door zijn bevorde
ring van het door Van den Bosch (zie Boschïa) uit
gedachte en ingevoerde cultuurstelsel. 

baudot i i , - 2e nv. van Baudottus, Latinizeering van 
Baudot: van Baudot, gevonden door Baudot, ge
noemd naar Baudot. - Ranunculus - Godron (Ba-
trachïum - V. d. Bosch) is genoemd naar De Bau
dot, rechterlijk ambtenaar, die de plant bij Saar-
burg (Lotharingen) had ontdekt. 

baueriânwx.a, ww (Anamirta - Endl. ; - Trichomänes 
- Endl.; - Zehnerïa - Endl.), - genoemd naar F. 
Bauer (1760, Feldsberg, tusschen Brünn en Pres
burg, Oostenrijk; 1826, Hietzing bij Weenen), be
roemd plantenteekenaar, die in 1786/87 met J. 
Sibthorp (zie sibthorpïi) Griekenland bereisde, van 
1801-03 met Robert Brown (zie browniänus 1) deel
nam aan de expeditie van Flinders (zie Flindersïa) 
naar Australië, in 1804/05 vele planten verzamel
de op het eiland Norfolk (tusschen Nieuw-Holland 
en Nieuw-Zeeland; ±168° O.L.; ±29° Z.B.) en in 
1813 afbeeldingen van Austral, planten uitgaf. 

-bauer léni , - foutief voor baeuerlêni(i). 
.bauer léni i , -
bauer lén i , - zie baeuerlênï(i). 

.bauerléni i , -
bauhini , - 2e nv. van Bauhinus, Latinizeering van 

Bauhin: van Bauhin, genoemd naar Bauhin. -
Hieracïum - Schuit, is genoemd naar Kaspar Bau
hin (zie Bauhinïa). 

Bauhinia L., - genoemd naar de in hun tijd zeer 
beroemde geleerden Johann Bauhin [1541, Bazel; 
1613, Mont Béliard (Mömpelgard), Z. van Belfort], 
medicus, schrijver van eenige bot. werken, die een 
groot deel van Europa bereisde voor het bijeen
brengen van bouwstoffen voor een reusachtig 
kruidboek (Historïa Plantärum Universalis), dat 
pas lang na zijn dood werd uitgegeven en zijn 
broeder, Kaspar Bauhin (1560, Bazel; 1624, Bazel), 
medicus, die, na Italië bereisd te hebben, hoog
leeraar te Bazel werd, schrijver van verscheidene 
bot. werken, waaronder het beroemde Pinax Theä-
tri Botanïci, vrucht van een veertigjarigen arbeid, 
waarin hij meer dan 6000 planten opsomde. In den 
Prodrömbs (1620) bij dit laatste werk gaf hij een 
goede beschrijving en afbeelding van den aard
appel en deelde hij mede, dat bij de Bourgondiërs 
het gebruik der knollen verboden was, omdat zij 
overtuigd waren, dat zij lepra veroorzaakten. 

bauhiniaefóÜMs,a,um, - zie bauhiniifolïus. 
bauhiniifóliws,a,wm, - van Bauhinïa, plantengesl. 

(Leguminösae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Bauhinïa. 

b a u h i n ó r u m , - 2e nv. mv. van Bauhinus, Latini
zeering van Bauhin: der Bauhin's, genoemd naar 
de Bauhin's. - Alsïne - J. Gay is genoemd naar de 
gebroeders Bauhin (zie Bauhinïa). 

B a u m é a GAUD., - genoemd naar A. Baumé (1728, 
Senlis, N.N.O. van Parijs; 1804, Parijs), beroemd 
scheikundige, schrijver van hooggeschatte leerboe
ken, uitvinder van den naar hem genoemden areo
meter (1768), fabrikant van diverse chemische Pro
dukten, waarmede hij een groot vermogen ver
wierf, dat hij in de Fr. revolutiejaren weer verloor, 
waarna hij als apotheker in zijn onderhoud voor
zag. 

baumeânus,a,um (Melastöma - Naud.), - in 1849 
genoemd naar Baume, die de plant op Luzon (het 
noordelijkste van de groote eilanden der Philip-

pijnen) verzameld had en van wien mij overigens 
niets bekend is. 

bavâricu5,a,um, - van Nieuwlat. В avaria, Beieren: 
Beiersch. 

bawun , - Nieuwguin. plantennaam (bawun, baun). 
beâli i , - 2e nv. van Bealius, Latinizeering van Beale : 

van Beale, genoemd naar Beale. - Mahonïa - Carr. 
is genoemd naar Thomas С hay Beale (?, ?; vóór 
1860, ?), hoofd der firma Dent, Beale & Co en Por-
tug. consul te Shanghai, die aan Fortune (zie for-
tuneänus), den ontdekker en eersten naamgever 
der naar hem genoemde soort, groote diensten be
wezen had. 

Beaucârnea LEM., - in 1861 genoemd naar den no
taris Beaucarne te Eename bij Oudenaarde (in Bel
gië, W. van Brussel), in wiens tuin een plant van 
dit gesl. in Europa het eerst in bloei kwam. 

Beaumón t i a WALL., - in 1824 genoemd naar Lady 
Diana Beaumont, echtgenoote van kolonel Tho
mas Richard Beaumont van Bretton Hall (tus
schen Leeds en Sheffield), omdat zij Europ. plan
ten had gezonden aan den bot. tuin van Calcutta. 

beauverdiénws.a.wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Gustave Beauverd (1867, Genève; x ) , 
teekenaar-graveur, daarbij uitnemend botanicus, 
sedert 1900 conservator van het Herbarium Bois-
sier (zie boissiëri) te Genève. Hij maakte vele bot. 
reizen door Zwitserland, Frankrijk, N.-Italië, Hon
garije, Roemenië, Boheme, Saksen, bezocht talrijke 
bot. tuinen, vertegenwoordigde het Herbarium 
Boissier op de congressen te Weenen (1905) en 
Brussel (1910), schreef meer dan 300 bot. pu
blicaties, o.a. monographieën der gesl. Nothoscor-
dum, Cicerbïta en Melampyrum, en verleende hulp 
bij de bewerking der Umbellifërae en Composïtae 
in Hegi's Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 

Beauvisâgea PIERRE, - genoemd naar Georges Eu
gène Charles Beauvisage (1852, Parijs; 1925, Lyon), 
van 1869-75 ambtenaar bij de Caisse des Dépôts 
et Consignations, in 1881 te Parijs gepromoveerd 
tot Med.Dr. op een dissertatie getiteld: Contribu
tion à l'étude des origines botaniques de la gutta
percha, sedert 1883 verbonden aan de Medische en 
Pharmaceutische Faculteit te Lyon, aan welke in
stelling hij medicinale botanie doceerde en in 1887 
een bot. tuin stichtte, waarvoor hij in 1889 een 
gids schreef, waarvan in 1923 de 6de druk ver
scheen, sedert 1903 hoogleeraar-titulair aan dezelf
de faculteit, sedert 1895 lid van den gemeenteraad 
en later wethouder van Lyon, stichter (1901) van 
een fonds voor het uitzenden van kinderen naar 
de bergen en naar zee, van 1909-20 sénateur van 
het Dépt. du Rhône, als zoodanig ijveraar voor 
het lager onderwijs en voor de verzorging van ab
normale kinderen, in zijn laatste levensjaren di
recteur van het door hem gestichte, pas na zijn 
dood officieel geopende (1927) Koloniaal Museum 
van Lyon, schrijver van vele aardrijkskundige, 
bot. en technol. publicaties, o.a. over de door den 
missionaris Montrouzier in Nieuw Caledonië ver
zamelde planten, over nuttige gallen, over vetten, 
over eenige houtsoorten van het rijk der farao's, 
over de giftige eigenschappen van Ricïnus-zaden. 

beauvisage! , - 2e nv. van Beauvisagëus, Latinizee
ring van Beauvisage: van Beauvisage, genoemd 
näar Beauvisage. - Palaquïum - Burck is genoemd 
naar G. E. Ch. Beauvisage (zie beauvisagëi). 

bebéak, - Soend. plantennaam. 
beccabunga , - Latinizeering van den D. planten

naam Bachbungen. 
beccar iana , - zie beccariänus. 
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Becca r i an thus COGN., - van Odoardo Beccari (zie 
beccariänus); Gr. anthos, bloem: Beccari's bloem; 
ter eere van Beccari genoemde plant. 

beccari&nus,a,urn, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar den beroemden plantkundige Odo
ardo Beccari (1843, Florence; 1920, Florence), die 
in gezelschap van zijn vriend, den markies Doria 
(zie Abauria), van 1865-66 Borneo bereisde, daar 
vele belangrijke waarnemingen deed en meer dan 
30 000 planten verzamelde. In 1871 begaf hij zich 
naar Nieuw-Guinea, vergezeld van den zoöloog 
D'Albertis (zie Albertisïa), die in 1872 naar Italië 
terugkeerde. Beccari doorvorschte het land tot 
1873, bracht daarna een bezoek aan de Aroe- en 
de Kei-eilanden en keerde via Makasar naar Italië 
terug. In 1875 maakte hij een tweede reis naar 
Nieuw-Guinea en bezocht het Arfak-gebergte in 
den „Vogelkop"; in 1876 bezocht hij het eiland 
ten derde male. Daarna keerde hij voor goed naar 
Italië terug en werd directeur van den bot. tuin 
en het bot. museum te Florence. Hij schreef vele 
belangrijke publicaties, o.a. het beroemde Malesia, 
voorts Nelle Foreste di Borneo (In de Wouden 
van Borneo) en monographieën van palmgeslach-
ten en was de oprichter van II Nuovo Giornale 
Botanico Italiano. 

Beccariél la PIERRE, - van Odoardo Beccari (zie bec
cariänus): ter eere van Beccari genoemde plant. 

beccâr i i , - 2e nv. van Beccarïus, Latinizeering van 
Beccari: van Beccari, gevonden door Beccari, ge
noemd naar Beccari. Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar Odoardo Bec
cari (zie beccariänus). 

Beccar imnéa PIERRE, - van Odoardo Beccari (zie 
beccariänus); Gr. mneia, herinnering: plant reeds 
vóór Beccari's dood zoo genoemd te zijner gedach
tenis. 

Beccar iodéndron WARB., - van Odoardo Beccari 
(zie beccariänus); Gr. dendron, boom: boom van 
Beccari; ter eere van Beccari genoemde boom. 

Beckmânn ia HOST, - genoemd naar J. Beckmann 
(1739, Hoya a/d Weser; 1811, Göttingen), eerst 
leeraar in de natuurwetenschappen te St.-Peters
burg, later hoogleeraar te Göttingen, schrijver van 
bot. en physische werken. 

beddomeanws.a.wm (Cyclophörus - Christensen), -
genoemd naar R. H. Beddome (1830, ?; 1911, 
Wandsworth, Londen), hoofdambtenaar bij het 
Boschwezen in Eng. Indië, schrijver van eenige 
bot. werken, vooral over de boschflora en de 
varens van Eng. Indië. 

beddómei , - 2e nv. van Beddomëus, Latinizeering 
van Beddome: van Beddome, gevonden door Bed
dome, genoemd naar Beddome. - Dryoptëris -
O.K. is genoemd naar R. H. Beddome (zie bed-
domeânus). 

beddómi i , - 2e nv. van Beddomïus, Latinizeering 
van Beddome: van Beddome, gevonden door Bed
dome, genoemd naar Beddome. - Planten van de
zen naam zijn genoemd naar R. H. Beddome (zie 
beddomeänus). 

ƒ Beésha ктн, - Malab. naam eener bamboesoort. 
t b e é s h a , -

beeslânus.e.Mm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar de kweekersfirma Bees Ltd. te Liver
pool (zie bulleyänus). 

Begonia L., - genoemd naar Michel Begon (1638, 
Blois; 1710, Rochefort), intendant van San Do
mingo (Haïti), later gouverneur van Canada, einde
lijk intendant der galeien van Rochefort en La 
Rochelle, bezitter van een kabinet van naturaliën, 

beschermer der bot. wetenschap. Hij gaf den stoot 
to t de uitzending van Surian (zie Suriâna) en 
Plumier (zie Plumeria) naar W.-Indië (1689). 

Begoniäceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Begonia geldt. 

begoniaceus,a,um, - van Begonia, plantengesl. (Be
goniäceae) : Begonïa-achtig. 

rbegoniaefóllMs,a,ttm, - zie begoniifolïus. 
lbegonifólius,a,tt*tt, -

begoniicarpM5,a,um, - van Begonia, plantengesl. 
(Begoniäceae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten 
als die eener Begonïa. 

begoniifólius,a,Mm, - van Begonia, plantengesl. (Be
goniäceae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Begonïa. 

begonioides, - van Begonia, plantengesl. (Begoniä
ceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Begonïa-achtig. 

beguini i , - 2e nv. van Begutntus, Latinizeering van 
Béguin: van Béguin, gevonden door Béguin, ge
noemd naar Béguin. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Victor M. A. Béguin (1886, Am
sterdam; χ ) , van 1904-19 werkzaam in de cul
tures op Java, van 1919-23 inzamelaar voor het 
Museum voor Economische Botanie te Buitenzorg, 
in welke functie hij den Kangean-Archipel, Beng-
kalis en omstreken, Ternate, Tidore, Halmaheira 
en omliggende eilanden bereisde en uitnemende 
verzamelingen bijeenbracht, later weer werkzaam 
in de cultures, thans (1933) op de onderneming 
Soekaati bij Bandoeng. 

behrmanniânu5,a,um (Cyrtandra - Schltr), - ge
noemd naar Walter Behrman (1882, Oldenburg; 
X ), thans hoogleeraar in de aardrijkskunde aan 
de hoogeschool te Frankfort a/M. In 1912/13 nam 
hij als aardrijkskundige deel aan een expeditie 
langs de Sepik ( = Keizerin Augusta-rivier, in Kai
ser Wilhelmsland, uitmondend aan de N.kust op 
±14414° O.L.). Over dien tocht schreef hij Der 
Sepik und sein Stromgebiet (1917) en Im Strom
gebiet des Sepik (1922). 

b e h r m a n n i i , - 2e nv. van Behrmanntus, Latinizee
ring van Behrmann: van Behrmann, gevonden 
door Behrmann, genoemd naar Behrmann. - Oc-
tamyrtus - Diels is genoemd naar Walter Behr
mann (zie bekrmanniänus). 

Bei l schmiéd ia NEES, - genoemd naar Karl Traugott 
Beilschmied (1793, Langenöls in Silezië; 1848, 
Herrnstadt, N.N.W, van Breslau), apotheker, 
schrijver van eenige plantengeographische werken. 

be l adâmboe , - Malab. plantennaam. 
B e l a m c â n d a ADANS., - Malab. plantennaam. 
be la -modâgan , - Malab. plantennaam. 
be langér i , - 2e nv. van Belangêrus, Latinizeering 

van Bélanger: van Bélanger, gevonden door Bélan
ger, genoemd naar Bélanger. - Asplenïum - Kun
ze; Selaginella - Spring en Trichomänes - Bory zijn 
genoemd naar Ch. P. Bélanger (1805, Parijs; 1881, 
Saint-Pierre, Martinique), die zich in opdracht van 
het Fr. ministerie van Koloniën naar Pondicherry 
(— Pondichéry, O.kust van Voor-Indië, ±12° 
N.B.) begaf om daar een bot. tuin aanteleggen. 
In Jan. 1825 reisde hij van Parijs door Duitsch-
land. Polen, Z.-Rusland, den Kaukasus, Georgië, 
Perzië en Voor-Indië naar Pondicherry, waar hij 
in 1826 aankwam. Vandaar uit maakte hij toch
ten naar Pegu en naar Java. In 1828 bezocht hij 
Buitenzorg en kreeg hij van de Ind. Regeering 
verlof uit den door het vertrek van Blume (zie 
Blumëa) directeurloos geworden en nog niet door 
Teysmann (zie teysmanni) beschermden planten-
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tuin alles te nemen, wat hij noodig had. Over Mau
ritius (Ile de France), Réunion, Kaap de Goede 
Hoop en St. Helena reisde hij terug naar Parijs, 
waar hij in 1829 aankwam. In 1853 werd hij be
noemd tot directeur van den bot. tuin van Saint-
Pierre, waar hij tot aan zijn dood bleef. Een deel 
der door hem verzamelde planten werden door 
hemzelven en anderen beschreven. 

belér ica, - afkorting van nux bel(l)erïca, bellerische 
noot, de looistofhoudende vrucht van Terminalïa 
belerica Roxb. Het woord is verbasterd uit balüaj, 
Arab, naam der vrucht. 

belgraveânus.a.Mw (Himantandra - F. v. M.), - in 
1887 genoemd naar den Austral, medicus T. B. 
Belgrave, die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor 
de wetensch. exploratie van Nieuw-Guinea. 

bella, - zie bellus. 
bel ladonna, - van Ital. bella donna, schoone dame. 

- Bij Amaryllis belladonna L. zinspeelt de naam 
op de schoonheid der plant; bij Atropa bella
donna L. waarschijnlijk op het feit, dat door het 
indruppelen van het sap der zeer giftige bessen 
de oogpupil vergroot wordt, wat als kenmerk van 
vrouwelijke schoonheid gold. 

bel làrdi , - 2e nv. van Bellardus, Latinizeering van 
Bellardi: van Bellardi, genoemd naar Bellardi. -
Andropögon - Bieb. en Campanula - AU. zijn ge
noemd naar C. A.L. Bellardi (1741, Cigliano, Pié
mont; 1826, Turijn), medicus-botanicus, hooglee
raar in de geneeskunde te Turijn, goed kenner der 
flora van Piémont, schrijver van bot. publicaties. 

Bel lârdia ALL., - genoemd naar C. A, L. Bellardi 
(zie bellardi). 

bel lärdi i , - 2e nv. van Bellardtus, Latinizeering van 
Bellardi : van Bellardi, gevonden door Bellardi, ge
noemd naar Bellardi. - Polygonum - AU. en Ru-
bus - Weihe et Nees zijn genoemd naar C. A. L. 
Bellardi (zie bellardi). 

bellâtulws.a.ttw, - verkleinw. van Lat. bellus, fraai: 
mooi, aardig. 

belléricws,a,um, - zie belerïcus. 
ι Be l l id i a s t rum CASS., - van Bellis (Bellïdis), plan-
i b e l l i d i â s t r u m , - tengesl. (Composïtae); as-

trum, uitgang met kleineerende beteekenis: on
echte Bellis, op Bellis gelijkende plant. - Zie voorts 
alsinastrum. 

bellidiflórus.a.wm, - van Bellis (Bellïdis), planten-
gesl. (Composïtae), madeliefje; Lat. flos (flöris), 
bloem: met bloemen als die van een madeliefje. 

bellidifalius,a,urn, - van Bellis (Bellïdis), planten-
gesl. (Composïtae), madeliefje; Lat. folïutn, blad: 
met bladeren als die van een madeliefje. 

bellidifórmis.ts.e, - van Bellis (Bellïdis), planten-
gesl. (Composïtae), madeliefje; Lat. forma, ge
daante: van de gedaante van een madeliefje, made-
liefjeachtig. 

Bellis L., - oude Lat. naam voor het madeliefje. 
Bél l ium L., - v a n Bellis, plan tengesl. (Composïtae): 

aan Bellis verwant gesl. 
belloides, - van den soortnaam bellus (zie aldaar) ; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort bellus gelijkend. 

Bellucia NECK., - genoemd naar Toma Beilud (?, 
Pistoja, N.W. van Florence; 1672, Pisa), hooglee
raar in de plantkunde en directeur van den bot. 
tuin te Pisa, schrijver van een catalogus der plan
ten van dien tuin. 

béllulus,a,um, - verkleinw. van Lat. bellus, fraai: 
mooi, lief. 

bellus,a.wwi, - (Lat.) fraai. 
Beloanthéra HASSK., - van Gr. belos, spies; anthêra, 

(als bot. term) helmknop. De naam zinspeelt op 
den vorm der helmknoppen. 

Belopérone NEES, - van Gr. belos, spies, pijl; perônê, 
spits (znw.): pijlspits. De naam zinspeelt op den 
vorm van het helmbindsel. 

belophyllus,a,um, - van Gr. belos, spies; phullon, 
blad: met spiesvormige bladeren. 

Belvisia MIRBEL,- genoemd naar (A. M. Fr. J. Pali-
sol, baron de) Beauvois (gelatinizeerd tot Belvisïus) 
(1752, Arras; 1820, Parijs), rechtsgeleerde, vriend 
van natuurstudie, die zich in 1786 aansloot bij een 
door zijn vriend, den kapitein Landolphe, uitge
ruste en geleide expeditie, welke tot doel had in 
Oware aan de golf van Guinea een handelsetablis
sement te vestigen. In 1786/87 bereisde Beauvois 
Oware en het aangrenzende Bénin, waar hij plan
ten en insekten verzamelde; een deel zijner verza
melingen zond hij naar Parijs; het grootste deel 
bleef achter onder hoede van Landolphe, doch 
ging verloren, toen het etablissement in 1791 door 
de Engelschen genomen en geplunderd werd. Door 
zware koortsen verzwakt scheepte Beauvois zich 
in 1788 in naar Haïti, waar hij liefderijk opgenomen 
en verpleegd werd'en na zijn herstel nieuwe ver
zamelingen bijeenbracht. Tengevolge van een ne
geropstand was hij in 1791 gedwongen het eiland 
te verlaten; toen hij er in 1793 terugkeerde, bleken 
zijn aanteekeningen over Afrika en zijn verzame
lingen van Haïti verbrand te zijn. Toen begaf hij 
zich naar N.-Amerika, doch werd onderweg door 
zeeroovers uitgeplunderd, zoodat hij geheel be
rooid in Philadelphia aankwam; inmiddels waren 
zijn bezittingen in Frankrijk tengevolge der revo
lutie verbeurd verklaard, zoodat hij door het geven 
van taal- en muzieklessen in zijn onderhoud moest 
voorzien. Wederom bracht hij aanzienlijke verza
melingen bijeen, welke ten deele door schipbreuk 
verloren gingen. In 1798 keerde hij naar Frankrijk 
terug, bewerkte daar zijn Flore d'Oware et de Bé
nin (1804-21) en de door hem in Afrika en Ameri
ka verzamelde insekten en schreef een uitnemende 
verhandeling over grassen. 

b e m b a n , - Mal. plantennaam (kajoe bëmban). 
b e m b e m , - Soend. naam eener vrucht (bëmbëm). 
bembicicârpus,a,um, - van Gr. bembix (bembïkos), 

tol; karpos, vrucht: met tolvormige vruchten of 
vijgen. 

rbenculénsis.ts,«, - afkomstig van Ben(g)koelen 
lbenculuànus,a,um, - (landschap langs de W.-

kust van Z.-Sumatra, ook wel Bengkoeloe ge
noemd, met gehjknamige hoofdplaats) of daar het 
eerst gevonden, Ben(g)koelensch. 

beneckei, - 2e nv. van Beneckëus, Latinizeering van 
Benecke: van Benecke, gevonden door Benecke, 
genoemd naar Benecke. - Isachne - Hack. is ge
noemd naar haar ontdekker, Franz Benecke (1857, 
Berlijn; 1903, Berlijn), die te Berlijn, Halle en Hei
delberg in de plantkunde studeerde en, na op ver
schillende plaatsen als assistent werkzaam te zijn 
geweest, in 1886 op Java kwam als botanist aan 
het Suikerproefstation Midden-Java te Semarang, 
waarvan hij in 1890, na den dood van Soltwedel 
(zie soltwedêli), directeur werd. Het proefstation 
kwijnde onder zijn leiding, werd in 1893 naar Bo-
jolali verplaatst en in 1894 opgeheven, waarop 
Benecke Java verliet om nog hetzelfde jaar opte-
treden als hoofd der pathol. afdeeling van het 
Landbouwkundig Instituut te Campinas (in Bra-
züië, staat Sao Paulo, W. van Rio de Janeiro, 
±47° W.L.). Deze betrekking legde hij in 1895 
neder, waarop hij, ongeschikt voor verderen gees-
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telijken arbeid, naar Berlijn terugkeerde. Ziek en 
in geldelijke moeilijkheden geraakt, werd hij ein
delijk commissionnair in wijnen, doch overleed 
voor zijn geschokte gezondheid en financiën zich 
hersteld hadden. 

benedicttts,a,um, - van Lat. benedicëre [van bene, 
goed (bijw.); dicëre, zeggen, spreken], zegenen: ge
zegend. 

benekéni , - 2e nv. van Benekënus, Latinizeering van 
Beneken: van Beneken, gevonden door Beneken, 
genoemd naar Beneken. - Bromus ramösus Huds. 
var. - Asch, et Gr. is genoemd naar Ferdinand 
Beneken (1800, ?; 1859, ?), apotheker te Naum
burg a. Saale, die het eerst deze plant onderscheid
de. 

ƒ bengalénsi5,*'5,e, - afkomstig van Bengalen (provin-
tbenghalénsi5,ts,e, - cie van Eng. Indië; 82-

97° O.L.; ±1914-2814° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

benghas , - foutief voor renghas. 
bengkulénsïs,is,e, - afkomstig van Ben(g)koelen 

( = Bengkoeloe, landschap langs de W.kust van 
Z.-Sumatra, met gelijknamige hoofdplaats) of daar 
het eerst gevonden, Ben(g)koelensch. 

bengueténsis.t's.e, - afkomstig van Benguet (pro
vincie van Luzon, het noordelijkste van de groote 
eilanden der Philippijnen) of daar het eerst ge
vonden. 

Benincésa SAVI, - genoemd naar Jozef Goodenhuyse 
(Goedenhuyse ?) (?, in Vlaanderen; 1596, Florence), 
die zich in Italië vestigde en daar zijn naam Ita-
lianiseerde tot Giuseppe Benincasa (ook wel Casa-
bona). Hij werd botanicus van den groothertog van 
Toscane en was eerst verbonden aan den bot. tuin 
van Florence, dien hij met vele buitenlandsche 
planten verrijkte; later werd hij belast met het 
toezicht op den bot. tuin te Pisa. Hij verzamelde 
planten op de Alpen en de Apennijnen en maakte 
in 1590 een bot. reis naar Creta, van welk eiland 
hij planten en zaden aan Clusius (zie Clusïa) en 
Prospero Alpino (zie Alpinia) zond. Zijn aantee-
keningen zijn verloren geraakt, doch zijn onver
moeide werkzaamheid blijkt uit zijn correspon
dentie, vooral uit die met Clusius. 

ben jamina , - 1. (Ficus - L.), - Latinizeering van 
Eng. bamaw(-tree), een in Eng. Indië vaak op 
marktpleinen aangeplante waringin-soort, waar
onder kooplieden (Sanskr. banij) hun waren aan
boden. - Linnaeus (zie Linnaea) heeft zich met de 

. naamgeving vergist; Ficus benjamina is geen ba
nian. 
2. (Eugenïa - King), - zoo genoemd, omdat de bla
deren van dezen boom op die van Ficus — L. ge
lijken. 

ben jamin i , - 2e nv. van Benjaminus, Latinizeering 
van Benjamin : van Benjamin, gevonden door Ben
jamin, genoemd naar Benjamin. - Panïcum -
Steud. is genoemd naar Benjamin Heyne (?, ?; 
1819, Vepery, voorstad van Madras), arts der Mo
ravische zending, die in 1777 naar Madras vertrok 
en daar tevens optrad als botanicus der Eng. O.I.-
Compagnie. In 1793 stond hij aan het hoofd van 
peper- en kaneelplantages. Hij verzamelde in Ma
dras vele planten, welke later door Roth (zie ro-
thiânus) werden bewerkt. - De naam Benjamin 
(zie Genesis XXXV, 18) is Hebreeuwsch en be-
teekent „zoon der rechterhand", dwz. „zoon des 
geluks". 

Benjamin la MART., - genoemd naar L. Benjamin 
(1825, Hamburg; ?, ?), arts te Hamburg, die voor 
Von Martius' Flora Brasiliensis het gesl. Otricu-

larïa bewerkte. Voor de beteekenis van den naam 
Benjamin zie men onder benjamini. 

r Bénjoin HAYNE, - verbasterd uit Arab, lubän jawï, 
l ben jo in , - wierook van Java (, met welken naam 

vroeger vaak Sumatra bedoeld werd), benzoë (mën-
jan.m), een geurige hars, opgeleverd o.a. door 
Styrax benzoin Dryand. 

rbenjuifer, benjuifera, benjuiferum, - van ben juin, 
\benjuifertts,a,ttm, - verbastering van benzoin, 

benzoë; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: benzoë 
leverend. Benzoë (mënjan, m) is een geurige hars, 
opgeleverd o.a. door Styrax benzoin Dryand. 

benkulénsi5,is,e, - afkomstig van Ben(g)koelen 
(landschap langs de W.kust van Z.-Sumatra, ook 
wel Bengkoeloe genoemd, met gelijknamige hoofd
plaats) of daar het eerst gevonden, Ben(g)koe-
lensch. 

Bennét t ia MIQ., - genoemd naar John Joseph Ben
nett (1801, Tottenham, Londen; 1876, Maresfield, 
Sussex), plantkundige, van 1827-70 verbonden 
aan het British Museum te Londen, eerst als as
sistant-keeper, later als keeper, gedurende vele 
jaren secretaris van de Linnean Society, mede
schrijver van een plaatwerk over de flora van Java 
(Plantae Javanïcae rariöres, 1838-52). 

bennettiânus,a,îo« (Loranthus - B. et H.), genoemd 
naar J. J. Bennett (zie Bennéttia). 

bennét t i i , - 2e nv. van Bennettïus, Latinizeering van 
Bennett: van Bennett, genoemd naar Bennett. 
1. (Cerasiocarpum - Cogn.; - Quercus - Miq.), -
genoemd naar J. J. Bennett (zie Bennéttia). 
2. (Canarfum - Engl.), - genoemd naar A. W. Ben
nett (1833, Clapham, Londen; 1902, Londen), ver
dienstelijk plantkundige, medewerker aan Von 
Martius' Flora Brasiliensis, bewerker van een aan
tal familiën (Burseracëae, Simarubacëae, Ochna-
cëae, Polygalacëae) in Hooker's Flora of British 
India, schrijver van verscheidene zelfstandige bot. 
publicaties. 

benoitian«s,a,ww (Polystïchum - Gaud.), - in 1826 
genoemd naar Benoît, apotheker te Parijs, leer
meester van Gaudichaud (zie gaudichaudi), den 
auteur der soort. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

bénse i , - 2e nv. van Bensëus, Latinizeering van 
Bense, gevonden door Bense, genoemd naar Bense. 
- Vittarïa - V.A.v.R. is genoemd naar haar ont
dekker, H. L. Bense (1868, 's Gravenhage; χ ), van 
1888-1918 officier in het Nederlandschind. leger, 
gepensionneerd als kolonel. 

bensóniae , - 2e nv. van Bensonïa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Benson: van mevr. (mej.) Benson, 
genoemd naar mevr. (mej.) Benson. - Thunïa -
Hook. f. werd in 1868 genoemd naar de echtge
nootevan kolonel Robson Benson (1822-94). Deze, 
van 1839-91 officier in het Engelschind, leger, was 
van 1865-69 verbonden aan den bot. tuin van 
Rangoon, in de omgeving welker plaats hij vele or
chideeën verzamelde, waaronder de naar zijn echt-
genoote genoemde soort. Van 1872-76 was hij ver
bonden aan den bot. tuin van Madras. Ook daar 
verzamelde hij; evenzoo in Burma. 

B e n t h â m i a AU ст. mv., - genoemd naar George Ben
tham (1800, Stoke, Plymouth; 1884, Londen), be
roemd plantkundige, van 1861-74 voorzitter der 
Linnean Society, schrijver van vele belangrijke bot. 
werken, waaronder een groote flora van Austra
lië, een flora van Hongkong, en, te zamen met 
J . D. Hooker (zie hookëri 2), van de beroemde 
Genera Plantärum, een beschrijving aller in zijn 
tijd bekende gesl. van hoogere planten. 
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benthamianus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar G. Bentham (zie Benthamïa). 

Benthamidia SPACH, - van Benthamïa, (voormalig) 
plantengesl. (Cornacëae); Gr. eidos, gedaante: op 
Benthamïa gelijkend gesl. 

benthâmii, - 2e nv. van Benthamïus, Latinizeering 
van Bentham: van Bentham, genoemd naar Ben
tham. - Cupressus - Endl. is genoemd naar G. Ben
tham (zie Benthamïa). 

Benthamina v. TIEGH., - genoemd naar G. Bentham 
(zie Benthamïa). 

Bentinckia BERRY, - genoemd naar Lord William 
Cavendish Bentinck (1774, ?; 1839, Parijs), van 
1803-07 gouverneur van Madras (langs de O.kust 
van Voor-Indië, met gelijknamige hoofdplaats op 
± 13° N.B.), van 1827-35 gouverneur-generaal van 
Bengalen. In 1829 verbood hij de suttee (weduwen-
verbranding der Hindoes), welke sindsdien alleen 
nog maar clandestien plaats vond. Hij wordt een 
beschermer der natuurwetenschappen genoemd. 

bénzoin, — verbasterd uit Arab, lubän jàwï, wierook 
van Java (,met welken naam vroeger vaak Suma
tra bedoeld werd), benzoë (mënjan, m), een geuri
ge hars, opgeleverd, o.a. door Styrax benzoin 
Dryand. en, naar men vroeger ten onrechte meen
de, door Lindëra - Meissn. 

Berberidâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Berberis (Berberïdis) geldt. 

Berberidópsis HOOK,f., - van Berberis (Berberïdis), 
plantengesl. (Berberidacëae) ; Gr. opsis, voorko
men, uiterlijk: op Berberis gelijkend gesl. 

Berberis L., - oude plantennaam van onbekenden 
oorsprong. 

Berchémia NECK., - afleiding onbekend. Het gesl. 
is mogelijk genoemd naar iemand van den naam 
Berchem of Van Berchem. - Dit is echter slechts 
een gissing; Necker zelf, in 1790 de auteur van het 
gesl., geeft geenerlei toelichting. 

bergàmia, - zou verbasterd zijn uit Arab, beg, heer; 
amroedi, peer: peer des beeren, heerlijke vrucht. 

Bergenia MOENCH, - genoemd naar K. A. von Ber
gen (1704, Frankfort a.O.; 1760, Frankfort a.O.), 
medicus, hoogleeraar te Frankfort, schrijver van 
eenige bot. publicaties, waaronder een flora van 
Frankfort. 

Bergéra KOEN., - genoemd naar Chr. J. Berger 
(1724, Weenen; 1789, Kiel), arts te Kopenhagen, 
sinds 1761 hoogleeraar aldaar, in 1772 medege-
sleept in Struensee's val en naar Aalborg verban
nen, in 1774 benoemd tot hoogleeraar te Kiel (toen 
Deensch), beschermer van Koenig (zie koenïgi), 
den auteur van het gesl. 

Bérgia L., - genoemd naar Peter Jonas Bergius 
(1730, in Smâland, Z.-Zweden; 1790, Stockholm). 
Daar hij wegens stotteren ongeschikt was voor 
geestelijke en rechtsgeleerde, ging hij in de medi
cijnen studeeren, eerst te Lund, sinds 1749 te Up-
sala, waar hij zoo geboeid werd door de lessen van 
Linnaeus (zie Linnaea), dat hij besloot zich vooral 
aan de natuurhistorie te wijden. Hij trok de aan
dacht door zijn naarstigheid en verwierf in 1760 
op voorspraak van Linnaeus een beurs. In 1753 
werd hij arts en vestigde hij zich te Stockholm, 
waar hij een groote praktijk verwierf en tot aan 
zijn dood werkzaam bleef. In 1761 werd hij er be
noemd tot hoogleeraar in de nat. historie. Hij 
schreef een groot aantal bot. en medische publi
caties en legde door een ruime gift den grond tot 
den naar hem genoemden Bergiaanschen (Ber-
gianska) bot. tuin van Stockholm met bijbehoo-
rende bibliotheek en verzamelingen. 

berringtonianus 

Bérgsmia BL., - genoemd naar С. А. Bergsma (1778, 
Leeuwarden; 1859, Utrecht), van 1831 tot aan zijn 
dood hoogleeraar in de plantkunde te Utrecht, 
schrijver van enkele bot. publicaties. Hij geldt 
voor dengene, die Helodëa canadensis Mich, uit 
den Utrechtschen Hortus Botanicus heeft overge
bracht in de stadsgrachten van Utrecht, waar de 
plant het eerst in 1860 werd aangetroffen en van
waar zij zich over de zoete wateren van geheel 
Nederland heeft verbreid [Zie А. Р. С Bijlhou
wer in de Levende Natuur XXXVIII (1934), pp. 
188 seq.]. 

berkeléyi, - 2e nv. van Berkeleyus, Latinizeering 
van Berkeley: van Berkeley, gevonden door Ber
keley, genoemd naar Berkeley. - Saccolabïum -
Rchb.f. werd in 1883 genoemd naar luitenant-ko
lonel Emeric Streatfield Berkeley (? 1823, ?; 1898, 
Southampton), orchideeënliefhebber, die Eng. In-
dië bereisde en daar de naar hem genoemde soort 
ontdekte. 

berlandiéri, - 2e nv. van Berlandiêrus, Latinizee
ring van Berlandier: van Berlandier, gevonden 
door Berlandier, genoemd naar Berlandier. - Che-
nopodïum - Moq. Tand. is genoemd naar J.L. Ber
landier (?, Genève; 1851, Matamoros, Mexico), 
plantenverzamelaar, die in Mexico belangrijke ver
zamelingen bijeenbracht. - Hij schreef eenige bot. 
publicaties. 

bermudiânus,a,u»w, - afkomstig van de Bermuda-
eilanden (in den Atlantischen Oceaan; 64°50' W.L; 
32°20' N.B.) of daar het eerst gevonden. De eilan
den, ±390 in getale, zijn genoemd naar haar ont
dekker, den Sp. zeevaarder Juan Bermudez 
(1495 - ?), die er in 1522 schipbreuk leed met een 
lading varkens aan boord. 

bernârdi, - 2e nv. van Bernardus, Latinizeering van 
Bernard: van Bernard, genoemd naar Bernard. -
Eugenïa - King is genoemd naar Sir Charles Ber
nard, ambtenaar in de India Office te Londen, 
vriend van George King (zie kingi), den auteur der 
soort. Overigens is mij van hem niets bekend. 

Bernârdia ADANS., - genoemd naar Bernard de Jus-
bernârdia, - sieu (1699, Lyon; 1776, Parijs), 

directeur van den tuin van Le Grand Trianon 
(kasteel in het park van Versailles, in 1687/88 op 
last van Lodewijk XIV gebouwd voor Madame de 
Maintenon), waarin hij de planten rangschikte vol
gens een door hem ontworpen systeem. 

bernâysii, - 2e nv. van Bernaysïus, Latinizeering 
van Bernays: van Bernays, gevonden door Ber-
nays, genoemd naar Bernays. - Microstylis - F. 
v. M.; - Uncarïa - F . v. M. en Ficus - F. v. M. zijn 
genoemd naar L. A. Bernays [1831, Londen; 1908, 
Brisbane (O.kust van Nieuw-Holland; ±27%° 
Z.B.)], geneesheer te Brisbane, vicepresident van 
het genootschap voor acclimatisatie van planten 
aldaar, kweeker van nuttige planten, die zich ook 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderzoek 
naar de flora van Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea. 

Bernhârdia WTLLD., - genoemd naar J. J. Bernhar-
"di (1774, Erfurt; 1850, Erfurt), hoogleeraar in de 
plantkunde te Erfurt, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties. 

bernhardiânws,a,um (Aërïdes - Rchb.f.), - ge
noemd naar Th. Bernhardt, in de tweede helft der 
19de eeuw hortulanus van den bot. tuin van Leip
zig, later te Erfurt, ,,die door niemand overtroffen 
,,werd in bekwaamheid en ware liefde voor plan
eten" . 

Bérria ROxB., - zie В err fa. 
berringtonianus,α,мж (Ena - Rchb.f.), - genoemd 
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naar A.D. В errington te Pant-y-Goitre bij Aver-
gavenny (Wales, N. van Newport), bij wien de 
plant in Engeland het eerst bloeide. Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

Bér rya A.P.DC, - genoemd naar Andrew Berry, in 
het einde der 18de en het begin der 19de eeuw ge
neesheer te Madras, bevriend met Roxburgh (zie 
Roxburghïa), wien hij planten zond voor den bot. 
tuin van Calcutta, schrijver eener medisch-bot. 
verhandeling. 

B e r s ä m a FRES., - Abyss, plantennaam. 
bersamifóliMs.a.wm, - van Bersäma, plantengesl. 

(Meliarithacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Bersäma. 

berterianws.a.wm (Bidens - Spreng.), - genoemd 
naar C. G. L. Bertëro (1789, Santa Vittoria di Alba, 
Piémont; 1831, verdwenen tusschen Tahiti en 
Valparaiso), medicus-plantkundige, die in 1816 
als scheepsarts naar Guadeloupe voer. Wegens zijn 
goede zorgen voor de onderweg door de gele koorts 
aangetaste bemanning werd hij daar met onder
scheiding ontvangen en werd hem de betrekking 
aangeboden van directeur van den bot. tuin en 
van het Kabinet van Nat. Historie, waarvoor hij 
bedankte om achtereenvolgens Sint Thomas, Por-
torico, San Domingo-Haïti en een deel van Colum
bia botanisch te exploreeren. Op deze eilanden ver
zamelde hij een groot aantal planten; in 1821 keer
de hij naar zijn geboorteplaats terug. A. P. de Can-
dolle (zie Candollêa) en baron Benjamin de Les-
sert (zie lessertiänus) stelden hem in 1827 in staat 
een reis te maken naar Chili, dat hij doorkruiste. 
Toen tengevolge van binnenlandsche onlusten het 
voortzetten der exploratie onmogelijk werd, be
zocht hij in 1830 Juan Fernandez, waar hij 300 
soorten verzamelde. In 1830 vertrok hij met Moe
renhout (zie Moerenhoutïa) naar Tahiti, waar hij 
wederom verzamelde en vanwaar hij het volgende 
jaar den terugtocht aanvaardde met een door 
Moerenhout te zijner beschikking gesteld scheepje. 
Met dat vaartuig zijn hij en zijn laatste verzame
lingen spoorloos verdwenen. Meer dan 300 planten 
zijn naar hem genoemd. Hij is de schrijver van 
eenige bot. publicaties. 

Be r t é roa A.P .DC, - genoemd naar C. G. L. Bertëro 
(zie berteriänus). 

berteroànus,a,um (Sporobölus - Hitchc. et Chase), 
- genoemd naar С. G. L. Bertëro (zie berteriänus). 

ber té ro ï , - 2e nv. van Berteröus, Latinizeering van 
Bertëro: van Bertëro, gevonden door Bertëro, ge
noemd naar Bertëro. - Musa - Colla is genoemd 
naar C. G. L. Bertëro (zie berteriänus). 

berteronianus,a,um (Tragus-Schult . ) , - genoemd 
naar С. G. L. Bertëro (zie berteriänus). 

Ber t i é ra AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geen toe
lichting. Volgens Wittstein (Etymologisch-bota
nisches Handwörterbuch, in voce) werd het gesl. 
genoemd naar een dame, die Aublet van dienst was 
geweest bij zijn onderzoek naar de flora van Guiana. 
Uit welke bron deze mededeeling is gevloeid, is mij 
onbekend. Wittstein is vaak fantastisch. 

ber t ie ro ides , - van Bertiëra, plantengesl. (Rubia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Bertiëra-achtig. 

be r t in i , - 2e nv. van Bertinus, Latinizeering van 
Bertin: van Bertin, genoemd naar Bertin. - Bé
gonia - Hort. werd in 1894 genoemd naar den toen 
reeds overleden „welbekenden Fr. kweeker Ber-
,,tin", van wien mij niets bekend is. 

Ber to lónia RADDI, - genoemd naar A. Bertoloni 

(1775, Sarzana bij Spezia, tusschen Genua en Pisa; 
1869, Bologna), van 1815 tot aan zijn dood hoog
leeraar in de plantkunde en directeur van den bot. 
tuin van Bologna, schrijver van vele bot. werken, 
waaronder een groote flora van Italië. 

ber to lóni i , - 2e nv. van Bertolonîus, Latinizeering 
van Bertoloni: van Bertoloni, genoemd naar Ber
toloni. - Phleum pratense L. var. - Asch, et Gr. 
is genoemd naar A. Bertoloni (zie Bertolónia). 

Bérula HOFFM., - oude Lat. plantennaam, waarmede 
de Ouden echter een Crucifeer aanduidden. 

besagiénsis.ïs.e, - foutief voor pesagiensis. 
Besséra SPRENG., - genoemd naar W. S. J. G. von 

Besser (1784, Innsbruck; 1842, Kremenez in Po
len, О. van Lemberg) schrijver van werken over de 
flora van Gallicië en Z.-Rusland. 

besseriânus,a,7<m (Brassica - Andrz.), - genoemd 
naar W. S. J. G. von Besser (zie Bessëra). 

besukiénst's.ts.e, - afkomstig van Bezoekt (de ooste
lijkste residentie van Java) of daar het eerst ge
vonden. 

Beta L., - oude.Lat. plantennaam, biet. 
betéceus.a.um, - van Lat. beta, biet: in een of ander 

opzicht met een biet overeenkomend, bietrood bv. 
Bétckea A . P . D C , - genoemd naar E. Fr. Betcke (?, 

?; 1865, Pentzlin in Mecklenburg), arts te Pentz-
lin, schrijver eener bot. verhandeling (1826) over 
het (aan Betckëa verwante) gesl. Valerianella, 
auteur eener beschrijving der Mecklenburgsche 
Rubus-soorten. 

bethuneanws,a,Mm (Clerodendron - Low), - in 1848 
genoemd naar den kapitein der Eng. oorlogsmari
ne Bethune, die de plant kort te voren van Borneo 
naar Engeland overgebracht had. 

betimusénsîs,î5,c, — afkomstig van de omgeving der 
Kali (rivier) Betimoes in Deli (N. Sumatra) of daar 
het eerst gevonden. 

be t i s , - Philipp, plantennaam. 
betle, - Portug. naam der sirih, verbasterd uit het 

Tamil woord vettilai, blad. (Het Tamil wordt ge
sproken in het Z. van Voor-Indië en op Ceylon). 

Betónica L., - zeer oude plantennaam van onbeken-
betónica, - de afkomst en beteekenis, oor

spronkelijk gegeven aan de tegenwoordig Stachys 
officinalis Trevisan genoemde plant. - Als soort
naam gebezigd voor een Justicïa om uit te druk
ken, dat deze op de betonïca der Ouden gelijkt. 

betonicifólius,<z,um, - van betonïca, oude naam van 
Stachys officinalis Trevisan; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die der betonïca. 

Bétula L., -oude Lat. plantennaam, berk. Het woord 
zou van Keltischen oorsprong zijn. 

Betulâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Betüla geldt. 

betulae . . . , - zie betuli . . . 
betullfóliws,a,«m, - van Betüla, plantengesl. (Betu-

lacëae), berk; Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een berk. 

betulifórmt5,ts,e, - van Betüla, plantengesl. (Betu-
lacëae), berk; Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een berk, berkachtig. 

betulinus,a,um, - van Betüla, plantengesl. (Betula-
cëae), berk: op eenigerlei wijze tot een berk in be
trekking staand, berkachtig, in berkebosschen 
groeiend, op berken parasiteerend, enz. 

be tuloides , - van Betüla, plantengesl. (Betulacëae), 
berk; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: berkachtig. 

bé tu lus , - van Lat. betüla, berk: (in bladvorm) op 
een berk gelijkende plant. 

beuckér i , - 2e nv. van Beuckërus, Latinizeering van 
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(De) Beucker: van De Beucker, genoemd naar De 
Beucker. - Cryptanthus - Morr. is in 1880 genoemd 
naar S. de Beucker te Antwerpen, die de plant 
uit Brazilië had ingevoerd. Overigens is mij van 
hem niets bekend. 

beumée i , - 2e nv. van Beumeëus, Latinizeering van 
Beumée: van Beumée, gevonden door Beumée, ge
noemd naar Beumée. - Nervilïa - J .J .S. is genoemd 
naar / . G. B. Beumée (1888, Veendam; x ) , sinds 
1913 ambtenaar bij het Departement van Land
bouw in Ned. Indië, die als houtvester bij het 
Boschwezen aldaar vele planten verzamelde in de 
Jav. djatibosschen en over de kruid- en heester-
flora dier bosschen schreef. 

Beuré r i a JACQ., - in 1760 genoemd naar J. A. Beu
tet, toen apotheker te Neurenberg, ijverig bevor
deraar van natuurstudie, van wien mij niets na
ders bekend is. 

B e u r r é r i a JACQ., - zie Beuréria. 
beyerinckiân«s,a,M»n (Rhododendron - Kds), ge

noemd naar M. W. Beyerinck (1851, Amsterdam; 
1931, Gorssel), te Delft opgeleid voor technoloog, 
welk diploma hij in 1872 verwierf, in 1876 benoemd 
tot leeraar aan de Hoogere Landbouwschool te 
Wageningen, in 1885 tot leider van het mikrobiol. 
laboratorium der Ned. Gist- en Spiritusfabriek te 
Delft, van 1895-1921 hoogleeraar aan de Techni
sche Hoogeschool te Delft, beroemd mikrobioloog, 
physioloog en cecidoloog, schrijver van vele weten-
sch. publicaties. 

Bhesa BUCH.-HAM., - afleiding en beteekenis onbe
kend, mogelijk een Engelschind, plantennaam. 

bhutanénsts,ts,e, - afkomstig van Bhutan (Bhootan, 
Bhoetan), staat aan de Z.helling van het oostelijk 
deel (89-92° O.L.) van den Himalaya of daar het 
eerst gevonden, Bhutansch. 

biahy, - zie bihäi. 
biakénae , - 2e nv. van Btakêna, Latinizeering van 

Biak (of Wiak, het oostelijkste, tevens het grootste 
der Schouteneilanden voor de Geelvinkbaai; ± 136° 
O.L.; ± 1 ° Z.B.): afkomstig van Biak of daar het 
eerst gevonden. 

biakénsts,is,e, - afkomstig van Biak (of Wiak, het 
oostelijkste, tevens het grootste der Schouteneilan
den voor de Geelvinkbaai; ±136° O.L., ± 1 ° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

bialét«s,o,i*m, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
ala, vleugel: tweevleugelig. 

Biancâéa TOD., -genoemd naar G. Bianca (1801, Avo-
la, Z.W.van Syracuse, Sicilië; 1883, ?), leeraar te Avo-
la, schrijver van een flora der omstreken dier plaats. 

biantennâtus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; antenna, (voel)spriet: met twee sprietachtige 
organen. 

biaristâtus.a.wn, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
arista, naald: tweenaaldig. 

biarticulatus.a.tow, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; articulus (verkleinw. van artus, lid), leedje: 
uit twee leedjes bestaand, tweeledig. 

biauriculàtus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; auricula (verkleinw. van auris, oor), oortje: 
met twee oortjes, tweeoorig. 

biauritu5,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
auris, oor: tweeoorig. 

bibracteatus.a.wm, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; bractëa, schutblad: met twee schutbladen. 

bibullâtws.a.MW, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
bulla, bobbel: met twee bobbels. 

bicalcarâtus.a.Mtn, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; calcar, spoor: tweesporig. 

bicallósws,a,twi, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

callum of callus, eelt, eeltknobbel, knobbel: twee-
knobbelig. 

bicalyculâtws,а,ит, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; calyculus [verkleinw. van calyx (calfcis), 
kelk], kelkje, bijkelk: met twee kleine kelken of 
iets, dat daarop gelijkt. 

bicamerätus,a ,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; caméra, gewelf, in Middeleeuwsch Lat. ook 
kamer: met twee kamers, met twee kamertjes. 

bicapsulârts,is,e, - van Lat. bi (s), dubbel, tweemaal ; 
capsula, (als bot. term) doosvrucht: met twee doos
vruchten (bijeen). 

bicarinâtws,а,мж, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; carina, kiel: tweekielig. 

bicarpellâtus,a,wm, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; Nieuwlat. carpellum (van Gr. karpos, vrucht), 
vruchtblad: met twee vruchtbladen, uit twee 
vruchtbladen bestaand. 

bicaudâtMS,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; cauda, staart: tweestaartig. 

b iceps , - van Lat. bi (s), dubbel, tweemaal; caput (capi
tis), hoofd : tweehoofdig, met twee hoofdjes (bijeen). 

b ice ras , - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; Gr. 
këras, hoorn: tweehoornig. - Deze samenkoppe-
ling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn bicor-
nis, bicornütus en dicëras. 

bichét i i , - 2e nv. van Bichetius, Latinizeering van 
Bichet(i): van Bichet(i), genoemd naar Bichet(i). 
- Anthericum - Hort. is genoemd naar Bichet(i), 
van wien mij niets bekend is. 

bicirrhósus.a.um, - foutief voor bicirrösus. 
bicirrósws,a,wm, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

cirrus, krul, rank: met twee krullen, met twee ran
ken. 

bicolor, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; cölor, 
kleur: tweekleurig. 

bicolóra, - zie bicolörus. 
bicolorâtws,a,Mw, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; colorätus (zie aldaar), gekleurd: tweemaal ge
kleurd, dwz. tweekleurig. 

bicolörus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
color (coloris), kleur: tweekleurig. 

b icorne , - zie bicornis. 
bicorniculât«s,a,«m, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; corniculum (verkleinw. van cornu, hoorn), 
hoorntje: met twee hoorntjes. 

rbicórnis.is.e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
Ibicornutws.a,«»!, - cornu, hoorn : tweehoornig. 
blcost&tus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

costa, ribbe: tweeribbig. 
bico8tulâtMs,a,tow, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; costula (verkleinw. van costa, ribbe), dunne 
ribbe: met twee dunne ribben. 

bicristätws,a,wm, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
crista, kam: met twee kammen. 

bicruris,is,e, - van Lat bi(s), dubbel, tweemaal; crus 
- (cruris), been: met twee beenen, tweebeenig, (als 

bot. term) tweearmig. 
bicrurulMs.a.Mw, - v a n Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

crurulum [verkleinw. van crus (cruris), been], been
tje: met twee beentjes, (als bot. term) met twee 
armpjes. 

Bicuculla BORKH., - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; cucullus, kap. - De naam zinspeelt op de bei
de kapvormige uitzakkingen aan den voet der 
bloemkroon. 

b icuspe , - zie bicuspis. 
rbicuspidatus,a,ttm, - van Lat. bi(s), dubbel, twee-
tbicuspts,ts,£, - maal; cuspis (cuspidis), spits 

(znw.): met twee spitsen, tweepuntig. 
B idâ ra MIQ., - Mal. plantennaam. 
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Bidàr ia DECSNE, - Latinizeering van den Mal. plan
tennaam biddra. 

Bldens L., - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; dens, 
tand: tweetand. De naam zinspeelt op de dop-
vruchten, welke vaak gekroond worden door twee 
bij tanden vergeleken naalden. 

rb idens , - van Lat. bi(s)), dubbel, tweemaal; dens 
tbidentóttts.a.tim, - (dentis), tand: tweetandig. 

bidenticulâtws.a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; denticulus [verkleinw. van dens (dentis), 
tand], tandje: met twee tandjes. 

rbidéntifer , bidentifera, b iden t i fe rum, - van Lat. 
lbidentlfer«s,a,«m, - bi(s), dubbel, tweemaal; 

dens (dentis), tand; ferre, dragen: twee tanden dra
gend, tweetandig. 

bidéntulws.a.ttm, - verkleinw. van Lat. bidens (bi-
dentis), tweetandig: kort tweetandig, met twee 
tandjes. 

bidiènsis,is,e, - afkomstig van Bidi (Z. van Sërawak 
in N.-Borneo) of daar het eerst gevonden. 

b idu r , - Soend. plantennaam (bidoer). 
bidwil l i i , - 2e nv. van Bidwillïus, Latinizeering van 

Bidwill: van Bid will, gevonden door Bidwill, ge
noemd naar Bidwill. - Araucaria - W. J. Hook, is 
genoemd naar haar ontdekker, J. C. Bidwill (1815, 
Exeter; 1853, Tinana, Wide Bay, New-South-Wa-
les), sinds 1847 directeur van den bot. tuin van 
Sydney, schrijver over Nieuw-Zeeland. 

biebersteiniérms.a.wm (Anthëmis - С Koch; -
Campanula - R. et S.), - genoemd naar Fr. A. vrij-
heer Marschall von Bieberstein (1768, Stuttgart; 
1826, Marow bij Charkow), verdienstelijk onderzoe
ker van en schrijver over de flora van Ζ.-Rusland 
en den Kaukasus. Zie ook stevent. 

biebers té in i i , - 2e nv. van Biebersteinïus, Latini
zeering van Bieberstein: van Bieberstein, gevonden 
door Bieberstein, genoemd naar Bieberstein. - Ce-
rastïum — A.P.DC. is genoemd naar Fr. A. vrijheer 
Marschall von Bieberstein (zie biebersteiniänus). 

hieraus,is,e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; an
nus, jaar: tweejarig. 

bifâlce, - zie bifalcis. 
ibifâlcifer, bifalcifera, bifalciferum, - van Lat. 
IbifalciferMs.a.Mw, - bi(s), dubbel, tweemaal; 

falx (falcis), sikkel; ferre dragen: twee sikkelvor-
mige organen dragend. 

bifiicis.is.e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; falx 
(falcis), sikkel: met twee sikkelvormige organen. 

Bifâria v. TIEGH., - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; fari, spreken: naar twee zijden sprekende, 
dwz. naar twee zijden gekeerde plant. De schut
bladen zijn naar twee tegenovergestelde zijden 
gekeerd. 

bif&rius,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
fari, spreken: naar twee zijden sprekend, dwz. naar 
twee zijden gekeerd, tweerijig. Vgl. quadrifartus. 

bifasciâtws,a,ww, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; fascia, band, streep: met twee banden, met 
twee strepen. 

bifidus,a,um, — van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
findëre (stam fïd), splijten: in tweeën gespleten, 
tweespletig. 

biflörus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
f los (flöris), bloem: tweebloemig, met twee bloemen 
of bloemhoofdjes bijeen. 

bifólia, - zie bifolius. 
bifoliolâtU5,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; foliölum (verkleinw. van folium, blad), blaad
je: met twee blaadjes. 

bifóliMs,a,w»ï, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
folium, blad: tweebladig. 

Bifora HOFFM., - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
forts, deur. De vruchthelften hebben aan de naar 
elkander toegekeerde zijden elk twee openingen. 

biförmis.is.e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
forma, vorm, gedaante: tweevormig, dimorf, ge
lijksoortige organen van tweeërlei vorm dragend. 

bifove&tus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
fovëa, kuil: met twee kuiltjes. 

bifrons, - 1. van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; frons, 
voorhoofd, bij uitbreiding aangezicht: met twee 
aangezichten, d.i. naar twee zijden gekeerd, met 
twee langs den stengel afloopende vleugels, met 
verschillend gekleurde bladboven- en onderzijde. 
2. van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; frons, loof: 
met twee soorten van bladeren. 

bifurcâtws,a,MWi, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
fur ca, vork: in tweeën vertakt, gevorkt. 

Bigelóvia SPRENG., - genoemd naar Jacob Bigelow 
(1787, Sudbury, Mass. U.S.A.; 1879, Boston, Mass. 
U.S.A.), eerst medicus te Boston, sinds 1817 hoog
leeraar in de plantkunde en de pharmacie aan de 
Harvard University te Cambridge bij Boston, schrij
ver eener flora van Boston, van een werk over de 
geneeskrachtige planten der Vereenigde Staten en 
van geneeskundige werken, van 1847-63 president 
der American Academy of Arts and Sciences, waar
van hij 67 jaar lang lid was. 

bigelówii , — 2e nv. van Bigelowïus, Latinizeering van 
Bigelow: van Bigelow, gevonden door Bigelow, ge
noemd naar Bigelow. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. Bigelow (zie Bigelovïa). 

bigéminMs,a,ui«, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
gemini, tweelingen: met twee paren tweelingen, 
dubbeltweetallig. 

b ig ibba , - zie bigibbus. 
fbigibbósMs.a.MW, - v a n Lat. bi (s), dubbel, tweemaal; 
Ibigibbws.a.wwï, - gibbus, bult, bochel: twee-

bultig, tweeknobbelig. 
b ig làndula , - zie biglandulus. 

fbiglandulósu5,a,Mm, - van Lat. bi(s), dubbel, twee-
lbigländultts,a,Wft, - maal; glandula, klier: met 

twee klieren. 
biglobóSMs,a,Miw, — van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

globus, bol: uit twee bollen bestaand, dubbelbol-
vormig. 

fbiglobulifer, biglobulifera, b ig lobul i ferum, - van 
lbiglobuliferMs,a,M»M, - Lat. bi(s), dubbel, 

tweemaal; globulus (verkleinw. van globus, bol), 
bolletje; ferre, dragen: twee bolletjes dragend. 

biglurm's,i's,e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
glüma, kafje: met twee kafjes. 

Bignónia L., - genoemd naar J. P. Bignon (1662, 
Parijs; 1743, Ile Belle bij Melun, a/d Seine boven 
Parijs), hofprediker van Lodewijk XIV, sinds 1718 
koninklijk bibliothecaris, beschermer der geleerden 
van zijn tijd, o.a. van Tournefort (zie Τ our ne f or tia). 

Bignoniâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Bignónia geldt. 

bignonioides , - van Bignónia, plantengesl. (Bigno-
niacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Bignonïa-achtig. 

b ihâ i , - Amer, plantennaam. 
bihamulâtw5,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; hamulus (verkleinw. vanhamus, haak), haak
je: met twee haakjes, met twee haakvormige or
ganen. 

Bihania MEISSN., - Latinizeering van den Born, 
plantennaam bihan. 

bijugus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
jugum, juk: tweejukkig. 

bikanus,a,um, — afkomstig van het stroomgebied der 
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Soengei (rivier) Bikan in Centraal-Borneo of daar 
het eerst gevonden. 

Bikkia REINW., - genoemd naar de gebroeders A. J. 
Bik (1790, Duinkerken; 1872, Brussel) en J. Th. 
Bik (1796, Amsterdam; 1875, Buitenzorg), zoons 
van een Amsterdamsch koopman, waarvan de eer
ste Reinwardt (zie reinwardti) vergezelde op diens 
reis naar Java (1815), de tweede door hem in Indië 
werd aangenomen. Beiden vergezelden Reinwardt 
op zijn reizen door den O.I. Archipel (1817-21) als 
teekenaars en leverden o.a. de platen voor het door 
De Vriese (zie devriesëi) uitgegeven verslag der reis 
naar het oostelijk deel van den O.I.Archipel. Na 
Reinwardt's vertrek maakte A. J. Bik nog in op
dracht der Ind. Regeering een reis naar het O. van 
den Archipel en ging daarna over naar de rechter
lijke macht, waar hij snel promotie maakte. Hij 
keerde in 1847 naar Nederland terug en kocht in 
1851 het (reeds lang verdwenen) landgoed De Bree-
saap bij Velzen. - J. Th. Bik vergezelde Van Has
selt (zie Hasseltïa) op diens rampspoedige reis 
(1823) door Bantam en maakte later een groot for
tuin als landeigenaar. 

bilabiatMs,α,um, - van Lat. bi{s), dubbel, tweemaal; 
labium, lip: tweelippig. 

rBi lâb ium MIQ., - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
Ib i l âb ium, - labium, lip: plant met twee lip

pen, dwz. met tweelippigen kelk. Als soortnaam 
gebezigd voor een vroeger tot het geslacht Bila-
bïum gerekende plant. 

Bi lacus O.K., - Latinizeering van den Bal. planten
naam bilak. 

bilamellätws.a.wm, - van Lat. bi{s), dubbel, twee
maal; lamella, plaat (plat voorwerp, lijst, breede 
richel): met twee platen. 

biligulatus,<z,um, - v a n Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
ligula (verkleinw. van lingua, tong), tongetje: met 
twee tongetjes. 

b i l imbi , - Hind, en Béng. naam der vrucht. 
bilineâtus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

linea, lijn, streep: tweestrepig. 
bilingm's.is.e, - van Lat. bi{s), dubbel, tweemaal; 

lingua, tong: tweetongig. 
Bi l la rd ié ra J.E.SM., - genoemd naar J. J. Houtou de 

la Billardière (1755, Alençon; 1834, Parijs), medi-
cus-plantkundige, die eerst Z.-Europa bereisde, in 
1786/87 in opdracht der Fr. Regeering een tocht 
door den Libanon en Syrië maakte en van 1791-93, 
evenals L. Ventenat (zie ventenatti), deelnam aan 
de door den Fr. marineofficier A. R. J. Bruny 
Dentrecasteaux geleide, vruchtelooze expeditie van 
La Recherche en L'Espérance ter opsporing van 
den in 1788 verdwenen ontdekkingsreiziger Lapé-
rouse, waarvan pas in 1826 bekend werd, dat zijn 
vaartuigen schipbreuk hadden geleden op de Z.W.-
kust van het eilandje Tukopia tusschen de Salomo-
en de Fidsj i-eilanden. De opsporingsexpeditie be
zocht achtereenvolgens, steeds zonder resultaat, 
Teneriffe, De Kaap, Tasmanië, Nieuw-Guinea en 
Ambon; op dit laatste eiland hield zij verblijf van 
6 Sept. tot 14 Oct. 1792. Daarna bezocht zij Nieuw-
Holland, vanwaar zij koers zette naar Java. Op 
reis, het was in de aanvangsj aren der Fr. revolutie, 
was heftige oneenigheid ontstaan tusschen de aris
tocratische zeeofficieren eenerzijds, de tot den der
den stand behoorende bemanning en natuuron
derzoekers anderzijds. In Oct. 1793 te Soerabaja 
aangekomen, waar allen vernamen, hoe de toestand 
in Frankrijk was, weigerde Dauribeau, de opvol
ger van den inmiddels overleden Dentrecasteaux, 
en zoo ook de voornaamste andere scheepsofficie-

ren, den tocht voorttezetten; Dauribeau droeg de 
schepen over aan de Ind. Regeering, die de beman
ning en zeven expeditieleden, waaronder Billar
dière en Ventenat, gevangen zette, terwijl Dauri
beau hun hun verzamelingen ontnam. Billardière 
werd na een verblijf te Soerabaja en te Sëmârang 
geïnterneerd op het f ort je Angké bij Batavia, doch 
had verlof zich in de omgeving daarvan te bewe
gen. Tijdens zijn verblijf op Java, dat tot Maart 
1795 duurde, verzamelde hij (ook bij Semarang) 
een aantal planten. In 1795 keerde hij terug naar 
Parijs, waar hij in 1800 lid werd van het Institut de 
France. Hij schreef verscheidene bot. publicaties. 

b i l la rd iér i , - 2e nv. van Billardiêrus, Latinizeering 
van Billardière: van Billardière, gevonden door 
Billardière, genoemd naar Billardière. Planten 
van dezen naam zijn genoemd naar J. J. Houtou 
de la Billardière (zie Billardiéra). 

billardieriânus.a.iim (Lepidagäthis - Nées), - ge
noemd naar J. J. Houtou de la Billardière (zie Bil
lardiéra). 

Bil lbérgia THUNB., - genoemd naar G. J. Billberg 
(1772, Karlskrona; 1844, Stockholm), raadsheer, 
schrijver van een werk over de flora van Scandi
navië. 

billitonénsîs,î5,e, - afkomstig van het eiland Billiton 
LbillitóniCMs.a.MW, - (±Ю7у2-108^4° O L · : 

±2У2-ЗУ40 Z.B.) of daar het eerst gevonden, Billi-
tonsch. 

billóti i , — 2e nv. van Billotius, Latinizeering van Bil
lot: van Billot, gevonden door Billot, genoemd naar 
Billot. - Bromus secalinus L. ondersoort - A. et G. 
is genoemd naar Р. С Billot (1796, Rambervillers, 
Z.O. van Nancy; 1863, Mutzig, W. van Straats
burg), professor te Hagenau (N. van Straatsburg), 
verdienstelijk onderzoeker der flora van den Elzas. 

bi loba, — zie bilöbus. 
bilobätu5,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

lobus, lob, of lobätus, gelobd: 
1. tweelobbig. 
2. dubbelgelobd, dwz. gelobd met wederom gelobde 
lobben. 

bilobipétalMs,a,Mm, - van Lat. bilöbus, tweelobbig; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met tweelobbige 
kroonbladen. 

bilobulatws,а,мж, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; lobülus (verkleinw. van lobus, lob), lobje: 
met twee lobjes, met twee kleine lobben. 

fbilobulifer, bilobulifera, b i lobul i ferum, - van 
Lbilobuliferws,а,мт, - Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; lobülus (verkleinw. van lobus, lob), lobje; fer
re, dragen: twee lobjes dragend. 

bilöbus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; lo
bus, lob: tweelobbig. 

biloculâris,is,e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
loculus (verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als 
bot. term) hokje: tweehokkig. 

bimaculàtw5,a,um, — van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; macula, vlek: met twee vlekken. 

bimarginâtus,a,u*n, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; margo (margïnis), rand: dubbelrandig, met 
een (schijn)nerf nabij den rand. 

blménsis,is,e, - afkomstig van Bima (in het O. van 
het eiland Soembâwa, aan de N.kust; bijna 119° 
O.L.; ±8y2° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

b inacag, - Lat. transcr. van den Philipp, planten
naam binakag. 

binétus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
natus (van nasci, geboren worden), geboren: in 
tweevoud geboren, dwz. met twee gelijkwaardige 
organen (blaadjes, aren, enz.) bijeen. 
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rbinectàr ifer , b inectar i fera , b inec ta r i fe rum, - v a n 
lbinectarifer«s,a,MW, - Lat. bi(s), dubbel, 

tweemaal; nectariferous) (zie aldaar), honigklieren 
dragend: (telkens) twee honigklieren dragend. 

binervâtus.a.ttw, - van Lat. bi{s), dubbel, twee
maal; nervus, nerf: tweenervig, met in tweeën ver
takte nerven, met gevorkte nerven. 

binérve, - zie binervis. 
binérvia , - zie binervïus. 

(binervis,is,e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
Ibinérvius.a.um, - nervus, nerf: tweenervig. 
biniflórws.a.wm, - van Lat. bint, telkens twee, paars

gewijs; flos (flôris), bloem: met paarsgewijs bijeen-
staande bloemen. 

binnendijk!!, - 2e nv. van Binnendijkïus, Latinizee-
ring van Binnendijk: van Binnendijk, gevonden 
door Binnendijk, genoemd naar Binnendijk. - Gar-
cinïa - Pierre is genoemd naar S. Binnendijk (1821, 
Leiden; 1883, Buitenzorg), van 1850-69 adjunct-
hortulanus van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, 
van 1869 tot aan zijn dood hortulanus dier instel
ling. Te zamen met Teysmann (zie teysmanni) be
schreef hij vele planten uit dien tuin en stelde hij 
een nieuwen catalogus van dezen samen. In 1866 
bereisde hij de Molukken. 

Binnendy^ckia, - foutief voor Binnendykïa. 
Binnendyicia KURZ, - genoemd naar 5. Binnendijk 

(zie binnendijkïi). 
binnendykiénus,a,um (Clianthus- Kurz), - genoemd 

naar S. Binnendijk (zie binnendijkïi). 
binnendyki i , - 2e nv. van Binnendykïus, Latinizee-

ring van Binnendijk: van Binnendijk, gevonden 
door Binnendijk, genoemd naar Binnendijk. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar S. Binnen
dijk (zie binnendijkïi). 

bin tâgor , — verkeerd weergegeven Mal. plantennaam, 
ten rechte bintangoer. 

bintóco, - Lat. transcr. van den Philipp, planten
naam bintoko. 

bintulénsis.is.e, - afkomstig van Bintoeloe (Br. N.-
Borneo) of daar het eerst gevonden. 

biocellâtMs,a,ttw, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; ocellus (verkleinw. van oculus, oog), oogje: 
met twee oogjes, dwz. op oogen gelijkende vlekken 
(oogvlekken). 

B i ó p h y t u m A.P .DC, - van Gr. bios, leven (Eng. life) ; 
phüton, plant: plant, welke opvallende levensver
schijnselen vertoont. Vgl. Rumphius, Herbarium 
Amboinense V, 301, 303: „Hetgeene het meest ver-
, .wonderenswaardige in deze plante is, dat de 
„blaadjes gantsch geen aanraken van menschen, 
„beesten, of eenig ding können verdragen, zelfs van 
,,de regen, en wind niet, en dat nog subtielder is 
„geen aassem van de menschen, want als men ze 
„maar in ' t minste aanraakt of eenige zandkorls 
„daar tegen aangooid, zoo sluiten zy haar terstond 
„na beneden digt t 'zamen. - In de Morgenstonden 
„vertoond het zig sty f zinnig dewyl het door de op-
„ gaande Zonnestralen verwarmd zynde op ' t krag-
„tigste uitgebreid staat, hier door bedryft men een 
, .beuzelagtige kortswyl, weddende dat men aan dit 
„kruid de zuivere maagden kan onderscheiden van 
„de gecorrumpeerde de lieden wys makende, dat 
„het by de opregte niet of lankzaam, maar by de 
„bedorvene terstond zich sluite. Die men nu be
s c h a a m d wil maken, moet men tegens de middag 
„daar by voeren, wanneer het zig op den minsten 
„aassem sluit, maar wiens respect men behouden 
„wil, moet men in den morgenstond daarby voe-
„ren." 

Biota D.DON, - van Gr. biötê of biötos, leven (Eng. 

life) : levensboom. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, Ed. 
1618, p. 1438: „De Fransoyzen noemen hem arbre 
„de vie, dat is Boom des Levens, tzii omdat hii 
„lang leeft tzii omdat sii ghelooven, dat siinen 
„reuck gesont is, al is hii heel sterk." 

biovulàtws,α,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
Ovulum (verkleinw. van ovum, ei), eitje: tweeëiig. 

bipartitus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel; partïri, 
deelen: in tweeën gedeeld, tweedeelig. 

bipenicillâtws,α,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; penicillum oipenicillus (verkleinw. van penis, 
staart), penseel: met twee penseelvormige haar-
groepen. 

bipénms,ï's,e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
penna, vleugel: met twee vleugels, tweevleugelig. 

b ip innâ ta , — zie bipinnätus. 
bipinnatifidus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; pinnätus, gevind; findère (stam fid), splijten: 
dusdanig gespleten, dat een schijnbaar dubbelge-
vind geheel ontstaat, dubbelvinspletig, dubbelvin-
deelig. 

bipinnat«s,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; pinnätus, gevind: dubbelgevind. 

biplanatisporu5,a,um, - van Nieuwlat. biplänus 
[van bi(s), dubbel, tweemaal; planus, vlak], met 
twee vlakke zijden, (als bot. term) zijdelings sa-
mengedrukt; spöra, (als bot. term) spore: met zij
delings samengedrukte sporen. 

biplicâtus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
plica, plooi, of plicäre, plooien: 
1. met twee plooien. 
2. in twee richtingen (overlangt, en dwars) geplooid. 

bipulvinâtus.a.wm, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; pulvïnus, kussen: met twee op kussens gelij
kende knobbels of welvingen (bij Dendrobïum -
J.J.S. op de lip; bij Dissochaeta - Korth. aan de 
onderzijde van den bladvoet). 

bipunctétus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; punctum, stip: met twee stippels of iets 
daarop gelijkende (ronde sori bv.). 

birarénsï's.i's.e, - afkomstig van Birara (bij Kaap 
Gazelle, in het N.O. van Nieuw Pommeren; ± 152° 
24' O.L.; 4°20' Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

birugâtMs,α,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
ruga, rimpel: tweerimpelig. 

bisâétus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
saeta, borstel: tweeborstelig. 

Bischóffia DECSNE, - zie Bischofïa. 
Bischófia BL., - genoemd naar G. W. Bischof f (1797, 

Dürkheim, Baden; 1854, Heidelberg), hoogleeraar 
te Heidelberg, schrijver van vele bot. werken. 

Biscutél la L., - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
scutellum (verkleinw. van scutum, schild), schildje. 
- De naam zinspeelt op den vorm van het hauwtje. 

bisépalus.a.uw, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met twee kelkbladen. 

rbi8eriâl»s,ts,e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
\biseriâtus,a,um, - series, rij: tweerijig. 
biserratus.a.um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

serrätus, gezaagd: dubbelgezaagd. 
biséta , — zie bisêtus. 
bisetösus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

seta, borstel: tweeborstelig. 
bieetulÓ8U5,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; setula (verkleinw. van seta, borstel), borstel-
tje: met twee borsteltjes. 

bisétus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
sëta, borstel: tweeborstelig. 

bisexuâhs,is,г, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
sexus, geslacht, kunne, sexe: tweeslachtig. 

bismarckénsis.t 's.e, - afkomstig van het Bismarck-
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gebergtei η Kaiser Wilhelmsland ( ± 144-146° O.L. ; 
± 5 - 6 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. Het ge
bergte is genoemd naar O.E.L. graaf (later vorst) 
Von Bismarck Schönhausen (zie bismàrcki). 

b i s m à r c k i , - 2e ην. van Bismarckus, Latinizeering 
van Bismarck: van Bismarck, genoemd naar Bis
marck. - Begonïa - Hort. is genoemd naar O.E.L. 
graaf (later vorst) Von Bismarck Schönhausen 
(1815, Schönhausen bij Maagdenburg; 1898, Frie-
drichsruh bij Hamburg), groot staatsman, stichter 
(1871) van het tweede D. keizerrijk en eerste rijks-
kanselier (tot 1890) daarvan. 

bismarckiânus,a ,um, - 1. (Iris - Regel), - genoemd 
naar O.E.L. von Bismarck Schönhausen (zie bis
màrcki). 
2. (Nieuwguineaansche planten), - afkomstig van 
het BisworcÄ-gebergte in Kaiser Wilhelmsland 
(±144-146° O.L.; ±5 -6° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. Het gebergte is genoemd naar O.E.L. 
von Bismarck Schönhausen (zie bismàrcki). 

bismarckién8ts,ts,e, - = bismarckiänus 2. 
bispicàtws,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

spica, aar: met twee aren of aartjes, tweearig. 
bispinÓ8us,a,tttK, - v a n Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 

spina, doorn, stekel: tweedoornig, tweestekelig. 
(bispirifer, b ispir i fera , b isp i r i fe rum, - van Lat. 
Ibispiriferws,a,um, - bi(s), dubbel, tweemaal; 

spira, krul; ferre, dragen: twee krullen (gekrulde 
organen) dragend. 

b issula , - Mak. plantennaam (bisoela). 
bist igmâtus.a.um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; stigma, puntje, stip, (als bot. vakterm) stem
pel: met twee puntjes, stippels of stempels. 

bistipulâtus,a,wn, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; stipula, steunblad: met twee steunbladen. 

b i s tó r t a (znw.), - oude plantennaam, van Lat. bi(s), 
dubbel, tweemaal; tortus, gedraaid. - De wortel
stok vertoont vaak een dubbele bocht. 

bistórtMs,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
tortus, gedraaid: tweemaal gedraaid. 

fbisubulifer, bisubulifera , b i subul i fe rum, - van 
Ibisubuliferus,а,мж, - Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; subüla, priem; ferre, dragen: twee priemvor-
mige organen dragend. 

bisulca, - zie bisulcus. 
(bisulcâtus,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
ibieulcus.a.um, - sulcus, vore, groeve : met twee 

voren, met twee groeven. 
bisumbellâtus,a,uw, - van Lat! bi(s), dubbel, twee

maal; umbellätus, tot schermen vereenigd: twee
maal tot schermen vereenigd, dwz. tot samenge
stelde schermen vereenigd. 

bisumbellulâtws,a,Mm, - van Lat. bi(s), dubbel, 
tweemaal; umbellula (verkleinw. van umbella, 
scherm), schermpje: met twee schermpjes, met 
twee kleine schermen. 

bitaeniâtMS,a,um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; taenia, band: met twee banden. 

b i ternâtus , α, um, —van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
ternätus, drietallig: dubbeldrietallig, dwz. drietallig 
met drietallige onderdeelen. 

bithynicws,a,um, - (Lat.) van Bithynïa, landschap 
in het N.W. van Klein-Azië, Bithynië: Bithynisch. 

bituberculâtu5,a,utn, - van Lat. fet(s), dubbel, twee
maal; tuberculum (verkleinw. van tuber, knol, knob
bel, gezwel), knobbeltje: twee knobbeltjes dragend. 

bituminóSM5,a,um, - van Lat. bitumen (bitumïnis), 
asphalt, aardpek: (als het ware) met aardpek be
dekt, met zwarte, kleverige klieren bezet. 

b i tung , - Soend. plantennaam (awi bitoeng). 
biumbonàtws,a,uw, - van Lat. bi(s), dubbel, twee

maal; umbo {umbönis), knop in het midden van een 
schild: met twee knopvormige uitwassen. 

biunciâbs,is,e, - van Lat. bi{s), dubbel, tweemaal; 
uncïa, het twaalfde deel van iets, bv. van een 
Romeinsch pond (as) en dan = ons; het twaalfde 
deel van een voet en dan = duim: twee ons zwaar; 
twee duim lang. 

bivaginétus.a.um, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; vagina, scheede: twee scheeden dragend. 

bivalvanthérus.a.um, - van Lat. bivalvis, tweeklep
pig; Nieuwlat. anthéra, helmknop: met tweeklep
pige helmknoppen. 

bivalvts.ts.e, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; val-
va, (als bot. term) klep: tweekleppig. 

biverrucéllus.a.wn, - van Lat. bi(s), dubbel, twee
maal; verrucella (verkleinw. van verrüca, wrat), 
wratje: met twee wratjes. 

bivittatus.a.um, - van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; 
vitta, band: met twee banden of breede strepen. 

Bixa L., - Latinizeering van biché, Braz. volksnaam 
der plant. 

Bixaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Bixa geldt. 

Bixagréwia KURZ, - van Bixa, plantengesl. (Bixa
ceae); Grewia, plantengesl. (Tiliacëae): aan Grewïa 
verwant gesl., welks vruchten op die eener Bixa 
gelijken. 

B labé ropus A.DC, - van Gr. blabëros, schadelijk, ver
derfelijk; öpos, sap: plant met schadelijk (giftig) 
sap. 

Blàchia BAILL., - genoemd naar Jean Gaston Marie 
Blache (1799, Senlis, N.N.O. van Parij$; 1871, Pa
rijs), geneesheer te Parijs, eerst aan het Hôpital 
Cochin, later aan het Hôpital des Enfants, schrij
ver van medische publicaties, o.a. ovet kinkhoest. 
Bâillon noemde in 1858 het geslacht Blachïa naar 
hem uit dankbaarheid voor de bewijzen van toe
genegenheid en goedheid, welke hij van hem ont
vangen had. 

Blackstónia HUDS., - genoemd naar J. Blackstone 
(?, ?; 1753, ?), apotheker te Londen, schrijver eener 
bot. publicatie. 

Blackwéll ia сомм., - genoemd naar Elizabeth 
Blackwell (±1700, Aberdeen, Schotland; 1758, 
Chelsea, Londen), die, toen haar echtgenoot, een 
boekdrukker, voor schuld gevangen zat, 500 koper
gravures maakte van geneeskrachtige planten, ze 
eigenhandig kleurde en ze met een door haar echt
genoot gecompileerden beschrijvenden tekst uitgaf 
(1737-39), waardoor zij genoeg verdiende om hem 
uit zijn gevangenschap te verlossen. 

Blâdhia THUNB., - genoemd naar P. J. Bladh, in de 
tweede helft der 18de eeuw zaakgelastigde der Zw. 
O.I. Compagnie in Kanton (Z.O.kust van China; 
±23° N.B.). Hij verzamelde planten in de omge
ving zijner standplaats en schijnt omstreeks 1779 
naar Europa teruggekeerd te zijn. 

blagayânus,a,um (Daphne - Freyer), - genoemd 
naar graaf Blagay, die de plant in 1837 had ont
dekt op den St.-Lorenzberg nabij zijn bezitting 
Billichgrätz (W. van Laibach) en van wien mij 
overigens niets bekend is. 

Blainvillea CASS., - genoemd naar H. M. Ducrotay 
de Blainville (1778, Arques bij Dieppe; 1850, Pa
rijs), beschermeling van Cu vier, later met dezen 
gebrouilleerd, diens opvolger als hoogleeraar te 
Parijs, schrijver van vele wetensch. publicaties. 

Blâ i r ia L., - genoemd naar Patrick Blair (? 1666, 
Dundee; 1728, Boston, Engeland), medicus achter
eenvolgens te Dundee, Londen en Boston, deel
nemer aan den mislukten opstand der Schotten 
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tegen George I van Engeland (1715), schrijver van 
bot. verhandelingen. 

Blâncoa BL., - genoemd naar Manoël Blanco (1780, 
Navianos, Spanje; J845, Manila), Augustijner mon
nik, sinds 1805 werkzaam als missionaris op de 
Philippijnen. Hij verzamelde daar een groot aantal 
planten en schreef een flora dier eilandengroep. 

b\&ncoénus,a,um (Mimosa - Llanos), - genoemd naar 
M. Blanco (zie Blancöa). 

blancoï , - 2e nv. van Blancöus, Latinizeering van 
Blanco: van Blanco, gevonden door Blanco, ge
noemd naar Blanco. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar M. Blanco (zie Blancöa). 

b\&ndus,a,um, - (Lat.) innemend, bekoorlijk, aan
lokkelijk. 

B las tus LOUR., - Lat. transcr. van Gr. blastos, kiem, = 
Lat. germen, met welk laatste woord Loureiro (zie 
Lourêa), de auteur van het gesl., ook het vrucht
beginsel aanduidt. De naam zinspeelt op het feit, 
dat de helmknoppen (evenals bij vele andere 
Melastomatacëae) in den knop binnenwaarts om
laag zijn geslagen en met hun rugzijde tegen het 
vruchtbeginsel liggen, wat Loureiro iets zeer merk
waardigs vond. 

b l a t t a r i a , - oude Lat. plantennaam, van Lat. blatta, 
kakkerlak: plant, welke geacht werd kakkerlakken 
aantetrekken. 

b la t t a r io ides , - van den soortnaam blattaria (zie 
aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort blattaria gelijkend. 

Blat t i ADANS., - Malab. plantennaam. 
b lechnoides , - van Blechnum, plantengesl. (Poly-

podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Blechnum-achtig. 

Blechnópsis к.в. PRESL, - van Blechnum, planten
gesl. (Polypodiacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Blechnum gelijkend gesl. 

B lechnum L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
varennaam blêchnon. 

rBleekéria HASSK., - genoemd naar P. Bleeker (1819, 
IBleekér ia M I Q . - Zaandam; 1878, 's Gravenha-

ge), officier van gezondheid bij het Nederlandsch-
ind. leger, een der 8 oprichters der Koninklijke 
Natuurkundige Vereeniging in Ned. Indië (19 Juli 
1850), schrijver van ongeveer 700 publicaties, 
waarvan ruim 500 over visschen. 

Bleekródea BL., - genoemd naar S. A. Bleekrode 
(1814, Groningen; 1862, Delft), sinds 1844 leeraar 
in de nat. historie aan de toenmalige Koninklijke 
Akademie te Delft, van 1846 tot aan zijn dood 
hoogleeraar aan die instelling. 

bleo, - in Columbia gebruikelijke plantennaam. 
blepharicardius.a.um, - van Gr. blephäris, wimper; 

kar dia, hart: met een of meer gewimperde, hart
vormige organen. 

blepharicârpMs,a,um, - van Gr. blephäris, wimper; 
karpos, vrucht: met gewimperde vruchten. 

blephariglóssus.a.wm, - van Gr. blephäris, wimper; 
glôssa, tong: met gewimperde tong of (bij orchi
deeën) lip. 

B léphar i s A.L. JUSS., - (Gr.) wimper. De naam zin
speelt op de lange, randstandige borstels der schut
bladen van Bl. maderaspatensis Roth. 

blepharocàrpws,a,um, - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; karpos, 
vrucht: met gewimperde vruchten. 

Blepharóchloa ENDL., - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; chlöa, 
gras : gras, welks aartjes duidelijke wimpers dragen. 

blepharoglóssws,a,Mw, - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; 
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glôssa, tong: met gewimperde tong of (bij orchi
deeën) lip. 

blepharopétalws,a,wm, - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; petâ-
lon, kroonblad: met gewimperde kroonbladen. 

blepharóphorws,a,wm, - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; pherein, 
dragen: wimpers dragend, gewimperd. 

blepharophyllM5,a,«m, - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; phullon, 
blad: met gewimperde bladeren. 

blepharosépalu5,a,um, - van Gr. blephäron, ooglid, 
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met gewimperde kelkbla-
den. 

Blétia RUiz et PAV., - in 1794 genoemd naar L. Biet, 
Sp. hofapotheker, die te Algeciras (W. van Gibral
tar) een bot. tuin bezat. 

Bleti l la RCHB.Î., - van Bletïa, plantengesl. (Orchi-
dacëae); verkleiningsuitgang illa: op een Bletïa ge
lijkende, kleine plant. 

bleyi , - 2e nv. van Bleyus, Latinizeering van Bley : 
van Bley, gevonden dooi Bley, genoemd naar 
Bley. - Lipâris - J.J.S. werd in 1928 genoemd naar 
den ontdekker der plant, Franz Bley (1881, onder
neming Sëlakâton, Res. Sëmârang, Java; χ ) , op
gevoed te Jever (N.W. Duitschland), die te Halle 
en te Zürich in de plantkunde studeerde en te Zürich 
promoveerde, gedurende eenigen tijd werkzaam 
aan het Treublaboratorium te Buitenzorg, later 
administrateur van een kinaland, daarna als plant-
kundige verbonden aan het Proefstation te Dj em
ber (O.-Java), vandaar wegens ziekte naar Europa 
vertrokken en daar begin 1933 nog verblijf hou
dend. 

b l i to ides . - van Blitum, (voormalig) plantengesl. 
(Chenopodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Blitum-achtig. 

rB l i t um L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan-
Ib l i t um, - tennaam bitton. 
Bloomér ia KELLOGG, - in 1859 genoemd naar Hiram 

G. Bloomer (1821, Marlborough, New York; 1874, 
San Francisco, Californie), ambtenaar verbonden 
aan het herbarium der Californian Academy te 
Berkeley (bij San Francisco). 

B l u m e a A.P .DC, - genoemd naar C. L. Blume (1796·, 
Brunswijk; 1862, Leiden}, medicus, die, op jeug
digen leeftijd naar Indië gekomen, spoedig aan
gesteld werd tot inspecteur der vaccine en tot 
adjunct-directeur van 's Lands Plantentuin te Bui
tenzorg. In 1822 werd hij benoemd tot directeur 
dezer instelling, welke betrekking door gouver
neur-generaal Du Bus bij de groote bezuiniging in 
1826 werd opgeheven. Datzelfde jaar vertrok Blu
me naar Nederland, waar hij in 1829 werd aange
steld tot directeur van 's Rijks Herbarium, toen te 
Brussel, doch het volgende jaar verplaatst naar 
Leiden, waar het zich nog bevindt. Blume be
kleedde dezen post tot aan zijn dood. Hij is de 
schrijver van vele en daaronder zeer belangrijke 
bot. publicaties. 

blumeânws,a,wm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar C. L. Blume (zie Blumëa). 

b l u m e i , - 2e nv. van Blumëus, Latinizeering van 
Blume: van Blume, gevonden door Blume, ge
noemd naar Blume. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar C. L. Blume (zie Blumëa). 

Blumél la v. TIEGH., - genoemd naar C. L. Blume 
(zie Blumëa). 

f B lumenbach ia KOELER, - genoemd naar J. Fr. Blu-
IB lumenbâch i a SCHRAD., - menbach (1752, 
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Gotha; 1840, Göttingen), sinds 1776 hoogleeraar 
in de geneeskunde te Göttingen, beroemd zoöloog-
anthropoloog-physioloog, schrijver van verschei
dene wetensch. werken, bezitter eener beroemde 
verzameling schedels. 

Blumeodendron KURZ, - van C. L. Blume (zie Blu
mëa); Gr. dendron, boom: Blume's boom, ter eere 
van Blume zoo genoemde boom. 

Blumeópsis GAGNEP., - van Blumëa, plantengesl. 
(Composïtae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Blumëa gelijkend gesl. 

blumiânus.a.wm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar C. L. Blume (zie Blumëa). 

bluuénsi's.is.e, - afkomstig van de omgeving der 
Soengei (rivier) Bloeoe op Borneo of daar het eerst 
gevonden. 

Blysmus PANZ., - van Gr. bluzein, vloeien: plant van 
waterkanten en vochtig terrein. 

Blyxa NOR., - van Gr. bluzein, vloeien: waterplant. 
bobartii, - 2e nv. van Bobartïus, Latinizeering van 

Bobart: van Bobart, gevonden door Bobart, ge
noemd naar Bobart. - Vicïa angustifoiïa Roth var. 
- Koch is genoemd naar Jacob Bobart (1641, Ox
ford; 1719, Oxford), sedert 1680 als opvolger zijns 
gelijknamigen vaders directeur van den bot. tuin 
van Oxford, uitgever en illustrator van het derde 
deel (1699) van Morison's (zie morisonïi) Plantä-
rum Historia Universalis. 

Bóbea GAUD., - genoemd naar Jean Bobe Moreau 
(1761, Poitiers; ?, ?), apotheker, in 1793 benoemd 
tot hoofdapotheker bij de Fr. marine en geplaatst 
te Rochefort, waar hij tot aan zijn pensionneering 
in 1816 bleef. Hij stelde belang in nat. historie. 

Bóbua A.p.DC, - Latinizeering van den Ceylonschen 
plantennaam bobu. 

Bocàgea A.ST.-HIL. , - genoemd naar / . D. Barbier du 
Bocage (1760, Parijs; 1825, Parijs), geograaf-kar-
tograaf, sinds 18G9 hoogleeraar aan het Collège de 
France, medeoprichter (1821) der Société Géogra
phique, schrijver van aardrijkskundige werken. 

Boccónia L., - genoemd naar Paolo Boccone (1633, 
Palermo; 1703, Palermo), botanicus van den groot
hertog van Toscane. Hij verzamelde planten in 
Italië, op Corsica en op Malta, bereisde Frankrijk, 
Duitschland, Holland en Engeland en schreef ver
scheidene bot. werken. Op gevorderden leeftijd 
werd hij Cisterciënser monnik in het klooster Parco 
bij Palermo, waar hij den naam Silvio aannam. 

bóckii, - 2e nv. van Bockïus, Latinizeering van Bock : 
van Bock, genoemd naar Bock. - Salix - Diels is 
in 1900 genoemd naar Bock, consul-generaal te 
Christiania, die een in 1891 door A. von Rosthorn 
voor hem in China bijeengebrachte planten verza
meling afstond aan het museum te Christiania. 

Bocóa AUBL., - Latinizeering van den bij de Europ. 
bevolking van Fr. Guiana gebruikelijken planten
naam bots boco. 

bodénii, - 2e nv. van Bodentus, Latinizeering van 
Boden (Kloss) : van Boden Kloss, gevonden door 
Boden Kloss, genoemd naar Boden Kloss. Neder-
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar C. Boden Kloss (1877, in Warwickshire; χ ), 
zoöloog, die in 1901 de Andamanen en de Nicoba-
ren bereisde en een verhaal schreef over zijn reis 
(In the Andamans and Nicobars). In 1903 en 1907 
was hij werkzaam aan den bot. tuin te Singapore, 
later werd hij onderdirecteur van het museum te 
Kuala Lumpur (op Malaka; bijna 102° O.L.; ruim 
3 ' N.B.), in 1923 werd hij benoemd tot directeur 
van het Rafflesmuseum te Singapore, in 1931 werd 
hij gepensionneerd en vestigde hij zich te Londen, 

waar hij het door H. Ch. Robinson (zie robinso-
nïi 1.) aangevangen werk over vogels voltooit. In 
1910/11 en 1912/13 ondernam hij met Wollaston 
(zie Neowollastonta) een expeditie naar het Car-
stenszgebergte in Ned. Nieuw-Guinea, waarvan hij 
de sneeuwgrens bereikte op 31 Jan. 1913 *), daags 
na Van de Water (zie vandewatëri) die de eerste 
was, en Wollaston, die een half uur na Van de 
Water kwam. - Voorts verzamelde Boden Kloss 
op de Mentawei-eilanden (zie mentaweiensis), op de 
Anambas-eilanden en bij Mergui (zie merguensis). 

bodiniéri, - 2e nv. van Bodiniêrus, Latinizeering 
van Bodinier: van Bodinier, gevonden door Bodi-
nier, genoemd naar Bodinier. - Carex - Franch. is 
genoemd naar Emile Marie Bodinier [1842, Vaiges, 
Dépt. Mayenne, Frankrijk; 1901, in Kweitsjou ( = 
Koueitchou), Z.-China], R. C. missionaris, in 1866 
naar Kweitsjou vertrokken. In 1886 moest hij, ten
gevolge van plaatselijke onlusten, Kweitsjou ver
laten, waar hij eerst in 1896 terugkwam. In 1888 
verrichtte hij, met behulp van twee andere gees
telijken, een onderzoek naar de flora der vlakte 
van Ре-king en de deze in het W. begrenzende ber
gen, daarbij bijzondere aandacht schenkende aan 
het Ku-lu-schan gebergte (W.N.W. van Ре-king op 
±113—114° O.L.), in het midden waarvan de pa
ters Trappisten in 1883 een klooster, tevens land
bouwschool, hadden gesticht, en aan een berggroep 
ongeveer 60 K.M. ten N.W. van Hsüan-hua-fu 
(=Süenhoafou, N.W. van Peking) gelegen. Hij ver
zamelde daar ongeveer 930 nummers, welke hij in 
1890 aan het Museum voor Natuurlijke Historie te 
Parijs schonk. - Voorts stelde hij een nauwkeurig 
en methodisch onderzoek in naar de flora van 
Hongkong, waar hij 1600 planten, waaronder de 
naar hem genoemde Carex, verzamelde; deze ver
zameling schonk hij in 1892 eveneens aan het Mu
seum voor Natuurlijke Historie te Parijs. In 
Kweitsjou teruggekeerd zette hij zijn onderzoek 
voort, vooral jacht makende op nieuwe soorten. 
De daar bijeengebrachte verzameling is nog be
langrijker dan die van Hongkong. Er schijnt uit te 
blijken, dat vele tropische soorten ontstaan zijn op 
het grensgebergte tusschen Tibet en Tonkin, en 
zich vandaar zuidwaarts hebben verbreid; het ge
bergte wordt dan ook wel beschouwd als de om
phalos tês gês, de navel (middelpunt) der aarde, 
voorzoover het de Oude Wereld betreft. 

Boéa сойм., - van Gr. boeia (van bous, rund), riem 
van runderleer. - De naam zinspeelt op den vorm 
der vrucht. 

boeckeléri, - 2e nv. van Boeckelêrus, Latinizeering 
van Boeckeler: van Boeckeler, genoemd naar Boeck-
eler. - Fimbristylis - Steud. is genoemd naar Ot
to Boeckeler (1803, Hannover; 1899, Varel, Olden
burg), als aankomende jongen gedurende 5 jaar 
als leerling werkzaam in een apotheek te Hildes
heim (Hannover), waar hij zelf een deel der in de 
apotheek verkocht wordende geneeskrachtige krui
den uit het wild moest verzamelen, na dien leertijd 
apothekersassistent te Altona, waar hij zich op de 
plantkunde toelegde. In 1829 kocht hij een apo
theek te Varel, die hij in 1857 weer overdeed om 
zich geheel aan de plantkunde, vooral aan de studie 
der Cyperacëae, te geven. Hij bezat een herbarium 
van bijna 15 000 planten, waaronder 1600 Cypera-
ceeën en is de auteur van ruim 50 bot. publicaties. 

boehmeri, - 2e nv. van Boehmërus, Latinizeering 

i) Op den Wilhelmina top was de sneeuwgrens reeds ruim 
3 jaren eerder (7 Nov. 1909) bereikt door Lorenlz (ziehrentxianus), 
Van Nouhuys (zie Nouhuysia) en Habbema (zie habbemae). 
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van Boehmer: van Boehmer, gevonden door Boeh-
mer, genoemd naar Boehmer. - Phleum - Wibel is 
genoemd naar G. R. Boehmer (1723, Liegnitz; 1803, 
Wittenberg), hoogleeraar in de ontleed- en plant
kunde te Wittenberg, schrijver eener flora van Wit
tenberg en van tal van andere bot. publicaties. 

B o e h m e r i a JACQ., - genoemd naar G. R. Boehmer 
(zie boehmêri). 

boehmeriaefólius,a,Mm, - zie boehmeriifolïus. 
boehmeriifólitts,a,tt»t, - van Boehmeria, planten-

gesl. (Urticacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Boehmeria. 

boehmer io ides , - van Boehmeria, plantengesl. (Ur
ticacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Boehmeria-achtig. 

boenggang, - zie bunggang. 
Boenninghausén ia RCHB., - genoemd naar Cl. M. 

Fr. von Boenninghausen (1785, landgoed Herinck-
have bij Tubbergen, N. O. van Almelo; 1864, Mün
ster), arts te Münster, schrijver van eenige publi
caties over de flora van Westfalen. - Hij vermeld
de het eerst (1824) voor Nederland het voorko
men van Wahlenbergïa hederacëa Rchb., welke 
plant na hem pas in 1933 - en wel in dezelfde 
streek - werd teruggevonden. 

boenninghaueeniânus,a,Mm (Carex - Weihe), - ge
noemd naar Cl. M. Fr. von Boenninghausen (zie 
Boenninghausénia). 

Boerhaav ïa L., - genoemd naar den in zijn tijd we-
reldberoemden medicus, P. Boerhaave (1668, Voor
hout; 1738, Leiden), hoogleeraar in de genees-, 
plant- en scheikunde te Leiden, naar wiens mees
terlijke lessen jongelieden uit alle landen van Eu
ropa kwamen luisteren, sinds 1735 beschermer van 
den toen 28-jarigen Linnaeus (zie Linnaea), in 
wiens dagboek hij zijn lijfspreuk schreef: „Simplex 
,,veri sigillum" (eenvoud is het kenmerk van het 
,,ware). ,,De lokalen konden nauwelijks de toe-
,.hoorders bevatten, die bij zijn lessen zich als ver-
,,drongen, terwijl sommigen van de meest ij verigen 
,,οί gegoeden dikwerf, naar verhaald wordt, reeds 
„een uur voor het begin der les door een bediende 
,,een goede plaats voor zich lieten openhouden." 
- Czaar Peter de Groote, die hem kwam raadplegen, 
moest twee uren antichambreeren, voor hij werd 
toegelaten. Sinds 1724 eigenaar en bewoner van het 
landgoed Poelgeest bij Leiden, stond Boerhaave el-
ken dag des ochtends te vijf uur op, „ten einde een 
„langen dag aan zijn werkzaamheden in de stad te 
„kunnen besteden"; behalve dat hij op zoo'n dag 
zijn colleges gaf, behandelde hij tot veertig pa
tiënten. Des avonds te 6 uur keerde hij huis
waarts. - Boerhaave is de schrijver van geneeskun
dige werken, van een levensbeschrijving van Swam-
merdam en van een catalogus der planten van den 
Academischen tuin te Leiden, waar hij vaak vóór 
het aanbreken van den dag op klompen de ronde 
deed. 

boerhaaviifóliu5,a,um, - van Boerhaavïa, planten
gesl. (Nyctaginacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Boerhaavïa. 

boerhaav io ides , - van Boerhaavïa, plantengesl. 
(Nyctaginacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Boerhaavïa-achtig. 

rBoerhav . . ., - zie Boerhaav . . ., boerhaav . . . 
l boe rhav . . ·, -
Boer lâgéa COGN., - genoemd naar J. G. Boerlage 

(1849, Uithoorn; 1900, Ternate), van 1881-96 con
servator van 's Rijks Herbarium te Leiden, in wel
ke functie hij in 1888 een studiereis naar Ned.-
Indië maakte, van 1896 tot aan zijn dood chef der 

lste afdeeling van 's Lands Plantentuin te Buiten-
zorg, schrijver van verscheidene bot. publicaties, 
waaronder zijn magnum opus, de tengevolge van 
zijn dood onvoltooid gebleven Handleiding tot de 
Kennis der Flora van Ned. Indië. Hij overleed op 
een gezamenlijk met J. J. Smith (zie smithiänus 3) 
ondernomen dienstreis door de Molukken. 

boerlageânu5,a,um (Oberonïa - J.J.S.), - genoemd 
naar J. G. Boerlage (zie Boerlagêa). 

boer lagei , - 2e nv. van Boerlagëus, Latinizeering van 
Boerlage: van Boerlage, gevonden door Boerlage, 
genoemd naar Boerlage. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. G. Boerlage (zie Boerlagêa). 

rBoerlagélla PIERRE, - genoemd naar J. G. Boerlage 
IBoer lag ia PIERRE, - (zie Boerlagêa). 
boer lag i i , - 2e nv. van Boerlagtus, Latinizeering van 

Boerlage: van Boerlage, gevonden door Boerlage, 
genoemd naar Boerlage. Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. G. Boerlage (zie Boerlagêa). 

Boer lag iodéndron HARMS, - van (J. G.) Boerlage 
(zie Boerlagêa); Gr. dendron, boom: Boerlage's 
boom, ter eere van Boerlage genoemde boom. 

Boesenbérg ia O.K., - door Otto Kuntze (zie kuntzëi) 
in 1891 genoemd naar „zijn lieve zuster Clara en 
„haar echtgenoot Walter Boesenberg", van welke 
beiden mij verder niets bekend is. 

bogorénsïs.is.e, - afkomstig van Bogor (Soend. 
voor Buitenzorg) of daar het eerst gevonden, Bui-
tenzorgsch. 

Bogór ia J.J.S., - genoemd naar Bogor (Soend. voor 
Buitenzorg), in welks omstreken de plant gevon
den werd. 

bogoriénsts,ï5,e, - afkomstig van Bogor (Soend. voor 
Buitenzorg) of daar het eerst gevonden, Buiten-
zorgsch. 

bogoténsï's,i5,e, - afkomstig van Bogota (in Colum
bia; ±74° W.L.; ± 4 % c N.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

b o h é a , - E n g . Latinizeering van Chin, woe-ie (volgens 
Chin, uitspraak boe-ie), naam der heuvels waar 
Thea - L. wordt verbouwd. 

bohémicws, a, um, — Boheemsch. 
bóieï, - 2e nv. van Boiêus, Latinizeering van Bote: 

van Boie, genoemd naar Boie. Ficus subuläta Miq. 
var. - Miq. is genoemd naar Hendrik Boie (1794, 
Meldorf, N. van den Elbe-mond; 1827, Buitenzorg), 
aanvankelijk rechtsgeleerde, in zijn vrijen tijd beoe
fenaar der natuurwetenschappen, in 1821 benoemd 
tot conservator bij het Museum voor Nat. Hist, te 
Leiden, in 1825 tot lid der Natuurkundige Commis
sie voor Ned. Indië. In 1826, het bezuinigingsjaar 
van gouverneur-generaal Du Bus, kwam bij te Bui
tenzorg aan, waar hij 6 maanden lang moest blij
ven, daar er geen fondsen beschikbaar waren voor 
levensonderhoud en werkzaamheden der commis
sie, en waar hij studiën over vogels verrichtte. Pas 
in Febr. 1827 werd zijn positie geregeld, waarop 
hij in Krawang zool. nasporingen deed. Naar Bui
tenzorg teruggekeerd om de leiding eener expeditie 
naar Sumatra op zich te nemen, overleed hij aan 
typhus, nog vóór hij op weg kon gaan. Hij werd 
begraven in den Buitenzorgschen plantentuin, waar 
Reinwardt (zie reinwardti) op zijn zerk een waar
deerend opschrift deed plaatsen. 

boiss ier i , - 2e nv. van Boissiërus, Latinizeering van 
Boissier: van Boissier, gevonden door Boissier, ge
noemd naar Boissier. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar E. Boissier (1810, Genève; 1885, 
Valeyres) te Genève, die Z.-Spanje, Griekenland, 
Klein-Azië, Egypte, Palestina en Syrië bereisde 
en in die landen een zeer groot herbarium bijeen-



boivlni 73 Bonnaya 

bracht, dat thans te Gèneve bewaard wordt. - Hij 
is de schrijver van vele bot. publicaties, waaronder 
de beroemde Flora Orientälis. Voor den Prodrömus 
van De Candolle (zie Candollëa) bewerkte hij de 
Plumbaginacëae (1848) en het geslacht Euphorbia 
(1862). 

boivini , - 2e nv. van Boivïnus, Latinizeering van 
Boivin: van Boivin, gevonden door Boivin, ge
noemd naar Boivin. - Gonatöpus - Hook. f. is ge
noemd naar L. H. Boivin (1808, Compiègne; 1862, 
Brest), die Afrika en omliggende eilanden bereisde 
en daar vele planten verzamelde. 

bojónyws.a.wm (Piper - C D C ) , - afkomstig van 
Bojony of daar het eerst gevonden. - De naam der 
plaats is verminkt; bedoeld wordt Bojong, een on
derneming in de Minahasa, Z.W. van Amoerang, 
waar de ontdekker der plant, O. Warburg (zie 
warburgiänus), tijdens zijn bot. onderzoek der 
Minahasa in Sept. 1888 logeerde en van waaruit 
hij in den omtrek nasporingen verrichtte. 

bo landér i , - 2e nv. van Bolandêrus, Latinizeering 
van Bolander : van Bolander, gevonden door Bo
lander, genoemd naar Bolander. - Lilïum - S.Wats. 
en Pinus - Pari! zijn genoemd naar H. N. Bolander 
(1831, Schlüchtern in Hessen, Z.Z.W, van Fulda; 
1897, Portland, Oregon, U.S.A.), die in 1846 in 
Amerika kwam en daar werd opgeleid tot Lu-
thersch predikant, doch overging naar het onder
wijs, zich in 1861 in Californie vestigde en van 
1864 tot aan het staken van het onderzoek gou
vernementsbotanist van dien staat was, in welke 
functie hij zich een ijverig onderzoeker der flora 
betoonde, van 1871-75 hoofdinspecteur van het 
onderwijs in Californie. 

bolânicws.a.um, - afkomstig van het ßo/an-gebergte 
in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 

Bolbophyl lum тнои., - van Gr. bolbos, bol; phullon, 
blad. De bladeren zitten op den top van een schijn-
knol. 

Bolbórchis MOR., - van Gr. bolbos, bol; Orchis, plant, 
welke als type geldt van de fam. der Orchidacëae. 
Orchidacëa met bollen, dwz. schijnknollen. 

Bolbóxal is SMALL,-van Gr. bolbos, bol; Oxälis,plan-
tengesl. (Oxalidacëae). Aan Oxälis verwant gesl. 
met bollen of knollen in den grond. 

boliviânu5,a,um, - afkomstig van Bolivia (staat in 
het westelijk deel van centraal Z.-Amerika) of daar 
het eerst gevonden. De staat is genoemd naar Si
mon Bolivar (1783-1830), aanvoerder in den ge
slaagdenopstand (1810-24) tegen Spanje, aan welk 
rijk het land eerst onderworpen was. 

boïleanus.a.um (Populus alba L. var. - Wesm.), — 
genoemd naar K. Bolle (1821, Berlijn; 1909, Ber
lijn), dendroloog-ornitholoog, die Europa, de Ka
narische en de Kaapverdische eilanden bereisde, 
schrijver van vele bot. verhandelingen. 

rbolobénsis.is.c, - afkomstig van Bolobo (in Kaiser 
lboloboénsis,is.e, - Wilhelmsland) of daar het 

eerst gevonden. 
bolojónictts,a,wn, - afkomstig van Bolohon op het 

eiland Cebu (Philippinen, N.W. van Mindanao) of 
daar het eerst gevonden. 

boloniénsis.is.e, - v a n Nieuwlat. Bolonia, Boulogne: 
afkomstig van Boulogne of daar het eerst gevon
den. 

bols ter! , - 2e nv. van Bolstërus, Latinizeering van 
Bolster: van Bolster, gevonden door Bolster, ge
noemd naar Bolster. - Polypodïum - Copel. werd 
in 1906 genoemd naar Fr. H. Bolster (1876, Op
penheim, N.Y., U.S.A.; χ ) , onderwijzer verbon
den aan het Bureau of Education te Manila, die 

de plant op Mindanao (het zuidelijkste van de groo-
te eilanden der Philippijnen) verzameld had. 

Boltónia L'HÉR., - genoemd naar J. Bolton (?, Hali
fax, tusschen Manchester en Leeds; 1799, Halifax), 
schrijver over varens en fungi, teekenaar der pla
ten voor Relhan's Flora Cantabrigiensis (Flora van 
Cambridge). 

Bombacàceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Bombax geldt. 

bombacifólius,a,wm, - van Bombax (Bombäcis), 
plantengesl. (Bombacàceae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Bombax. 

B o m b a x L., - van Gr. bombus, zijde (Eng. silk). De 
zaden zijn gehuld in lange, zachte, aan zijden dra
den herinnerende haren. 

b o m b o m , - verkeerd opgevangen naam eener mang-
ga-soort (ten rechte bëmbëm). 

b o m b u s , - (Nieuwlat.) van Gr. bombos, gegons: hom
mel. Als soortnaam eener orchidee gebezigd om ge
lijkenis der lip met het lichaam eener hommel aan-
teduiden. 

Bombyc idéndron , — zie Bombycodendron. 
bombycinMs.a.um, - van Gr. bombux (bombükos), 

zijderups, zijde (Eng. silk) : (als het ware) van een 
zijderups afkomstig, op zijde gelijkend, zijdeach-
tig glanzend. 

Bombycodendron ZOLL., - van Gr. bombux (bom-
bükos), zijderups, zijde (Eng. silk); dendron, boom: 
zijdeboom. De bladeren zijn bekleed met lange, 
zachte haren. 

B o n â m i a тнои., - genoemd naar Fr. Bonami (1710, 
Nantes; 1786, Nantes), schrijver eener flora van 
Nantes. 

bona nox , - (Lat.) bona, vr. van bonus, goed; nox, 
nacht: goede nacht. - Calonyctïon - Boj. bloeit 
des nachts. 

bonariénsis,is,e, - van Bonaria, Latinizeering van 
Buenos Aires (Sp. = gunstige winden), de hoofd
plaats van Argentinië (aan de Rio de la Plata, 
aan de O.kust van Z.-Amerika, op ± 34y2° Z.B.): 
afkomstig van Buenos Aires of daar het eerst 
gevonden. 

bona ró ta (Veronica - Wettst.), - genoemd naar F. 
Buonarotti (1661, Florence; 1733, Florence), raads
heer der stad Florence, archaeoloog-natuurhisto-
ricus, stichter der Florentijnsche Botanische Ver-
eeniging. 

bondot , — Jav. plantennaam. 
bonduc , - Latinizeering van Arab, bondoq, hazel

noot. - De zaden van Caesalpinïa - L. vertoonen 
een oppervlakkige gelijkenis met hazelnoten. 

bonducél la , - verkleinw. van den soortnaam bonduc 
(zie aldaar): kleine bonduc. 

bonduél l i , - 2e nv. van Bonduellus, Latinizeering 
van Bonduelle : van Bonduelle, gevonden door Bon-
duelle, genoemd naar Bonduelle. - Statïce - Les-
tib. werd in 1851 genoemd naar haar ontdekker, 
Bonduelle, officier van gezondheid bij het Fr. leger 
in Algiers. Zie de Addenda. 

bongso , - genoemd naar Poeti bongso, geest, welke 
als bewaakster optreedt van den vulkaan Merâpi 
op Sumatra, alwaar Korthals (zie Korthalsella) de 
door hem met haar naam beschonken Nepenthes-
soort ontdekte. 

boniénsis,is,e, - afkomstig van het landschap Boni 
( = Bone, aan de O.kust van het Z.W.schiereiland 
van Celebes) of daar het eerst gevonden. 

boninénsis,is,e, - afkomstig van de Воиг'и-eilanden 
(Z.O. van Japan) of daar het eerst gevonden. 

Bonnaya LINK et отто, - genoemd naar François, 
markies De Bonnay (1750-1825), die na de vlucht 
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van Lodewijk XVI, welke door diens domheid, 
traagheid en onbeholpenheid eindigde met diens 
gevangenneming (21 Juni 1791) te Varennes-en-Ar-
gonne (tusschen Reims en Verdun), beschuldigd 
werd de hand te hebben gehad in die poging tot 
ontvluchting, waarin het grauw landverraad zag, 
en daarom, zijn leven bedreigd ziende, naar Enge
land uitweek. In 1814 keerde hij naar Frankrijk 
terug ей werd gezant, eerst te Kopenhagen, later 
te Berlijn, doch vroeg onder motief van slechte 
gezondheid nog datzelfde jaar zijn ontslag, waarop 
hij naar Parijs terugkeerde, tot pair de France werd 
verheven en zich in het ambtelooze leven terugtrok. 

bononiénsts.ts,«, - van Lat. Bononïa, Bologna (stad 
in N.-Italië): Bologneesch. 

bonplandianus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Aimé J. A. Bonpland (zoo genoemd 
door zijn vader wegens zijn plantenliefde; hij heette 
eigenlijk Goujoud) (1773, La Rochelle; 1858, Santa 
Anna, Corrientes, Argentinië), medicus, die van 
1799-1804 Von Humboldt (zie Humboldtia) verge
zelde op diens tochten door tropisch Amerika en 
daar met dezen ongeveer 6200 plantensoorten in 
60 000 exemplaren verzamelde, welke voor een klein 
deel door hemzelven, voor het grootste deel door 
Kunth (zie kunthiânus) beschreven werden. In 
1804 werd hij door keizerin Joséphine (zié Jose-
phinïa) belast met het beheer van den tuin van 
haar slot Malmaison, dien hij sterk uitbreidde en 
waarover hij een fraai plaatwerk samenstelde, doch 
die na haar dood (1814) door gebrek aan fondsen 
snel verviel. In 1816 vertrok Bonpland naar Bue
nos Aires, waar hij als arts in zijn onderhoud voor
zag en de middelen verwierf om een landgoed te 
Santa Anna te koopen, waarop hij maté (Para-
guay-thee) kweekte. Vandaar uit maakte hij groote 
bot. reizen; op een daarvan werd hij in 1821 ge
vangen genomen door Francia, dictator van Para
guay, die hem als spion beschouwde en hem 
tot 1829 gevangen hield. In vrijheid gesteld ves
tigde hij zich als arts te Santa Borja in den staat 
Rio Grande do Sul (Brazilië) en vertrok in 1853 
naar zijn landgoed te Santa Anna, waar hij tot zijn 
dood bleef. 

bonplandii, - 2e nv. van Bonplandïus, Latinizeering 
van Bonpland: van Bonpland, gevonden door Bon
pland, genoemd naar Bonpland. - Planten van de
zen naam zijn genoemd naar Aimé J. A. Bonpland 
(zie bonplandiänus). 

bóntei, - 2e nv. van Bontëus, Latinizeering van Bon
te: van Bonte, gevonden door Bonte, genoemd naar 
Bonte. - Rumex - Dans. is genoemd naar den ont
dekker der plant, Louis Bonte (1860, Lindow in 
Brandenburg, Pruisen; 1935, Essen), van Fransche 
afstamming, rechtsgeleerde, van 1883 tot aan zijn 
pensionneering in 1926 in D. staatsdienst, laatste
lijk te Essen (van 1923—25 verbannen door de Belg. 
militaire bezetting van Rijnland), sedert 1927 weer 
te Essen woonachtig, verdienstelijk onderzoeker van 
en schrijver over de adventiefflora van het Neder-
Rijngebied. 

bonthainén8t5,ts,e, - afkomstig van den Piek van 
Bonthain (ook wel Bantaëng en Lompo Batang ge
noemd, een ruim 3000 M. hoogen, rustenden vul
kaan in Z.-Celebes) of daar het eerst gevonden. 

Bóntia L., - genoemd naar Jacobus Bontius (1592, 
Leiden; 1631, Batavia), medicus, die in 1627 met 
J. P. Coen in Ned. Indië kwam en in 1629 of 1630 
overging naar de rechterlijke macht. In 1631 legde 
hij zijn ambt neder om naar het vaderland terug-
tekeeren, doch overleed, vóór hij zich kon insche

pen. Hij schreef over Ind. planten (waaronder Ele-
phantöpus scaber L.). 

bonushenr icus , - (Lat.) bonus, goed; Henricus,Hen
drik: goede Hendrik, vertaling van den ouden D. 
volksnaam der plant, Guter Heinrich, welke zin
speelt op haar voorkomen bij menschelijke wonin
gen (Heinrich = Heimrih, regeerder van het huis). 
Vgl. den D. volksnaam van weegbree, Wegerich, 
regeerder der wegen. 

boórsmae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam van Boorsma: van Boorsma, ge
noemd naar Boorsma. Piper - С. DC. is genoemd 
naar W. G. Boorsma (1867, Katwijk aan Zee; X ), in 
1891 te Utrecht gepromoveerd tot doctor in de artse-
nijbereidkunde, datzelfde jaar als militair apotheker 
naar Ned. Indië vertrokken, in 1892 benoemd tot 
chef van het Pharmacol. Laboratorium van 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, daarbij sinds 1904 te
vens leeraar aan de Middelbare Landbouwschool te 
Buitenzorg en sedert 1911 directeur dier instelling, 
uitsluitend leeraar en directeur van 1914 tot aan 
zijn pensionneering in 1924, schrijver van vele be
langrijke chemische en pharmacol. publicaties, van 
1911-22 redacteur van het tijdschrift Teysmannia. 
De naar hem genoemde Piper-soort had hij met 
verscheidene andere soorten van het gesl. op Nieuw 
Guinea doen verzamelen. 

boóthii, - 2e nv. van Boothius, Latinizeering van 
Booth: van Booth, gevonden door Booth, genoemd 
naar Booth: 
1. (Dendrobïum - T. et В . ) , - in 1862 genoemd naar 
zekeren Booth, van wien niets wordt medegedeeld, 
dan dat hij de plant op den Salak gevonden had. 
2. (Lipäris - Regel), - in 1864 genoemd naar H. 
Booth, die de plant aan den auteur der soort, Regel 
(zie Aregelïa), gezonden had. Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

Boót t ia WALL., - genoemd naar Fr. M. B. Boott 
(1792, Boston, Mass. U.S.A.; 1863, Londen), in 
1824 te Edinburgh tot Med. Dr. gepromoveerd, 
schrijver van een groot en kostbaar plaatwerk over 
het geslacht Carex (1858-67). Het laatste deel 
daarvan, pas na zijn dood verschenen, werd uitge
geven door de zorgen van J. D. Hooker (zie hoo-
këri 2). - Te zijnen huize te Londen had op 19 Dec. 
1846 de eerste aethernarcose in Engeland plaats. 

boóttii, - 2e nv. van Boottïus, Latinizeering van 
Boott: van Boott, gevonden door Boott. - Dryo-
ptëris - Underw. is genoemd naar Fr. M. B. Boott 
(zie Boottïa). 

boraeànus,a,um (Ranunculus acer L. var. - Jord.; -
. Stellaria - Jord.), - genoemd naar A. Boreau (1803, 
Saumur, a/d Loire tusschen Tours en Angers; 1875, 
Angers), hoogleeraar en directeur van den bot. 
tuin te Angers, schrijver eener flora van Midden-
Frankrijk. 

boraginea, - zie borraginéus. 
Boraginéceae, - zie Borraginacëae. 
Boraginélla O.K., - van Bor(r)ägo, plantengesl. (Bor

raginacëae): op Borrägo gelijkend gesl. 
boraginews,a,wm, - zie borraginéus. 
Borâgo L., - zie Borrägo. 
borâssi, - 2e nv. van Borassus, plantengesl. (Pal-

mae), lontar: van (de gedaante van) een lontar, 
op een lontar gevonden. 

Borâssus L., - Lat. transcr. van Gr. borassos, dadel, 
vrucht van den dadelpalm. De naam is door Lin
naeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op 
het hem thans voerende gesl., dat niet op een da
delpalm gelijkt. 

borbas i i , - 2e nv. van Borbastus, Latinizeering van 



borbonicus 75 boschianus 

Borbas: van Borbas, gevonden door Borbas, ge
noemd naar Borbas. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Vincenz von Borbas (1844, Ipoly-
Litke, N.-Hongarije; ?, ?) eerst hoogleeraar te Bu
dapest, later te Klausenburg en directeur van den 
bot. tuin aldaar, verdienstelijk schrijver over de 
flora van Hongarije. 

borbónicws,α,um, - afkomstig van Borbonïa, dwz. 
het eiland Bourbon ( = Réunion; ±55%° O.L.; 
^ 2 1 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Bour-
bonsch. Vóór 1809 heette het eiland (Ile de la) 
Réunion, van 1809-14 Ile Bonaparte, na het her
stel der Bourbons op den Fr. troon Ile Bourbon, 
welken naam het tot 1848 behield; tegenwoordig 
heet het weer Réunion. 

bordéri, - 2e nv. van Bordêrus, Latinizeering van 
Bordere: van Bordere, gevonden door Bordere, ge
noemd naar Bordere. - Sparganïum affine Schnzl. 
ondersoort - Weberbauer is genoemd naar H. Bor
dere (1825, Viey, Dépt. Hautes-Pyrénées; 1889, 
Gèdre, Z. van Lourdes, Ζ.-Frankrijk), onderwijzer, 
verdienstelijk onderzoeker van de flora der Pyre
neeën en ontdekker der naar hem genoemde plant. 

bore&lis,is,e, — van Lat. borëas, noordenwind, bij uit
breiding het noorden: noordelijk, noordsch. 

Boreâva JAUB. et SPACH, - genoemd naar A. Bor eau 
(zie boraeänus). 

borneé.rius,a,um, - afkomstig van het eiland Borneo 
borneénsis,is,e, — of daar het eerst gevonden. 
bornénsts,t's,e, -
bornmuelléri, - 2e nv. van Bornmuellêrus, Latini

zeering van Bornmüller: van Bornmüller, gevonden 
door Bornmüller, genoemd naar Bornmüller. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar prof. 
J. Fr. N. Bornmüller (1862, Hildburghausen, Han
nover; χ ) , van 1887-89 inspecteur van den bot. 
tuin van Belgrado, sedert 1904 custos van het her
barium Haussknecht te Weimar, ijverig en zeer 
verdienstelijk onderzoeker der flora van Z.O.-Euro-
pa, Z.W.-Azië en N.-Afrika. In 1886 bereisde hij 
Dalmatië, Montenegro, de Hercegowina, Bosnië, 
Bulgarije, Brussa (in het N.W. van Klein-Azië) en 
Griekenland, van 1887-89 Servië, in 1889 en '90 
Klein-Azië, in 1891 Thasos (in de Aegaeïsche Zee), 
het schiereiland Athos en den Thessalischen Olym
pus (aan de golf van Saloniki), van 1891-93 Perzië, 
Mésopotamie, Kurdistan en Syrië, in 1897 Syrië 
en Palestina, in 1899 Klein-Azië (Bithynië en 
Phrygië), in 1900 Madeira en de Kanarische eilan
den, in 1901 de Kanarische eilanden, in 1902 N.-
Perzië, in 1903 Noorwegen, in 1906 Lydië en Karië 
(Klein-Azië), in 1908 Egypte, in 1909 de Riviera, 
in 1910 Syrië (Libanon en Anti-Libanon), in 1911 
Dalmatië, in 1912 Zevenburgen en de Tatra, in 
1913 (met Fedtschenko) Turkestan en Boekhara, 
in 1917/18 Macedonië, in 1926 de Jonische eilan
den (Zante, Kephalonia), den Peloponnesus en den 
Parnassus, in 1929 het N. en N.W.deel van Klein-
Azië (Bithynië, Galatië en Paphlagonië), in 1932 
Montenegro, Albanië en Macedonië, in 1933 Tripo-
litanië, Sicilië, Calabrië, de Liparische eilanden en 
Capri. Ook bereisde hij de Alpen. Op al deze reizen, 
waarvan de meeste drie maanden of langer (tot 22 
maanden) duurden, bracht hij belangrijke verzame
lingen bijeen. Verder schreef hij ongeveer 250 bot. 
verhandelingen. Nog steeds is hij floristisch werk
zaam. Ongeveer 60 soorten zijn naar hem genoemd. 

Borraginàceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. В orrago geldt. 

borraginews,a.um, - van Borrâgo, plantengesl. (Bor
raginàceae) : Borrägo-achtig. 

Borrâgo L., - oude Lat. plantennaam van onbe
kenden oorsprong. 

borréri, - 2e nv. van Borrërus, latinizeering van 
Borrer: van Borrer, gevonden door Borrer, ge
noemd naar Borrer. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar W. Borrer (1781, Henfield, Sussex; 
1862, Henfield), schrijver over de flora (o.a. de 
korstmossen) van Engeland. 

Borréria G.FR.MEY., - genoemd naar W. Borrer (zie 
borréri). 

borûssius,a,um, - van Nieuwlat. Borussia, Pruisen: 
Pruisisch. 

bory Anus,a,urn, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. B. M. baron Bory de Saint Vincent-
(1780, Agen, a/d Garonne; 1846, Parijs). Hij trad 
vroegtijdig in militairen dienst en nam in 1798 deel 
aan een door kapitein Baudin geleide expeditie 
naar Nieuw-Holland, doch moest wegens twist 
achterblijven op het eiland Réunion, waar hij na 
zijn herstel geol. nasporingen verrichtte en van
waar hij in 180.2 over St. Helena en de eilanden W. 
van Afrika naar Frankrijk terugkeerde. Over die reis 
schreef hij het groote werk: Voyage dans les quatre 
principales îles des mers d'Afrique. Van 1806-14 
nam hij als officier deel aan verschillende veldtoch
ten van Napoleon; in 1816 werd hij wegens zijn 
verzet tegen het reactionnaire bewind der Bour
bons uit Frankrijk verbannen. Hij vestigde zich 
eerst in Duitschland, later in Brussel, waar hij een 
beschrijving uitgaf van den Sint Pietersberg bij 
Maastricht. In 1820 keerde hij te Parijs terug; in 
1829 werd hij belast met de leiding eener weten-
sch. expeditie naar Morea en de Cycladen, welker 
resultaten hij in 1838 publiceerde. In 1836 leidde 
hij een wetensch. expeditie naar Algiers; in het 
laatst zijns levens hield hij zich bezig met de studie 
van het geslacht Isoëtes. Behalve de bovenvermelde 
publicaties schreef hij nog eenige andere; hij was 
de redacteur van den Dictionnaire Classique d'His
toire Naturelle (1822-31), waarin hij een aantal ar
tikelen schreef, en lid van het Institut de France. 

boryi, - 2e nv. van Borpus, Latinizeering van Bory: 
van Bory, gevonden door Bory, genoemd naar Bo
ry. - Pandanus - Gaud, is genoemd naar J. B. M. 
Bory de Saint Vincent (zie boryänus). 

boschae, - foutief voor bosschae. 
bóschaï, - foutief voor bosschäi. 
Bóschia KORTH., - genoemd naar J. van den Bosch 

(1780, Herwijnen, Tielerwaard; 1844, 's Graven-
hage), van 1832-34 commissaris-generaal over Ned.-
Indië, invoerder van het beroemde cultuurstelsel, 
van 1834-39 minister van Koloniën. - Het geslacht 
werd door Korthals (zie Korthalsella) ,,in de In
d i s c h e wouden toegewijd aan den werkzamen en 
„wijsgeerigen staatsman, welke, het welzijn der 
,,aan zijne zorg toevertrouwde Indische bevolking 
,,in verband met de welvaart van Nederland wil
l e n d e bevorderen, tallooze bunders grond, het ver-
,,blijf van wilde dieren, met nuttige gewassen heeft 
„doen beplanten." 

boschiârms,a,wn, - 1. (Nepenthes - Korth.), - ge
noemd naar J. van den Bosch (zie Boschïa). 
2. (Aeschynanthus - De Vr.), - genoemd naar J. H. 
vanden Bosch (1807, Batavia; 1854, Batavia), zoon 
van J. van den Bosch (zie Bóschia). Na opleiding 
in Nederland keerde hij in 1829 op Java terug en 
werd, met aanstelling to t Oostind. ambtenaar Ie 
klasse, eerst lid van het Hooggerechtshof te Bata
via, later assistent-resident van Buitenzorg. In 
1834 werd hij door zijn repatriëerenden vader be
last met het opzicht over diens landgoed Pondok 
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Gedeh bij Buitenzorg. In 1839 verliet hij 's Lands 
dienst met den titulairen rang van resident en in
specteur der cochenillecültuur. Hij wijdde zich ver
der aan het beheer van zijn landgoed, waar hij een 
inrichting voor middelbaar onderwijs stichtte, naar 
de geboorteplaats zijns vaders Herwijnen genoemd. 
Uit Indië zond hij vele planten, waaronder de naar 
hem genoemde, aan den Amsterdamschen Hortus 
Botanicus. 
3. (Rubus - Zoll.), - in 1857 genoemd naar Ch. J. 
Bosch (1819, Soerabaja; ?, ?), in 1837 werkzaam 
gesteld bij de Directie der Producten en Civiele Ma
gazijnen, later controleur bij de Landelijke Inkom
sten en Cultures in Bezoeki, in 1870 gepension-
neerd als hoofdinspecteur der cultures. Hij verleen
de Zollinger (zie zollingêri) en Junghuhn (zie Jung-
huhnia) hulp bij hun bergbestijgingen in den oost
hoek van Java. Over zijn beklimming van het 
Hjanggebergte in Oct. 1844, waar hij, tengevolge 
van onvoldoende voorbereiding van den tocht, 
schier verhongerde, zie men Junghuhn, Java, Ned. 
uitgave, 2e druk, I I I , 1106 seq. 

bóschi i , - 2e nv. van Boschïus, Latinizeering van 
Van den Bosch: van Van den Bosch, genoemd naar 
Van den Bosch. - Hymenophyllum - Rosenst. is 
genoemd naar R. B. van den Bosch (1810, Rotter
dam; 1862, Goes), medicus, die zich in 1837 als 
geneesheer te Goes vestigde en daar tot zijn dood 
bleef, medeoprichter (1845) en tot aan zijn dood 
voorzitter der Ned. Bot. Vereeniging, aan welker 
herbarium hij vele planten schonk, bewerker der 
Phanerogamen (1850) en der Algen en Lichenen 
(1853) voor den eersten druk van den Prodrömus 
Florae Batävae, schrijver over Hymenophyllacëae. 

bóscii , - 2ë nv. van Boscius, Latinizeering van Bosc: 
van Bosc, genoemd naar Bosc. - Fraxïnus — G.Don 
is genoemd naar! . . A. G. Bosc (1759, Parijs; 1828, 
Parijs), schrijver over in Frankrijk in het wild en 
gekweekt voorkomende boomsoorten. 

Bósea L., — genoemd naar de gebroeders K. Bose 
.Bósia L., - (t 1700) en G. H. Bose (f 1700), 

kooplieden en raadsheeren te Leipzig, die in hun 
woonplaats fraaie parken hadden aangelegd, ver
sierd met beelden en rijk aan uitheemsche gewas
sen. De hoogleeraar Paul Ammann (zie Amman-
nia) gaf in 1686 een beschrijving der in die parken 
geteelde exotische gewassen (Hortus Bosiânus). 

bosnénsis.is.e, - afkomstig van Bosnië (in het N.W. 
.bosniacM5,e,um, - vah het Balkan-schiereiland) 

of daar het eerst gevonden, Bosnisch. 
bosnlcónws.a.ww, - afkomstig van Bosnik (plaats op 

een klein eilandje voor de Z.kust van Wiak of Biak, 
het oostelijkste, tevens het grootste der Schouten
eilanden, voor de Geelvinkbaai; ±136° O.L.; ± 1 ° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

bósschae , - 2e nv. van Bosscha: van Bosscha, ge
vonden door Bosscha, genoemd naar Bosscha. -
Dictyoptëris labrusca V.A.v.R. var. - V.A.v.R. is 
genoemd naar haar ontdekker, Johannes Bosscha 
(1857, Leiden; χ ), die studeerde in chemie, geo
logie, mineralogie en physica en na zijn promotie te 
Leiden (1879, op een dissertatie over het Ned. 
zanddiluvium) als mijnbouwkundige naar Spanje 
ging, waar hij tot 1882 gevestigd bleef. Na eenige 
jaren te Breda als leeraar werkzaam te zijn geweest 
vertrok hij in 1888 als mijnbouwkundige naar Bor
neo, waar hij in 1893 in Sambas een land bouw
maatschappij (koffie, peper, gambir) oprichtte, 
welke ten gevolge der zeer lage koffieprijzen te 
gronde ging. Na mijnbouwkundige onderzoekingen 
verricht te hebben in de Padangsche Benedenlan-

Boswel l ia 

den werd hij in 1901 waarnemend administrateur 
der thee- en kina-onderneming Malabar (aan de 
Z.-zijde van den berg van dien naam, Preanger 
Regentschappen, Java) en in 1902 administrateur 
en later hoofdadministrateur der in de nabijheid 
daarvan gelegen thee- en kina-onderneming Ta
loen. In 1920 verliet hij Indië voor het doen eener 
wereldreis, waarna hij zich vestigde te Clarens bij 
Montreux, waar hij het vele door hem op zijn reizen 
verzamelde petrographische materiaal bewerkt. Hij 
is de schrijver van verscheidene landbouwkundige 
publicaties en was steeds een bevorderaar en be
oefenaar van natuurstudie. 

bósscha i , - 2e nv. van Bosschäus, Latinizeering van 
Bosscha: van Bosscha, gevonden door Bosscha, 
genoemd naar* Bosscha. - Selaginella - Hier. en 
Aristolochïa coadunäta Backer var. - Backer zijn 
genoemd naar haar ontdekker, J. Bosscha (zie 
bósschae). 

Bosschér la DE VR. et T., - genoemd naar Caspärus 
Bosscher (1820, Amsterdam; ?, ?), die in 1840 in 
Indië kwam met de bedoeling zich er als koopman 
te vestigen. In 1847 werd hij in 's Lands dienst op
genomen als ambtenaar ter beschikking van den 
gouverneur der Moluksche eilanden; hij doorliep 
verschillende rangen en maakte zeer snel promotie; 
in 1857 werd hij resident van Ternate, in 1859 van 
Menado (in welke functie hij den auteurs van het 
naar hem genoemde gesl. (zie devriesëi en teysman-
ni) van dienst was bij hun reis door de Minahasa), 
in 1861 van Bangka, in 1867 van Madoera, in 1872 
van Kediri. In 1874 werd hij directeur van Onder
wijs, Eeredienst en Nijverheid, in 1875 directeur 
van Binnenlandsch Bestuur, in 1876 werd hij ge-
pensionneerd. Hij wist twee tevredenheids- en drie 
ontevredenheidsbetuigingen der Regeering te ver
werven. 

bostoniénsz's.is.e, - afkomstig van Boston (stad aan 
de O.kust van N.-Amerika op bijna 42%° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

bos t rychódes , - Lat. transcr. van Gr. bostruchodês 
(van bostruchos, krulhaar, haarlok): op krulhaar 
gelijkend, gekruld. 

Boswéll ia ROXB., - genoemd naar James Boswell 
(1740, Edinburgh; 1795, Londen), zeer gefortu
neerd advokaat, die door Macaulay in zijn levens
beschrijving van den beroemden dichter en lexico
graaf Samuel Johnson (1709-84) als volgt geka
rakteriseerd wordt: ,,Dat hij een vervelende kwast 
,,was, zwak van wil, ijdel, indringerig, tuk op 
„nieuwtjes, babbelziek, viel ieder op, die hem ken-
,,de. Dat hij niet logisch denken kon, geen geest 
,,had, geen gevoel voor humor, geen stijl, blijkt uit 
,,zijn werken. En toch worden deze werken gelezen, 
„zoowel aan gene zijde van den Mississippi als onder 
„het Zuiderkruis, en zullen zij denkelijk gelezen blij-
„ven worden, zoolang het Engelsch, hetzij als le-
,,vende, hetzij als doode taal bestaat. De natuur 
„had hem tot een slaaf en een vergoder van anderen 
„gemaakt. Zijn aard deed denken aan die klimplan-
„ten (sic), welke de plantkundigen parasieten noe-
„men, en die alleen bestaan kunnen door zich vast-
„teklemmen aan den stengel van sterkere gewas-
„sen en deze uittezuigen. Hij had behoefte zich aan 
„iemand vastteklampen . . . Bij geluk deed hij dat 
„aan Johnson. Zij pasten slecht bij elkander . . . 
„Want Johnson hield er niet van ondervraagd te 
„worden en Boswell ondervroeg hem altijd en over 
„alles en stelde hem soms vragen als: „Wat zou U 
„doen, als U in een toren was opgesloten met een 
„klein kind ? Johnson was geheelonthouder, Boswell 
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,,was aan wijn verslaafd en weinig beter dan een 
„zatlap. Twee zulke kameraden konden niet altijd 
„in vollen vrede met elkander leven . . . Doch elke 
„twist werd spoedig weer bijgelegd; twintig jaren 
„lang bleef de leerling den meester aanbidden, de 
„meester den leerling bekijven, hoonen en liefheb-
„ben. In den regel woonden de beide vrienden ver 
„van elkander. Boswell oefende zijn praktijk uit in 
, ,het parlementsgebouw te Edinburgh en kon alleen 
„van tijd tot tijd Londen bezoeken. Tijdens die be-
„zoeken was het zijn hoofdbezigheid op Johnson 
„te letten, al diens gewoonten nategaan, het ge-
„sprek te leiden op onderwerpen, waarover 
„Johnson waarschijnlijk iets merkwaardigs zou 
„kunnen zeggen en kwarto-schrijfboeken te vul-
„len met aanteekeningen van hetgeen Johnson ge-
„zegd had. - Op deze wijze werden de bouwstoffen 
, .vergaderd,waaruit later de meest belangwekkende 
, .levensbeschrijving ter wereld werd samengesteld. ' ' 
- Behalve deze beroemde levensbeschrijving van 
Johnson (1791) gaf Boswell nog een beschrijving 
(1768) van zijn reis op Corsica en werkte hij mede 
met Johnson aan diens verslag van hun'gemeen
schappelijke reis naar Schotland en de Hebriden 
(1773). 

Bothriocline OLIV., - van Gr. bothrïon (verkleinw. 
van bothros, kuil), kuiltje; klinê, bed. - De bloemen 
zijn ingeplant in kuiltjes van den algemeenen 
bloembodem, het „bed" der bloemen. 

Bothriospérmum BUNGE, - van Gr. bothrïon (ver
kleinw. van bothros, kuil), kuiltje; sperma, zaad. De 
hier als zaden beschouwde vruchtnootjes zijn voor
zien van kleine kuiltjes. 

Botor ADANS., - Mal. plantennaam. 
botryâpium, - van Gr. botrus, (als bot. term) tros; 

apion, peer: aan den pereboom verwante plant met 
trosvormige bloeiwijzen. 

botrychioides, - van Botrychïum, plantengesl. (O-
phioglossacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Botrychïum-achtig. 

Botrjfchium sw., - Lat. transcr. van Gr. botruchïon, 
verkleinw. van botruchos, wingerdrank. - De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchtbare bladslip, wel
ke door Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1663), 128] 
beschreven wordt als „een steel omtrent een spanne 
„lanck, draghende in dopperste veel ronde sade-
„kens tsamen in een, ghelijck een cleyn druyfken 
„wassende." 

Botrymórus MiQ., - van Gr. botrus, (als bot. term) 
tros; Mörus, plantengesl., dat als type geldt van de 
f am. der Moracëae: Moracëa met tot trossen ver-
eenigde bloemen. 

botryocârpMs,a,K»n, - van Gr. botrus, (als bot. term) 
tros; karpos, vrucht, bij uitbreiding sporangium: 
met to t trossen vereenigde vruchten of sporangiën. 

botryoides, - 1. van Gr. botrus, druif, en, als bot. 
term, tros; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: druifachtig, trosvormig. 
2. van den soortnaam botrys (zie aldaar); ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de 
soort botrys gelijkend. 

Botryomórus, - zie Botrymórus. 
Botryóphora HOOK.Î., - van Gr. botrus, druif; phe-

rein, dragen: plant, welker bloeiwijzen op druiven
trossen gelijken. 

botryóphorus,a.um, - van Gr. botrus, (als bot. term) 
tros; pherein, dragen: trosdragend. 

Botryóropis, - zie Botryorrhöpis. 
Botryorrhöpis K.B.PRESL, - van Gr. botrus, (als bot. 

term) tros; rhöpê, het dalen en doorslaan der weeg
schaal: plant met hangende bloemtrossen. 

Botryosicyos HÖCHST., - van Gr. botrus, (als bot. 
term) tros; sikuos, klimplant uit de fam. der Cu-
curbitacëae: klimplant met tot trossen vereenigde 
bloemen. 

botrys, - Lat. transcr. van Gr. botrus, druif, naam, 
welke in de Oudheid ook aan een geurig kruid ge
geven werd. 

botrytis, - samengetrokken uit Gr. botruïtês (van 
botrus, druif), op druiven gelijkend, uit opeenge
drongen bolletjes bestaand. 

Bouchardâtia BAILL., - genoemd naar Apollinaire 
Bouchardat (1806, Isle-sur-Serein, tusschen Auxer-
re en Dijon; 1856, Parijs), scheikundige-apotheker, 
lid en voorzitter van de Académie de Médecine, 
schrijver van publicaties over landbouwkundige, 
pharmaceutische en medisch-bot. onderwerpen. 

boudiéri, - 2e nv. van Boudiërus, Latinizeering van 
Boudier: van Boudier, gevonden door Boudier, ge
noemd naar Boudier. - Orchis - Camus is genoemd 
naar E. Boudier (1828, Garnay, Eure-et-Loir, 
Frankrijk; 1920, Blois), scheikundige te Montmo
rency bij Parijs, verdienstelijk mycoloog, medeop
richter (1854) en tot aan zijn dood lid der Société 
Botanique de France. 

Bouéa MEissN., - genoemd naar Ami Boue (1794, 
Hamburg, uit Fr. ouders; 1881, Weenen), medicus-
geoloog, schrijver van vele geol. en enkele bot. pu
blicaties. 

Bougainvillaea, - zie Bougainvillëa. 
Bougainvillea сомм., - genoemd naar L. A. de Bou

gainville (1729, Parijs; 1811, Parijs), officier in Fr. 
dienst, die in 1756 als adjudant van generaal Mal
colm naar Canada trok, daar tegen de Engelschen 
streed en na het verlies van den slag bij Quebec en 
het sneuvelen van generaal Malcolm, wat voor de 
Franschen het verlies der kolonie ten gevolge had, 
naar Frankrijk terugkeerde. Daar werd hij belast 
met de leiding der expeditie van het fregat Bou
deuse en de korvet L'Etoile (1766-69) om de aarde; 
op dien tocht vertoefde hij in Oct. 1768 te Batavia. 
Door den hem als natuuronderzoeker vergezellen
den Commerson (zie Commersonïa) werden meer 
dan 25 000 planten verzameld, waaronder de naar 
De Bougainville genoemde. De Bougainville gaf in 
1771/72 een uitnemende beschrijving zijner reis uit. 
Later streed hij anderwerf tegen de Engelschen in 
Amerika. Na het uitbreken der Fr. revolutie nam 
hij zijn ontslag uit den staatsdienst. 

boumàniae, - 2e nv. van Boumanïa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Bouman: van mevr. (mej.) Bouman, 
gevonden door mevr. (mej.) Bouman, genoemd 
naar mevr. (mej.) Bouman. - Dendrobïum - J .J .S. 
en Vanda - J.J.S. zijn genoemd naar mevr. Alber-
tine Bouman, geb. Houtman (1893, Weltevreden; 
1933, Bandjermasin), in 1922 gehuwd met M. A. 
Bouman, ambtenaar bij het Binnenl. Bestuur in 
Ned. Indië, sinds zijn huwelijk achtereenvolgens 
werkzaam te Kroë (Benkoelen), 1922^-24; - Djene-
ponto (Celebes), 1925-26; - Koepang (Timor), 
1926-28; - Kalabahi (eiland Alor, N.W. van Ti-
mor), 1928-31; - Kota Baroe (Poeloe Laoet, bij de 
Z.O. punt van Borneo), 1931-32; - Bandjermasin 
(1932- χ ), enthousiast natuurvriendin, kweekster 
van orchideeën, verdienstelijk schrijfster van 
natuurhistorische artikelen. De naar haar ge
noemde orchideeën waren door haar verzameld en 
aan Dr. J. J. Smith (zie smithiänus 3),den auteur 
der soorten, gezonden. 

bourgati, - 2e nv. van Bourgätus, Latinizeering van 
Bourgat: van Bourgat, gevonden door Bourgat, ge
noemd naar Bourgat. - Eryngïum - Gouan is ge-
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noemd naar Bourgat, die in 1766/67, ten deele te 
zamen met Gouan (zie Gouanïa), planten, waar
onder de naar hem genoemde, had verzameld in de 
Pyreneeën, welke hij ,,met onvermoeiden ijver had 
„doorvorscht." 

bourgeauanus,α,«m (Heliconïa - O.G. Petersen), -
genoemd naar E. Bourgeau (1813, Brizon bij Bon
neville in Savoie; 1877, Parijs), die vele planten, 
waaronder de naar hem genoemde, verzamelde in 
Frankrijk, Spanje, Corsica, N.-Afrika, Klein-Azië, 
de Kanarische eilanden, N.-Amerika en Mexico. 

bourouénsis ,is ,e, - afkomstig van het eiland Boeroe 
(±126-127° O.L.; 3-4° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

Bourréria P.BR., - in 1756 genoemd naar ,,Bourer, 
„apotheker te Neurenberg, ijverig bevorderaar van 
,,natuurstudie". Deze apotheker heette ten rechte 
J. A. Beurer; het gesl. is dan ook later omgedoopt 
in Beurerïa (zie aldaar). 

boursier!, - 2e nv. van Boursiërus, Latinizeering van 
Boursier: van Boursier, gevonden door Boursier, 
genoemd naar Boursier. - Chamaecypäris - Decsne 
werd in 1854 genoemd naar Boursier de la Rivière, 
Fr. consul in Californie, die de plant in Californie 
ontdekt en vandaar naar Frankrijk gezonden had. 
- Overigens is mij van hem niets bekend. 

Boussingâultia н.в.к., - genoemd naar Jean Bap
tiste Joseph Dieudonné Boussingault (1802, Parijs; 
1887, Parijs), scheikundige, die in 1822 naar Bo
gota (Columbia) vertrok om in opdracht eener Eng. 
maatschappij te onderzoeken, of het loonend zou 
zijn oude, verlaten mijnen wederom in exploitatie 
te nemen. Hij maakte daar o.a. studiën over geo
logie en aardmagnetisme, welke hij voortzette, toen 
hij later als hoofdofficier was toegevoegd aan den 
generalen staf van het leger van Simon Bolivar (zie 
boliviänus). Later bereisde hij nog Venezuela, Ecu
ador, (waar hij den Chimborazo beklom) en Peru. 
Na zijn terugkeer in Europa werd hij eerst hoog
leeraar in de scheikunde te Lyon, later lid der Aca
demie van Wetenschappen en hoogleeraar in de 
plantkunde te Parijs. Hij is de schrijver van vele 
publicaties, vooral op landbouwscheikundig en phy-
siol. gebied. 

boutignyânws.a.Mm (Sempervïvum - Bill, et Gren.), 
— omstreeks het midden der 19de eeuw genoemd 
naar den ontdekker der plant, D. Boutigny, ambte
naar bij de jacht en visscherij ergens in Frankrijk. 

Bouvârdia SAL., — genoemd naar Charles Bouvard 
(1572, Montoise bij Vendôme a/d Loire; 1658, Pa
rijs), medicus, in 1625 benoemd tot professor aan 
het Collège de France te Parijs, daarna tot direc
teur van den Jardin des Plantes aldaar, in 1628 
tot lijfarts van Lodewijk XI I I van Frankrijk (,wien 
hij in één jaar tijds 200 medicijnen, evenveel ader
latingen en 47 lavementen gaf; het geval doet aan 
Le Malade Imaginaire, Acte I, Scène I denken), 
schrijver van geneeskundige werken. Het aantal 
zijner slachtoffers vind ik niet vermeld. 

bovinMs.a.Mw, - van Lat. bos (bovis), rund: bij een 
rund behoorend, van een rund afkomstig, rund-. 
Bij Laportëa stimulans Miq., var. - Hochr. is de 
variëteitsnaam bedoeld als vertaling van het twee
de lid van den Mal. naam der plant, poeloes kerbdoe, 
d.i. groote Laportëa. Wanneer van twee aan elkan
der verwante soorten, welke in het Mal. denzelfden 
geslachtsnaam dragen, de eene aanmerkelijk groo-
ter is dan de andere, worden zij door de inlandsche 
bevolking soms onderscheiden door achtervoeging 
der namen kerbdoe (karbouw, buffel) voor de groo
te, sdpi (koe) voor de kleine. 

bowéri, - 2e nv. van Bowêrus, Latinizeering van Bo
wer: van Bower, gevonden door Bower, genoemd 
naar Bower. - Grammatophyllum - F. v. M. werd 
in 1883 genoemd naar Bower, omtrent wien mij 
niets bekend is. 

Bowiea HARV., - genoemd naar J. Bowie (1789, Lon
den; 1869, Kaapstad), in 1810 aangesteld tot tuin
man aan den bot. tuin van Kew, in 1814 tot plan-
tenverzamelaar aan die instelling, in welke functie 
hij Brazilië (1814-17) en Z.-Afrika bereisde. In 
1827 ging hij wederom naar de Kaapkolonie en 
werd hij tuinman bij Baron Ludwig von Ludwigs
berg te Kaapstad, welke betrekking hij in of vóór 
1841 neerlegde om in het binnenland planten te 
verzamelen ten einde daarin voor eigen rekening 
handel te drijven. 

bowiei, - 2e nv. van Bowiëus, Latinizeering van 
Bowie : van Bowie, gevonden door Bowie, genoemd 
naar Bowie. - Oxälis - Lindl. is genoemd naar J. 
Bowie (zie Bowiëa). 

Bowlésia RUIZ et PAV., - genoemd naar W. Bowles 
(1705, nabij Cork, Ierland; 1780, Madrid), inten
dant der Sp. mijnen, die Frankrijk en Spanje be
reisde en een werk over de nat. historie van Spanje 
schreef. 

Bowringia CHAMP. (Leguminôsae),-genoemd naar 
J. Ch. Bowring (1821, ?; 1893, Windsor), die in 
1852 en volgende jaren op Hongkong planten 
verzamelde en zich later vestigde op Forest Farm 
te Windsor (W. van Londen), waar hij proeven 
nam met de bevruchting van orchideeën. 

Bowringia w. j . HOOK. (Polypodiacëae), - genoemd 
naar Sir John Bowring (1792, Exeter; 1872, Exe
ter), handelsman, letterkundige, verzamelaar van 
volksliederen, wereldreiziger, in 1849 benoemd tot 
consul te Kanton, van 1854-60 gouverneur van 
Hongkong, en tevens naar zijn zoon, J. Ch. Bow
ring (zie Bowringia Champ.). 

bowringiânM5,a,«m (Begonia - Champ, ex Bth; -
Cattleya - Veitch), - genoemd naar J. Ch. Bowring 
(zie Bowringia Champ.). 

boxâll i i , - 2e nv. van Boxallïus, Latinizeering van 
Boxall: van Boxall, gevonden door Boxall, ge
noemd naar Boxall. - Vanda coerulescens Griff. 
var. - Rchb. f. is genoemd naar den ontdekker der 
plant, William Boxall (1844, ?; 1910, ?), verzame
laar voor de kweekersfirma Hugh Low & Co (zie 
lowëi 2) te Upper Clapton bij Londen, voor welke 
hij Burma, het Mal. Schiereiland, de Philippijnen, 
Borneo, Java, Brazilië en Midden-Amerika bereis
de. Hij wordt geprezen als een onverschrokken, 
dapper en succesvol plantenverzamelaar. 

braccâtMs.a, wm, - van Lat. bracca, lange, wijde broek : 
een of ander orgaan, een schutblad bv., dragend, 
dat op een wijde broek gelijkt. 

bracchiâtMs,a,Mm, - van Lat. bracchïum, (onder)arm: 
van armen voorzien, vertakt. 

B rach iâ r i a TRIN., - van Lat. brachïum, (onder)arm. 
De naam zinspeelt op de vertakte (als het ware 
van armen voorziene) bloeiwijze. 

brachiâttts,a,wn, - van Lat. brachïum, (onder)arm: 
van armen voorzien, vertakt. 

Brachiólobos ALL., - zie Brachyolöbos. 
Brachionostylum MATTF., - van Gr. brachten (bra-

chiönos) arm; stülos, (als bot. term), stijl. De stijlen 
steken als lange armen buiten de kroon. 

brachiorrhynchos,o5,<m, - van Gr. brachïón (bra-
chiönos), arm; rhunchos, snavel: met in armen ver
deelden snavel; met in armen verdeeld rostellum. 

brachyacanthtts.a.ww, - van Gr. brachus, kort; akan-
tha, stekel, doorn: kortstekelig, kortdoornig. 



b r a c h y a n d r u s 

brachyândrus.a.uwj, - van Gr. brachus, kort; anêr 
(andros ) , man : met korte mann. organen, met korte 
meeldraden. 

b rachydn tha , - zie brachyanthus. 
brachyanthérMs.a.tim, - van Gr. brachus, kort; an-

thêra, (als bot. term) helmknop: met korten helm-
knop; met korte helmknoppen. 

brachyânthus,a,wm, - van Gr. brachus, kort; anthos, 
bloem: kortbloemig; met korte bloeiwijzen. 

brachyârthnts.a.t t i t t , - van Gr. brachus, kort; ar-
thron, lid, geleding: kortledig. 

brachyblépharis. is .e, - van Gr. brachus, kort; ble-
phäris, wimper: kort gewimperd. 

b rachybó t rya , - zie brachybotrfus. 
rbracl rybotrys , - van Gr. brachus, kort; bötrus, (als 
IbrachybótryMs.a.ttm, - bot. term) tros: met 

korte trossen. 
b rachyca iyp t ra , - van Gr. brachus, kort, klein; ka-

luptra, omhulsel, kap: met een kort (klein) om
hulsel. 

b rach^ca lyx , - van Gr. brachus, kort; kälux, kelk: 
met korten kelk. 

brachycârpws.a.um, - van Gr. brachus, kort; karpos, 
vrucht: met korte vruchten. 

brachycâulos,os,on, - van Gr. brachus, kort; kaulos, 
stengel, steel: kortstengelig, kortstelig. 

brachycéntrus.a.Mw, - van Gr. brachus, kort; ken-
tron, spoor: kort gespoord. 

b r a c h ^ c e r a s , - van Gr. brachus, kort; kêras, hoorn: 
korthoornig, kort gespoord. 

b rachychâé te , - van Gr. brachus, kort; chaitê, bor
stel: met korte borstels. 

brachychi la , - zie brachychïlus. 
fBrachychi lum R.BR., - van Gr. brachus, kort; chei-
XBrachychilus PETERSEN, - los, lip: plant 

met korte lip. 
brachychilMs,a,M»n, - van Gr. brachus, kort; cheilos, 

lip: kortlippig. 
brachycladus.a.uw, - van Gr. brachus, kort; klädos, 

twijg: met. korte twijgen. 
Brach^come CASS., - van Gr. brachus, kort; kömê, 

hoofdhaar, kuif. Het vruchtpluis is bij de eerst-
beschreven soort kort. 

b rachycomoides , - van Brachycöme, plantengesl. 
(Composïtae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Brachycöme-achtig. 

brachyglósstts,a,MW2, - van Gr. brachus, kort; glôssa, 
tong of (bij Orchideeën) lip: korttongig, kortlippig, 
met korte dekvliesjes, met korte lintbloemen. 

brachyglóttts.ts,«, - van Gr. brachus, kort; glôtta, 
tong of (bij Orchideeën) lip: korttongig, kortlippig. 

b rachygyne , - van Gr. brachus, kort; gunê, vrouw: 
met korte vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen, 
stempelzuil). 

brachylobus,a,ttm, - van Gr. brachus, kort; lobos, 
lob, peul: kortlobbig, met korte peulen. 

b rachyoda , - zie brachyödus. 
brachyodon, - van Gr. brachus, kort; ödous (ödon-
brachyodóntus,a,u»z, - tos), tand: kort getand. 
brachy4>dos,os,on, -
brachyödus,α,Mm, -
Brachyólobos A . P . D C , - van Gr. brachus, kort; lo

bos, hauw. De naam zinspeelt op de korte hauwen. 
brachyótus,a,um, - van Gr. brachus, kort; ous (êtos), 

oor: kortoorig. 
brachypétaltts,a,w»t, - van Gr. brachus, kort; petä-

lon, kroonblad: met korte kroonbladen. 
brachyphlébius,a,um, - van Gr. brachus, kort; 

phleps {phlebos), ader: kortaderig. 
brachyphyllMs,a,Mw, - van Gr. brachus, kort; phul-

lon, blad: kortbladig. 

Γ9 b rachy thecus 

b rach^phy ton , - van Gr. brachus, klein; phuton, 
plant: kleine plant. 

b r ach^poda , - zie brachypödus. 
brachypodânthMs,a,um, - van Gr. brachus, kort; 

pous (pödos), voet, steel; anthos, bloem: met kort 
gesteelde bloemen. 

brachypodiatus.a.um, - van Gr. brachus, kort; pous 
(pödos), voet, steel: kort gesteeld. 

B r a c h y p ó d i u m P.B., - van Gr. brachus, kort; pous 
(pödos), voet, steel: gras met kort gesteelde aartjes. 

brachypodws.a.Mm, - van Gr. brachus, kort; pous 
(pödos), voet, steel: kort gesteeld. 

b rachyp te ra , - zie brachyptërus. 
brach^p t e r i s , - van Gr. brachus, kort; ptëron, vleu

gel: kortvleugelig, kort gevleugeld. 
B r a c h ^ p t e r u m w. et A., - van Gr. brachus, kort, 

klein; ptèron, vleugel. Plant met smal gevleugelde 
peulen. 

brach^pterus.a.um, - van Gr. brachus, kort; ptëron, 
vleugel: kortvleugelig, kort gevleugeld. 

b r âch y p u s , - van Gr. brachus, kort; pous, voet, steel: 
kort gesteeld, met korten (zuil)voet. 

b r a c h y r h . . . , — zie brachyrrh . . . 
b r a c h y r r h a c h i s , — van Gr. brachus, kort; rhächis, 

spil: met korte spil(len). 
b r achy r rhyncha , - zie brachyrrhynchus. 

fbrachyrrhjfnchiMs.a.Mm, - van Gr. brachus, kort; 
\brachyrrhy^icb.Ms,a,wm, — rhunchos, snavel: 

kort gesnaveld. 
brachyscyphMs.a.Mm, - van Gr. brachus, kort; skü-

phos, beker: met korte bekervormige organen. 
brachysépaltts,a,um, - van Gr. brachus, kort, klein: 

Nieuwlat. sepälum, kelkblad : met korte kelkbladen, 
met kleine kelkbladen. 

b rachysóra , - zie brachysörus. 
brachysoro ides , - van Brachysörus, plantengesl. 

(Polypodiacëàe) of van den soortnaam brachysö
rus; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Brachysörus-achtig; op de soort brachysö
rus gelijkend. 

b r a c h y s ó r u m , — zie brachysörus. 
B r a c h y s ö r u s K.B.PRESL, - van Gr. brachus, kort; 

sôros, hoop (je): varen met korte sporenhoopjes of 
sori. 

brachys6ru5,a,um, - van Gr. brachus, kort; sôros, 
hoop (je): met korte sporenhoopjes of sori. 

B r a c h ^ s p a t h a SCHOTT, - van Gr. brachus, kort; I-at. 
spätha (Gr. spathê), (als bot. term) kolfscheede. -
Plant met korte kolfscheede. 

b rachys tàchya , — zie brachystach^us. 
/ b r a c h ^ s t a c h y e , - van Gr. brachus, kort; stächus, 
lbrachystâchyMs,a,«m, - aar: kortarig. 
b rachys té le , - van Gr. brachus, kort; stêlê, zuil: met 

korte (stempel)zuil. 
Brachys té lma R.BR., - van Gr. brachus, kort; stel-

ma, gordel. De bijkroonschubben dragen elk twee 
korte, stralend afstaande tanden, welke als het 
ware een gordel vormen om het midden der bloem. 

brachystémus,a,wtti, - van Gr. brachus, kort; stêma, 
geërigeerde penis, mann, orgaan : met korte mann, 
organen, met korte meeldraden. 

brachystéphanus.a.Mm, - van Gr. brachus, kort; Ste
phanos, krans, kroon: met korte kransen of kronen. 

brachystyJus,a,um, - van Gr. brachus, kort; stülos, 
(als bot. term) stijl: met korten stijl. 

B r a c h y t h â l a m u s GILG, - van Gr. brachus, kort; tha
lamus, (als bot. term) bloembodem: plant met kor
ten bloembodem. 

brachythécu5,a,um, - van Gr. brachus, kort; thêkê, 
doos: met korte doozen of wat daarbij vergeleken 
kan worden (helmknoppen, vruchten). 
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brachythy^rsws,a,wm, - van Gr. brachus, kort; thur-
sos, (als bot. term) pluim: met korte pluimen. 

brachyÎylMs.a.ttm, - van Gr. brachus, kort; tulos, 
knobbel: met korte knobbels. 

brachyurws,a,«m, - van Gr. brachus, kort; oura, 
staart: kort gestaart. 

B r a c i s é p a l u m j . j . s . , - van Lat. braca, broek; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad. De beide zijdeling-
sche kelkbladen zijn aan den voet vergroeid tot een 
tweelobbig geheel, dat den eveneens tweelobbigen 
voet der spoor omsluit; de spoor heeft als het ware, 
een broek aan. 

Brackenr idgea A.GRAY, -genoemd naar W. D. Brac-
kenridge (1810, Ayr, Schotland; 1893, Baltimore, 
Maryland U.S.A.), eerst tuinman bij Patrick Neill 
(zie Neillïa) te Edinburgh. Omstreeks 1837 vestig
de hij zich in Amerika; kort daarop maakte hij als 
botanist de door Charles Wilkes (zie wilkesiänus) 
geleide United States Exploring Expedition (1838-
42) mede, welker onderzoek zich over een groot 
deel van het Z. halfrond uitstrekte; hij verzamelde 
ongeveer 40 000 exemplaren in 10 000 soorten. 
Van 1842-54 was hij belast met het toezicht op de 
door hem meegebrachte levende planten ; de op den 
tocht verzamelde varens werden door hem met 
behulp van Asa Gray (zie Gray a) beschreven in het 
16de deel der wetensch. resultaten van den tocht. 
In 1855 vestigde hij zich te Baltimore als bloem-
kweeker en tuinarchitect. 

b rackenr idge i , - 2e nv. van Brackenridgëus, Latini
zeering van Brackenridge: van Brackenridge, ge
vonden door Brackenridge, genoemd naar Bracken
ridge. - Asplenïum - Baker is genoemd naar W. D. 
Brackenridge (zie Brackenridgëa). 

bracteâtws.a.wm, - van Lat. bractëa, schutblad: met 
(duidelijke) schutbladen. 

fbracteolaris,ts,0, - van Lat. bracieöla (verkleinw. 
Xbracteol&tus.a.um, - van bractëa, schutblad), 

klein schutblad, schutblaadje: met (duidelijke) 
kleine schutbladen of schutblaadjes. 

bracteösus,a,um, - van Lat. bractëa, schutblad: met 
opvallende schutbladen, met vele schutbladen. 

b rac t é scens , - van Nieuwlat. bractescëre (van brac
tëa), schutblad, schutbladen voortbrengen: schut
bladen voortbrengend, met duidelijke schutbladen, 

rbrâct i fer , brac t i fera , b r ac t i f e rum, - van Lat. brac-
\bractifertts,a,«m, - tëa, schutblad; ferre, dra

gen: schutbladen dragend. 
B r a d b u r y a RAFIN., - genoemd naar John Bradbury 

(1768, Stalybridge bij Manchester; 1823, Saint 
Louis, Missouri, U.S.A.), die van 1809-11 in N.
Amerika planten verzamelde voor den bot. tuin 
van Liverpool. In 1817 gaf hij een wérk uit over 
zijn reizen. 

b raddón i i , - 2e nv. van Braddonius, Latinizeering 
van Br addon: van Braddon, gevonden door Brad-
don, genoemd naar Braddon. Erïa - Rolfe is ge
noemd naar haar ontdekker, William Leonard Brad
don (1862, Upton on Severn, N. van Gloucester; 
X ), te Seremban (Z.-Malaka; bijna 102° O.L.; 
± 2 y 2 ° N . B . ) , medicus, van 1888-1908 gouverne
mentsgeneesheer (sinds 1891 eerste geneesheer) 
van het landschap Negri Sembilan (wat ongeveer 
zeggen wil: de 9 gemeenten; Federated Malay Sta
tes), bekend door zijn onderzoekingen over beri
beri. Een tien jaren lang voortgezet onderzoek stel
de hem in staat te bewijzen, dat deze in de tropen, 
vooral onder niet-Europeanen, veelvuldig voor
komende ziekte ontstaat door het eten van rijst 
zonder zilvervlies. Voor dit onderzoek, welks resul
taten hij neerlegde in ,,The Cause and Prevention 

of Beri-beri" (1901), kende The British Medical As
sociation hem de Stewart gouden medaille toe. In 
zijn vrije uren was Braddon een ijverig planten-
verzamelaar. In 1908 verliet hij den dienst en werd 
hij planter. 

Brad lé ia CAV., - genoemd naar B. Bradley (1675, ?; 
1732, Cambridge, Engeland) van 1724-32 hoog
leeraar in de plantkunde te Cambridge, ondanks 
geheel gebrek aan kennis van Lat. en Gr., wat in 
dien tijd, toen vrij wel alle wetensch. werken in het 
Lat. geschreven waren, voor iemand in zijn functie 
een veel ernstiger tekortkoming was dan thans. 
Zijn belofte uit eigen middelen te Cambridge een 
bot. tuin te stichten, kwam hij niet na. In 1731 
stond hij op het punt wegens ernstig plichtverzuim 
uit zijn betrekking te worden ontslagen. Hij heeft 
vele bot. publicaties geschreven. 

Bragân t i a LOUR., - genoemd naar Don Joâo de Bra-
gança (1719, Lissabon; 1806, ?), geleerde, schrijver 
en dichter, stichter der Koninklijke Academie van 
Wetenschappen te Lissabon, waarvan hij „voor-
,,zitter, sieraad en steunpilaar" was. 

b r a g m a , - Soend. plantennaam. 
Brâ inea j . SM., - in 1856genoemd naar C. J. Braine, 

koopman (firma Dent & Co) te Hongkong, die in 
1850 (niet in 1851, zooals wel wordt opgegeven) 
eenige op stukken varenstam gebonden epiphy-
tische orchideeën) uit Hongkong naar Engeland 
had overgebracht. - Enkele dier stamstukken lie
pen een paar jaar later uit en bleken, toen de plant 
sporen droeg, te behooren tot een gesl., dat in 
1853 door W. J. Hooker (zie hookêri 1) als Bowrin-
gïa (zie aldaar) was beschreven, doch omgedoopt 
moest worden, dewijl er reeds een Leguminosen-
gesl. van dien naam bestond, en toen den naam 
Brainëa ontving. - Braine heeft ook varens van 
Hongkong en Chusan (zie chusänus) naar Kew 
gezonden. 

B r ä m i a LMK, - Latinizeering van den Malab. plan
tennaam brami. 

brancaefóliu5,a,Mw, - zie brancifolius. 
brancifóliws,a,Mw, - van Lat. branca, (dieren)poot; 

folium, blad: met op dierenpooten gelijkende bla
deren. 

b r a n d e r h ó r s t i i , - 2e nv. van Branderhorstïus, Lati
nizeering van Br ander horst: van Branderhorst, ge
vonden door Branderhorst, genoemd naar Brander
horst. Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
haar ontdekker, Basliaan Branderhorst (1880, 
Meeuwen, Noord-Brabant, Nederland; X ), medi
cus, in 1906 benoemd tot officier van gezondheid 
bij het Nederlandschind. leger, in 1923 tot dirigee-
rend officier van gezondheid 1ste klasse. In 1907 
werd hij toegevoegd aan een exploratie-detache
ment in Z.-Nieuw-Guinea, waar hij tot 1910 werk
zaam bleef en zich verdienstelijk maakte door het 
verzamelen van levende planten voor den Buiten-
zorgschen plantentuin. Van 1912-13 was hij toege
voegd aan de Ned.-Eng. grensregelingscommissie in 
Borneo; in 1924 werd hij wegens volbrachten dienst
tijd eervol uit den militairen dienst ontslagen. Na 
gedurende korten tijd werkzaam te zijn geweest 
bij den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst werd 
hij in 1925 benoemd tot geneesheer der Vereeni-
ging Pengalengansche Ziekenverpleging (Java), in 
welke functie hij nog in April 1933 werkzaam was. 

brandisianus.a.t tm (Bouêa - Kurz), - genoemd naar 
Sir Dietrich Brandis (1824, Bonn; 1907, Bonn), 
eerst privaatdocent in de plantkunde te Bonn, van 
1855-83 ambtenaar bij het Boschwezen in Eng. In-
die, sinds 1864 hoofd van dien Dienst, schrijver van 
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vele uitnemende publicaties over Engelschind, 
boomsoorten, bewerker der Combretacëae en [te 
zamen met Gilg (zie gilgiänus)] Dipterocarpacëae 
in den eersten druk van Engler und Prantl, Die 
Natürlichen Pflanzenfamilien. 

b rand i s i i , - 2e nv. van Brandisïus, Latinizeering 
van Brandis: van Brandis, gevonden door Brandis, 
genoemd naar Brandis. - Symplöcos - K. et V. is 
genoemd naar Sir Dietrich Brandis (zie brandi-
siânus). 

brand t i ae , - 2e nv. van Brandtïa, Latinizeering 
(vr.vorm) van Brandt: van mevr. (mej.) Brandt, ge
noemd naar mevr. (mej.) Brandt. - Dendrobïum 
-Kränzl . is in 1906 genoemd naar mevr. Ida 
Brandt te Zürich, in wier verzameling de plant 
gekweekt werd en van wie mij overigens niets 
bekend is. 

Brasavóla , — zie Brassavöla. 
Brasén i a SCHREB., - afleiding onbekend. Schreber 

(zie Schrebêra), in 1789 de auteur van het gesl., 
geeft geenerlei toelichting. 

jbrasiliäntts.a.uwt, - afkomstig van Brazilië (Nieuw-
\brasil iénsts, ts ,e, - lat. Brasilia) of daar het 

eerst gevonden. Het woord Brasilia is afgeleid van 
brasil, een in dat land gebruikelijke naam eener 
boomsoort (Caesalpinïa echinäta Lmk), welke een 
hoog geschat rood verfhout (Fernàmbuc-hout, zoo 
genoemd naar de uitvoerhaven Fernambuco = 
Pernambuco = Recife, aan de O.kust van Brazi
lië, ± 8 ° Z.B.) levert. 

B r a s s à i a ENDL., - in 1839 genoemd naar Samuel von 
Brassai (1797, Toroczkó, Ζ. van Klausenburg, Ze-
venburgen; 1897, Klausenburg), laatstelijk direc
teur van het Zevenburgsche museum te Klausen
burg, zeer veelzijdig geleerde, schrijver (te zamen 
met J. Kovâts von Szent-Lélek) eener flora van 
Hongarije, waarvan, tengevolge van gebrek aan in-
teekenaren, slechts enkele fragmenten zijn ver
schenen. 

b rassa ié l la , - verkleiningsvorm van Brassàia, plan-
tengesl. (Araliacëae): op een Brassaïa gelijkend 
doch (met) kleiner (e bladeren). 

Brassa ióps i s DECSNE et PLANCH., - van Brassàia, 
plantengesl. (Araliacëae); Gr. opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op Brassàia gelijkend gesl. 

Bras savó la R.BR., - genoemd naar A. M. Bras(s)a-
vóla (1500, Ferrara; 1655, Ferrara), pauselijk lijf
arts, hoogleeraar in de geneeskunde te Ferrara, 
schrijver van een werk over geneeskrachtige plan
ten, dat grooten opgang maakte. Hij schroomde 
niet nieuwe denkbeelden te verkondigen, in zijn tijd 
een groot waagstuk, en hield vol, dat Dioscorides 
(zie Dioscorëa), Plinïus (zie Plinïa) en Theophras-
tos (zie Theophrasta) nog niet het honderdste deel 
van de planten der aarde beschreven hadden. Hij 
is vooral bekend als baanbreker der beweging, 
welke erin slaagde de plantkunde, als wetenschap, 
onafhankelijk van de geneeskunde te maken. 

Bras s i ca L., - oude Lat. plantennaam van onzekeren 
oorsprong, kool. Het woord wordt wel in verband 
gebracht met een Keltisch woord bresic, dat even
eens kool zou beteekenen. 

bras8icâtus,a,um, - van Lat. brassica, kool: op kool 
gelijkend, koolachtig. 

Brass icé l la FOURR., - verkleinw. van Brassica, plan
tengesl. (Crucifërae) : op een Brassïca gelijkende, 
doch kleinere plant. 

brassicifólius,a,tt*n, - van Brassïca, plantengesl. 
(Crucifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Brassïca. 

brassicifórrrm,ts,£, - van Brassïca, plantengesl. 

(Crucifërae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de 
gedaante eener Brassica, Brassïca-achtig. 

brastagiénsis.ts,«, - afkomstig van Brastdgi (of Be-
rastdgi), dorp met gelijknamig hotel in de Kâro-
landen, Z.Z.W. van Medan (Sumatra) of daar het 
eerst gevonden. 

B r a t h y s MUTis, - v a n Gr. brathu, sevenboom, zeven-
boom (Junipërus sabïna L.). Bij de als type van 
het gesl. beschouwde soort zijn de bladeren schub-
vormig en tegen den stengel gedrukt, waardoor 
de plant aan een sevenboom doet denken. 

B r â u n e a WILLD., - genoemd naar F. A. von Braune 
(1766, Zell, in de Pinzgau, Oostenrijk; 1853, Salz
burg), schrijver over de flora van Salzburg. 

brauniâmts,a,um, - 1. (Hybophrynïum - K.Schum.), 
- genoemd naar J. Braun (f 1893), die de plant in 
Kameroen (W.kust van Afrika; centrum op ± 4 ° 
N.B.) ontdekt had. Hij is verbonden geweest aan 
de bot. tuinen van St.-Petersburg en Berlijn, heeft 
Kameroen doorvorscht en eenige reizen naar Ma
dagaskar gemaakt, op welk eiland hij overleed. 
2. (Litosanthes - Warb.), - genoemd naar Braun 
te Cooktown (a/d O.kus t van Queensland op 
±1514° Z.B.), die Warburg (zie warburgiänus), 
den auteur der soort, van dienst was geweest bij 
diens bot. onderzoekingen in Nieuw-Holland. 
3. (Polygonum - F. W. Schultz), - genoemd naar 
A. Braun (1805, Regensburg; 1877, Berlijn), hoog
leeraar in de plantkunde achtereenvolgens te Karls
ruhe, Freiburg en Giessen, sinds 1851 hoogleeraar 
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Berlijn, uitnemend morpholoog en kenner der flora 
van Midden-Europa, schrijver van vele publica
ties, inzonderheid over lagere planten. 

b rnun i i , - 2e nv. van Braunïus, Latinizeering van 
Braun: van Braun, gevonden door Braun, genoemd 
naar Braun: 
1. Craspedoneuron - V. d. Bosch; - Leptocionïum -
V. d. Bosch; - Selaginella - Baker), - genoemd naar 
A. Braun (zie brauniänus 3). - De door Van den 
Bosch (zie boschïi) naar Braun genoemde planten 
waren uit diens herbarium afkomstig. 
2. (Orchis - Halàcsy), - genoemd naar H. Braun 
(1851, ?; ?, ?), lid van den stedelijken Raad te 
Weenen, schrijver van verscheidene bot. publica
ties, waaronder een te zamen met Halâcsy, den 
auteur der soort. 
3. (Sempervïvum - Funck), - genoemd naar K. Fr. 
W. Braun (?, ?; 1864, Bayreuth), leeraar aan een 
ambachtsschool te Bayreuth, schrijver van bot. 
publicaties. 

brauseanus,a,wm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar G. Brause (1847, Kochanowitz, Polen; 
1922, Berlijn), eerst officier in het Pruis, leger, 
deelnemer aan den Fr.-D. oorlog van 1870-71, 
sinds 1905 als volontair werkzaam aan het Her
barium te Berlijn, waar hij zich, aanvankelijk on
der leiding van Hieronymus (zie hieronjlmi), vooral 
bezig hield met het bewerken van varens, waarover 
hij verscheidene publicaties schreef. 

b r ause ! , —2e nv. van Brausëus, Latinizeering van 
Brause: van Brause, genoemd naar Brause. Tae-
nïtis - Rosenst. is genoemd naar G. Brause (zie 
brauseänus). 

braue i i , - 2e nv. van Brausïus, Latinizeering van 
Brause: van Brause, genoemd naar Brause. - Pte-
ris - Rosenst. is genoemd naar G. Brause (zie brau
seänus). 

Brâvoa LLAVE et LEX., - in 1824 genoemd naar de ge
broeders Leonardo en Miguel Bravo, „verdienste
l i j k e Mexicanen", van wie mij niets bekend is. 
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b r a w a s , - Mal. plantennaam. 
B r a y a STERNB. et HOPPE, - genoemd naar Fr. G. 

graaf Van Bray (1765, Rouaan; 1832, Irlbach a/d 
Donau beneden Straubing), eerepresident van het 
Koninklijk Bot. Genootschap te Regensburg, be
schermer van Duval (zie duvalïi). 

breféldii , - 2e nv. van Brefeldïus, Latinizeering van 
Brefeld: van Brefeld, genoemd naar Brefeld. - Adi-
nandra - Kds is genoemd naar Oscar Brefeld (1839, 
Telgte, O. van Münster, Westfalen; 1925, Berlijn), 
hoogleeraar achtereenvolgens te Eberswalde (1874), 
Munster (1884) en Breslau (1898), wegens ooglij
den afgetreden in 1907, beroemd door zijn „Un
tersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Myko
l o g i e " . 

b r é m i i , — 2e nv. van Bremïus, Latinizeering van 
Bremi : van Bremi, gevonden door Bremi, genoemd 
naar Bremi. - Utricularîa - Heer is genoemd naar 
J. Bremi (1797, Dübendorf bij Zürich; 1851, Zü
rich), draaier, daarbij entomoloog. 

B r e m o n t i é r a A . P . D C , - genoemd naar N. Th. Bré-
montier (1738, Le Petit Quevilly bij Rouaan; 1809, 
Parijs), ingenieur, sinds 1784 hoofdinspecteur der 
Openbare Werken in Frankrijk, schrijver over de 
wijze van vastleggen der duinen. Op zijn initiatief 
en onder zijn leiding werden de duinen der Landes 
(tusschen de Loire en de Golf van Biscaye) be
plant met dennen, brem en helm, waardoor een 
einde werd gemaakt aan het verstuiven. Bij zijn 
dood waren 3700 H.A. beplant, in het begin der 
twintigste eeuw reeds 80 000 H.A. 

brenchleyénsi's,i's,£, - genoemd naar het dorp 
Brenchley (bij Tunbridge Wells, Z.O. van Londen). 

b re t schne idé r i , - 2e nv. van Bretschneidërus, Lati
nizeering van Bretschneider: van Bretschneider, ge
vonden door Bretschneider, genoemd naar Bret
schneider. — Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar Emil Bretschneider (1833, Riga; 1901, St.-Pe-
tersburg), medicus-botanicus-orientalist, genees
heer bij het Russ. gezantschap, eerst te Teheran 
(Perzië), van 1866-83 te Peking, die op zijn stand
plaatsen aardrijkskundige, archaeologische en bot. 
nasporingen verrichtte en vele planten naar Euro
pa zond, schrijver van verscheidene wetensch. pu
blicaties, o.a. over de studie en waarde van Chin, 
bot. werken en van een geschiedenis van bot. ont
dekkingen door Europeanen in China. 

breve, - zie brevis. 
breviar is tétus ,a ,uw, - van Lat. brevis, kort; arista, 

naald: kort genaaid. 
brevibrachiâtMs,a,Mw, - van Lat. brevis, kort; bra-

chïunt, (onder)arm: kortarmig. 
brevibracteâtU5,a,um, - van Lat. brevis, kort; brac-

tëa, schutblad: met korte schutbladen. 
brevibuibi«,a,M»w, - van Lat. brevis, kort; bulbus, 

bol: met korte bollen of schijnknollen. 
/ b rev icâ l ca r , - van Lat. brevis, kort; calcar, spoor: 
lbrevicalcarâtus,a,Mw, - kort gespoord. 
brevicalyx, - van Lat. brevis, kort; cälyx, kelk: met 

korten kelk. 
brevicapsulattt£,a,wm, - van Lat. brevis*, kort; cap

sula, (als bot. term) doosvrucht: met korte doos
vruchten. 

brevicaudâtus,a,Mm, - van Lat. brevis, kort; cauda, 
staart: kort gestaart. 

brevicâuhs,is,£, - van Lat. brevis, kort; caulis, sten
gel, steel: kortstengelig, kortstelig. 

b rév lceps , - van Lat. brevis, kort; caput, hoofd: met 
korte hoofdjes. 

breviclavàttts.a.wm, - van Lat. brevis, kort; clava, 
knots: kort knotsvormig. 

brevicólli5,«,e, - van Lat. brevis, kort; collis, hals.: 
korthalzig. 

b rev icó rau , - van Lat. brevis, kort; cornu, hoorn: 
korthoornig, kort gespoord. 

brevicostât«s,a,uw, - van Lat. brevis, kort; costa, 
ribbe: kort geribd. 

breviculmus,a,w»w, - van Lat. brevis, kort; culmus, 
halm: korthalmig. 

brevicuspis,is,e, - van Lat. brevis, kort; cuspis, spits 
(znw.): door een korte spits gekroond. 

b r ev idecu r r ens , - van Lat. breve, kort (bijw.); de-
currens, afloopend: kort afloopend. 

b rév idens , - van Lat. brevis, kort; dens, tand: kort 
getand. 

fbreviflór«s,a,ww, - van Lat. brevis, kort; flos (flö-
Ibréviflos, - ris), bloem: kortbloemig, met kor

te bloei wij zen. 
brevifólia, — zie brevifolïus., 
brevifoliolâtus,a,Mm, - van Lat. brevis, kort; foliö-

lum (verkleinw. van folïum, blad), blaadje: met 
korte blaadjes. 

brevifóli«s,a,«m, - van Lat. brevis, kort; folïum, 
blad: kortbladig. 

brévif rons , - van Lat. brevis, kort; frons, loof, ge
bladerte: kortbladig. 

brevilâbiws.a.wm, - van Lat. brevis, kort; labium. 
lip: kortlippig. 

b rev i labra , - zie breviläbrus. 

Î
brevilabrâtws.a.wm, - van Lat. brevis, kort; labrum, 
brevflabri5,i'5,e, - lip: kortlippig. 

brevilabr«s,a,wm, -
brevilamellätws,a,wm, - van Lat. brevis, kort; la

mella, plaatje (iets plats): van een of meer korte 
plaatjes voorzien. 

brevilobws.a.Mm, - van Lat. brevis, kort; löbus, lob: 
kort gelobd. 

breviméntMs,a,tow, - van Lat. brevis, kort; mentum, 
kin: met korte kin. 

brevinérvis,ï's,e, - van Lat. brevis, kort; nervus, nerf: 
kort generfd. 

brevipaniculus,a,wm, - van Lat. brevis, kort; pani-
cula, (als bot. term) pluim: met korte pluimen. 

brevipedâtus.a.wm, - van Lat. brevis, kort; pes {pe
dis), voet, steel: met korten voet, kort gesteeld. 

brevlpedicellât«s,a,«m, - van Lat. brevis, kort; pe-
dicellus, steel eener bloem : met kort gesteelde bloe
men. 

b rev ipeduncula , — zie brevipedunculus. 
fbrevipedunculatiis,a,«»w, - van Lat. brevis, kort; 
tbrevipedunculws.a.um, - pedunculus, steel 

eener bloeiwijze: met kort gesteelde bloeiwijzen. 
b rév ipes , - van Lat. brevis, kort; pes, voet, steel: met 

korten (zuil)voet, kort gesteeld. 
brevipétalus.a.Mw, - van Lat. brevis, kort; Nieuw-

lat. petälum, kroonblad: met korte kroonbladen. 
brevipetiolâtws.a.Mm, - van Lat. brevis, kort; peliö-

lus, bladsteel: met korte bladstelen, met kort ge
steelde bladeren. 

b rev lp inna , - zie brevipinnus. 
brevipinnulu5,a,um, - van Lat. brevis, kort; pinnüla, 

vin der tweede of lagere orde: met korte vinnen 
der tweede of lagere orde. 

breviplnnM5,a,M»i, - van Lat. brevis, kort; pinna, vin 
(van een samengesteld blad): met korte vinnen. 

brevirâcemosMs.a.wm, — van Lat. brevis, kort; racê-
mus, tros: met korte trossen. 

b rev i r ach i s , - zie brevirhachis. 
brevirhachis,is,e, — van Lat. brevis, kort; Gr. rhächis, 

spil van een bloeiwijze of van een gevind blad: met 
korte spil. - Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. 
is niet fraai; beter is brachyrrhächis. 
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b rev i ros t r a , - zie brevirostrus. 

{
brevirostrâtus.a. t tw, - van Lat. brevis, kort; ros-
breviróstris. ts .e, - trum, snavel: kort gesna-

breviróstrus.a.ton, - veld. 
brevis,is,e, - (Lat.) kort. 
brevisaccätus.a.wm, - van Lat . brevis, kort; saccus, 

zak: een kort, zakvormig orgaan dragend. 
breviscâpus,a,um, - van Lat. brevis, kort; scüpus, 

steel eener bloeiwijze: met kort gesteelde bloei-
wijzen. 

brevisé ta , - zie brevisëtus. 
rbrevisetósus.a.um, - van Lat. brevis, kort; sêta, bor-
\brevisét«s,a,um, - stel (stijf haar) : met korte 

borstels bezet. 
brevisórus.a.uw, - van Lat. brevis, kort; Nieuwlat. 

sfirus, sporenhöopje, sorus: met korte sori. 
b rev i spa tha , - zie brevispäthus. 
brevispathàceus.a.Mw, - van Lat. brevis, kort; spa-

tha, (als bot. term) scheede: met korte scheeden. 
brevispathus.a.um, - van Lat. brevis, kort; spätha, 

spatel, kolf scheede: met een kort, spatelvormig 
orgaan; met korte kolf scheeden. 

brevispicMS,a,w»t, - van Lat. brevis, kort; spïca, aar: 
kortarig. 

brevisplnws.a.Mw, - van Lat. brevis, kort; spina, 
doorn, stekel: kort gedoomd, kort gestekeld. 

brevissirmts.a.um, - overtr. t rap van Lat. brevis, 
kort: zeer kort. 

brevistilus,a,um, - van Lat. brevis, kort; stilus, stijl: 
met korten stijl, met korte stijlen. 

brevistipitàtus.a.tiw, - van Lat. brevis, kort; stipes 
(stipïtis), steel: kort gesteeld. 

brevis ty la , - zie brevistflus. 
rbrevistylis.is.e, - van Lat. brevis, kort; stylus, stijl: 
\brevistylws,a,tt»t, - met korten stijl, met korte 

stijlen. 
brevithyrsMs,a,tow, - van Lat. brevis, kort; thyrsus, 

(als bot. term) pluim: met korte pluimen. 
brevitubtts.a.um, - van Lat. brevis, kort; tubus, buis: 

met korte buis. 
breviuscultts.a.Mm, - verkleinw. van Lat. brevis, 

kort: tamelijk kort. 
brevivaginàtMs,a,tt»w, - van Lat. brevis, kort; vagina, 

scheede: met korte scheeden. 
brevivenósus.a.wm, - van Lat. brevis, kort; vêna, 

ader: met korte aderen. 
Brevoór t ia WOOD, - in 1867 genoemd naar James 

Carson Brevoort (1811, New York City; 1887, Brook
lyn, New York, thans New York City), welke in 
1838 den bekenden schrijver Washington Irving, 
die tot consul der Vereenigde Staten in Spanje be
noemd was, als particulier secretaris derwaarts 
vergezelde en daarop gedurende б jaren Europa be
reisde. In 1861 werd hij benoemd tot curator (re
gent) der staatsuniversiteit te New York. Hij was 
een vrijgevig beschermer der wetenschappen, ge
ïnteresseerd in penningkunde, geschiedenis, aard
rijkskunde en ichthyologie en bezat een rijke bi
bliotheek. 

b r e w é r i , - 2e nv. van Brewërus, Latinizeering van 
Brewer: van Brewer, gevonden door Brewer, ge
noemd naar Brewer. - Bryanthus - A. Gray is ge
noemd naar W. H. Brewer (1828, Poughkeepsie, N. 
van New York; 1910, New Haven, Conn.), schei-
kundige-botanicus-geoloog, van 1860-64 deelne
mer aan een geol. verkenning van Californie, 
waar hij 2000 plantensoorten verzamelde, van 
1864-1903 professor of agriculture aan de Yale 
University te Newhaven, Conn., verdienstelijk be
vorderaar van den landbouw, schrijver van weten-
sch. publicaties. 

Brewér ia R.BR., - genoemd naar S. Brewer (1670, 
Trowbridge, O.Z.O. van Bristol; 1743, Bierley, 
Yorksh.), tuinman van den hertog van Beaufort 
te Badminton bij Londen. Hij verzamelde planten 
voor Dillenius (zie Dillenïa). 

brewerianus.a.ttm (Picëa - S. Wats.), - genoemd 
naar W. H. Brewer (zie brewéri). 

B r e w s t é r a M.J.ROEM., - genoemd naar Sir David 
Brewster (1781, Jedburgh, Schotland; 1868, Allerly 
bij Melrose, Schotland), beroemd natuurkundige, 
die zich vooral bezig hield met de brekingsver
schijnselen van het licht, uitvinder (1814) van den 
kaleidoskoop en van den dioptrischen stereoskoop, 
schrijver eener biographie van Sir Isaac Newton. 

Bréx ia NOR. ex тнои., - afleiding onbekend. - Som
migen leiden het woord ai van Gr. brexis, bevoch
tiging. Het is dan echter niet duidelijk, waarop de 
naam zou zinspelen. 

Breyiiia FORST., - genoemd naar J. Breyne (1637, 
Danzig; 1697, Danzig), die, de gewoonte van zijn 
tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Breynïus, 
vermogend koopman te Danzig, vriend van na
tuurstudie, die in 1679 en 1688 Holland bezocht 
om in beroemde tuinen aldaar planten te bestu-
deeren, schrijver over Europ. en exotische planten,-
en tevens naar diens zoon, J. Ph. Breyne (1680, 
Danzig; 1764, Danzig), arts te Danzig, auteur eener 
levensbeschrijving zijns vaders en van enkele phar-
maceutische publicaties. 

breyniârms.a.um (Tulïpa - Ker-Gawl), - genoemd 
naar J. Breyne, die de plant het eerst beschreef (zie 
Breynïa). 

breynirms.a.Mm (Ranunculus - Crantz), - afkomstig 
van ,,Schneleiten" (Schneeleiten, besneeuwde berg
kammen) in de Rax-Alpe boven het dorpje Pr ein 
(door den auteur der soort, H. J. N. von Crantz, 
verkeerdelijk Breyn genoemd), Z.Z.W. van Wee-
nen, of daar het eerst gevonden. 

breynio ides , - van Breynïa, plantengesl. (Euphor-
biacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Breynïa-achtig. 

Br idé l ia WILLD., - genoemd naar S. E. Bridel (later 
Bridel-Brideri) (1761, Crassier, N. van Genève; 
1828, Gotha), schrijver over mossen. 

Br idgés ia BERT. ex CAMBESS., - genoemd naar Tho
mas Bridges (1807, Lilly, Herts.; 1865, op den Stil
len Oceaan), schoonzoon van Hugh Cuming (zie 
cumingeänus), die van 1827-65 planten verzamelde 
in Chili, Peru, Bolivia en Californie. Hij voerde 
Victoria regia Lindl. (zie ook cavendistrii en 
Schomburgkïa) in Engeland in. 

Briedél ia WILLD., - zie Bridélia. 
brienianMs.a.um (Cirropetâlum - Rolfe), - genoemd 

naar James O'Brien (1842, Llanelly bij Swansea, 
Wales; 1930, Harrow-on-the-Hill, Londen), tuin
bouwkundige en beroemd orchidoloog, verbonden 
geweest aan verscheidene belangrijke kweekerijen, 
secretaris van The Royal Horticultural Society's 
Orchid Committee, schrijver over orchideeën. De 
naar hem genoemde soort bloeide bij hem (te Har-
row-on-the-Hill) voor het eerst in Engeland. 

Br i l lan tä i s ia р.в., - genoemd naar Brillantais-Ma-
rion, in het begin der 19de eeuw de voornaamste 
reeder der compagnie van Oware, die den auteur 
van het gesl., Palisot de Beauvois (zie Belvista), 
steun verleende bij diens bot. onderzoek der in tro
pisch W.-Afrika gelegen, aaneengrenzende neger
koninkrijken Oware en Benin. 

Br indon ia тнои., - van Portug. brindon, vrucht van 
Garcinïa indïca Choisy. - Boom, welke deze vrucht 
voortbrengt. 
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britannicus,a,urn, - van Lat. Britannia, Groot-
Brit (t)anje, Engeland: afkomstig uit Engeland of 
daar het eerst gevonden, Engelsch, Britsch. 

Britténia COGN., - genoemd naar / . Britten (1846, 
Chelsea, Londen; 1924, Londen), van 1869-71 ver
bonden aan het Kew-herbarium, van 1871-1909 
aan het British Museum, van 1880 tot aan zijn dood 
redacteur van het Journal of Botany, schrijver van 
vele bot. publicaties, voorts, tezamen met George 
S. Boulger, van A Biographical Index of deceased 
British and Irish Botanists, waaruit voor dit woor
denboekje zeer vaak geput is. 

Briza L., - oude Gr. naam eener in Thracië groeiende 
graansoort. De naam wordt wel in verband ge
bracht met Gr. brizein, slaperig zijn, en zou zin
spelen op de knikkende aren van dat graan. Lin
naeus (zie Linnaea) heeft hem overgedragen op het 
hem thans voerende gesl., dat knikkende of han
gende (knikkebollende) aartjes bezit. 

brizâéa, - zie brizaeus. 
brizâéformis.ts.e, - zie briziformis. 
briz&éus,a,um, - van Briza, plantengesl. (Grami-

nëae): Briza-achtig. 
brizifórrm's,i's,e, - 1 . (Bromus - Fisch, et Mey. ), - van 

Briza, plantengesl. (Graminëae); Lat. forma, ge
daante, vorm: van de gedaante van Briza, Briza-
achtig. 
2. (Panïcum - K. B. Presl), - van briza, oude Gr. 
naam eener in Thracië groeiende graansoort; Lat. 
forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener 
briza, op de briza der Ouden gelijkend (niet op het 
tegenwoordig Briza genoemde gesl.). 

brizoides, - 1. (Carex - L.), - van Briza, planten
gesl. (Graminëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Briza-achtig. 
2. (Panïcum-Auct . d ivers . ) , -van briza, oude Gr. 
naam eener in Thracië groeiende graansoort; ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
de briza der Ouden gelijkend (niet op het tegen
woordig Briza genoemde gesl.). 

Brizopyirim LINK, - van Briza, plantengesl. (Gra
minëae), trilgras; Gr. püros, tarwe: gras, waarin 
men gelijkenis heeft meenen te zien met trilgras en 
met tarwe. 

brocchiänu5,a,Mw (Heliotropium - Vis.), - genoemd 
naar G. B. Brocchi (1772, Bassano, tusschen Trente 
en Venetië; 1826, Kartoem, Egypte), in 1801 be
noemd tot hoogleeraar in de nat. historie en direc
teur van den bot. tuin van Brescia, later tot hoofd
inspecteur der mijnen van Italië. In 1822 werd hij 
door Mehemed Ali, onderkoning van Egypte, aan
gesteld tot directeur der Egypt, mijnen, in welke 
functie hij belangrijke reizen maakte.o.a. naar den 
Libanon (bergketen langs het midden van den O.-
rand der Middellandsche Zee), en stroomopwaarts 
langs den Nijl tot Soedan, op welke tochten hij 
verzamelingen, ook van planten, bijeenbracht. Hij 
schreef verscheidene wetensch. publicaties, o.a. 
over mineralogie, chemie en fossiele schelpen. 

brockmuelléri, - 2e nv. van Brockmuellërus, Latini-
zeering van Brockmüller: van Brockmüller, gevon
den door Brockmüller, genoemd naar Brockmül-
ler. - Naar welken Brockmüller Verbascum -
Ruhm genoemd is, heb ik niet kunnen uitvorschen. 

Brodiaéa J.E.SM., - genoemd naar / . Brodie (1744, 
Brodie Castle, Elgin, Schotland; 1824, Brodie Cas
tle), algoloog. 

b r o g , - Jav. plantennaam (tëmoe brog). 
Bromélia L., - genoemd naar O. Bromelïus (1629, 

örebro, Zweden; 1705, Göteborg), stadsgeneesheer 
van Göteborg, vervaardiger eener naamlijst van 

om die stad groeiende planten en eener verhande
ling over hopcultuur. 

Bromeliâceae, - plantenfam. ais type waarvan het 
gesl. Bromelïa geldt. 

bromeliaeióliMs,a,wm, - zie bromeliifolïus. 
bromeliifóliu5,a,um, - van Bromelïa, plantengesl. 

(Bromeliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Bromelïa. 

bromeliópsis , - van Bromelïa, plantengesl. (Brome
liacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: Bromelïa-
achtige plant. 

Bromheàdia LINDL., - genoemd naar Sir Edward 
Thomas Ffrench Bromhead Bart. (1789, Dublin; 
1855, Thurlby Hall, Newark), hoog Eng. hofbe
ambte, schrijver eener bot. publicatie. 

bromoënsz°5,ts,e, - afkomstig van den vulkaan Bro-
mo (O.-Java in de caldëra van den Tënggër) of 
daar het eerst gevonden. 

bromoides, - van Bromus, plantengesl. (Grami
nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Bromus-achtig. 

Bromus L., - Lat. transcr. van Gr. bromos, haver. 
Sommige Broinus-soorten doen eenigszins aan ha
ver denken. 

bronchiàlts,îs,e, - van Lat. bronchia, luchtpijptak-
ken, bronchiën: in eenig opzicht tot bronchiën in 
betrekking staand, overeenkomst met bronchiën 
vertoonend, als geneesmiddel tegen aandoeningen 
der bronchiën (bronchitis) gebezigd. 

Brongniârtia BL. , - genoemd naar A.Th. Brongniart 
(1801, Parijs; 1876, Parijs), hoogleeraar in de plant
kunde te Parijs, lid van de Académie des Sciences, 
palaeobotanicus en systematicus, schrijver van 
bot. werken. 

brongniartiânws,a,um (Angraecum - Rchb. f.), -
genoemd naar A. Th. Brongniart (zie Brongniar-
tïa). 

brongniärtii. - 2e nv. van Brongniartïus, Latini-
zeering van Brongniart: van Brongniart, genoemd 
naar Brongniart. - Sciadicarpus - Hassk. is ge
noemd naar A. Th. Brongniart (zie Brongniartïa). 

Broókea втн., - genoemd naar Sir James Brooke 
(1803, Benares a/d Ganges, ruim 83° O.L.; ±25%° 
N.B.; 1868, Burator, Devonshire, Engeland), die, 
ten einde in N.-Borneo een handelsonderneming en 
het Eng. gezag te vestigen, met een door hefn uit
gerust vaartuig, The Royalist, in 1838 Engeland 
verliet en in 1839 Koetjing bereikte. Hij hielp daar 
een opstand dempen tegen den sultan van Broenei, 
die hem daarvoor in 1841 bekleedde met het stad
houderschap van Sarawak en hem in 1842 als radja 
van dat land erkende. Wegens zijn krachtig op
treden tegen zeeroovers werd hij door ethicasters 
herhaaldelijk aangeklaagd, doch in 1855 door een 
commissie van onderzoek vrijgesproken. Hij ves
tigde in Sarawak een geregeld bestuur, waardoor 
hij in hooge mate bijdroeg tot den bloei van het 
land. Aan koningin Victoria, die hem vroeg, hoe 
hij toch zoo gemakkelijk duizenden wilde Bornea-
nen regeeren kon, antwoordde hij dat dertig dui
zend Maleiers en Dajaks gemakkelijker te regeeren 
vielen dan een dozijn Engelschen. Met behulp dier 
Maleiers en Dajaks dempte hij in 1857 een Chinee-
zenoproer. In 1863 keerde hij, na het bestuur over
gedragen te hebben aan zijn neef Charles Johnson 
Brooke, voor goed naar Engeland terug, waar hij 
zich vestigde op zijn landgoed Burator in Dev
onshire. 

brookeanus,a,um (Bulbophyllum - Kränzl.; - Rho
dodendron - Low), - genoemd naar Sir James 
Brooke (zie Brookêa). 
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broókei , - 2e nv. van Brookëus, Latinizeering van 
Brooke : van Brooke, genoemd naar Brooke. - Aërï-
des - Batem. is genoemd naar Sir James Brooke 
(zie Brookëa). 

brookés i i (Bulbophyllum - Ridl.), - Het woord broo-
kesïi is hier, zooals de auteur der soort, Dr. H. N. 
Ridley mij mededeelde, een drukfout voor brooksïi. 
De plant is genoemd naar haar ontdekker, C. J. 
Brooks (zie brooksiänus). 

broóksiae - 2e nv. van Brooksïa, Latinizeering (vr. 
vorm) van Brooks: van mevr. (mej.) Brooks, gevon
den door mevr. (mej.) Brooks, genoemd naar mevr. 
(mej.) Brooks. Dictyoptëris - V.A.v.R. en Polypo-
dïum - V.A.v.R. zijn genoemd naar mevr. С. А. 
Brooks-De Jongh (zie alïdae). 

brooksiänus,а,мж (Pteris - V.A.v.R.), - genoemd 
naar Cecil J. Brooks (1875, Cambridge, Engeland; 
X ) scheikundige, van 1900-07 in dienst van het 
goudwinningsbedrijf der Eng. Borneo-company in 
Sarawak (Ν.-Borneo), waar hij met behulp van J. 
Hewitt (zie hewitteänus), toen hoofd van het mu
seum aldaar, dieren en planten, vooral varens, ver
zamelde. Van 1912-24 was hij werkzaam bij de 
goudmijn Simau in N.-Benkoelen (Sumatra), in 
welke landstreek hij eveneens verzamelde. Na deze 
betrekking neergelegd te hebben maakte hij excur
sies naar de bergen Lalangi en Dempo (Sumatra), 
voorts naar Java, Celebes en Ambon en vertrok 
over Australië en Nieuw-Zeeland naar Europa. We
gens volslagen doofheid moest hij zich uit het be
drijfsleven terugtrekken en het reizen opgeven. Te
genwoordig houdt hij zich bezig met het bewerken 
zijner verzamelingen en met de studie van vlinders 
in het British Museum. Hij is de schrijver van een 
aantal mijnbouwkundige, bot., entomol. en andere 
publicaties. 

broóks i i , - 2e nv. van Brooksius, Latinizeering van 
Brooks: van Brooks, gevonden door Brooks, ge
noemd naar Brooks. - Amorphophallus - V.A.v.R.; 
- Athyrium - Copel.;. - Clerodendron - Ridl.; -
Glochidïon - Ridl.; - Grammatoptëris - V.A.v.R.; 
- Hoya - Ridl. ; - Humäta - Copel. ; - Loxogram-
me - Copel.; Macaranga - Ridl.; - Marattïa - Co-
pel.; - Microlepïa - Copel.; - Protolindsaya - Co
pel. ; - Pteris - Copel. ; - Schismatoglottis - V.A.v.R. 
en Selaginella - Hier. zijn genoemd naar C. J. 
Brooks (zie brooksiänus). 

j B r o s s â é a L., - genoemd naar G. de la Brosse (?, 
I B r ó s s e a O.K., - Rouaan; 1643, Parijs), lijfarts 

van koning Lodewijk XI I I van Frankrijk, wien hij 
voorstelde te Parijs een bot. tuin te stichten, welke 
in 1626 door medewerking van Richelieu tot stand 
kwam. De la Brosse werd benoemd tot directeur 
van den door hem gestichten Jardin Royal de Méde
cine (den lateren Jardin des Plantes), waarover hij 
verscheidene publicaties schreef. In 1633 bevatte 
de tuin reeds meer dan 2000 plantensoorten. 

f B ro t é ra CAv., - genoemd naar F. de Avellar Brotero 
IBro t é r a SPRENG., - (1744, Santo Antâo de To-

jah, bij Lissabon; 1828, Acolena de Belem), van 
1791-1800 hoogleeraar in de plantkunde te Coim-
bra, van 1800-21 directeur van den bot. tuin van 
Ajuda bij Lissabon, schrijver van verscheidene bot. 
werken, waaronder een flora van Portugal. 

Broussonét ia L'HÊR., - genoemd naar P. M. A. 
Broussonet (1761, Montpellier; 1807, Montpel
lier), medicus-natuurhistoricus, die in 1781 in En
geland een werk over visschen het licht deed zien, 
in 1783 belast werd met het geven van lessen aan 
het Collège de France en de veeartsenijschool te 
Parijs en in 1785 benoemd werd tot lid der Akade-
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mie van Wetenschappen. Bij het begin der Fr. Om
wenteling was hij lid der Nationale Vergadering en 
werd hij belast met de voedselvoorziening van Pa
rijs, doch moest, daar hij tot de partij der Giron-
dijnen behoorde, bij de nederlaag dier partij (Juni 
1793), gevolgd door de guillotineering harer voor
naamste leden, de vlucht nemen, waarop hij ach
tereenvolgens te Madrid, te Lissabon, in Marokko 
en als Fr. consul op Teneriffe woonde. Van Marok
ko en Teneriffe zond hij vele planten aan Willde-
now (zie willdenowii). Later werd hij benoemd tot 
hoogleeraar in de plantkunde te Montpellier, welk 
ambt hij tot aan zijn dood vervulde. Hij voerde in 
Frankrijk de eerste Mermos-schapen en Angora-
geiten in, voorts de eerste vr. planten van Brous-
sonetïa papyrifëra Vent., was de eerste die in 
Frankrijk in de zoölogie de classificatie van Lin
naeus (zie Linnaea) toepaste en schreef een cata
logus van den bot. tuin van Montpellier. Tegen het 
einde zijns levens kreeg hij een beroerte, die tot ge
volg had, dat hij zich geen enkel zelfstandig naam
woord meer kon herinneren en alle voorwerpen met 
behulp van bijvoeglijke naamwoorden moest om
schrijven. 

Browal l ia L., - genoemd naar Johan Browallïus 
(1707,Vesteràs; 1755, Abo), sinds 1737 hoogleeraar 
in de physica te Abo (Finland, ± 2 2 % ° O.L.; 
±60%° N.B.), later hoogleeraar in de theologie en 
ten slotte bisschop aldaar. Eerst was hij zeer be
vriend met Linnaeus (zie Linnaea), wiens sexuaal 
systeem hij verdedigde tegen de aanvallen van Sie
gesbeck (zie Siegesbeckïa) ; later keerde hij zich te
gen de opvattingen van Linnaeus in zake de rol 
welke Sargassum-wieren gespeeld hebben bij de 
vorming van afzettingen in het gebergte, wat vei-
vreemding tengevolge had. De overlevering wil, 
dat op deze wijziging in hun onderlinge verhouding 
de namen zinspelen, welke Linnaeus aan drie soor
ten van het gesl. gaf: Br eläta (verhevene duidt op 
het hoogtepunt hunner vriendschap; Br. demissa 
(afgedaald, laag), op het tanen daarvan; Br. alienä-
ta (vervreemd) eindelijk, dat zij geheel van elkan
der vervreemd geraakt waren. 

Brównea JACQ., - genoemd naar Patrick Browne 
(±1720, Woodstock, Ierland; 1790, Rushbrook, 
Ierland), in 1743 te Leiden tot Med. Dr. gepromo
veerd, bevriend met Linnaeus (zie Linnaea). In 
1745 vertrok hij naar W.-Indië; van 1746-55 hield 
hij als geneesheer verblijf op Jamaica, waar hij een 
fraai, ±1200 soorten tellend herbarium bijeen
bracht, dat hij in 1758 voor f 100 verkocht aan Lin
naeus, die zijn verwondering uitsprak, dat de En-
gelschen zoo'n voortreffelijk herbarium van de zeld
zaamste planten voor die som uit hun land lieten 
gaan. Hij schreef The Civil and Natural History 
of Jamaica. Na zijn terugkeer in Europa vestigde 
hij zich in Ierland, waar hij zich bezig hield met de 
flora en fauna van het eiland. 

b równe i , - 2e nv. van Brownêus, Latinizeering van 
Brown: van Brown, genoemd naar Brown. - Di-
dymocarpus - Kds is genoemd naar N. E. Brown 
(1849, Redhill, Surrey; 1934, Kew), eerst gedurende 
6 jaren curator van het particuliere museum van 
W.W.Saunderste Reigate (Surrey), van 1872-1914 
assistent aan het Kew-herbarium, schrijver van 
monographieeën van Midden- en Zuidafr. Ascle-
piadacëae, Ericaceae, Gentianacëae, Urticacëae, 
Eriocaulacëae, voorts van de gesl. Euphorbia, San-
seviëra, Mesembrianthëmum, verder van vele pu
blicaties over andere gesl. - Reorders (zie koor· 
der si) noemde de plant naar Brown, omdat deze 
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hem hulp had geboden bij de determinatie van zijn 
in de Minahasa verzameld materiaal. 

b rowneo ides , - van Brownëa, plantengesl. (Legu-
minösae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Brownëa-achtig. 

browniânws,a,u»w, - genoemd naar Brown: 
1. (Eriocaulon - Mart.), - genoemd naar, Robert 
Brown (1773, Montrose, O.kust van Schotland, bij
na 56%° N.B.; 1858, Londen). Hij nam als planten-
verzamelaar deel aan den exploratietocht (1801-
03) van Flinders (zie Flindersïa), werd in 1820 bi
bliothecaris van Banks (zie Banksëa) en na diens 
dood in hetzelfde jaar van de Linnean Society te 
Londen, verbond zich in 1827 aan het British Mu
seum te Londen, ontdekte de Brownsche beweging 
(1827), de celkern (1831) en was de schrijver van 
vele belangrijke bot. publicaties. 
2. (Hoya - Kds), - genoemd naar N. E. Brown (zie 
brownëi). 

brówni i , - 2e nv. van Brownïus, Latinizeering van 
Brown: van Brown, gevonden door Brown, ge
noemd naar Brown: 
1. (Alsodeia - Korth.; - Eragrostis - Nees; - Li-
lïum - Poit.), - genoemd naar R. Brown (zie 
browniänus 1.). 
2. (Angioptëris - K.B.Presl forma - V.A.v.R.), -
in 1918 genoemd naar W. Sinclair Brown (1870, 
Glasgow; χ ), mijningenieur te Lebong Donok (Ν. 
Benkoelen, Sumatra), die de plant uit een naburig 
bosch (te Redjang Lëbóng) had overgebracht in 
zijn tuin, waar zij werd opgemerkt door Cecil J. 
Brooks (zie brooksiänus), die materiaal ervan zond 
aan den Buitenzorgschen varenspecialist, C.R.W. 
K. van Alderwerelt van Rosenburgh (zie alder-
wereltiänus). 

Brownlówia ROXB., - in 1819 genoemd naar de toen 
reeds overleden Lady Brownlow, dochter eener leer
linge (Lady Amelia Hume; zie Humëa) van den 
beroemden Eng. plantkundige J. E. Smith (zie 
Smithia). „Door haar ontijdigen dood verloren 
,,de bot. wetenschappen een harer beste en mach-
,,tigste beschermsters". 

Brucea j . F . MILL., - genoemd naar James Bruce 
(1730, Kinnaird, O-Schotland, ± 563Д0 N.B.; 
1794, Kinnaird), van 1762-65 consul te Algiers. Na 
het kustgebied der Middellandsche Zee bereisd te 
hebben bezocht hij in 1767 de ruïnen van Palmyra 
(Ν.O. van Damaskus) en Baälbek (Ν. van Damas
kus), waarvan hij teekeningen maakte, welke hij 
naar Engeland zond. In 1768 bereisde hij Egypte 
en vertrok vandaar naar Abyssinië, waar hij eenige 
jaren bleef, de bronnen van den Blauwen Nijl (door 
hem verkeerdelijk voor die der hoofdrivier gehou
den) bezocht en een Aethiopisch handschrift ont
dekte van het boek Henoch [een der belangrijkste 
apocryphe boeken der Heilige Schrift, waarin de 
reizen van Henoch („dien beroemden Out-vader, 
„dien Godt levendigh ten hemel opnam"; zie Gene
sis V, 24) na zijn opneming in den hemel en de hem 
gedane openbaringen geschilderd worden], de eeni
ge taal, waarin het geheele boek is bewaard ge
bleven. In 1773 keerde hij met het kostbare ma
nuscript naar Schotland terug, waar hij een be
schrijving zijner reizen uitgaf. Hij verwekte groot 
misnoegen door in die beschrijving te verhalen, hoe 
de Abyssiniërs het vleesch, dat zij aten, uit levende 
runderen sneden, waarna zij de wonde weer lieten 
dichtgroeien. 

Bruckenthâ l ia RCHB., - genoemd naar. 
1. Samuel, vrij heer Von Bru(c)kenthal (1721, Lesch-
kirch, O.N.O. van Hermannstadt, Zevenburgen; 

1803, Hermannstadt), van 1777-83 gouverneur 
van Zevenburgen, stichter van het Bruckenthal-
sche museum (bibliotheek, munten, mineralen, 
schilderijen) te Hermannstadt, kinderloos overle
den, en tevens naar: 
2. Michael, vrijheer Von Bru(c)kenthal, die den 
Zevenburgschen plantkundige J. Chr. G. Baumgar
ten, welke de plant het eerst naar de Von Brucken-
thal's noemde (Menziesïa bruckenthalïi Baumg.), 
steun had verleend bij de uitgave van diens flora 
van Transsilvanië (1816). 

bruckentha l ï i , - 2e nv. van Bruckenthalïus, Latini
zeering van Von Bruckenthal: van Von Brücken-
thal, genoemd naar Von Bruckenthal.-Menziesïa 
- Baumg. = Erica - Spreng. ) is genoemd naar Sa
muel en Michael von Bruckenthal (zie Brucken
thâlia). 

r B r u g m â n s i a BL., - genoemd naar 5. J. Brugmans 
I B r u g m â n s i a PERS., - (1763, Franeker; 1819, 

Leiden), sinds 1785 hoogleeraar te Leiden, eerst 
in de plantkunde, later ook in de dier- en schei
kunde, vooral verdienstelijk door zijn organisatie 
van den militairen geneeskundigen dienst onder Lo-
dewijk Napoleon en doordat hij, na de inlijving van 
het koninkrijk Holland bij Frankrijk (1810), van 
Napoleon het behoud der Leidsche universiteit 
verkreeg. 

B rugu ié r a LMK, - genoemd naar J. G. Bruguières 
(1750, Montpellier; 1798, Ancona), die in 1773 
deelnam aan den mislukten tocht van Kerguelen 
Tremarec naar de Zuidzee en van 1794-98 te zamen 
met G. A. Olivier (zie oliviëri) den Oriënt tot 
Perzië bereisde en op de terugreis overleed. Voor 
de Encyclopédie Méthodique van Lamarck (zie 
lamarckiänus), den auteur van het gesl., bewerkte 
hij twee deelen, de wormen behandelende. 

B r u i n s m e a KDS, - foutief voor Bruinsmia. 
B r u i n s m i a BOERL. et KDS, - in 1893 genoemd naar 

A. E. J. Bruinsma (L852, Leeuwarden; χ ), in 
1876 benoemd tot aspirant-houtvester bij het 
Boschwezen in Ned. Indië, in 1878 tot houtvester, 
in 1897 tot inspecteur, in 1900 tot Hoofdinspecteur, 
Chef van den Dienst, in 1907 gepensionneerd. Hij 
steunde den houtvester S. H. Koorders (zie koor-
dersi) krachtig bij diens floristisch onderzoek der 
Jav. bosschen en ijverde voor een intensief bosch-
beheer. 

brumàlis.is.e, — van Lat. bruma [samentrekking van 
brevissïma (dies), kortste dag], winterzonnestil-
stand (soms 21, soms 22 December): omstreeks 
den kortsten dag bloeiend, bij uitbreiding: laat in 
het jaar bloeiend. 

b r u n e a , - zie brunnëus. 
Bruné l la L., - oude plantennaam, reeds in 1554 door 

Dodoens voor dit gesl. gebezigd, waarschijnlijk een 
Latinizeering van den ouden Ned. volksnaam der 
plant Bruynelle, welke zinspeelt op de bruine kleur 
van de schutbladen en van den kelk. Anderen lei
den den naam af van het Duitsche Bräune, keel
ontsteking, als middel waartegen de plant (signa
tuurleer) werd aangewend. 

brunel lofdes , - van Brunélla, plantengesl. (Labiä-
tae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Brunella-achtig. 

brunews.a.wm, - zie brunnëus. 
Brunfels ia L., - genoemd naar O. Brunfels (1489, 

Mainz; 1534, Bern), die te Mainz studeerde in de 
theologie, later in een Karthuizerklooster ging, 
daarna den Hervormden godsdienst omhelsde en 
Luthersch predikant te Straatsburg werd, eindelijk 
arts te Bern, schrijver van eenige bot. werken, 
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door Linnaeus (zie Linnaea) gerekend onder de 
„vaders" der plantkunde. 

brunfelsiaeflórtts,a,M>«, - zie krunfelsiiflörus. 
brunfélsi i , - 2e nv. van Brunfelstus, Latinizeering 

van Brunfels: van Brunfels, gevonden door Brun-
fels, genoemd naar Brunfels. - Asplenïum ruta 
murarïa L. var. - Heufler is genoemd naar O. 
Brunfels, die deze plant het eerst beschreven heeft, 
en voor wien men zie onder Brunfelsïa. 

brunfelsiiilórws,a,u/*?, - van Brunfelsïa, planten-
gesl. (Solanacëae); Lat. flos {flöris), bloem: met 
bloemen als die eener Brunfelsïa. 

B run i a L., - afkorting [zie Linnaeus, Critica Bota
nica (1737), pp. 88 en 77] van Eriocephälos Bru-
niâdes, naam door Plukenet (zie plukenëti) aan een 
plant (tegenwoordig Erica bruniâdes L.) geschon
ken ter eere van den Eng. scheepsarts Alexander 
Brown (bloeitijd 1692-98), die reizen had gemaakt 
naar Eng. Indië en Kaap de Goede Hoop en de 
plant voor Plukenet uit Z.-Afrika had medege
bracht. - In zijn Philosophïa Botanica (1753), p. 
173, verklaart Linnaeus, dat hij het gesl. genoemd 
heeft naar een „peregrinätor orientis", een reiziger 
naar het oosten, waarmede hij wel denzelfden 
Alexander Brown bedoeld zal hebben, die immers 
in het oosten (Eng. Indië) is geweest. Ik kan mij 
niet aansluiten bij hen, die meenen, dat Linnaeus 
den Ned. schilder Cornells de Bruyn (1662, 'sGra-
venhage; 1726 of 27, buitenplaats Zijdebalen bij U-
trecht) bedoeld hebben zou, die in 1701 een reis 
aanving door Rusland, Perzië, Voor-Indië en Cey
lon naar Java, waar hij geruimen tijd verblijf hield 
en o.a. de portretten schilderde der gouverneurs-
generaal Willem van Outshoorn (1691-1704) en Jo-
han van Hoorn (1704-09). In 1708 was hij te 
'sGravenhage terug; later vestigde hij zich te Am
sterdam. Van zijn reis gaf hij een rijk geïllustreerde 
beschrijving uit. Waarom zou Linnaeus een Kaap-
sche plant genoemd hebben naar iemand, die nim
mer aan de Kaap is geweest en zich nooit met plan
ten heeft bezig gehouden? Boehmer (zie Pritzel, 
Thesaurus Literatürae Botanïcae, Editio II, in voce 
Bruin) verklaarde van hem: ,,Pictor erat et ignä-
,,rus homo ejusque scripta in historia naturali non 
„multum usu habent " [hij was een schilder, on-
bedreven (in plantkunde) ; zijn geschriften hebben 
geringe waarde op natuurhistorisch gebiedj. 

Bruniéceae , - plantenfam. als type waarvan het 
Brunia geldt. 

brunlaefóliu5,a,Mm, - zie bruniifolius. 
bruniifóliM5,a,um, - van Brunia, plantengesl. (Bru-

niacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Brunia. 

b runnea , - zie brunnëus. 
brunneifólius,a,um,- van Nieuwlat. brunnëus, bruin; 

Lat. folium, blad: bruinbladig. 
brunneinérvius,а,ыж, - van Nieuwlat. brunnëus, 

bruin; nervus, nerf: bruinnervig. 
brunnéolus,a,um, - verkleinw. van Nieuwlat. brun

nëus, bruin: bruinachtig. 
brunneovillósus,a,um, - van Nieuwlat. brunnëus, 

bruin; villösus, met lange, zachte haren bezet: be
zet met lange, zachte, bruine haren. 

B r u n n é r a STEVEN, - genoemd naar S. Brunner 
(1790, Bern; 1844, Bern), plantkundige, die o.a. 
Ligurië, Elba, Sicilië, Malta, de Krim en Senegam-
bië bereisde en publicaties over zijn reizen uitgaf. 

b runnéscens , - van Nieuwlat. brunnescëre (van 
Nieuwlat. brunnëus, bruin), bruin worden: bruin
achtig. 

brunnens,a,um, - (Nieuwlat.) bruin. 

brunonianus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Bruno, d.i. in gelatinizeerden vorm 
R. Brown (zie browniänus 1). 

b runón l s , - 2e nv. van Bruno, Latinizeering van 
Brown: van Brown.'gevonden door Brown, genoemd 
naar Brown. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar R. Brown (zie browniänus 1). 

Brunsv ig ia HEIST., - door Lorenz Heister, hoog
leeraar te Helmstedt, in 1753 genoemd naar zijn 
vorst Karel (1713-80), van 1735-80 hertog van 
Brunswijk. 

bruteliantts,a,um (Cyrtandra - Kds), - genoemd 
naar J. J. Brutel de la Rivière (f 1903), van 1892-
94 en van 1896 tot aan zijn dood commies-biblio
thecaris van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. 

b ruyn i i , - 2e nv. van Bruynius, Latinizeering van 
De Bruyn: van De Bruyn, gevonden door De 
Bruyn, genoemd naar De Bruyn. - Elytranthe -
Krause; — Jambösa — Diels en Saurauja mambe-
räma Diels var. - Diels zijn genoemd naar haar 
ontdekker, W. K. H, Feuilletau de Bruyn (1886, Pa-
lembang, Sumatra; χ ), in 1907 benoemd tot 2den 
luitenant der infanterie bij het Nederiandschind. 
leger, in 1925 gepensionneerd als kolonel, sinds 
1931 op non-activiteit en lid van denVolksraad van 
Ned. Indië, in 1921 te Lausanne gepromoveerd tot 
docteur-ès-sciences, van 1910-16 lid van explora
tie- en excursie-detachementen in Z.-, Z.W.- en 
N.-Nieuw-Guinea en de Schouten-eilanden, schrij
ver van geol. en ethnol. publicaties. 

B r y â n t h u s s.G.GMEL., — van Gr. bruon, mos; anthos, 
bloem: tusschen mos groeiende bloemplant. 

Bryan t i a GAUD., - in 1843 genoemd naar Bryant, om
trent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), de au
teur van het gesl., geenerlei mededeeling doet. 

B r y ó b i u m LiNDL., - van Gr. bruon, mos; bïón (van 
bïoun, leven, ww.), levende: in moskussens levende 
orchidee. 

b ryoides , - van Gr. bruon, mos; ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: mosachtig. 

Bryonia L., - van Gr. bruein, weelderig uitbotten. 
De naam zinspeelt op de talrijke snel groeiende 
stengels, welke in het voorjaar uit den wortelstok 
der Europ. soorten (Br. alba L.; - Br. dioica L.) 
ontspruiten. 

bryoniaefólitts,a.um, — zie bryoniifolius. 
bryoniifólius,a,um, - van Bryonia, plantengesl. (Cu-

curbitacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Bryonia. 

fbryonioides, - van Bryonia, plantengesl. (Cucurbi-
Ib ryono ides , - tacëae); ides (Gr. eidês), uit

gang, welke gelijkenis uitdrukt: Bryonïa-achtig. 
Bryonóps i s ARN., - van Bryonia, plantengesl. (Cu-

curbitacëae) ; Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Bryonia gelijkend gesl. 

bryóphilws.a.Mm, - van Gr. bruon, mos; philein, be
minnen: mos beminnend, dwz. tusschen mos 
groeiend. 

bryophyl la , - zie bryophyllus. 
Bryophy l lum SAL., - van Gr. bruein, weelderig uit

botten; phullon, blad: plant met weelderig uitbot
tende, dwz. nieuwe planten voortbrengende bla
deren. 

bryophyilus.a.um, — van Gr. bruon, mos; phullon, 
blad: met mosachtige bladeren. 

b r y ó p t e r i s , - van Gr. bruein, weelderig uitbotten; 
ptëris, varen: uitbottende varen, vivipare varen. 

brysiànus,a,um (Cattleya - Lern.), - genoemd naar 
Brys, plantenverzamelaar, van wien mij overigens 
niets bekend is. 

bubalinws.a.Mm, - van Lat. bubälus, buffel, karbouw: 
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op een of andere wijze tot buffels (karbouwen) 
in betrekking staand. - De Minangkabauwsche 
volksnaam van Inga - Jack (Pithecolobïum -
Bth.) is boea kabau, karbouwenvrucht. Jack (zie 
Jackia) heeft dien naam in het Lat. willen weder
geven. 

Bubb ia v. TiEGH., - afleiding en beteekenis onbe
kend. Van Tieghem, de auteur van het gesl. 
[Journal de Botanique XIV (1900), 278], verklaart 
den naam niet. 

buccinâtws,a,wm, - zie bucinätus. 
B u c e p h a l à n d r a SCHOTT, - van Gr. boukephälos (van 

bous, rund; kephalê, kop), runderkop; anêr (andros), 
man: plant met op een runderkop gelijkende mann, 
organen. De helmknoppen dragen twee hoornvor-
mige uitsteeksels. 

bucephalóphor«s,a,um, - van Gr. boukephälos (van 
bous, rund; kephalê, kop), runderkop; pherein, dra
gen: iets dragend, dat aan een runderkop doet 
denken. 

/ B u c e r a s P.BR., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
I b u c e r a s , - plantennaam boukëras (van bous, 

rund; këras, hoorn), runderhoorn. - De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchten. 

buchananeanws,a,Mw (Clerodendron squamätum 
Vahl var. - ) , - genoemd naar Francis Hamilton, 
geboren Buchanan (1762, Branziet, Callander, 
Perth, Midden-Schotland; 1829, Leny bij Callan
der), van 1794-1805 geneesheer in dienst der Eng. 
Ο.Ι.Compagnie, van 1806-14 werkzaam als op-
nemer (surveyor), van 1814-15 directeur van den 
bot. tuin van Calcutta, die in Eng. Indië (o.a. in 
Nepal) vele planten verzamelde en een groot aan
tal teekeningen deed vervaardigen, schrijver o.a. 
van een commentaar op den Hortus Malabarïcus 
van Van Rheede (zie rheedêi). 

buchanân i , - 2e nv. van Buchanänus, Latinizeering 
van Buchanan : van Buchanan, gevonden door Bu
chanan, genoemd naar Buchanan: 
1. (Clerodendron - Walp.), - genoemd naar Fran
cis Buchanan-Hamilton (zie buchananeänus). 
2. (Aglaomorpha - Copel.), - genoemd naar Bucha
nan te Gewa gewa (Nieuw-Guinea), gastheer van 
den vinder der plant, Copland King (zie kingii 2). 
3. (Acaena - Hook.f.), - genoemd naar John Bu
chanan (?, ?; 1898, in Nieuw-Zeeland), sedert 1859 
in Nieuw-Zeeland werkzaam, assistent van Hector 
(zie hectöri). Hij verzamelde vele planten, waar
onder de naar hem genoemde, en schreef een publi
catie over de grassen van Nieuw-Zeeland. 

Buchanân ia SPRENG., - genoemd naar Fr. Bucha
nan-Hamilton (zie buchananeänus), die in 1802 de 
eerstbekende soort van het gesl. ontdekt en in den 
bot. tuin van Calcutta overgebracht had. 

buchanan i i , - 2e nv. van Buchanantus, Latinizee
ring van Buchanan : van Buchanan, gevonden door 
Buchanan, genoemd naar Buchanan. - Cleroden
dron - Herb. Roxb. ex Wall, is genoemd naar Fran
cis Buchanan-Hamilton (zie buchananeänus). 

buchâricM5,a,Mtn, - afkomstig van Buchara (Boe-
khara), gewest in Azië, N. van Afghanistan, met 
gelijknamige hoofdplaats, bijna 40° N.B., bijna 
65° O.L., of daar het eerst gevonden. 

Buchné ra L., - genoemd naar J. G. Büchner (1695, 
Erfurt; 1749, Greiz), schrijver van enkele bot. pu
blicaties. 

Buchólzia MART., - genoemd naar Chr. Fr. Bucholz 
(1770, Eisleben; 1818, Erfurt), apotheker en sinds 
1810 hoogleeraar in de scheikunde te Erfurt, schrij
ver van vele scheik. publicaties. 

Buchósia VELL., - genoemd naar P. J. Buchoz (1731, 

Metz; 1807, Parijs), medicus-botanicus, schrijver 
van vele bot. publicaties. 

Bucida L., - willekeurige vervorming van den naam 
Bucëras. 

bucinätus,a,«w, - van Lat. bucïna (van bos, rund; 
canëre, muziek maken), hoorn (muziekinstrument) 
der veehoeders, bij uitbreiding jachthoorn, signaal-
hoorn: op een hoorn gelijkend, op een trompet 
gelijkend. Rumphius (Herbarium Amboinense V, 
142) zegt van zijn Folïum buccinätum [Heliconïa 
buc(c)inäta Roxb.]: ,,het jonge blad, nog onge
o p e n d , gelijkt wel een Trompette." 

Bucklândia R.BR., - genoemd naar W. Buckland 
(1784, Axminster; 1856, Clapham, Londen), gees
telijke, schrijver van geol. publicaties. 

buddinghi , - 2e nv. van Buddinghus, Latinizeering 
van Buddingh: van Buddingh, gevonden door Bud-
dingh, genoemd naar Buddingh. Salacïa - Scheff. 
werd in 1870 genoemd „ter eere van den onver-
,,moeiden Buddingh, die door het zenden eener 
„groote menige planten van Banka naar den bot. 
, ,tuin" (van Buitenzorg) „zich zeer verdienstelijk 
„heeft gemaakt voor de bot. wetenschap " Bud
dingh was in de vijftiger en zestiger jaren der 19de 
eeuw werkzaam bij de tinwinning op Bangka. Meer 
is mij van hem niet bekend. 

buddleâceMs,a,wm, - op een Buddleia ge4jkend. 
Buddlé ia L., - genoemd naar A. Buddle (±1660, 

Deeping St. James, O. van Leicester; 1715, Gray's 
Inn), geestelijke, verzamelaar van mossen en an
dere planten. 

buddleiflóru5,a,um, - van Buddleia, plantengesl. 
(Loganiacëae) ; Lat. flos (flöris), bloem: met bloe
men als die eener Buddleia. 

buddleifólius,a,ttm, - van Buddleia, plantengesl. 
(Loganiacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Buddleia. 

buddleioides , - van Buddleia, plantengesl. (Loga
niacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Buddleia-achtig. 

Buddléja , - zie Buddleia. 
buddleoides , - zie buddleioides. 
budleioides , -
b u d r u n g a , - Voorind. plantennaam. 
Buechnéra L., - genoemd naar J. G. Büchner 

(1695, Erfurt, 1749, Greiz), schrijver van enkele 
bot. publicaties. 

buennemeyér i , - 2e nv. van Buennemeyêrus, Lati
nizeering van Bünnemeyer: van Bünnemeyer, ge
vonden door Bünnemeyer, genoemd naar Bünne
meyer. - Coelogyne - J .J .S. en Cyathëa - V.A.v.R. 
zijn genoemd naar H. A. B. Bünnemeyer (1890, 
Amsterdam; χ ), van 1916-24 inzamelaar van het 
Herbarium en Museum voor Systematische Bota
nie te Buitenzorg, in welke kwaliteit hij Java, Su
matra en Celebes bereisde en daar zeer vele planten 
verzamelde. In 1928 werd hij op verzoek eervol 
uit 's Lands dienst ontslagen. 

buergersianus,a,ttm (Cyrtandra - Schltr), - genoemd 
naar Th. J. Burgers (1881, Plittersdorf a/d Rijn, 
bij Rastadt; x ) in 1911 privaatdocent voor hy
giëne te Koningsbergen, in 1921 benoemd tot hoog
leeraar voor hygiëne te Düsseldorf, in 1926 in ge
lijke betrekking te Koningsbergen. In 1912-13 nam 
hij als arts deel aan een expeditie langs de Keizerin 
Augusta-rivier ( = Sepik, in Kaiser Wilhelmsland, 
uitmondend aan de N.kust op ± 144y2° O.L.). Van 
zijn hand verschenen talrijke artikelen in medische 
tijdschriften. 

Bue t tné r i a LOEFL., - genoemd naar D. S. A. Büttner 
(1724, Chemnitz; 1768, Göttingen), hoogleeraar in 
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de genees- en plantkunde, eerst te Berlijn, later te 
Göttingen, die een lijst samenstelde der planten, 
welke dooz Cuno (zie Cunonta) waren vermeld in 
de ode op diens tuin. 

bufalinus,a,um, - van Lat. bufälus, buffel, karbouw: 
op eenigerlei wijze tot buffels of karbouwen in be
trekking staand г buffel-. 

bufónius.a.um, - van Lat. bufo [bufönis), pad (de): 
op eenigerlei wijze to t een padde in betrekking 
staand; evenals een padde op vochtig terrein le
vend; padde-. 

{Buginvil lâéa сомм., - zie Bougainvillëa. 
Buginvil lea j . F . GMEL., -
Buginvil l ia BLANCO, -
buissoniânus.a.um (Phalaenopsis - Rchb.f.), - in 

1888 genoemd naar graaf Du Buisson, kweeker van 
en schrijver over orchideeën, van wien mij overi
gens niets bekend is. 

bukâyun , - Engelschind, plantennaam. 
bu la i , - afkorting van den Philipp, plantennaam bu-

lailana. 
/bulb i fer , bulbifera , b u l b i i e r u m , - van Lat. bulbus, 
Ibulbiferus.a.um, - bol; ferre, dragen: (op een 

ongewone plaats) bollen (of knollen) dragend (aan 
de stengels, op de bladeren of aandebloeiwijzeb.v.). 

/bulbi l l i fer , bulbil l i fera, bulbi l l i ferum, - v a n Lat. 
Ibulbilliferus,a.utn, - bulbillus (verkleinw. van 

bulbus, bol, knol), bolletje, knolletje, (alsbot. term) 
broedknol; ferre, dragen: broedknollen dragend. 

Bulbine wiLLD., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam bolbïnê (van bolbos, bol), waarmede 
een bolgewas werd aangeduid. 

Bulbinél la ктн, - van Bulbine, plantengesl. (Lilia-
cëae); verkleiningsuitgang ella: op een Bulbïne ge
lijkende, kleinbloemige plant. 

b u l b o c â s t a n u m , - van Lat. bulbus, bol, knol; Gr. 
kastänon, kastanje: plant met knolvormigen, op 
een kastanje gelijkenden wortelstok. 

rBu lbocód ium L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
Ibu lbocód ium, - plantennaam boulboukôdïon. 
bulbophyl l i , - 2e nv. van Bulbophyllum, planten

gesl. (Orchidacëae): van (de gedaante van) een 
Bulbophyllum, op een Bulbophyllum gelijkend, 
Bulbophyllum-achtig. 

bulbophyl lo ides , - van Bulbophyllum, plantengesl. 
(Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Bulbophyllum-achtig. 

Bu lbophy l lum тнои., - van Lat. bulbus, bol; Gr. 
phullon, blad. De bladeren zitten op den top van 
een schijnknol. 

bulbósa , - zie bulbösus. 
bulbóso-stolónifer , bulbóso-stolonifera, bul-

bóso-s toloniferum, - van Lat. bulbösus, bol-
bulbóso-stoloniferws,a,ttw, - dragend, knol-

dragend; stoloniflr{us), uitloopers voortbrengend: 
bollen (knollen) en uitloopers voortbrengend. 

B u l b o s p é r m u m BL., - van Lat. bulbus, bol, knol; 
sperma, zaad: plant met nagenoeg bolvormige za
den. 

Bulbostyl is ктн, - van Lat. bulbus, bol, knol; stylus, 
stijl. Aan den voet van den stijl bevindt zich een 
bolvormige verdikking. 

bulbösus,a,urn, - van Lat. bulbus, bol, knol: een of 
meer bollen of knollen bezittend. 

bu lbo th r ix , - van Lat. bulbus, bol; Gr. thrix, haar: 
met (aan den voet) bolvormig verdikte haren. 

bulgârlcws,a,um, - van Nieuwlat. Bulgaria, Bulga
rije: Bulgaarsch. 

bul lâ ta , - zie bullätus. 
bullnto-rugÓ8M5,a,um, - van Lat. bullätus, gebob

beld; rugösus, gerimpeld: gebobbeld-gerimpeld. 

bungeanus 

bullätus,a,uw, - van Lat. bulla, bobbel: gebobbeld, 
opgebold. 

bullenlànu5,a,um (Cypripedïum - Rchb.f. = Paphi-
opedïlum-Pfitz.) , - genoemd naar Robert Bullen 
(1834, Lathom Park, Ormskirkbij Liverpool; 1892, 
Glasgow), in het tuinbouwbedrijf opgeleid eerst 
door zijn vader, later op het landgoed van den graaf 
van Derby te Knowsley (bij Liverpool), waar hij 
studie maakte van exotische orchideeën en andere 
kasplanten, vervolgens als tuinman werkzaam op 
verschillende plaatsen, o.a. in de kweekerij van 
Rollison (zie rollisonïi), bij Turner (zie turnëri) en 
laatstelijk bij James Veitch (zie Veitchia), van 
1868-92 hortulanus van den bot. tuin van Glasgow, 
dien hij tot grooten bloei bracht. 

bulleyanus.a.um ( I r i s - Dykes; - P r i m u l a - G . Forr.), 
- genoemd naar A. K. Bulley, zeer gefortuneerd 
koopman te Neston bij Liverpool, die de eerste 
reizen van G. Forrest (zie forrestïi), den vinder der 
naar hem genoemde planten, bekostigde. - Bulley 
dreef als liefhebberij een kleine kweekerij, waaraan 
hij met een niet in het Ned. te vertalen woord
speling den naam schonk van Bees Ltd [the busy 
Bulley's = the Busy B's, = the busy bees, de nij
vere bijenj. Naar dezen firmanaam zijn een aantal 
planten beesiänus genoemd. 

fbullifer, bullifera, bu l l i fe rum, - van Lat. bulla, 
Ibulliferws,a.um, - bobbel; ferre, dragen: bob

bels dragend, gebobbeld. 
bullósus,a,um, - van Lat. bulla, bobbel: vol bobbels, 

sterk opgebold. 
bullulâtU5,a,wn, - van Lat. bullüla (verkleinw. van 

bulla, bobbel), bobbeltje: van bobbeltjes voorzien. 
buluénszs,ts,e, - afkomstig van Bulu (in Kaiser Wil

helmsland) of daar het eerst gevonden. 
Bulwér ia F. v. M., - genoemd naar Sir Edward G. 

Bulwer Lytton (1803, Londen; 1873, Torquay), be
roemd romanschrijver, van 1858-59 Eng. Staats
secretaris van Koloniën, in welke functie hij aan 
Ferdinand von Müller (zie ferdinandi muellêri), den 
auteur van het gesl., vergunning schonk diens 
aanteekeningen op bot.-systematisch gebied te pu-
bliceeren. 

bu lwér i i , - 2e nv. van Bulwerïus, Latinizeering van 
Bulwer: van Bulwer, genoemd naar Bulwer. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Sir Ed
ward G. Bulwer Lytton (zie Bulwéria). 

r B u m à l d a THUNB., - het geslacht is genoemd naar 
i b u m ä l d a , - Jo Antonius Bumaldus, fantasie

naam, door metathesis (.waarbij u en v, i en j voor 
dezelfde letter gelden,) gevormd uit Ovidius Mon-
talbäni, Latinizeering van Ovidio Montalbani (1601, 
Bologna; 1671, Bologna), hoogleeraar aan de uni
versiteit te Bologna, schrijver van bot. werken. Als 
soortnaam gebezigd voor een Staphylêa, welke 
vroeger tot het gesl. Bumalda gerekend werd. -
Waarom Spiraea - Hort. dien soortnaam ontvan
gen heeft, is mij onbekend. 

bungeant*5,a,u*K (Polygonum - Turcz.), - genoemd 
naar den ontdekker der plant, A. von Bunge (1803, 
Kiew; 1890, in Estland), medicus-plantkundige, 
die in 1826/27 met Ledebour (zie Ledebouria) het 
Altai-gebergte bereisde, in 1830/31 vele planten 
in China verzamelde, in 1832 wederom het Altai-
gebergte doorvorschte en in 1833 benoemd werd 
tot hoogleeraar in de plantkunde te Kazan, in wel
ke functie hij de steppen in de omgeving van Astra
kan doorzocht. - In 1836 werd hij benoemd tot op
volger van Ledebour als hoogleeraar in de plant
kunde en directeur van den bot. tuin te Dorpat, 
welke betrekking hij tot aan zijn pensionneering in 
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1867 vervulde. - Hij schreef verscheidene bot. pu
blicaties. 

bungei , - 2e nv. van Bungëus, Latinizeering van 
Bunge: van Bunge, gevonden door Bunge, ge
noemd naar Bunge. - Eremûrus - Baker is genoemd 
naar den ontdekker der plant, A. von Bunge (zie 
bungeänus). 

bunggang , - Soend. plantennaam (boenggang). 
Bunias L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. naam 

bounïas, waarmede een plant met langwerpigen, 
knolvormigen wortel werd aangeduid. Ook het te
genwoordige gesl. Bunïas heeft een dikken hoofd-
wortel. 

B u n i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam bounïon. Dit woord is verwant aan Gr. 
bounïas, naam eener plant met langwerpigen, knol
vormigen wortel, en zinspeelt op den knolvormigen 
wortelstok der Bunïum-soorten. 

bun ius , - Latinizeering van den Mal. plantennaam 
boent. 

B u p h t h â l m u m L., - Latinizeering van den ouden 
Gr. plantennaam bouphthalmon (van bous, rund, os; 
ophthalmos, oog), runderoog, ossenoog. De naam 
zinspeelt op de groote bloemhoofd i es. 

bupleurifólius.a.wm, - van Bupleurum, plantengesl. 
(Umbellifërae); Lat. folïutn, blad: met bladeren 
als die van een Bupleurum. 

B u p l e u r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam boupleuron (van bous, rund; pleuron, 
ribbe), runderribbe. De naam zinspeelt op den 
bladvorm van een aantal soorten van het gesl. 

bu raho l , - Soend. plantennaam (boerahol). 
Burb idgea ноок .1 , - genoemd naar Fr. W. Th. Bur-

bidge (1847, Wymeswold, Leicestersh.; 1905, Dub
lin), eerst tuinman van den bot. tuin te Kew, later 
plantenverzamelaar in dienst der kweekersfirma 
Veitch & Sons (zie Veitchïa), in welke kwaliteit hij 
in 1877/78 Z.-Malakka, Singapore, Borneo en den 
Soeloe-Archipel bereisde en vele planten, waaron
der Nepenthes bicalcaräta Hook.f. en Nepenthes 
rajah Hook.f., naar Engeland overzond, van 1879 
tot aan zijn dood hortulanus van den bot. tuin van 
Trinity-College te Dublin, goed teekenaar, kenner 
van Liliacëae en Amaryllidacëae, schrijver van een 
reisverhaal (The Gardens of the Sun, 1880) en van 
een verhandeling over het gesl. Narcissus. 

bu rb idgeae , - 2e nv. van Burbidgea, Latinizeering 
(vr. vorm) van Burbidge: van mevr. (mej.) Bur
bidge, genoemd naar mevr. (mej.) Burbidge. - Ne
penthes - Burb. werd door den ontdekker, Fr.W. 
Th. Burbidge (zie Burbidgea), genoemd naar zijn 
echtgenoote, Mary Burbidge, geboren Wade (f 1905), 
met wie hij in 1876 was gehuwd. 

burb idge i , - 2e nv. van Burbidgëus, Latinizeering 
van Burbidge: van Burbidge, gevonden door Bur
bidge, genoemd naar Burbidge. - Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar Fr*W. 
Th. Burbidge (zie Burbidgea). 

b u r c h ä r d i , - 2e nv. van Burchardus, Latinizeering 
van Burchard: van Burchard, gevonden door Bur-
chard, genoemd naar Burchard. - Diplazïum - Ro-
senst. is genoemd naar haar ontdekker, W. F. G. 
Burchard (?, ?; 1933, Onderneming Aër Molek in 
Indragiri, Sumatra; begraven te Singapore), die, 
na eerst bij een handelsfirma in Deli werkzaam te 
zijn geweest, zich omstreeks 1900 in het gewest 
Indragiri vestigde en daar voor rekening eener cul-
tuurmaatschappij de onderneming Soengei Lala(h) 
opende. Aanvankelijk kweekte hij, met weinig suc
ces echter, gambir en koffie; later ging hij over tot 
Hevea, waarvan hij zaden verwierf van den bot. 

tuin van Singapore in ruil voor orchideeën; zoo
doende werd hij een van pioniers der rubbercul-
tuur op Sumatra; een aantal der door hem geplante 
boomen is thans (1934) nog in productie. - In 1912 
opende hij voor eigen rekening de onderneming 
Tjenako in Indragiri, waar hij koffie, klappers, pe
per en coca kweekte, wederom zonder succes en 
waarbij hij zijn spaarpenningen inschoot. Daarna 
was hij een tijd lang te Rengat (Indragiri) werk
zaam als scheepsagent voor cultuurmaatschappijen. 
De laatste, vrij wel in armoede doorgebrachte, jaren 
van zijn leven woonde hij op de onderneming Aër 
Molek, welke hem een stukje grond had afgestaan, 
waarop hij peper kweekte. Hij stond bij iedereen in 
hooge achting en had vele vrienden; hij was te fier 
om van dezen de vaak aangeboden hulp aantene-
men. - Hij stelde veel belang in den plantengroei 
zijner omgeving en stond in 1901 F. R. Rudolf 
Schlechter (zie rudolphi) met raad en daad bij, toen 
deze bij Soengei Lala(h) planten verzamelde, tot 
dank waarvoor Schlechter de soort Sarcochïlus bur-
chardiänus naar hem noemde. 

burchardiânus,a,wm (Sarcochïlus - Schltr), - ge
noemd naar W. Burchard (zie burchärdi). 

Burckél la PIERRE, - genoemd naar W. Burck (184:8, 
Monnikendam; 1910, Leiden), plantkundige, in 
1881 benoemd tot onderdirecteur van 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, in 1893 tot wetensch. 
adviseur voor de gouvernements-koffiecultuur, in 
1902 gepensionneerd, schrijver van publicaties op 
plantensystematisch en biologisch gebied. Hij 
schreef o.a. monographieën der Dipterocarpacëae 
en Sapotacëae van Ned. Indië, voorts verscheidene 
verhandelingen over bloembiologie. 

burckiànws,a,wm (Calamus - Весе; - Cryptocarya -
Warb.; - Illîpe - Kds = Madhûca - H. J. Lam), -
genoemd naar W. Burck (zie Burckélla). 

burck l i , - 2e nv. van Burckïus, Latinizeering van 
Burck: van Burck, genoemd naar Burck. Pala-
quïum - H. J. Lam en Trevesïa - Boerl. zijn ge
noemd naar W. Burck (zie Burckélla). 

Bureavél la PIERRE, - genoemd naar E. Bureau 
(1830, Nantes; 1918, Parijs), oorspronkelijk medi
cus, sinds 1874 hoogleeraar in de plantkunde te 
Parijs, medeoprichter der Société Botanique de 
France, schrijver van vele bot. en palaeobot. pu
blicaties, o.a. over Loganiacëae, Bignoniacëae en 
Moracëae. 

bureâv i i , - 2e nv. van Bureavïus, Latinizeering van 
Bureau: van Bureau, genoemd naar Bureau. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar E. Bu
reau (zie Bureavella). 

burfordiénsis,ï's,£ (Bulbophyllum - Hort.), - ge
kweekt te Burford (bij Dorking, Z.W. van Londen) 
in de kassen van Sir Trevor Lawrence (zie lawren-
ceänus). 

burgersd i jk i i , - 2e nv. van Burgersdijkius, Latini
zeering van Burgersdij k: van Burgersdij k.genoemd 
naar Burgersdij k. - Viola - Oudem. is genoemd 
naar L. A. J. Burgersdijk (1828, Alien a/d Rijn; 
1900, Apeldoorn), natuurhistoricus en letterkun
dige, bewerker der Violacëae van Ned. Indië, doch 
meer bekend door zijn uitnemende vertalingen der 
werken van Shakespeare, Aischülos en Sophokles. 

bu rke i , - 2e nv. van Burkëus, Latinizeering van Bur
ke: van Burke, gevonden door Burke, genoemd naar 
Burke: - Selaginella - Hier. is genoemd naar D. 
Burke (1854, in Kent; 1897, Amboina), planten
verzamelaar in dienst der kweekersfirma Veitch 
& Sons (zie Veitchïa), die voor de firma Columbia, 
Guiana, Burma, Borneo, de Philippijnen, Ambon 
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en Nieuw-Guinea bereisde. De naar hem genoemde 
Selaginella-soort had hij in 1897 in Z.O.-Nieuw-
Guinea ontdekt. 

Burkillia RIDL., - genoemd naar I. H. Burkill (1870, 
Leeds; X ), eerst verbonden aan den bot. tuin van 
Calcutta, van 1912-25 directeur van dien van Sin
gapore. Hij verzamelde planten in Eng. Indië en 
op het Mal. Schiereiland en schreef een aantal bot. 
publicaties. 

burkiliiânus,a,um (Homalomêna - Ridl.; - Panda
nus - Ridl.), - genoemd naar I. H. Burkill (zie 
Burkillia). 

burménicus.a,um, - afkomstig van Burma ( = Bir
ma, provincie van het Br. koloniale rijk in het W. 
van Achter-Indië), of daar het eerst gevonden. 

burmànni, - 2e nv. van Burmannus, Latinizeering 
van Burman: van Burman, genoemd naar Burman. 
— Planten van dezen naam zijn genoemd naar / . 
Burman (zie Burmannïa) of naar diens zoon, N. L. 
Burman (1733, Amsterdam; 1793, Amsterdam), 
eveneens medicus, in 1769 benoemd tot helper van 
zijn vader, in 1777 tot diens opvolger, schrijver 
eener Flora Indïca (1768), een der eerste werken, 
waarin de Linneaansche (zie Linnaea) nomencla
tuur werd aangenomen. In 1760 bezocht hij Lin
naeus te Upsala. 

Burmânnia L., - genoemd naar J. Burman (1707, 
Amsterdam; 1779, Amsterdam), medicus, leerling 
van Boerhaave (zie Boerhaavïa), sinds 1731 hoog
leeraar aan den Hortus Botanicus te Amsterdam, 
van 1756-77 aan het Athenaeum Illustre aldaar, 
schrijver o.a. eener flora van Ceylon (1737). Zijn 
hoofdverdienste ligt in het uitgeven (1741-55) 
van het Herbarium Amboinense van Rumphius 
(zie Rumphïa). 

Burmanniaceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Burmannïa geldt. 

burmanniânus .a .um, - genoemd naar J. Burman 
(zie Burmannïa) of naar N. L. Burman (zie bur-
manni). 

burmnnnii, - 2e nv .van Burmannïus, Latinizeering 
van Burman: van Burman, genoemd naar Burman. 
Planten van dezen naam zijn genoemd naar een 
der beide Burman's (zie burmanni). 

burnâti, - 2e nv. van Burnätus, Latinizeering van 
Burnat: van Burnat, gevonden door Burnat, ge
noemd naar Burnat. - Viola - Gremli is genoemd 
naar Emile Burnat (1828, Nant-sur-Vevey; 1920, 
Nant-sur-Vevey), ingenieur, uitnemend onderzoe
ker van de flora der Zee-Alpen, schrijver van vele 
bot. publicaties, waaronder de beroemde Flore des 
Alpes Maritimes. Zijn kostbare bot. verzamelingen 
heeft hij aan de stad Genève vermaakt. 

Burné^a СНАМ, et SCHLECHT., - genoemd naar / . 
Bumey (1750, Londen; 1821, ?), zeeofficier, die den 
tweeden (1772-75) en derden (1776-79) tocht van 
James Cook (zie Cookïa) medemaakte en, nadat 
deze op Hawaii vermoord was, het bevel over de 
expeditie op zich nam. Hij is de schrijver van be
langrijke publicaties over ontdekkingsreizen ter 
zee. 

buroénsts.ts.e, - afkomstig van het eiland Boeroe 
(±126-127° O.L.; ± 3 - 4 ° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

burra, - zie burrus. 
burridgeânus,a,ww (Cosmidïum - Hort.), - ge

noemd naar Burridge, waarvan mij niets bekend is. 
burrus.a.um, - (Lat.) vuurrood ( = Gr. purrhos). 
bursa pastóris, - (Lat.) bursa, tasch; pastöris, 2e nv. 

van pastor, herder: herderstasch(je). De naam zin
speelt op den vorm der hauwtjes. 

Bursâria CAV., - van Lat. bursa, tasch. De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchten. 

Burséra JACQ., - genoemd naar J. Burser (1583, Ka-
menz, Saksen; 1649, Sorö, in het Z.W. van Seeland, 
Denemarken), eerst arts te Annaberg in Saksen, 
later leeraar te Sorö, die vele reizen maakte, daar
op vele planten ontdekte en een groot herbarium 
bijeenbracht, dat later o.a. door Linnaeus (zie Lin
naea) werd gebruikt. - Vele der door hem ontdekte 
planten zond hij aan Kaspar Bauhin (zie Bauhinïa), 
die ze gebruikte voor de samenstelling van zijn 
Pinax Theâtri Botanïci. 

Burseraceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Bur sera geldt. 

Burséria LOEFL., - genoemd naar J. Burser (zie 
Bursëra). 

burseriànus,α,um (Saxifrâga - L.), - genoemd naar 
J. Burser (zie Bursëra). De naar hem genoemde 
plant werd in 1620 door hem in Salzburg ontdekt. 

bursiger, bursigera, bursigerum, - van Lat. 
bursigerus,a,um, - bursa, tasch; gërëre, dra

gen: een tasch of'iets daarop gelijkends dragend. 
Bursinopétalum WIGHT, - van Gr. bursïnê, riem; 

petälon, kroonblad : plant met riemvormige kroon-
bladen. 

rburuânus,a,um, - afkomstig van het eiland Boeroe 
Lburuénsis.is.e, - (±126-127° O.L.; ±3 -4° 

Z.B.) of daar het eerst gevonden. 
Busea MiQ., - genoemd naar L. H. Buse (1819, Haar

lem; 1888, Renkum), rechtsgeleerde-botanicus, be
werker der door Reinwardt (zie reinwardti) en 
Junghuhn (zie Junghuhnïa) verzamelde grassen en 
mossen. De naam wordt soms Büse of Buese ge
schreven. 

busuénsts.is.e, - afkomstig van den berg Boesoe op 
Celebes of daar het eerst gevonden. 

Butea KOEN., - genoemd naar John Stuart, derden 
graaf van Bute (1713, Edinburgh; 1792, Londen), 
van 1762-63 eerste minister van Groot-Brittanje 
en Ierland, bezitter van een paar bot. tuinen, 
schrijver van enkele bot. publicaties. Naar den
zelfde is ook het gesl. Stewartïa L. (Stuartïa Auct.) 
genoemd. 

Buterâéa NÉES, - genoemd naar G. Wilding (±1790, 
in Hannover; 1841, Wiesbaden), die als luitenant 
in een D.-Eng. legioen naar Sicilië kwam en door 
huwelijk vorst van Butera (Z.-Sicilië; ruim 14° 
O.L.) werd, bevorderaar van den landbouw. 

Butomâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Butömus geldt. 

Butomópsis ктн, - van Butömus, plantengesl. (Bu-
tomacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Bu
tömus gelijkend gesl. 

Butömus L., - Lat. transcr. van Gr. boutömos (van 
bous, rund; temnein, snijden ), bij de Oude Grieken 
naam eener plant met scherp gerande bladeren, 
waaraan runderen zich bij het eten verwondden. 

Butónica A.L. juss . , - Latinizeering van den Mal. 
plantennaam boeton. 

Buttnéria DUHAMEL, - genoemd naar D. S. A.Bütt
ner (zie Buettnerïa). 

butyräceus,а,иж, - van Lat. butfrum, boter: voor 
boterbereiding bruikbaar, vethoudend. 

butyróphorus,a,«m, - van Gr. boutüron, boter; phe-
rein, dragen: boter bevattend, vethoudend, een 
spijsvet leverend. 

buurmannl, - 2e nv. van Buurmannus, Latinizee
ring van Buurman: van Buurman, genoemd naar 
Buurman. - Schoutenïa - K. et V. werd in 1894 
genoemd naar W. Buurman van Vreede (1841, A-
peldoorn; 1906, 's Gravenhage), die in 1864 in 
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dienst trad bij het Boschwezen in Ned. Indie, in 
1887 werd bevorderd tot inspecteur, in 1897 to t 
Hoofdinspecteur en in 1900 werd gepensionneerd. 
- Hij wordt geprezen als een belangstellend, prak
tisch en doortastend man, invoerder der met groot 
succes bekroonde boschveldbouwmethode (het ge
durende 1 ä 2 jaar kweeken van landbouwgewassen 
tusschen pas uitgelegde djatizaden, waardoor de 
aan de cultuurgewassen bestede zorg mede ten 
goede komt aan den jongen djatiaanplant). 

Buxaceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Buxus geldt. 

b u x b ä u m i i , - 2e nv. van Buxbautnîus, Latinizeering 
van Buxbaum: van Buxbaum, gevonden door Bux-
baum, genoemd naar Buxbaum. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar J. Chr. Buxbaum 
(1693, Merseburg; 1730, Wermsdorff bij Merse
burg), schrijver van eenige bot. publicaties. 

buxifólius,α,um, - van Buxus, plantengesl. (Buxa
ceae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die van 
een Buxus. 

buxo ides , - van Buxus, plantengesl. (Buxaceae); 

caapéba , - Braz. plantennaam. 
cablin, - Philipp, plantennaam (kablin). 
Cacalïa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan

tennaam kakalia, waarmede een of andere Com
posiet werd aangeduid en waarvan afleiding en be-
teekenis onbekend zijn. 

caca l iâs ter , - van Cacalïa, plantengesl. (Composï-
tae); aster, uitgang met kleineerende beteekenis: 
onechte Cacalïa, op een Cacalïa gelijkende plant. 
Zie voorts alsinastrum. 

cacaliifóliws.a.Mm, - van Cacalïa, plantengesl. (Com-
posïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Cacalïa. 

caca l iódes , - van Cacalïa, plantengesl. (Composïtae) ; 
ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Cacalïa-achtig. 

cacao, - verhaspeling van kakahuatl, Mexic. volks
naam der plant. 

Gacàra тнои., - Mal. en Jav. plantennaam {këkâra). 
Gaccinia SAVI, - genoemd naar M. Caccini, Floren-

tijnsch edelman van het begin der 17de eeuw, be
zitter van een fraaien bot. tuin, waarin hij tal van 
buitenlandsche gewassen kweekte, waarvan hij er 
vele deed toekomen aan Clusïus (zie Clusia). 

cachemiricws,a,wm, - afkomstig van Cashmere ( = 
Kasjmir, vazalstaat in Eng. Indië, in het N.W. 
van den Himalaya, aan beide zijden van den 
bovenloop van den Indus; ± 7 2 * 4 - ± 8 0 % ° 
O.L.; ± 32%-±37° N.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

C a c o s m â n t h u s MIQ., - van Gr. kakosmos (van ka-
kos, slecht; osmê, geur), stinkend; anthos, bloem: 
plant met stinkende bloemen. 

Gacóucia AUBL., - Au biet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

cac tacea , — zie cactacëus. 
Cactaceae, - plantenfam. als type waarvan het voor

malige gesl. Cactus geldt. 
cactacews.a.wm, - van Cactus, (voormalig) planten

gesl. (Cactaceae): cactusachtig. 
cactifócrrm, is,e, - van Cactus, (voormalig) planten-

ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Buxus-achtig. 

B u x u s L., - oude Lat. naam van het zgn. palm-
boompje, een altijd groene heester, inheemsch in 
Midden- en Z.-Europa, in Nederland, vooral op het 
platteland in vroegeren tijd, zeer vaak gebezigd 
voor omrandingen en snoeigedrochten. Ook op de 
jongste bloemententoonstelling te Heemstede 
(Mrt-Mei 1935) waren zulke produkten van wan
smaak aanwezig. 

buy88oniânu5,a,um, - zie buissoniänus. 
B y r s ó n i m a L.CL.M.RICH., - van Gr. bursa, leder. De 

schors van Byrsonïma-soorten wordt in tropisch 
Amerika als looimiddel gebezigd. 

Bys t ropógon L'HÉR., - van Gr. bustra, prop, spon; 
pôgôn, baard. Bij de eerstbeschreven soort (B. ca
nadensis L'Hér.) wordt de mond der kelkbuis af
gesloten door een bij een prop en tevens bij een 
baard vergeleken haargroep. 

By t tné r i a LOEFL., - zie Buettneria. 
byzantin«5,a,Mm, - van Lat. Byzantium, het tegen

woordige Constantinopel: afkomstig van Constan-
tinopel of daar het eerst gevonden, Byzantijnsch. 

gesl. (Cactaceae); Lat. forma, gedaante: van de 
gedaante van een Cactus, cactusachtig. 

Cac tus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kaktos, waarmede een gestekelde plant 
(geen cactus) werd aangeduid. Pas na de ontdek
king van Amerika (1492) kwamen de eerste cac
tussen in Europa. 

c a c u m i n u m , - 2e nv. mv. van Lat. cacümen (cacu-
mïnis), top, bergtop: der bergtoppen, op de top
pen der bergen groeiend. 

Câdaba FORSK , - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam kadhab. 

r C a d â m b a SONN. - Engelschind, plantennaam. 
t c a d â m b a , -
rCadét ia GAUD., - genoemd naar Ch. L. Cadet de Gas-
l e adé t i a , - sicourt (1769, Parijs; 1821, Parijs), 

scheikundige, hofapotheker van keizer Napoleon I, 
lid van de Académie de Médecine, schrijver van 
vele, meerendeels chemische publicaties, waaron
der een scheik. woordenboek. - Als soortnaam ge
bezigd voor een Dendrobïum, welke vroeger tot 
het geslacht Cadetïa gerekend werd. 

cadetiiflórM5,a,um, - van Cadetïa, (voormalig) plan
tengesl. (Orchidacëae); f los (flöris), bloem: met 
bloemen als die eener Cadetïa. 

cadet ioides , - van Cadetïa, (voormalig) plantengesl. 
(Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cadetïa-achtig. 

caduca , - zie cadücus. 
caducibrâctews.a.wm, - van Lat. cadücus, spoedig 

afvallend; bractëa, schutblad: met spoedig afval
lende schutbladen. 

cadücus,a,um, - van Lat. cadëre, vallen: gemakkelijk 
afvallend; spoedig afvallend. Vgl. deciduus. 

caeca, — zie caelus. 
caecil iae, - 2e nv. van den vrouwennaam Caecilïa: 

van Caecilïa (of een modificatie van dien naam), 
gevonden door Caecilïa, genoemd naar Caecilïa. -
Callogramme - Fée zâl wel genoemd zijn naar mevr. 
Cäcilie Mettenius-Braun, echtgenoote van G. H. 
Mettenius (zie metteniänus) en dochter van A. 
Braun (zie brauniänus 3), beiden schrijvers over 

G. 
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Cryptogamen. - Fée (zie feëi), de auteur der soort, 
was een tijdgenoot van beiden. Hij zelf geeft bij 
den naam geenerlei toelichting. Het woord Caecilïa 
is het vr. van den ouden Lat. familienaam Caeci-
lïus; dit woord staat in verband met caecus, blind, 
en beteekent: zwak van gezicht. 

caecilii , - 2e nv. van Caecilius, Latinizeering van 
Cecil: van Cecil, gevonden door Cecil, genoemd 
naar Cecil. - Bulbophyllum - J .J .S. is genoemd 
naar den vinder der plant, Cecil J. Brooks (zie 
brooksiänus). - Voor de beteekenis van den naam 
Caecilïus zie men onder caecilïae. 

caecus.a.um, - (Lat.) blind, verscholen, verholen, be
dekt. Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd 
voor planten, welker bloemen achter de bladeren 
schuil gaan. 

caelatus,a,um, - van Lat. caeläre (van caelum, gra-
veernaald), graveeren: (als het ware) gegraveerd. 

caeléste, - zie caelestis. 
г caelestinws,a.wm, - van Lat. caelum, hemel: he-
tcaeléstis.ts.e, - melsch, hemelsblauw. 

C a e l o s p é r m u m , - foutief voor Coelospermum. 
Caenópter i s BERG., - van Gr. kainos, nieuw; ptëris, 

varen: nieuw varengesl. 
caerulea , - zie caerulëus. 
caeruléscens , - van Lat. caerulescëre (van caerulëus, 

blauw), blauw worden: blauwachtig. 
caerulëus,a,um, - (Lat.) (donker)blauw. 
Caesalpinia L., - genoemd naar A. Cesalpini (1519, 

Arezzo, Z.O. van Florence; 1603, Rome), die ,de 
gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latini-
zeerde tot Caesalpïnus, medicus, in 1555 benoemd 
tot hooglëeraar in de genees- en plantkunde te Pisa 
en directeur van den bot. tuin aldaar, in 1592 tot 
hoogleeraar in de geneeskunde te Rome en lij farts 
van paus Clemens VIII . Hij verwierf grooten roem, 
zoowel door het schrijven van een omvangrijk bot. 
werk (De plantis libri XVI), waarin hij de planten 
op habitus en naar den bouw der vrucht rang
schikte, als door zijn onderzoekingen over den 
bouw van het menschelijk lichaam. Hij was de 
eerste, die den bloedsomloop in de longen aantoon
de (1571). 

Caesalpiniâçeae, - (voormalige) plantenfam., als 
type waarvan het gesl. Caesalpinia gold. 

câéeia, - zie caesius. 
caesiéllus,a,um, - verkleinw. van Lat. caesius, blauw

achtig, blauwgroen, zeegroen: blauwgroenachtig, 
zeegroenachtig. 

caesioglaucus.a.um, - van Lat. caesius, blauwachtig; 
glaucus, zeegroen: blauwachtig groen. 

caesius,a,um, - (Lat.) blauwachtig, blauwgroen, zee
groen. 

caespiticius.a.um, - van Lat. caespes (caespïtis), zo
de: zodevormend. 

caespitificus,a.um, - van Lat. caespes (caespitis), zo
de; facëre, maken: zodevormend. 

caespitóstts,a,um, - van Lat. caespes {caespïtis), zo
de: in zoden groeiend, zodevormend. 

caffer,ra,rum, - het gelatinizeerde Arab, kafir, onge-
loovige, bij uitbreiding: kaffer, naam der leden van 
een inlandschen volksstam in het O. van Z.-Afrika, 
van de Zambesi af zuidwaarts: kaffersch, in het 
land der kaffers voorkomend, Zuidafrikaansch. 

caffra, - zie caffer of caffrus. 
caffrórum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. caffrus, kaf

fer: der kaffers, in het land der kaffers groeiend, 
Zuidafrikaansch. 

caffrus,a,utn, - het gelatinizeerde Arab, kafir, onge-
loovige, bij uitbreiding: kaffer, naam der leden van 
een inlandschen volksstam in het O. van Z.-Afrika, 

van de Zambesi af zuidwaarts: kaffersch, in het 
land der kaffers voorkomend, Zuidafrikaansch. 

Cailliéa GUILL., PERR. et RICH., - genoemd naar René 
Caillié (1799, Mauzé in Poitou, Frankrijk; 1838, bij 
Parijs), avontuurlijk jongeling, die, toen het Aard
rijkskundig Genootschap van Parijs een prijs van 
10 000 francs had uitgeloofd aan den eersten Euro
peaan, die erin slagen zou Timboektoe (aan den Ni
ger; ±2y2° W.L., ruim 16%° N.B.) te bereiken, 
Arab, leerde en, als Egyptenaar vermomd, zich in 
1827 van Sierra Leone te voet op weg begaf naar 
die stad, welke hij het volgende jaar bereikte. Na 
een verblijf van twee weken moest hij haar weer 
verlaten, waarop hij met een karavaan naar Marok
ko trok en zich over Tanger naar Parijs begaf, waar 
hij met onderscheiding werd ontvangen en hem de 
uitgeloofde prijs werd toegekend. 

cainito.-Westind. plantennaam (ten rechte caimito). 
cairicus,a,um, — afkomstig van Kairo (hoofdstad van 

Egypte, aan den rechter-Nijloever op ±30° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. Het woord Kaïro is ver
basterd uit El-Qâhira, den Arab, naam der plaats, 
zoo genoemd naar de planeet Mars (Arab.: El-
Qâhir), die, op het uur, dat in 969 een aanvang met 
den bouw der stad gemaakt werd, in den meridiaan 
ervan stond. 

cajan, - het in Eng. uitspraak weergegeven Mal. 
woord katjang, boon, peul. 

cajanifólius,a,um, - van Cajänus, plantengesl. (Le-
guminösae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Cajänus. 

Gàjanus A.P .DC, - Latinizeering van cajan, het door 
Eng. ooren opgevangen Mal. woord katjang, boon, 
peul. 

cajennénst's,ts,e, - afkomstig van Cayenne (hoofd
plaats van Fr. Guiana, aan de N.kust van Z.-Ame-
rika; ruim 52° W.L.; ± 5 ° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

cajeputi , - zie cajupüti. 
Gajóphora K.B.PRESL, - van Gr. kaiein, branden; 

pherein, dragen: brandbaren dragende plant. 
Caju, - foutief voor Cajum. 
Cajum O.K., - het gelatinizeerde Mal. kajoe, hout, 

boom. — De naam is door een misverstand gevormd 
uit den door Rumphius (zie Rumphia) gegeven 
naam Caju galedüpa (kajoe galëdoepa, d.i. gale-
doepa-boom). Kuntze (zie kuntzëi), de auteur van 
het gesl., het Mal. niet voldoende machtig, heeft 
den algemeenen term kajoe (boom) voor een soort
naam aangezien. 

cajupüt i , - van Mal. kajoe, hout, boom; poetih, wit: 
witte boom. De naam zinspeelt op de kleur van het 
bovenste deel van den stam. Vgl. Melaleuca. 

rCâkile ADANS., - Latinizeering van den Arab, plan-
tCaki le ADANS., - tennaam kakeleh. 
calaba, - Westind. plantennaam. 
calabricus,a,um, - van Lat. Calabria, Calabrië (het 

Z. schiereiland van Italië; de punt der laars), Cala-
brisch. 

ca l abura , - beteekenis onbekend, mogelijk een (?ge-
latinizeerde) volksnaam. 

calacaryénst's,is,e, - afkomstig van Calacary op Lu-
zon of daar het eerst gevonden. 

calaccanzénsts,ts,e, - afkomstig van Calaccanza(l) 
of daar het eerst gevonden. - Steudel (zie s'teudeliä-
nus), die dezen naam aan een Panïcum schonk 
(Synopsis Glumaceârum I, 65) geeft geenerlei toe
lichting. In het register op dat werk luidt de naam 
calaccanensis. 

Galadenia R.BR., - van Gr. kalos, fraai; aden (adënos), 
klier: plant met fraaie klieren. - Bij de meeste 
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soorten is de lip bezet met op klieren gelijkende 
wratten. 

rcaladifóliti5,a,um, - van Caladium, plantengesl. (A-
Icaladiifóliws,a,um, - racëae); Lat. folïum, blad: 

met bladeren als die van een Caladïum. 
C a l â d i u m VENT., - Latinizeering van den Mal. plan

tennaam kalddi. 
C a l a m a g r ó s t i s ADANS., - van Gr. kalämos, riet; 

agróstis, hier gras in het algemeen : rietachtig gras, 
rietgras. 

calamifóliu5,a,um, - van Calamus, plantengesl. (Pal-
mae), rotan; Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een Calamus. 

calamifórmis.is.e, - 1. van Lat. calamus, riet; for
ma, gedaante, vorm: van de gedaante van riet, 
rietachtig. 
2. van Calamus, plantengesl. (Palmae), rotan; for
ma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Ca
lamus, rotanachtig. 

ca lémif rons , - van Calamus, plantengesl. (Palmae), 
rotan; Lat. frons, loof, gebladerte: met bladeren 
als die van een Calamus. 

C a l â m i n a р.в., - Latinizeering van Gr. kalamïnos 
(van kalämos, riet), van riet, rieten. — Gras met 
rietachtige halmen. 

calaminârîs. îs .e, - Latinizeering van Fr. calami-
naire (van Fr. calamine, zinkerts, galmei, kalmei), 
op eenigerlei wijze tot zinkerts in betrekking staand, 
op galmeihoüdenden grond groeiend. Het Fr. 
woord is verbasterd uit Lat. cadmïa {cadmêa, cad-
mïa; Gr. kadmeia, kadmïa), galmei. Het erts werd 
kadmeia genoemd naar den mythischen Phoenici-
schen prins Kadmos (Cadmus), stichter en eersten 
koning der stad Thêbai (Thebae = Thebe; in Boeo-
tië, N.W. van Athene), uitvinder van het smelten 
van erts en van het Phoenicische alphabet („Cad
mus' dochtertjes"). Naar denzelfde is ook het 
metaal cadmium genoemd, dat vaak in galmei 
wordt aangetroffen. 

rCa l amin tha LMK, - Latinizeering van den ouden 
I c a l a m i n t h a , - Gr. plantennaam kalaminthos 

(van kalos, fraai; minthos, munt) : fraaie, aan munt 
(Mentha) verwante plant. 

calamitósus.a.wm, - van Lat. calamïtas, onheil, 
ramp: onheil brengend, rampen veroorzakend, 
noodlottig. 

C a l a m ó s a g u s GRIFF., - van Calamus, plantengesl. 
(Palmae), rotan; Sägus, voormalig plantengesl. 
(tegenwoordig Metroxjrlon) (Palmae): gesl., dat 
het midden houdt tusschen Calamus en Sagus. 

Ca lâmpe l i s D.DON, - van Gr. kalos, fraai; ampëlis, 
kleine wijnstok (klimplant): fraaie klimplant. 

f C a l a m u s L., - (Lat.) riet, halm, kalmoes. 
t c a l a m u s , -
Calânchoë, - zie Kalanchöë. 
Galandr in ia н.в.к., - genoemd naar J. L. Calan-

drini (1703, Genève; 1758, Genève), magistraat 
(syndic) te Genève, plantkundige, mathematicus, 
schrijver van verscheidene wetensch. werken. 
De onder zijn naam uitgegeven Theses physïcae de 
vegetatiöne et generatiöne plantärum (1734) zijn 
echter door J. A. Trembley (zie Trembleya) ge
schreven. 

ca lân tha , - zie calanthus. 
Galénthe R.BR., - van Gr. kalos, fraai; anthos, bloem: 

fraaibloemige plant. 
ca lan tho ides , - van Calanthe, plantengesl. (Orchi-

dacëae); ïdes (Gr. cidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Calanthe-achtig. 

calànthus.a.um, - van Gr. kalos, fraai; anthos, bloem: 
fraaibloemig. 

calappàriws,a,um, - van Mal. kalapa, kokosnoot, 
klapper, bij uitbreiding kokospalm, klapperboom: 
in eenig opzicht overeenkomend met een kokos
palm, l>v. door het bezit van eetbaar palmiet. 

Galà thea G.FR.MEY., - van Gr. kalàthos, mandje. De 
bloeiwijze sommiger soorten zou aan een bloemen
mand doen denken. 

calâthinws,a,ww, — van Gr. kalàthos, mandje: op een 
mandje gelijkend; met een of ander op een mandje 
gelijkend deel. 

calavénszs,ts,e, - afkomstig van Calauan (op Luzon, 
het noordelijkste van de groote eilanden der Phi-
lippijnen) of daar het eerst gevonden. 

calcaratw£,a,mn, - van Lat. calcar, spoor: gespoord. 
ccalcareus,a,um, — van Lat. calx (calcis), kalk: kalk-
Xcalcarius.a.um, - achtig, kalkwit, kalkschub-

ben dragend, op kalkgrond groeiend, op kalkrotsen 
groeiend. > 

calcàtus.a.um, - van Lat. calcâre [van calx (calcis), 
hiel], vertrappen: vertrapt, op beloopen terrein 
groeiend en daardoor aan vertrappen blootgesteld. 

Calceâr la BL., - van Lat. calcëus, lage schoen, pan
toffel: pantoffelkruid. De naam zinspeelt op den 
vorm der lip. 

calceifórrm's, is, e, - van Lat. calcëus, lage schoen, 
pantoffel; forma, vorm: schoenvormig, pantoffel-
vormig. 

calceilabius,а,шк, - van Lat. calcëus, lage schoen, 
pantoffel; labium, lip: met schoen- of pantoffel-
vormige lip. 

ca lceolâre , — zie calceoläris. 
Calceolar ia L., - van Lat. calceölus (verkleinw. van 

calcëus, lage schoen, pantoffel), schoentje, pan-
toffeltje: plant met op pantoffels gelijkende bloe
men. 

calceolar ia , - zie calceolarïus. 
calceolar ioides , - van Calceolaria, plantengesl. 

(Scrophulariacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Calceolarïa-achtig. 

fcalceolârts.î's.e, - van Lat. calceölus (verkleinw. van 
\calceolâriu5,a,um, - calcëus, lage schoen, pan

toffel), schoentje, pantoffeltje: schoenvormig, pan-
toffelvormig. 

ca lcéolum, - foutief voor calceölus. - Dit laatste 
woord is geen bnw. doch een znw. en blijft onver
anderd, als het achter een onz. geslachtsnaam ge
plaatst wordt. 

calceölus , - verkleinw. van Lat. calcëus, lage schoen, 
pantoffel: schoentje, pantoffeltje. 

calcicola (znw.), - van Lat. calx (calcis), kalk; 
cölëre, wonen, bewonen: kalk bewonende, d.i. op 
kalkgrond groeiende plant. 

calcicolMS,a,um, - van Lat. calx {calcis), kalk; cölëre, 
wonen, bewonen: kalk bewonend, d.i. op kalk
grond groeiend. 

/ C a l c i t r a p a ADANS., - van Lat. calx (calcis), hiel; 
Ica lc i t rapa , - Middeleeuwsch Lät. trappa, val, 

klem: hielvanger, dwz. voetangel (voorwerp met 
vier scherpe punten, welke zoodanig zijn aange
bracht, da t er in eiken' stand een naar boven is 
gericht. 

calcösus.a.um, - van Lat. calx (calcis), kalk: vol 
kalk. - Ter verklaring van den door hem gevorm-
den naam Folïum calcösum (Daoen kapoer, later 
Mallötus calcösus M.A.) zegt Rumphius (Herbari
um Amboinense IV, 129): ,,de bladeren van onder, 
„stelen en ' t voorste der takken zijn met een wit 
,,en grofzandig meel" (sterharen) „behangen als 
„kalk 't welk aan de handen blijft hangen als men 
„ze handelt". 

calderénsis.t's.f, — van Sp. caldêra, ketel, en bij uit 
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breiding steilwandige krater, waarvan de middel
lijn van het grondvlak aanmerkelijk grooter is dan 
die der kraterpijp: in caldera's groeiend. 

Caldésia PARL., - genoemd naar L. Coldest (1821, 
Persolino bij Faënza tusschen Bologna en Rimini; 
1884, Persolino), in 1848/49 en 1859 strijder tegen 
Oostenrijk voor de eenheid van Italië, volksver
tegenwoordiger, verdienstelijk Cryptogamenken-
ner. Hij bracht bij Faënza een rijk herbarium bijeen. 

caléba, .- zie caläba. 
Calendula L., - verkleiningsvorm van Lat. calendae 

(van caläre, uitroepen), de eerste dag der maand, 
die eertijds publiek werd uitgeroepen (op die dagen 
moesten de renten der schulden betaald worden), 
bij uitbreiding de maand zelve. De naam werd ge
kozen, omdat de plant maanden achtereen bloeit. 
,,Sy bloeyen," zegt Dodoens terecht [Cruydeboeck, 
2e druk (1563), 146] ,,van in den Meye alle den 
„Zoomer duer tot in den winter." - In Dec. 1932 
en begin Jan. 1933 en wederom in den winter 
1933/34 zag ik in een tuin te Heemstede gouds
bloemen zonder eenige bedekking in vollen bloei. -
Een analoge beteekenis heeft het Ned. woord 
maandroos; ook de maandroos bloeit tot diep in 
den winter in de open lucht. 

calendulâceus.a.um, - van Calendula, plantengesl. 
(Composïtae) : Calendüla-achtig. 

Calepina ADANS., - afleiding en beteekenis onbe
kend; waarschijnlijk een letterverbinding zonder 
beteekenis. - Zie Adansonïa. 

califórnicus.a.um, - afkomstig van Californie (in het 
W. van N.-Amerika; 114y2-±125° W.L.; 3 2 % -
42 y2° N.B.) of daar het eerst gevonden. Het woord 
Californie is verbasterd uit Sp. caliente fornalla, 
gloeiende oven. 

caliginósus,a,um, - van Lat. caligo (caligïnis), nevel, 
damp, rook, walm: omneveld, bewalmd, duister, 
donker, onzeker. 

Ca l imer i s NEKS, - zie Kalimëris. 
cal isàya, - Sp. naam eener kinasoort. 
C a l i s p é r m u m LOUR., - van Gr. halïa, nest; sperma, 

zaad. De eitjes liggen aan de oppervlakte der zaad-
lijst als in een nest. 

ca l i s tachys , - zie calostâchys. 
Câllus BLANCO, - gelatinizeerde Philipp, planten

naam (kalios). 
Calla L., - oude Lat. plantennaam. 
callaefolius,a,um, - zie callifolïus. 
Cal laeocârpus MIQ., - van Gr. kallaia (meervouds

vorm), hanekam; karpos, vrucht. De vruchtomhul
sels zijn bezet met hanekamachtige uitwassen. 

calleryanus,a,um (Memecylon - Naud.; - Phleboca-
lymma - Baill.; - Solanum - Dunal), - genoemd 
naar J. M. M. Callery (of Calleri) (1810, Turijn; 
1862, St. Martin les Boulangis, Dépt. Seine-et-
Marne), R. C. missionaris, die in 1835 naar Korea 
vertrok, onderweg Batavia en de Philippijnen be
zoekende, waar hij belangrijke bot. en zool. col
lecties bijeenbracht; de planten zijn thans te Ge
nève, de vogels te Turijn. Daar hem geen toegang 
tot Korea verleend werd, bleef hij te Macao (Ζ.Ο. 
kust van China; ±22° N.B.), waar hij in 1836 aan
kwam en zich onmiddellijk toelegde op de studie 
der Chin. taal. In 1842 verliet hij zijn kloosterorde; 
in 1843 werd hij tolk van het Chin, consulaat te 
Macao, bij welke plaats hij vele planten verzamel
de; voorts verzamelde hij ook elders aan de O.-
kust van China [eiland Chusan (zie chusänus), 
Shangai, Ning-po, Amoy]. Aan het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Parijs zond hij meer dan 
6000Chin, planten in 2000 soorten, waaronder meer 

dan 15 nieuwe, voorts 450 planten van Macao en 
800 van Luzon (zie luzonensis), welke laatste hij 
in 1845 verzamelde. In 1846 keerde hij voor goed 
terug naar Europa; hij vestigde zich te Parijs, waar 
hij tot Franschman genaturalizeerd werd. Hij was 
een verdienstelijk sinoloog en schreef o.a. een Chin.-
Lat. woordenboek. 

Ca l l i ândra втн., - van Gr. kallos, schoonheid; anêr 
(andres), man: plant met fraaie meeldraden (mann, 
organen). 

ca l l iântha , - zie callianthus. 
ca l l i ân thema, — zie callianthëmus. 
calliânthemos,os.on, - van Gr. kallos, schoonheid; 

anthëmon, bloem: fraaibloemig. 
C a l l i a n t h e m u m C.A.MEY., - van Gr. kallos, schoon

heid; anthëmon, bloem: fraaibloemige plant. 
callianthëmus,α,um, — van Gr. kallos, schoonheid; 

anthëmon, bloem: fraaibloemig. 
callianthus,α,um, - van Gr. kallos, schoonheid; 

anthos, bloem: fraaibloemig. 
ca l l ibot rys , - van Gr. kallos, schoonheid; bötrus, (als 

bot. term) tros: met fraaie (bloem)trossen. 
Cal l icârpa L., --van Gr. kallos, schoonheid; karpos, 

vrucht: plant met fraaie vruchten. 
callicàrpws,a,wwî, — van Gr. kallos, schoonheid; kar

pos, vrucht: met fraaie vruchten (of vijgen). 
Callichilia STAPF, — van Gr. kallos, schoonheid; chei-

los, rand. De stempel wordt omgeven door een 
grooten, golvenden en gelobden, kleverigen ring. 

call ichil ioides, - van Callichilia, plantengesl. (Apo-
cynacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Callichilïa-achtig. 

cal l ichroa, — zie callichröus. 
callichrómus,a,um, - van Gr. kallos, schoonheid; 

chroma, kleur: fraai van kleur, fraai gekleurd. 
callichröus,α,urn, — Lat. transcr. van Gr. kallichröos 

(van kallos, schoonheid; chröa, kleur), fraai van 
kleur, fraai gekleurd. 

Call icore LINK, - van Gr. kallos, schoonheid; körê, 
jonkvrouw: schoone jonkvrouw. De naam, welke 
zinspeelt op de fraaie bloemen der plant, is een ver
taling van belladonna (zie aldaar). 

rcâllifer, callifera, ca l l i ferum, - van Lat. callum of 
Icalliferws,a,um, - callus, eeltknobbel, knob

bel; ferre, dragen: een of meer knobbels dragend. 
callifólius,a,um, - v a n Calla, plantengesl. (Aracëae); 

Lat. folium, blad : met bladeren als die eener Calla. 
cal l i lepis , - van Gr. kallos, schoonheid; lëpis, schub: 

met fraaie schubben. 
calliodus,a,um, - van Gr. kallos, schoonheid; ödous, 

tand: met fraaie of duidelijke tanden. 
Call iópsis RCHB., - van Gr. kallos, schoonheid; op-

sis, voorkomen, uiterlijk: fraaie plant. 
câl l ipes, - van Lat. callum of callus, eeltknobbel, 

knobbel; pes, voet, steel: met knobbelvormigen of 
geknobbelden (zuil)voet of steel. 

Ca l l i ph ru r i a LINDL., - van Gr. kallos, schoonheid; 
phrourïon, versterkte plaats, vesting. De helm
draden zijn aan den voet verbreed; de verbreede 
gedeelten vormen, als het ware, een fraaie (duide
lijke) versterking om den mond der bloemdekbuis. 

Cal l ip ter is BORY, - van Gr. kallos, schoonheid; ptë-
ris, varen: fraaie varen. 

call ipyge, - van Gr. kallos, schoonheid; pügê, het 
achterste, de billen: met fraaie billen. - De vrucht 
van den vroeger Lodoicëa callipyge Comm. ge
noemden palm vertoont een opvallende gelijkenis 
met de billen eener negerin. Rumphius (Herba
rium Amboinense VI, 212) zegt van de vrucht: ,,De 
„twee onderste einden loopen met een ronde spits 
„toe, en de keep tussen beiden heeft zomtijds nog 
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„eenige plooien aan de eene zijde. Waardoor men 
„zegt, dat ze van de eene zijde bekeken twee billen 
,,van een man geUjken, aan de andere zijde zullen 
,,ze de gedaante van een vrouw uitbeelden." Vol
gens Teysmann [Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 
X X X I (1870), 48] „is de vorm het best te verge
l i jken bij het gedeelte van den romp eener vrouw 
„gelegen tusschen het midden des buiks en het 
„midden der dijen; door de zwarte kleur en een 
„gedeelte van den bolster, dikwijls nog tusschen 
„de lobben aanwezig, wordt de gelijkenis met dat 
„gedeelte eener negerin nog treffender. Ja, deze 
„gelijkenis is zoo sterk, dat toen vroeger D'Argen-
„teuil een plaatwerk over deze vrucht had uitge-
,,geven en dit te Parijs ten toon stelde, de mannen 
„een glimlach niet konden onderdrukken, de vrou-
„wen zich verontwaardigd over zulk een onkiesch-
„heid omkeerden en allen er slechts een product 
„der phantaisie in zagen." 

Ca l l i r rhoë A. GRAY, - latinizeering van Gr. Kallir-
rhöê (van kallos, schoonheid; rhein, vloeien), naam 
eener beroemde bron bij Athene, voorts naam 
eener schoone bronnimf. - De naam zinspeelt op 
de schoonheid der plant. 

Call is ta LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kallistê [vr. 
vorm van kallistos (overtr. t rap van kalos, schoon)], 
schoonste, zeer schoon: zeer schoone plant. 

cal l is ta , - zie callistus. 
cal l i s tachys , - van Gr. kallos, schoonheid; stächus, 

aar: met fraaie aren. 
Ca l l i s témon R.BR., - van Gr. kallos, schoonheid; 

stêmôn, draad. Plant met fraaie meeldraden. 
Cal l i s tephus CASS., - van Gr. kallos, schoonheid; 

stèphos, krans. De naam zinspeelt op de bloem-
hoofdjes, welke een fraaien krans van lintbloemen 
dragen. 

callistus,а,мж, - Lat. transcr. van Gr. kallistos (over
tr. t rap van kallos, schoon), zeer schoon. 

ca l l i th r ix , - van Gr. kallos, schoonheid; thrix, haar: 
met fraaie haren. 

cal l i t r icha, - zie callitrïchus. 
Gall i t r icbaceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Callilrïche geldt. 
Gal l i t r iche L., - van Gr. kallos, schoonheid; thrix 

(trïchos), haar. De Callitriche der Ouden was een 
varen, welke als haargroeimiddel werd aangewend. 
Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 351: 
„op die quade scorfte" (schurftige) „hoofden daer 
„thayr wtghevallen es ghestreken doetet het hayr 
„wederom groeyen." Linnaeus (zie Linnaea) heeft 
den naam willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl. 

callitrichu£,a,um, - van Gr. kallos, schoonheid; 
thrix (trïchos), haar: met fraaie haren. 

Cal l i t r i s VENT·., - van Gr. kallos, schoonheid; treis, 
drie. - De naam wil zinspelen op het feit, dat bij de 
eerstbeschreven soort van het gesl. de naalden en 
kegelschubben zeer duidelijk gerangschikt zijn in 
drietallige kransen. 

callizónws,a,wm, - van Gr. kallos, schoonheid; zônê, 
gordel: met een fraaien gordel (van donkerkleurige 
vlekken, bv.). 

C a l l o g r â m m e FÉE, - van Gr. kallos, schoonheid ; 
gramme, lijn: varen met fraaie, lijnvormige sori. 

callophyllus.a.Mm, - van Gr. kallos, schoonheid; 
phullon, blad: met fraaie bladeren, fraaibladig. 

cal lósa, - zie callösus. 
callosilobws,a,wm, - van Lat. callösus, geknobbeld; 

löbus, lob: met geknobbelde lobben. 
Gallóstyli8 BL., - van Lat. callum of callus, eelt-
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knobbel, harde knobbel; stylus, paal, zuil. De stem-
pelzuil is aan den voet knobbelvormig verdikt. 

callösus,a,urn, — van Lat. callum of callus, eelt, eelt-
knobbel, harde knobbel: een of meer harde knob
bels of wratten dragend, eeltachtig. 

Cal luna SAL., — van Gr. kallünein, verfraaien, schoon 
maken. De naam zinspeelt op het gebruik, dat 
vooral vroeger van de plant gemaakt werd voor het 
vervaardigen van bezems en boenders (heibezems, 
heiboenders). 

c a l l i s t a c h y s , - foutief voor callistachys. 
Calobót rya SPACH, - van Gr. kalos, fraai; botrus, 

tros : plant met fraaie, tot trossen vereenigde bloe
men. 

calocärpus,a,um, - van Gr. kalos, fraai; karpos, 
vrucht: met fraaie vruchten. 

calocéphalws.a.wm, - van Gr. kalos, fraai, schoon; 
kephalê, hoofd: met fraaie hoofdjes. 

Ca lochór tus PURSH, - van Gr. kalos, fraai; chorlos, 
gras. Fraaibloemige plant met grasachtige bla
deren. 

calochrómws.a.Mtw, - van Gr. kalos, fraai; chroma, 
kleur: fraai van kleur, fraai gekleurd. 

Calocóccus KURZ, - van Gr. kalos, fraai; kokkos, 
vrucht (nootje): plant met fraaie vruchtnootjes. 

calócomus,a,um, - van Gr. kalos, fraai; kömê, kuif 
(van haren, bladeren, bloemen, schutbladen en 
dgl.): fraai gekuifd. 

Ca lód ium LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kalódïon 
(verkleinw. van kalos, touw), dun touw, koord. De 
naam zinspeelt op de koordvormige, onbebladerde 
stengels. 

Galódracon PLANCH., - van Gr. kalos, fraai; drakón, 
draak: fraaie, aan den drakenbloedboom (Dracae
na draco L.) verwante plant. 

caloglóssus,a,um, - van Gr. kalos, fraai; glôssa, tong: 
met fraaie tong of (bij orchideeën) lip. 

calólepis, - van Gr. kalos, fraai; lëpis, schub: fraai 
beschubd. 

calomélano5,05,ow, - van Gr. kalos, fraai; mêlas 
(melänos), zwart: fraai zwart (de bladsteel bv.). 

ca lonéura , - zie caloneurus. 
fcalonéûros.os.on, - van Gr. kalos, fraai; neuron, nerf: 
\calonéurus,a,um, - fraai generfd. 

Calonyction CHOISY, - van Gr. kalos, fraai; nux (nuk-
tos), nacht: bij nacht bloeiende plant met fraaie 
bloemen, nachtschoone. 

Calóphaca FISCH., - van Gr. kalos, fraai: phakê, peul 
(der linze), hier overdrachtelijk gebezigd in de be-
teekenis van Leguminose: fraaibloemige Legumi-
nose, 

Galóphanes D. DON, - van Gr. kalos, fraai; phai-
nesthai, zich voordoen: fraaie plant. 

Galophanoides RIDL., - van Colophanes, planten -
gesl. (Acanthacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: op Calophänes gelijkend 
gesl. 

calophlébiu£,a,um, - van Gr. kalos, fraai; phleps 
(phlêbos), ader: fraai geaderd. 

ca lophrys , - v a n Gr. kalos, fraai; öphrus, wenkbrauw, 
rand: met fraaie (of fraai behaarde) randen. 

calophylla, - zie calophyllus. 
calophyllanthus,a,ttm, - van Calophyllum, planten-

gesl. (Guttifërae); Gr. anthos, bloem: met bloemen 
als die van een Calophyllum. 

calophylloidee, - van Calophyllum, plantengesl. 
(Guttifërae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Calophyllum-achtig. 

Ca lophyl lum L., - van Gr. kalos, fraai; phullon, blad : 
boom met fraaie bladeren. 
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calophyllws,a,um, - van Gr. kalos, fraai; phullon, 
blad: fraaibladig. 

ca lóphy tum, - van Gr. kalos, fraai; phüton, plant: 
fraaie plant. 

calopógon, - van Gr. kalos, fraai; pôgôn, baard: met 
een fraaien baard (haargroep); fraai gebaard. 

Galopogónium DESV., - van Gr. kalos, fraai; pôgô-
nïon (verkleinw. van pôgôn, baard), baardje: fraai 
gebaarde plant. De kelkslippen dragen lange 
haren. 

cal6pterus,a,um, - van Gr. kalos, fraai; ptêron, vleu
gel: fraai gevleugeld, met wel ontwikkelde vleu
gels. 

Galosâcme WALL., - van Gr. kalos, schoon, fraai; 
akmê, toppunt: toppunt van schoonheid. De naam 
zinspeelt op de fraaie bloemen. 

Calosânthes BL., - van Gr. kalos, fraai; anthos, 
bloem: fraaibloemige plant. 

calospérmus.a.um, - van Gr. kalos, fraai; sperma, 
zaad: fraaizadig. 

calostéchya, - zie calostachfus. 
fcalóstachys, - van Gr. kalos, fraai; stächus, aar: met 
LcalostâchyMs,a,t<m, - fraaie aren, fraaiarig. 
Galostéca DESV., - van Gr. kalos, fraai; thêkê, doos: 

gras met fraaie (hier bij doozen vergeleken) aartjes. 
Ga lo s t émma R.BR., - van Gr. kalos, fraai; stemma, 

krans, kroon: plant met fraaie, bij een krans of een 
kroon vergeleken bloeiwijzen. 

calostrótu5,a,um, - van Gr. kalos, fraai; strôtos (van 
slorennunai, uitspreiden), uitgespreid : met een fraai 
uitspreidsel, met een fraaie bekleeding (van schub
ben, bv.). 

rCalothéca DESV., - van Gr. kalos, fraai; thêkê, doos: 
jCalothéca SPRENG., - gras met fraaie (hier bij 
ICalothéca STEUD., - doozen vergeleken) aar

tjes. 
calothécus,a,um, - van Gr. kalos, fraai; thêkê, doos, 

bij uitbreiding: al, wat bij een doos kan worden ver
geleken, zooals helmknoppen, vruchten, schutbla
den: met fraaie helmknoppen, met fraaie vruchten, 
met fraaie schutbladen. 

calothyrsus.a.wtti, - van Gr. kalos, fraai; thursos, (als 
bot. term) pluim: met fraaie pluimen, met fraaie 
bloeiwijzen. 

Galótropis R.BR., - van Gr. kalos, fraai; tröpis, 
(scheeps)kiel: plant met fraaie kielen. De naam 
zinspeelt op de kielvormige bijkroonschubben. 

caloxanthtts.a.um, - van Gr. kalos, fraai; xanthos, 
geel: fraai geel. 

calóxylon, - van Gr. kalos, fraai; xulon, hout: met 
fraai hout. 

Ca lpandr i a BL., - van Gr. kalpê, kruik, urn; anêr 
(andros), man: plant met tot een kruikvormig ge
heel vergroeide mann, organen of meeldraden. 

Ca lp i câ rp ium, - foutief voor Calpicarpum. 
C a l p i c â r p u m G. DON, - van Gr. kalpê, kruik, urn; 

karpos, vrucht: plant met kruikvormige vruchten. 
Galpidia тнои., - van Gr. kalpis (kalpidos), urn: 

plant met urnvormig bloemdek. 
Calpigyne BL., - van- Gr. kalpê, urn, kruik; gunê, 

vrouw: plant met urnvormig vr. bloemdek. 
Ca lpurn ia E. MEY., - genoemd naar den Lat. dichter 

Calpurnïus Siculus, die in het midden der 1ste eeuw 
na Chr. verzen schreef, welke navolgingen waren 
van die van Virgilïus en dus, figuurlijk gesproken, 
daaraan verwant waren. De naam werd gekozen 
om uittedrukken, dat het gesl. Calpurnïa verwant 
is aan het naar Virgilïus genoemde geslacht Vir-
gilïa. 

Gal tha L., - oude Lat. naam eener gele, sterk rie
kende bloem, mogelijk Calendula offininälis L. -

Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl. 

calumpiténsts.is,«, - afkomstig van Calumpit [plaats 
op Luzon (het noordelijkste van de groote eilanden 
der Philippijnen), in de provincie Bulacan, N.W. 
van Manila] of daar het eerst gevonden. 

calva, - zie calvus. 
calvéscens, - van Lat. calvescëre (van calvus, kaal), 

kaal worden: kaal wordend, niet of weinig behaard 
of beschubd. 

calvws,a,um, - (Lat.) kaal. 
ca lycàntha, - zie calycanthus. 
Calycanthaceae, - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Calycanthus geldt. 
c a lycan thum, - zie calycanthus. 
Calycanthus L., - van Gr. kalux (kalukos), kelk; an

thos, bloem. - De naam zinspeelt op het feit, dat 
de kelkbladen geleidelijk overgaan in de bloem
bladen. 

calycanthus,a,um, - van Gr. kalux (kalükos), kelk; 
anthos, bloem: met bloemen, welke opvallen door 
haar kelk, bv. doordat deze grooter is dan de kroon. 

calycàtws,a,ttm, - van Lat. calyx {calf cis), kelk: met 
duidelijken kelk. 

calyciflórMs,a,um, - van Lat. calyx (calfcis), kelk; 
f los (floris), bloem: 
1. met (bloemen met) grooten kelk of met groote, 
op een kelk gelijkende schutbladen. 
2. met (bloemen met) (schijnbaar) op den kelk in
geplante meeldraden en kroonbladen. 

calycinus,a,wm, - van Lat. calyx (calpcis), kelk: met 
goed ontwikkelden kelk, met grooten kelk, met 
blijvenden kelk. 

calycodes, - Lat. transcr. van Gr. kalukôdês [van 
kalux (kalukos), kelk; ôdês, uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt], kelkachtig, den indruk van een kelk 
makend, met grooten kelk. 

Calycothr ix LABILL., - v a n Gr. kalux (kalukos), kelk; 
thrix, haar. De kelkslippen eindigen in een langen, 
haarvormigen borstel. 

calyculâtMs,a,Mw, - van Lat. calycülus [verkleinw. 
van calyx (cal'j>cis), kelk], kelkachtig omwindsel, 
bijkelk: van een kelkachtig omwindsel of een bij
kelk voorzien. 

G a l y m m a n t h é r a SCHLTR, - van Gr. kalumma, om
hulsel; anthêra, (als bot. term) helmknop. - De 
helmknop bedekt als een kapje de rugzijde der 
stempelzuil. 

i C a l y m m o d o n K.B.PRESL, - van Gr. kalumma, om-
t c a l y m m o d o n , - hulsel; ödous (ödontos), tand: de 

bij tanden vergeleken bladlobben zijn kapvormig 
omgebogen en omhullen de sori. 

Ga lymnan thé ra , - foutief voor Calymmanthêra. 
Calypso SAL., - Lat. transcr. van Gr. Kalupsô, naam 

eener schoone nimf op het eiland ôgugïa, die den 
Gr. held Odusseus, toen deze schipbreuk had ge
leden, waarbij al zijn metgezellen waren omgeko
men, zeer gastvrij opnam en zeven jaren bij zich 
hield, in welken tijd zij hem twee kinderen schonk. · 
— De naam zinspeelt op de schoonheid der 
plant. 

Galyptosépa lum s. MOORE, - van Gr. kaluptos, be
dekt; Nieuwlat. sepälum, kelkblad. De beide bin
nenste kelkbladen worden in den knop geheel be
dekt door de beide buitenste. 

Ca lyp t r ân thus BL., - van Gr. kaluptra, omhulsel, 
kap; anthos, bloem. De kroonbladen zijn vergroeid 
tot een afvallend kapje. 

ca lyp t ra to ides , - van den soortnaam calyptrâtus (zie 
aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort calyptrâtus gelijkend. 

7 
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calyptrâtus.a.um, - van Gr. kaluptra, omhulsel: van 
een omhulsel voorzien, omhuld. 

Catyptr ip lex , - foutief voor Calytrïplex. 
Calypt róca lyx BL., - van Gr. kaluptra, omhulsel; 

kàlux, kelk. - De kelk wordt grootendeels door de 
kolf as omhuld. 

ca lypt róca lyx , - Van Gr. kaluptra, omhulsel, kap; 
kälux, kelk: met als een kapje afvallend bovendeel 
van den kelk. 

Ca lyp t roca rpus LESS., - van Gr. kaluptra, omhulsel;. 
karpos, vrucht. De vruchtnaalden zijn aan den voet 
vergroeid tot een ring, welke den top der vrucht 
omvat. 

rCalyptrochi lus KRÄNZL., - van Gr. kaluptra, om-
Ica lypt rochi lus , - hulsel; cheilos, lip. - De naar 

binnen omgebogen top der lip is kapvormig en om
hult den helmknop. Als soortnaam gebezigd om ge
lijkenis met het gesl. of de sectie Calyptrochïlus 
uittedrukken. 

Calypt róon MiQ., - van Gr. kaluptra, omhulsel; óon, 
ei: plant met omhulde eitjes. De eitjes zijn grooten
deels weggedoken in de breede zaadstreng. 

Ca lyp t ros t igma TRAUTV. et MEY., - van Gr. kalup
tra, omhulsel, kap; stigma, (als bot. term) stempel. 
- De naam zinspeelt op den kapvormigen stempel. 

Calypt ros ty l i s NEES, - van Gr. kaluptra, omhulsel; 
stulis (verkleinw. van stülos, zuil), (als bot. term) 
stijl. De dikke stijlvoet overdekt den top der vrucht. 

Galysäccion WIGHT, - van Gr. kalux, kelk; sakkïon 
(verkleinw. van sakkos, zak), zakje. Vóór den bloei 
wordt de kroon door den kelk omhuld als door een 
geheel gesloten zakje. 

Galystégia R.BR., - van Gr. kalux, kelk; stege, dek. 
De kelk wordt bedekt door twee groote schutblaad-
jes. 

calystegiofdes, - van Calystegïa, plantengesl. (Con
voi vulacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Calystegïa-achtig. 

ca ly thr ichoides , — zie calytrichoïdes. 
Gàlythr ix LABILL., - van Gr. kalux, kelk; thrix, haar. 

De kelkslippen eindigen in een langen, haarvormi-
gen borstel. 

ca lyt r ichoïdes , - van Catythrix (Calytrïchis), plan
tengesl. (Myrtacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Calythrix-achtig. 

Cal^ t r ip lex RUIZ et PAV., - van Lat. calyx, kelk; 
triplex, drievoudig: plant met drievoudigen kelk. 
Deze zg. drievoudige kelk bestaat uit: 1. de beide 
schutblaadjes; - 2. de drie buitenste kelkslippen; 
- 3. de beide binnenste kelkslippen. 

Gàlyt r ix , - foutief voor Catythrix. 
camânchiCMS,a,ww, - afkomstig van Camanche 

(plaats in Californie, Ζ.Ο. van Sacramento) of daar 
het eerst gevonden. 

c a m â n s i , - Philipp, plantennaam (kamansi). 
c a m é r a , - Westind. plantennaam. 
camarinws,a,um, - afkomstig van Camarines (het 

Z.O. schiereiland van Luzon) of daar het eerst ge
vonden. 

C a m a r ó t i s LINDL., - van Gr. kamarôtos, gewelfd. 
De naam zinspeelt op de gewelfde lip. 

Gamâss i a LINDL., - Latinizeering van camass (of 
quamash), in het begin der 19de eeuw volksnaam 
van Camassïa esculenta Lindl. bij de Indianen van 
N.-Amerika, welke de geroosterde bollen der plant 
aten. 

camatch i l i , - Philipp, plantennaam (kamachilis). 
caméza , - Philipp, plantennaam (kamaisa). 
Gambessédea w. et Α., - genoemd naar J. Cambessè-

des (1799, Montpellier; 1863, Férussac, Dépt Lo
zère, Ζ.-Frankrijk), schrijver van bot. publicaties. 

o.a. over het geslacht Spiraea en over de flora der 
Balearen, welke eilanden hij in 1826 bereisde. 

'cambodianu5,a,um, - afkomstig van Cambodia ( = 
cambodiénsîs.is,!?, - Kambodja, Fr. protecto

raat in Achter-Indië; 102-108° O.L.; 10—14%° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

cambóg ia , - Latinizeering van Eng. Cambodge, cam-
. böge of gamboge, Fr. gambouge (verbasteringen van 

Kambodja, zie cambodiänus), guttegom, een gele 
gomhars, welke in Eng. Indië, China en vooral in 
Kambodja verkregen wordt door indroging van het 
melksap eenige Garcinïa-soorten. - Garcinïa - Desr. 
levert een inferieure guttegom. 

cambogiofdes , - van den soortnaam cambógia (zie 
aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort cambogïa gelijkend. 

cambrictts.a.Mm, - van Nieuwlat. Cambria, Wales: 
afkomstig van Wales of daar het eerst gevonden. 

Camél ina CRANTZ, - van Gr. chamai, op den grond ; 
lïnon, vlas: op den grond tusschen het vlas groeien
de plant, vlasonkruid. 

Camel l ia L., - volgens den auteur van het gesl., Lin
naeus [Critica Botanica (1737), 92J, genoemd naar 
,,Camellus Jos., Anglus, (inclaruit) 1700", dwz. den 
Engelschman Josephus Camellus, beroemd (gewor
den) in 1700. - Hoogstwaarschijnlijk wordt hier 
bedoeld Georg Joseph Kamel S.J. (1661, Brunn, 
Boheme; 1706, Manila), die de gewoonte van zijn 
tijd volgende zijn naam latinizeerde tot Georgius 
Josephus Camellus, onder welken naam hij als aan
hangsel van het derde deel van Ray's (zie Rajanïa) 
Historia Plantärum (1704) een naamlijst met korte 
beschrijvingen gaf van in de Philippijnen in het 
wild of gekweekt voorkomende planten. - Ray was 
een Engelschman, wat Linnaeus in den waan ge
bracht kan hebben, dat Kamel van dezelfde natio
naliteit was. Kamel, die eenige kennis van phar
macie bezat, was als missionaris eerst werkzaam in 
de Marianen (zie mariannensis), later in de Philip
pijnen; te Manila opende hij een winkeltje van ge
neesmiddelen voor den kleinen man. - Hij stelde 
belang in plantkunde en zond uit Manila gedroogde 
planten en teekeningen van planten naar Europa, 
o.a. naar Petiver (zie petivêri) en naar Ray. 

camelliaeflórMs.a.ttw, - zie camelliiflörus. 
camelliiflóru5,a,um, - van Camellia, plantengesl. 

(Theacëae); Lat. f los (flöris), bloem: met bloemen 
als die eener Camellia. 

Camelós ta l ix PFITZ., - van Gr. kamêlos, kameel; 
Lcamelóstal ix ,- stälix, paal, hier gebezigd in de 

beteekenis van stempelzuil. De stempelzuil was bij 
het eerstbeschreven exemplaar gekromd als de hals 
van een kameel. 

c amerón i i , - 2e nv. van Cameronïus, Latinizeering 
van Cameron : van Cameron, gevonden door Came
ron, genoemd naar Cameron. - Helicïa - F. v. M. 
is genoemd naar J. B. Cameron, een Austral, land-
meter, die Sir William Macgregor (zie macgregorïi) 
in 1889 op diens expeditie naar het Owen-Stanley-
gebergte vergezelde om opnemingen te doen en 
daar ook planten verzamelde. 

camét t i a , - Latinizeering van den Malab. planten
naam cammetti (zie Van Rheede, Hortus Malaba-
ricus V, p. 89). 

C a m i r i u m GAERTN., - Latinizeering van den Mal. 
c a m i r i u m , - plantennaam kamiri, 
campaniflórus,a,um, - van Nieuwlat. (en Ital. ) сат

рапа, klok; Lat. flos (flöris), bloem: met klokvor-
mige bloemen. 

Campanoca lyx VALET., - van Nieuwlat. (en Ital.) 
сатрапа, klok; Lat. cälyx, kelk: plant met klok-
vormigen kelk. 
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C a m p a n u l a L., - verkleinw. van Nieuwlat. (en Ital.) 
сатрапа, klok: klokje. 

campanu lâcea , - zie campanulacius. 
Campanu lacëae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Campanula (klokje) geldt. 
campanulnceus,a,«m, - van Campanula, planten-

gesl. (Campanulacëae) of van Nieuwlat. campa
nula, klokje: 
1. Campanula-achtig. 
2. klokvormig. 

campanuläriw5,a,t/m, - van Campanula, planten-
gesl. (Campanulacëae), klokje: Campatföla-achtig. 

campanulâtu5,a,um, - van Nieuwlat. campanula, 
klokje: klokvormig. 

campanu lo ides , - van Campanula, plantengesl. 
(Campanulacëae), klokje; lies (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Campanula-achtig. 

Campanu lóps i s Z.M., - van Campanula, planten
gesl. (Campanulacëae), klokje; opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op Campanula gelijkend gesl. 

C a m p a n u m a é a , - zie Campanumoea. 
C a m p a n u m ó é a BL., - van Nieuwlat. (en Ital.) сат

рапа, klok; Gr. homoios, gelijkend: plant met op 
een klok gelijkende, dus klokvormige bloemen. 

campbél l i i , - 2e nv. van Campbellïus, Latinizeering 
van Campbell: van Campbell, genoemd naar Camp
bell. - Magnolia - Hook.f. et Th. werd in 1855 ge
noemd naar Dr. Campbell te Darjiling (plaats in 
Behar, aan de Z.-helling van den Himalaya op 
ruim 2000 M. zeehoogte; bijna 88%° O.L.; ruim 27° 
N.B.), van wien mij niets bekend is. 

campechianus.a.um, - afkomstig van de omgeving 
der Baai van Campêche (Z. deel der Golf van 
Mexico) of daar het eerst gevonden. 

Campé l i a L.CL.M.RICH., - van Gr. kampê, kromming. 
Na den bloei buigen de bloemdekbladen zich over 
de vrucht. 

rcampéster,ris,re, - van Lat. campus, veld: op het 
Icampéstris . ts .e, - veld groeiend, veld-. 
C à m p h o r a L., - Latinizeering van Sp. of Ital. cdn-

fora (van Arab, käfür; vgl. Mal. kapoer), kamfer. 
c â m p h o r a e , - 2e nv. van Nieuwlat. camphôra, kam

fer: van de kamfer, dwz. kamfer leverend. 
camphorâtu5,a,um, - van Nieuwlat. camphor are (van 

camphora, kamfer), met kamfer bestrooien, van 
kamfer voorzien : als het ware met kamfer bestrooid, 
naar kamfer riekend. 

/ camphór i f e r , camphor i fe ra , c a m p h o r i f e r u m , -
lcamphoriferu5,a,um, - van Nieuwlat. cam

phôra, kamfer; Lat. ferre, dragen, voortbrengen, 
leveren: kamfer voortbrengend, kamfer leverend. 

C ä m p i u m K.B.PRESL, - van Gr. kampê, bocht. De 
naam zinspeelt op den loop der aderen. 

C a m p n o s p é r m a THW., - van Gr. kamptein, buigen; 
sperma, zaad: plant met (hoefijzervormig) gekrom
de zaden. - De naam is foutief gevormd, hij had 
Camptosperma moeten luiden. 

c a m p ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. campus, veld: der 
velden, op velden groeiend, veld-. 

campós i i , - 2e nv. van Camposïus, Latinizeering van 
Campo: van Campo, gevonden door Campo, ge
noemd naar Campo. - Saxifräga - Boiss. et Reuter 
is genoemd naar Dom Pedro del Campo te Granâda 
(Z.O.-Spanje), van wien mij niets bekend is dan, 
dat hij de plant in 1849 ontdekte. 

C a m p s i s LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kampsts (van 
kamptein, krommen, buigen), kromming, bocht. De 
naam zinspeelt op het naar elkander toegebogen 
zijn der meeldraden. 

C a m p t â n d r a RIDL., - van Gr. kamptos (van kamp
tein, buigen), gebogen; anêr (andres), man: plant 
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met gekromd mann, orgaan, dwz. met gekromden 
helmknop. 

C a m p t é r i a K.B.PRESL, - van Gr. kamptos (van 
kamptein, buigen), gebogen. De onderste aderen 
der zijnerven loopen boogvormig ineen. 

camptobó t rya , - zie camptobotr$us. 
fcamptóbot rys , - van Gr. kamptos (van kamptein, 
Icamptobótryus.a.ttm, - buigen), gebogen; bö-

trus, (als bot. term) tros: met kromme of bochtige 
trossen. 

camptocârpMs,a.um, — van Gr. kamptos (van kamp
tein, buigen), gebogen; karpos, vrucht: met krom
me vruchten. 

camptocén t ra , - zie camptocentrus. 
r c a m p t o c é n t r u m (znw.), - van Gr. kamptos (van 
IcamptocéntrMs.a.Mm, - kamptein, buigen), gebo

gen; kentron, spoor: met kromme spoor of sporen. 
c a m p t ó c e r a s , - van Gr. kamptos (van kamptein, bui

gen), gebogen; kêras, hoorn: met een of meer ge
kromde hoornen of sporen; met haken. 

rcâmptodon , - van Gr. kamptos (van kamptein, bui-
tcamptodóntus.a. t tm, - gen), gebogen; ödous 

(ödontos), tand: met kromme tanden. 
C a m p t o s t é m o n MASTERS, - van Gr. kamptos (van 

kamptein, buigen), gebogen; stêm&n, draad. Plant 
met kromme meeldraden. 

rCampulé ia тнои., - van Gr. kampulos, krom. - De 
iCampylé ia SPRENG., - kroonbuis is knievor-

mig gebogen. 
campylóbo t rys , - van Gr. kampulos, krom; bötrus, 

(als bot. term) tros: met kromme trossen. 
campylócalyx, - van Gr. kampulos, krom; kälux, 

kelk: met krommen kelk; met kromme kelkslippen. 
campylocarpws,a,w»w, - van Gr. kampulos, krom; 

karpos, vrucht: met kromme vruchten. 
campylódes , - van Gr. kampulos, krom: krom. 
C a m p y l o g r é m m a V.A.V.R., - van Gr. kampulos, 

krom; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: va
ren met kromme, bij een opschrift vergeleken sori. 

campylogrâmmMS,a,«m, - van Gr. kampulos, krom; 
gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: met iets, 
dat aan kromme letterteekens doet denken, de 
uiterste pluimtakken of de sori bv. 

campyloneuro ides , - van Campyloneuron, (voor
malig) plantengesl. (Polypodiacëae) ; ides (Gr.eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Campyloneu-
ron-achtig. 

Campyloneuron K.B.PRESL, - van Gr. kampulos, 
krom; neuron, nerf: plant met kromme nerven. 

campyl6podus,a,ttm, - van Gr. kampulos, krom; 
pous (pödos), voet, steel: met krommen voet; mét 
krommen steel. 

Campyló t rop i s BUNGE, - van Gr. kampulos, krom; 
tröpis, (scheeps)kiel: vlinderbloemige plant met 
sterk gekromde kiel. 

campylurw5,a,«m, - van Gr. kampulos, krom; oura, 
staart: met krommen staart, kromstaartig. 

rcamtschatcénsis.is.e, - afkomstig van Kamtsjatka 
\camtschâticu5,a,um, - (schiereiland in het 

N.O. van Azië) of daar het eerst gevonden, Kamt-
sjatdaalsch. 

c a m u n e n g , - Mal. plantennaam (kamoening). 
cana , - zie canus. 
canadensis,«,«, - afkomstig van Canada [N. deel 

van N.-Amerika met uitzondering van het N.W. 
(Alaska)] of daar het eerst gevonden, Canadeesch. 
- De naam Canada is ontleend aan de taal der Oude 
Indiaansche inboorlingen, waarin hij hut betee-
kent. Dit woord canada of canota werd door de 
eerste Europeanen, die het land bezochten, verkeer
delijk voor den naam van het land zelf gehouden. 
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canal icula ta , - zie canaliculätus. 
canal icu lâ t ipes , - van Lat. canaliculätus, gegroefd; 

pes, voet, steel: met gegroefden (zuil)voet, met ge-
groefden steel. 

cana l icu lâ to- t r ique ter , - foutief voor canaliculdto-
triquetrus. 

rcanaliculâto-triquetTMs,a,um, - van Lat. canalicu-
\canal iculato- t r iquétrus ,a ,um, - latus, ge

groefd, gootvormig; triquëtrus of triquêtrus, drie
hoekig: driehoekig en op een of meer der zijden ge
groefd. 

canaliculattt5,a,um, - van Lat. canalicula (verkleinw. 
van canälis, pijp), groeve, groot: gegroefd, goot
vormig. 

Canânga HOOK. f. et TH., - Mal. plantennaam {ka-
nanga). 

canangio ides , - van Cananga of Canangium, plan-
tengesl. (Annonacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Cananga-achtig, Canan-
gïum-achtig. 

C a n a n g i u m BAILL., - Latinizeering van den Mal. 
plantennaam kananga. 

canaranu5,a,um, - afkomstig van Kanara (landstreek 
langs de W.kust van Voor-Indië, tusschen 12 en 16° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

canariénsts.ts.e, - afkomstig van de Kanarische ei
landen (W. van N.-Afrika; ± 1 3 - ± 1 8 ° W.L.; 
27*4-29%° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

canarifórmis,t5,e, - van Canarïum, plantengesl. 
(Burseracëae); Lat. forma, gedaante, vorm: in een 
of ander opzicht, vruchtvorm bv., op een Cana
rïum gelijkend. 

canariifóliu5,a,um, - van Canarïum, plantengesl. 
(Burseracëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als 
die van een Canarïum. 

canari ifórmts, iSA - van Canarïum, plantengesl. 
(Burseracëae); Lat. forma, gedaante, vorm: in een 
of ander opzicht, vruchtvorm bv., op een Canarïum 
gelijkend. 

canar io ides , - van Canarïum, plantengesl. (Burse
racëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Canarïum-achtig. 

Cana r lóps i s MIQ., - van Canarïum, plantengesl. 
(Burseracëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Ca
narïum gelijkend gesl. 

C a n a r i u m L., - Latinizeering van den Mal. planten
naam kanari. 

Canaval ia A . P . D C , - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam canavaly. 

Canaval l ia , - foutief voor Canavalia. 
cancellated, а,мж, - van Lat. cancelli, traliën: ge

tralied. 
C a n d â r u m RCHB., - Latinizeering van den Malab. 

plantennaam kandd. 
candel , - Malab. plantennaam (kandel). 
c a n d e l a b r u m , - (Lat.) van candêla, kaars: kande

laber, kroonkandelaar. 
cande la re , - zie candeläris. 
cande lâ r i a , - zie candelarïus. 

icandeléri's,t5,e, - van Lat. candêla, kaars: op een 
\candelârius,a ,um, - kaars gelijkend, op kaar

sen gelijkende organen (kaarsvormige vruchten 
bv.) dragend. 

candelifórmts.j's.e, - van Lat. candêla, kaars; forma, 
gedaante, vorm: kaarsvormig. 

candenaténets. is . i , - afkomstig van Candenate (in 
Malabar, aan de W.kust van Voor-Indië) of daar 
het eerst gevonden. 

cänd icans , - van Lat. candicäre (van candêre, wit 
zijn), witachtig zijn: wit(achtig). 

Candida, - zie candïdus. 

candidapiculâttt5,a,um, - zie candidoapiculätus. 
candidissimus.a.um, - overtr. t rap van Lat. can

dïdus, helderwit: zeer helder wit, spierwit. 
candidoapiculattt5,a,um, - van Lat. candïdus, hel

derwit; apicülus [verkleinw. van apex (apïcis), 
spits (znw.)], spitsje: door een helderwit spitsje ge
kroond. 

candidulus,a,um, - verkleinw. van Lat. candïdus, 
helderwit: witachtig. 

candides,а,мж, - (Lat.) helderwit, glanzend wit. 
Candól lea LABILL., - genoemd naar Augustin P. de 

Candollè* (1778, Genève; 1841, Genève), beroemd 
plantkundige, hoogleeraar, eerst te Montpellier, 
later te Genève, redacteur der eerste tien deelen 
van den Prodrömus Systemätis Naturalis Regni 
Vegetabïlis (Voorlooper van een Natuurlijk 
Systeem van het Plantenrijk), opsteller van het 
naar hem genoemde rangschikkingssysteem der 
planten, bewerker van den derden druk van La
marck's Flore Française, schrijver van vele leer
boeken, bezitter van een groot herbarium. 

candolleénus',a,wm, - genoemd naar een der leden 
van het beroemde Zwits. gesl. De Candollè, waar
van drie opeenvolgende generaties de botanie be
oefenden, een groot herbarium bijeenbrachten en 
vele bot. publicaties schreven, waaronder zeer be
langrijke. Zij zijn: 
1. Augustin P. de Candollè (zie Candollëa). 
2. Alphonse L. P. P. de Candollè (1806, Parijs; 
1893, Genève), zoon van den voorgaande, vol
tooier van den door zijn vader begonnen Prodrö
mus, redacteur van 5 vervolgdeelen daarop (Suites 
au Prodrome) en schrijver van het eerste deel daar
van, schrijver over nomenclatuur, van Origine des 
Plantes Cultivées, van een Géographie Botanique 
Raisonnée en van zeer vele kleinere publicaties. 
3. diens zoon, Casimir P. de Candollè ( 1836, Gen ève ; 
1918, Genève), te Genève, schrijver van monogra-
phieën, o.a. over Meliacëae en Piperacëae. Zeer vele 
nieuwe soorten dezer laatste familie werden door 
hem beschreven. Hij was redacteur van de laatste 
4 deelen der Suites au Prodrome. 

candóllei , - 2e nv. van Candollëus, Latinizeering van 
De Candollè: van De Candollè, genoemd naar De 
Candollè. - Talauma - BI., is genoemd naar Augus
tin P. de Candollè (zie Candollëa). 

candóll i i , - 2e nv. van Candollïus, Latinizeering van 
De Candollè: van De Candollè, genoemd naar De 
Candollè. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar een der leden van het gesl. De Candollè (zie 
candolleänus). 

Gandol l ina v. TIEGH., - genoemd naar Casimir P. de 
Candollè (zie candolleänus 3). 

canéphorws.a.wm, - Lat. transcr. van Gr. kanêphöros 
(van kanëon, korf; pherein, dragen), een korf dra
gend, bv. in de gedaante van schutbladen aan den 
voet der vrucht. 

canéscens , - van Lat. canescëre (van canus, grijs), 
grijs worden: grijs wordend, grijsachtig, grijsharig. 

caninus,a,t<m, - van Lat. canis, hond: op een hond 
betrekking hebbend, in een of ander opzicht met 
een hond overeenkomend. - Het woord wordt ook 
gebezigd als soortnaam voor planten, welke in het 
Mal. den soortnaam andjing ( = hond) dragen, en 
wil dan zeggen: evenveel waard als (volgens Mo-
hammedaansche opvattingen) een hond, dus waar
deloos. Vgl. Cynapïum en Hondbesseion. 

canirâmews.a.Mm, — van Lat. canus, grijs (harig); ra-
mus, tak, twijg: met grijze of grijsharige takken of 
twijgen. 

Gankr ienia DE VR„ - genoemd naar B. E. Cankrien 
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(1808, Rotterdam; 1878, Rotterdam), lid der firma 
Sturenberg en Cankrien, reeders en zeehandelaars 
op China, Indië en Australië, directeur der Rotter-
damsche Maatschappij van Assurantie, sedert 1839 
eigenaar der buitenplaats Vredehof te Kralingen, 
sinds 1850 lid van den gemeenteraad van Rotter
dam, in I860 vice-president der Koninklijke Ned. 
Maatschappij van Tuinbouw, ,,eenen der ijverig-
,,ste en meest verlichte voorstanders van dien tak 
,,van Nijverheid." 

Canna L., - Lat. transcr. van Gr. kanna, riet. De plant 
gelijkt echter slechts zeer weinig op riet. 

cannébinus,a,Mm, - Lat. transcr. van Gr. kanna-
binos (van kannäbis, hennep), hennepen, in een of 
ander opzicht, het bezit van taaie bastvezels bv., 
met hennep overeenkomend, hennepachtig. 

Cannab i s L., - Lat. transcr. van Gr. kannäbis, hen
nep: hennep, kemp, kennep. 

Cannaceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Canna geldt. 

Cannâco rus MEDIK., - van Gr. kanna, riet; aköros, 
kalmoes: plant met halmen als die van riet en een 
wortelstok als die van kalmoes. 

c a n n a e f . . . , - zie cannif . . . . 
cannifóliws.a.ww, - van Canna, plantengesl. (Canna

ceae); Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Canna. 

cannifórmts,t's,£, - van Lat. canna, riet, of van Can
na, plantengesl. (Cannaceae); Lat. forma, vorm, 
gedaante: op riet gelijkend, Canna-achtig. 

canninefas , - (Lat.) Kanninefaat, hier bedoeld als: 
in het oudtijds door de Kanninefaten bewoonde ge
bied (duinstreek van Bergen tot Hoek van Holland) 
groeiende plant. - Volgens sommigen beteekent 
Canninefas konijnenvanger, volgens anderen in
woner van Kinheim (Kennemerland). 

canocârpws.a.um, - van Lat. canus, grijs (harig); kar-
pos, vrucht: met grijze of grijsharige vruchten. -
Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; 
beter is poliocarpus: 

Canópus K.B.PRESL, - (Lat.) naam eener ster. Plant 
met stervormige bloemen. 

Canscóra LMK, - samentrekking van den Malab. 
plantennaam cansjan cora (Zie Van Rheede, Hor
tus Malabaricus X, p. 103, tab. 62). 

Cans jé ra A.L.JUSS., - afkorting van den Malab. plan
tennaam tsieru cans j er am. 

cantâbihs.ts.e, - van Lat. cantäre, bezingen: bezin
genswaard. 

cant&bricus,a,um, - afkomstig van Cantabrïa (in de 
Oudheid de naam van N.-Spanje, W. van de Pyre
neeën, bewoond door de Cantabri) of daar het 
eerst gevonden, Cantabrisch. 

canta la , - Sanskr. plantennaam (kantala). 
C a n t h a r o s p é r m u m w. et A., - van Gr. kanthäros, 

de scarabaeus der Egyptenaren (een soort mest-
kever, Scarabaeus sacer, waarvan men meende, 
dat hij spontaan ontstond in het slik van den Nijl, 
en waaraan men daarom, als zinnebeeld der schep
pende kracht, goddelijke eer bewees) ; sperma, zaad : 
plant met op een scarabaeus gelijkende zaden. 

canthiânus,a,um (Salix - Kerner), - afkomstig van 
het kanton Kanth in Silezië of daar het eerst ge
vonden. 

C â n t h i u m LMK, - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam kanti. 

Canthópsie MIQ., - van Canthium, plantengesl. (Ru-
biacëae); Gr. opsis, uiterlijk, voorkomen: op Can-
thïum gelijkend gesl. 

cantléyi , - 2e nv. van Cantleyus, Latinizeering van 
Cant ley: van Cantley, gevonden door Cantley, ge

il capitatus 

noemd naar Cantley. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Nathaniel Cantley (?, Thurso, 
a/d N.kust van Schotland, op ± 3 % ° W.L.; 1888, 
Tasmanië), eerst tuinman van den bot. tuin te 
Kew, in 1873 onderdirecteur van den bot. tuin van 
Mauritius, van 1880-88 superintendent van den 
bot. tuin van Singapore. Hij verzamelde planten 
op het Mal. Schiereiland. 

rcantonénst's,ts,e, - afkomstig van Kanton (Z.O.kust 
icantoniénsts.t's,«, - van China; ±113%° O.L.; 

±23° N.B.) of daar het eerst gevonden. 
cantu la , - Sanskr. plantennaam (ten rechte kan

tala). 
canus,a,urn, - (Lat.) grijs, grijsharig. 

rCapellénia т. et в., -genoemd naar G. A. G. Ph. 
ICapéll ia BL., - baron Van der Capfllen (1778, 

Utrecht; 1848, Huize Vollenhoven, De Bilt), 
rechtsgeleerde, van 1803-10 ambtenaar der Bataaf -
sche Republiek en van het eerste koninkrijk Hol
land (onder Lodewijk Napoleon), van 1816-19 
werkzaam als lid der Hooge Commissie ter over
neming der Ned. koloniën van de Enge^schen, van 
1819-26 gouverne'ur-generaal van Nedi Indië. Hij 
beschermde kunsten en wetenschappen; onder zijn 
werkzaamheid als lid der Hooge Commissie werd 
door Reinwardt (zie reinwardtïi) de Buitenzorgsche 
plantentuin gesticht (18 Mei 1817). Hij beschouw
de de koloniën als het domein van koning Willem I 
en was daarom een tegenstander van particulier 
initiatief op landbouwgebied. Hij voerde vele oor
logen met oproerigen, o.a. met den sultan van Pa-
lembang, met de Padri's (een fanatieke Mohamme-
daansche secte op Sumatra), niet de Cjiineezen op 
Borneo, met de vorstjes van Z.-Celébes en met 
Dipo Negoro (Midden-Java), waardoor de finan
ciën van het land uitgeput raakten en na zijn ver
trek ingrijpende bezuinigingen noodig bleken; de 
plantentuin had daaronder zeer te lijden. 

capénsts.is.e, - van Ital. capo, hoofd, kaap (en dit 
weer van Lat. caput, hoofd) : afkomstig van een 
kaap (bedoeld wordt De Kaap, d.i. Kaap de Goede 
Hoop) of daar het eerst gevonden, Kaapsch. 

rcapillâceus.a.Mm, - van Lat. capillus, haar: haar-
Icapillarts.ts.e, - achtig, haarvormig, haardun, 

haarfijn. 
capillâtus.a.wm, - van Lat. capillus, haar: op een of 

ander deel (wortelstok, stengel, bladeren, bloemen, 
vruchten, zaden) haren dragend. 

capilliflórMs.a.Mm, - van Lat. capillus, haar; flos 
(flöris), bloem: met haarfijne bloemen; rnet door een 
haardünnen steel gedragen bloemen (of aartjes). 

capillifólius,a,um, - van Lat. capillus, haar; folium, 
blad: met haarfijne bladeren. 

fcapilliger, capi l l igera, cap i l l igerum, - van Lat. 
tcapilligerus,α,um, - capillus, haar; щегёге, dra

gen: een of meer haren of haardünne aanhangsels 
dragend. 

capil l ipédia, - zie capülipedïus. 
Capi l l ipédium STAPF, - van Lat. capillus, haar 

(znw.) ; pes {pedis), voet, steel: gras met door haar
dünne stelen gedragen aartjes. 

rcapillipédiws.a.um, - van Lat. capillus, haar (znw.); 
Icapi l l ipes, - pes {pedis), voet, steel: met haar

dünnen voet of steel; met behaarden voet of steel. 
capi l lus vener i s , - (Lat.) capillus, baat; veneris, 2e 

nv. van Venus, de schoone godin der liefde: Venus-
haar. De naam zinspeelt waarschijnlijk op de glan
zend zwartbruine, dunne bladspillen. 

capitâtM£,a,um, - van Lat. caput (capitis), hoofd: 
1. (met) tot een of meer hoofdjes vereenigd (e bloe
men). 
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2. knopvormig, kopvormend. 
capl te l la ta , - zie capitellätus. 
capi te l la to ides , - van den soortnaam capitellätus 

(zie aldaar) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: op de soort capitellätus gelijkend. 

capitellätus,a,um, - van Lat. capitellum [verkleinw. 
van caput (capitis), hoofd], hoofdje, knopje: 
1. (met) tot kleine hoofdjes vereenigd(e bloemen). 
2. klein en knopvormig. 

capitifórrms,ts,e, - van Lat. caput (capitis), hoofd; 
forma, vorm: den vorm van een hoofdje hebbend. 

Gapi tu lä r ia ν . s., - v a n Lat. capitulum [verkleinw. 
van caput (capitis), hoofd], hoofdje: plant met op 
een hoofdje gelijkende bloeiwijze. 

capitulétMs,a,Mm, - van Lat. capitulum [verkleinw. 
van caput (capitis), hoofd], hoofdje: tot hoofdjes 
vereenigd. 

/capi tu l i fer , capi tul ifera, capi tu l i fe rum, - van 
tcapitulifer-Ms.a.Km, - Lat. capitulum [ver

kleinw. van caput (capitis), hoofd], hoofdje; ferre, 
dragen: hoofdjes dragend. 

capituliflórus,<z,wn, - v a n Lat. capitulum [verkleinw. 
van caput (capitis), hoofd], hoofdje; f los (floris), 
bloem: met tot hoofdjes vereenigde bloemen of 
bloei wij zen. 

capitulifórrms,ts,£, - van Lat. capitulum [verkleinw. 
van caput (capitis), hoofd], hoofdje: forma, gedaan
te, vorm: den vorm van een hoofdje hebbend; 
klein en knopvormig; met op een hoofdje gelijkende 
bloeiwijzen. 

rcapi tu l iger , capi tu l igera , cap i tu l ige rum, - van 
lcapituligerus,a,«m, - Lat. capitulum [ver

kleinw. van caput (capitis), hoofd], hoofdje; gërëre, 
dragen: hoofdjes dragend. 

capniocârpus,a,um, - foutief voor capnocarpus. 
capnocârpws,a,um, - van Gr. kapnos, rook; karpos, 

vrucht: met rookgrauwe of grauwharige vruchten. 
capnódes , - Lat. transcr. van Gr. kapnôdês (van 

kapnos, rook; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), rookachtig, rookgrauw. 

capnoides , - van Gr. kapnos, rook; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: rookachtig, 
rookgrauw. 

cappa , - Engelschind, plantennaam (cappa-swa). 
cappadócicus,α,um, - Lat. transcr. van Gr. kappa-

dokïkos [van Kappädox (Kappadökos), Cappado-
ciër, bewoner van Cappadocië, landschap in Klein-
Azië], Cappadocisch. 

Gappar ldàceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Cappäris geldt. 

C â p p a r i s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kappäris. 

cappa ro ides , - van Cappäris, plantengesl. (Cappa-
ridacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Cappàris-achtig. 

capparu-corónde , - samenkoppeling, tevens ver
haspeling van twee volksnamen eenerzelfde Cin-
namömum-soort, nl. den door Burman opgegeven 
naam cappare en den door Hermann opgegeven 
naam kuru(n)du. 

capra , - (Lat.) geit. 
C a p r é r i a L., - van Lat. capra, geit: plant, waarop 

geiten belust zijn. 
caprea , - zie caprëus. 
capréola , - zie capreölus. 
capreolàtus.a.um, - van Lat. capreölus, wingerd

rank: ranken bezittend, rankend. 
capréolws,а,мж, -verkleinw. van caprëus (zie aldaar). 

- Salix - Kern. werd zoo genoemd om op de ver
wantschap met Salix caprëa L. te wijzen. 

cäprews,a,uw, - van Lat. capra, geit: op eenigerlei 
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wijze tot geiten in betrekking staand, door geiten 
gegeten wordend, geite(n)-. 

capricórnt's,is,0, - van Lat. caper (capri), bok, of 
capra, geit; cornu, hoorn: met organen, welke op 
boks- of geitenhoornen gelijken. 

Caprifoliâceae, - plantenfam. als type waarvan Lo-
nicëra caprifolïum L. geldt. 

capr i fó l ium, - van Lat. capra, geit; folium, blad: 
geiteblad. 

Capr ióla ADANS., - Ital. volksnaam van Cynödon 
dactylon Pers. 

caproniânus.a.um, — verkeerde schrijfwijze voor 
aproniänus. 

Capsél la MEDIK., - verkleinw. van Lat. capsa, doos: 
doosje. De naam zinspeelt op vorm en bouw der 
vrucht. 

c a p s i c â s t r u m , - van Capsicum, plantengesl. (So-
lanacëae); astrum, uitgang met kleineerende betee-
kenis: onechte Capsicum, wilde Capsicum. - Zie 
voorts alsinastrum. 

capsiclfóliu5,a,um, - van Capsicum, plantengesl. 
(Solanacëae); Lat . folium, blad: met bladeren als 
die van een Capcïcum. 

capsicoides , - van Capsicum, plantengesl. (Solana
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Capsïcum-achtig. 

C a p s i c u m L., - wordt wel beschouwd als te zijn af
geleid van Lat. capsa, doos, en zou dan zinspelen 
op de bij rijpheid vrij wel droge, bij een doos ver
gelijkbare vruchten. 

capsular«,is ,Й, — van Lat. capsula (verkleinw. van 
capsa, doos), (als bot. term) doosvrucht: doos
vruchten dragend. 

rcapsulifer, capsul ifera , capsu l i fe rum, - van Lat. 
lcapsuliferMs,a,«w, - capsula (verkleinw. van 

capsa, doos), (als bot. term) doosvrucht; ferre, 
dragen: doosvruchten dragend. 

capulifórims.is.e, - van Lat. capülus, greep, hand
vat, gevest, heft; forma, vorm: den vorm van een 
handvat of heft hebbend. 

C a p u r a L., - afleiding en beteekenis onbekend. 
capu t m e d u s a e , - (Lat.) caput, hoofd; medusae, 2e 

ην. van Medusa, naam van de verschrikkelijkste 
der drie Gorgonen, vr. monsters met woest gelaat, 
wier hoofd omkranst was met slangen: Medusa
hoofd. - Het woord wordt wel als soortnaam ge
bezigd voor planten, waarvan eenig orgaan aan een 
Medusa-hoofd doet denken, welker vruchten b.v. 
bezet zijn met lange borstels, voorts voor grassen 
met langgenaalde aartjes. 

carabayénsts.is.e, - afkomstig van de landstreek Ca-
rabaya in Peru (± 71° W.L.; ±14° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

c a r a c a l l a , - van Sp. caracol, s lak . - De bloemknop
pen van Phaseölus - L. zijn in 2-3 spiralen gewon
den en gelijken daardoor op een slakkenhuis. 

caracasânus.a.Mw, - afkomstig van Caracas (hoofd
plaats van Venezuela nabij de N.kust op ±67° 
W.L.) of daar het eerst gevonden. 

Garagäna LMK, - volksnaam van С frutex K. Koch 
bij de Kirgiezen in Centraal-Azië. - De naam zou 
zwartoor beteekenen en oorspronkelijk toekomen 
aan een zwartoorigen vos, welke zou leven op de 
plaatsen, waar de plant overvloediglijk voorkomt. 

C a r a g u a t a LINDL., - Amer, plantennaam. 
Garâl l la ROXB., - Latinizeering van den Engelsch-

ind. plantennaam karalli. 
c a r a m b o l a , - Sp. plantennaam, mogelijk aan een of 

andere inlandsche taal ontleend. 
c a r ä n d a s , - Engelschind, plantennaam (karanda). 

Het woord carandas in dezen vorm werd door Lin-
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naeus (zie Linnaea) ontleend aan Rumphius (Her
barium Amboinense, Auctuarium 58): „In Oud-
,,Indien" (d.i. het tegenwoordige Voor-Indië) 
„noemt men" (de vruchten) „carandas". 

Garâpa AUBL., - Latinizeering van karapa of krapa, 
Guiaanschen volksnaam van C. guyanensis Aubl. -
Met hetzelfde woord wordt de uit de zaden der 
plant bereide olie aangeduid. 

caravellanu5,a,um, - afkomstig van het eiland Cara-
vella (voor de kust van Portug. Guinea in W.
Afrika) of daar het eerst gevonden. 

carayanus,a,um, - foutief voor careyänus. 
Gardâmine L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 

plantennaam kardatninê. De naam zinspeelt op de 
gelijkenis der plant met kardämon, een Crucifeer 
(Erucaria aleppïca Gärtn.) met scherp smakende 
zaden. 

cardaminifólius,a,UMt, - van Cardamïne, planten-
gesl. (Crucifërae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Cardamïne. 

Gardaminópsis HAYEK, - van Cardamïne, planten-
gesl. (Crucifërae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Cardamïne gelijkend gesl. 

Gardamómum SAL., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam kardamômom. 

cârdamon, - Lat. transcr. van Gr. kardämon, oude 
naam eener Crucifeer (Erucaria aleppïca Gärtn.) 
met scherp smakende zaden. De tegenwoordig car-
dàmon genoemde plant bezit eveneens scherp sma
kende zaden. 

Gardanthéra BUCH.- HAM., - van Gr. kardïa, hart; 
anther a, (als bot. term) helmknop: plant met hart
vormige helmknoppen. 

Cardiachlàéna, - zie Cardiochlaena. 
Gardiàndra SIEB, et zucc , - van Gr. kardïa, hart; 

anêr [andros), man. - De naam zinspeelt op de hart
vormige helmknoppen. 

cardinàlts.is.e, - van Lat. cardo (cardïnis), deur
hengsel, scharnier: tot een hengsel of een scharnier 
behoorend, als hengsel of scharnier dienst doend. 
Vandaar, in fig. zin, iets waar al het andere van 
afhangt, voornaamste, hoogste in rang, bij uitbrei
ding kardinaal, lid van het college van hooge R.K. 
geestelijken, die den paus als raadslieden ter zijde 
staan. - In geheel fig. zin: scharlakenrood, als de 
mantel der kardinalen. 

rcardiocârpa, - zie cardiocarpus. 
Icardiocârpum, -

Cardiocarpus REINW., - van Gr. kardïa, hart; har
pos, vrucht: plant met hartvormige vruchten. 

cardiocarpus,а,«ж, - van Gr. kardïa, hart; karpos, 
vrucht: met hartvormige vruchten. 

cardiochÜMS,a,um, - van Gr. kardïa, hart; cheilos, 
lip: met hartvormige lip. 

Cardiochlâéna FÉE, - van Gr. kardïa, hart; chlaina, 
mantel. Varen met hartvormige dekvliesjes (de 
„mantels" der sori). 

cardiochlàénus.a.wn, - van Gr. kardïa, hart; chlai
na, mantel: met hartvormigen mantel, dwz. met 
een hartvormige bedekking van eenigerlei aard, 
met hartvormige dekvliesjes bv. 

cardiomórphus,a,um, - van Gr. kardïa, hart; mor-
phê, vorm: hartvormig. 

cardiopétalus,а.мж, - van Gr. kardïa, hart; petälon, 
kroonblad: met hartvormige kroonbladen. 

cardióphorus,a,um, - van Gr. kardïa, hart; pherein, 
dragen: een of ander hartvormig orgaan dragend. 

cardiophyllus.a.um, - van Gr. kardïa, hart; phullon, 
blad: met hartvormige bladeren. 

iCardiópteris WALL., - van Gr. kardïa, hart; ptirux, 
iCardiópteryx WALL., - vleugel. - De vrucht 

is gevleugeld en heeft met inbegrip der vleugels een 
min of meer hartvormige gedaante. 

cardiosépalu5,a,t*m, - van Gr. kardïa, hart; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met hartvormige kelkbla-
den. 

Cardiospérmum L., - van Gr. kardïa, hart; sperma, 
zaad. De zwarte zaden dragen een hartvormige, 
witte vlek. Vgl. corindum, soortnaam van een Car
diospérmum. 

cardiostégius.a.um, - van Gr. kardïa, hart; stege, 
dak, dek: met een uit hartvormige organen (bij-
kelkbladen bv.) bestaande bedekking. 

cardunculus, - verkleiningsvorm van Lat. Carduus, 
distel (gestekelde composiet): distelachtige plant, 
kardoen (vgl. Fr. chardon, distel). - Als soortnaam 
gebezigd voor een Trichomànes met dicht gestekel
de dekvliesjes. 

Carduus L., - oude Lat. plantennaam, distel. 
caréstiae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden persoonsnaam Carestia: van Carestia, 
gevonden door Carestia, genoemd naar Carestia. -
Phyteuma - Biroli is genoemd naar G. A. Carestia 
(1769, Riva Valdobbia a/d Z.O. voet vah den Mon
te Rosa; 1833, Riva Valdobbia), bota^iicus-medi-
cus, hoogleeraar in de chirurgie aan de universiteit 
te Novara (W. van Milaan), medewerker van den 
auteur der soort, G. Biroli, aan diens Flora Aco-
niensis (Flora van Agogna, dwz. Novara en om
streken) . 

Carex L., - oude Lat. plantennaam, zegge. Volgens 
sommigen oorspronkelijk een algemeene naam voor 
stekelig struikgewas. Het woord zou voortleven in 
het Zuidfr. garigue, woeste grond, onbebouwd 
veld. 

Caréya ROXB., - genoemd naar W. Carey (1761, Pau-
lerspury, Z.-Engeland; 1834, SerampOre bij Cal
cutta), sinds 1794 zendeling in Eng. Ijndië, oriën
talist, stichter van den bot. tuin van Serampore, 
vriend van Roxburgh, wiens Flora Indïca hij na 
des schrijvers dood uitgaf. 

careyänus,a,Mw (Justicïa - Wall.), - genoemd naar 
W. Carey (zie Careya). 

caréyi, - 2e nv. van Careyus, Latinizeering van Carey : 
van Carey, gevonden door Carey, genoemd naar 
Carey. - Polygonum - Olney is genoemd naar John 
Carey (1797. Camberwell, Surrey, Engeland; 1880, 
Blackheath, Kent, Engeland), die van 1830-52 in 
Amerika verblijf hield en daar vele planten ver
zamelde. Zijn verzameling, welke te Kew bewaard 
wordt, munt uit door de zorg, waarmede zij ge
prepareerd is. Hij schreef over de gésl. Salix en 
Carex. 

Cargilia, - foutief voor Cargillïa. 
Cargillia R.BR., - genoemd naar James Cargill, in 

het begin der 17de eeuw arts te Aberdeen (Schot
land), leerling van Kaspar Bauhin (zie Bauhinïa) 
te Bazel. Hij werkte mede aan den in 1620 ver
schenen Prodrömos Theâtri Botanïci van zijn 
leermeester. 

caribàéu£,a,ttm, - afkomstig van het land om of de 
eilanden in de Karibische Zee (omsloten door de 
Antillen, Z.-Amerika en Midden-Amerika) of daar 
het eerst gevonden, Karibisch. 

rCarica L., - (Lat.) (gedroogde) vijg. - Het gesl. 
Icârica, - Carica werd zoo genoemd wegens de 

zeer oppervlakkige gelijkenis in blad votm en vrucht
bouw met den gekweekten vijgebootn. 

Caricâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Carïca (papaja) geldt. 

caricifóliu5,a,«m, - van Carex (Caricis), planten-
gesl. (Cyperacëae), zegge; Lat. folïum, blad: met 
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bladeren, welke op die van een zegge (grasachtig 
en vaak scherp gerand) gelijken. 

caricinus,a,um, - van Carex (Carïcis), plantengesl. 
(Cyperacëae); zegge: op een zegge gelijkend, zegge-
achtig. 

caricóSM5,a,ttm, - van Carex (Carïcis), plantengesl. 
(Cyperacëae), zegge: in een of ander opzicht, blad-
vorm of habitus bv., op een zegge gelijkend, zegge-
achtig. 

carlnàlis,is,e, - van Lat. carina, (scheeps)kiel: kiel-
vormig. 

ca r inä t a , - zie carinätus. 
carinatifóliu5,a,um, - van Lat. carinätus, gekield; 

folium, blad: met gekielde bladeren. 
rcarinatisépalws,a,utn, - van Lat. carinätus, gekield; 
lcarinatosépalu5,a.utn, - Nieuwlat. sepälum, 

kelkblad: met gekielde kelkbladen. 
carinatuluf,a,wm, - verkleinw. van Lat. carinätus, 

gekield: zwak gekield. 
carinatU5,a,um, - v a n Lat. carina, (scheeps)kiel: ge

kield. 
carinicostatU5,a,um, - van Lat. carina, (scheeps)-

kiel; costa, ribbe, (midden)nerf: met gekielde mid
dennerf. 

rcarinifer , car inifera , ca r in i f e rum, - van Lat. ca-
lcariniferM5,a,«w, - rina, (scheeps)kiel; ferre, 

dragen: een kiel dragend, gekield. 
Gar in ta W.F.WIGHT, - Engelschind, plantennaam 

(karinta). 
carinthiactt£,a,um, - van Nieuwlat. Carinthïa, Ka-

rinthië, Kärnten, landschap in Oostenrijk tusschen 
Stiermarken en de Ital. provincie Venetië: Karin-
thisch. 

ca r inu la ta , - zie carinulätus. 
carinulatidiscM5,a,Mw, - van Lat. carinulätus, zwak 

gekield; discus, schijf: met zwak gekielde schijf. 
carinulâtws.a.um, - van Lat. cannula (verkleinw. 

van carina, kiel), kleine kiel: zwak gekield. 
ca r i squ i s , - Philipp, plantennaam (kariskis). 
Car i s sa L., - vr. vorm van Lat. carissus, doortrapt: 

de doortrapte (plant). De naam zou kunnen zin
spelen op de vele „gemeene" doornen. 

Gârlea K.B.PRESL, - waarschijnlijk genoemd naar een 
persoon van den naam Carl (Karl) of Carla. -
Presl (zie presliänus), in 1850 de auteur van het 
gesl. (Epimelîae Botanïcae, 216) geeft bij den naam 
geenerlei toelichting. Hij heette zelf Karl, doch zal 
de plant wel niet naar zichzelven genoemd heb
ben. 

Gar l emânn ia втн., - genoemd naar Charles (Lat. 
Carölus) Morgan Leman (1806, Londen; 1852, 
Bath), medicus, die in 1837-38 op Madeira en in 
1840-41 bij Gibraltar planten verzamelde. - Zijn 
30 000 soorten tellend herbarium gaf hij ten ge
schenke aan de universiteit van Cambridge (Enge
land). 

car lés i i , - 2e nv. van Carlesius, 2e nv. van Carles: 
van Carles, gevonden door Carles, genoemd naar 
Carles. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar W. R. Carles, sedert 1867 ambtenaar bij den 
Britschen consulairen dienst in China, waar hij vele 
planten verzamelde. Van 1883-85 was hij geplaatst 
op Korea (zie coraeensis), waar hij drie onderzoe-
kingstochten naar het noordelijk deel van het 
schiereiland ondernam. 

Car l ina L., - afleiding niet met zekerheid bekend. -
Sommigen beschouwen het woord als een verbaste
ring van Ital. cardino (verkleinw. van cardo, distel), 
kleine distel. Volgens anderen is de plant genoemd 
naar Karel den Grooten (742-814), die, toen een 
hevige pest in zijn leger woedde, tot God om hulp 

bad, waarop hem in een droomgezicht een met pijl 
en boog gewapende engel verscheen, die hem ge
lastte als geneesmiddel den wortel dier plant te 
bezigen, waarop de afteschieten pijl zou neer
komen. Deze plant was de tegenwoordige Car-
lina acaulis, welker wortel nog heden ten dage als 
geneesmiddel voor huisdieren wordt aangewend. 
Volgens nog anderen [waaronder Linnaeus, Critica 
Botanica (1737), 76] is de plant genoemd naar Ka
rel V, van 1519-56 Duitsch keizer, die haar even
eens als geneesmiddel zou hebben gebezigd. 

Car ludóvica RUIZ et PAV., - door de Sp. natuuron
derzoekers Ruiz (zie ruiziänus) en Pa von (zie Pa-
vonia), die in opdracht hunner Regeering een bot. 
expeditie (1779-88) naar Peru en Chili hadden ge
maakt, als bewijs hunner dankbaarheid genoemd 
naar Karel (Lat. Carölus) IV, van 1788-1808 ko
ning van Spanje en zijn gemalin Louise (Lat. Ludo-
vïca). - De naam zinspeelt tevens op het feit, dat 
de plant $ (Carölus) en Ç (Ludovïca) bloemen 
voortbrengt. 

Garmichaé l ia R.BR., - genoemd naar Dugald Car-
michael (1772, eiland Lismore, voor Loch Linnhe, 
W.-Schotland; 1827, Appin aan Loch Linnhe), of
ficier in het Eng. leger, van 1806-10 aan de Kaap 
geplaatst, van 1810-14 op Mauritius en Bourbon, 
van 1814-15 wederom aan de Kaap. Hij verzamel
de op zijn standplaatsen vele planten en was be
vriend met Robert Brown (zie browniänus l ) , 
den auteur van het naar hem genoemde gesl. 

ca rmichaé l i ae (Notospartium - Hook.f.), - 2e nv. 
van Carmichaëlïa, plantengesl. (Leguminösae) : van 
(de gedaante van) een Carmichaëlïa, op een Car
michaëlïa gelijkend, Carmichaëlïa-achtig. 

carmine«s,a,«w, - van Middeleeuwsch Lat. carmi-
nïum, karmijn, karmozijn, een helroode, door een 
schildluis opgeleverde kleurstof: karmijnrood, kar
mozijnrood. 

C a r m ó n a CAV., - genoemd naar den Sp. schilder 
Bruno Salvador Carmóna, die den Zw. botanicus 
P. Löfling (1729-56), een leerling van Linnaeus 
(zie Linnaea), vergezelde op een reis door de Sp. 
landen in Europa en Amerika. 

câ rnea , - zie carnëus. 
carnéolus.a.um, - verkleinw. van Lat. carnëus, 

vleeschkleurig: licht vleeschkleurig. 
carneus,a,um, - van Lat. caro (carnis), vleesch: op 

vleesch gelijkend, vleeschkleurig. 
сагп1сай1?£,г°5,£, - van Lat. caro (carnis), vleesch; 

caulis, stengel, steel : met vleezige stengels of stelen. 
carnicolor , - van Lat. caro (carnis), vleesch; cölor, 

kleur: vleeschkleurig. 
carniólicw5,a,«m, - van Nieuwlat. Carniöla, Krain, 

landschap N.O. van Triest, hoofdstad Laibach: af
komstig van Krain of daar het eerst gevonden. 

ca rnósa , - zie carnösus. 
carnosissim«5,a,Mw, - overtr. trap van Lat. car

nösus, vleezig: zeer vleezig, dikvleezig. 
ca rnósu la , - zie carnosulus. 
carnosulilabrMS,a,»m, - van Lat. carnosulus, eenigs-

zins vleezig; läbrum, lip: met eenigszins vleezige lip. 
carnósul«s,ii,Mm, - verkleinw. van Lat. carnösus, 

vleezig: eenigszins vleezig. 
carnösus,a,um, - van Lat. caro (carnis), vleesch: 

vleezig. 
enrol l , - 2e nv. van Carölus, Latinizeering van Karel 

(Carl, Charles): van Karel, gevonden door Karel, 
genoemd naar Karel. Litsêa - Teschn. is genoemd 
naar den vinder der plant, Carl Ludwig Ledermann 
(1875, Neuchâtel, Zwitserland; x ) , tuinbouwkun
dige, in 1903 verbonden aan den bot. tuin van Vic-
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toria (a/d W.kust van Kameroen, tegenover Fer
nando Poö, op ± 4 ° N.B.). Van 1904-06 verzamel
de hij planten in den Kongostaat, in 1908/09 in 
Kameroen; in 1912/13 nam hij deel aan een D. ex
peditie langs de Keizerin Augusta-rivier ( = Sepik) 
in Kaiser Wilhelmsland; in 1913/14 verzamelde hij 
op de Palau-eilanden (134-135° O.L.; 7-8° N.B.) 
en de oostelijk daarvan gelegen Carolinen. Vele der 
door hem ontdekte planten zijn naar hem genoemd. 
Hij schreef eenige wetensch. publicaties. 

Carolina, - zie carolïnus. 
Carol inëa L.f., - genoemd naar prinses Carolina 

Louise (1723, Darmstadt; 1783, Darmstadt), ge
malin van Karl Friedrich (1728-1811), sedert 1746 
markgraaf, sinds 1806 groothertog van Baden, 
vriendin van natuurstudie, correspondente van 
Linnaeus. Zij heeft het voornemen gehad een 
uit 10 000 platen bestaand werk uittegeven, 
afbeeldingen bevattend aller in de Specïes Plan-
tärum van Linnaeus (zie Linnaea) beschreven 
soorten, waarmede een som van 90 000 dukaten 
(bijna een half millioen gulden) gemoeid zou zijn 
geweest. Inderdaad werd met het werk een aan
vang gemaakt; zij schijnt er echter spoedig van te 
hebben afgezien, waarschijnlijk wegens de zeer 
hooge kosten. 

carolineaefólius,a,um, - zie carolineifolius. 
carolineifóli«s,a,tt»ï, - van Carolinëa, (voormalig) 

plantengesl. (Bombacacëae); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener Carolinëa. 

carolinénsi5,is,e, - 1. afkomstig van Carolina (aan 
de O.kust van N.-Amerika, tusschen 32 en ruim 
37° N.B.) of daar het eerst gevonden. - De staat 
Carolina is genoemd ter eere van Karel (Lat. Carö-
lus) IX van Frankrijk (koning van 1560-74), voor
al bekend door de door hem op aanstichting zijner 
moeder Catharina de Medici bevolen massamoord 
op de Hugenoten in Frankrijk, begonnen in den 
vroegen ochtend van 24 Aug. 1572, den St. Bar-
tholomëus-nacht. Het aantal slachtoffers bedroeg 
8000 à 10000; te Parijs alleen waren 2000 dooden. 
2. afkomstig van de Carolinen (uitgestrekte eilan
dengroep ten N. van Nieuw-Guinea, den Bismarck-
Archipel en de Salomo-eilanden) of daar het eerst 
gevonden. - De Carolinen zijn genoemd ter eere 
van Karel (Lat. Carölus) II van Spanje (1665-
1700), die door Macaulay (History of England, 
Chapter XIX) wordt beschreven als „impotent 
„physically, intellectually and morally, sunk in 
„ignorance, listlessness and superstition, yet swol-
„len with a notion of his own dignity." 

carolinianus,a,um, - afkomstig van Carolina (aan 
de O.kust van N.-Amerika tusschen 32 en ruim 
37° N.B.) of daar het eerst gevonden. - Voor de 
afleiding van den naam Carolina zie men onder 
carolinensis 1. 

carolinu£,a,«m, - afkomstig van Carolina (zie caro
linensis 1) of daar het eerst gevonden. 

ca ró ta , - Lat. transcr. van Gr. karôta (— karôton), 
een betrekkelijk weinig gebruikelijke naam voor 
„worteltjes" (,welke gemeenlijk staphulinoi ge
noemd werden). Een andere Lat. naam voor de
zelfde plant was pastinäca, waarmede tegenwoor
dig door botanici de pastinaak (pinksternakel, wit
te wortel) wordt aangeduid. 

fcarpathicu5,a,Mm, - afkomstig van de Karpat(h)en 
IcarpäticMs.a.um, - (gebergte in Roemenië) of 

daar het eerst gevonden.· 
Garpen té r ia TORR., - in 1854 genoemd naar den toen 

reeds overleden hoogleeraar Carpenter in Louisiana, 
die gedurende vele jaren met ijver en goed gevolg 

de flora van dien staat bestudeerd had en overleed, 
terwijl bij bezig was de publicatie van de resul
taten zijner studiën voortebereiden. 

Garpés ium L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
naam karpêsïon, waarmede een geurig Aziat. hout 
werd aangeduid. Hoe Linnaeus (zie Linnaea) ertoe 
is gekomen dien naam overtedragen op het hem 
tegenwoordig voerend gesl. van kruiden, is raad
selachtig. - Een woord karpêsïon, stroohalm, waar
van men den naam wel wil afleiden, bestaat niet; 
bovendien zou die afleiding de zaak niet duidelijker 
maken. 

Garpha BANKS et SOL., - van Gr. karphos> dood tak
je, dorre halm. De naam zinspeelt op het uiterlijk 
der gedroogde plant. 

carpinifóliu5,a,um, - van Carpinus, plantengesl. 
(Betulacëae), haagbeuk; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een haagbeuk. 

carp inoides , - van Carpinus, plantenge$l. (Betula
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: in een of ander opzicht (bladvorm bv.) 
op een haagbeuk gelijkend, haagbeukachtig. 

Ca rp inus L., - oude Lat. plantennaam van onbeken
den oorsprong. 

Carpóde tus FORST., - van Gr. harpos, vrucht; dètos, 
gebonden, geboeid. - Ter halverhoogte draagt de 
vrucht den kelkzoom of de rest daarvan, welke er 
als een band omheenloopt. 

c a r p o p h a g a r u m , - 2e nv. mv. van Carpophäga 
(van Gr. karpos, vrucht; phägein, eten), vruchten-
eetster, naam van een gesl. van vrudhtenetende 
duiven: der vruchtenetende duiven, dwz. door zul
ke duiven gegeten wordend. 

Carpophy l l ium MIQ., - van Gr. karpos, vrucht; 
phullon, blad. De vruchten springen lang vóór de 
rijpheid open en zijn dan bladachtig. 

Carpophy l lum, - zie Carpophyllium. 
Garpopógon ROXB., - van Gr. karpos, vrucht; pôgôn, 

baard. De peulen zijn bezet met lange (jeuk)haren. 
ca r r iè re ! , - 2e nv. van Carrierëus, Latinizeering van 

Carrière: van Carrière, genoemd naar Carrière. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar E. A. 
Carrière (1818, May, Dépt. Seine-et-Marne; 1896, 
Montreuil bij Parijs), van 1852-78 &Ц tuinbouw
kundige verbonden aan het Muséum d'Histoire Na
turelle te Parijs, sedert 1866 redacteur van de 
Revue Horticole, sedert 1889 verlamd en bedlegerig, 
schrijver van vele tuinbouwkundige werken, waar
onder zijn beroemd Traité général des Conifères. 

ca r r ing tón lae , - 2e nv. van Carringtonia, Latinizee
ring (vr. vorm) van Carrington: van mevr. (mej.) 
Carrington, genoemd naar mevr (mej.) Carring
ton. - Rhododendron - F. v. M. werd in 1887 ge
noemd naar Lady Carrington, echtgenoote van Sir 
Charles Robert Wynn Carrington, van 1885-90 
gouverneur van New South Wales, als blijk van 
waardeering voor haar levendige belangstelling in 
het kweeken van bloemen. 

Ca r rón i a F. v. M., - genoemd naar W. Carron (1823, 
in Norfolk, Engeland; 1876, Grafton, nabij de O.
kust van New-South-Wales op bijna 32° Z.B.), bo
tanist van Kennedy's (zie kennedyänus) rampspoe
dige expeditie van 1848, een der beide overleven
den van de 12 Europ. deelnemers aan den tocht, 
gered, toen hij den dood nabij was. Hij had echter 
vrijwel al zijn verzamelingen verloren. Zijn reis
verhaal is opgenomen in Macgillivray, Narrative of 
the voyage of H. M. Rattlesnake, II (1852), 119seq. 

C a r r u t h é r s i a SEEM., - genoemd naar W. Carruthers 
(1830, Moffat, Z.-Schotland; 1922, Norwood, Lon
den), botanicus-palaeontoloog, van 1871-95 ver-



106 C a r y o s p e r m u m ca r s t ensens i s 

bonden aan de bot. afdeeling van het British Mu
seum te Londen, die Seemann (zie seetnanni), den 
auteur van het gesl., vaak had bijgestaan bij de 
samenstelling van diens Flora Vitiensis (Flora der 
Fidsji-eilanden). 

carstensénsts,ts,e, - foutief voor carstenszensis. 
rcsirstenszénsis,is,e, - afkomstig van, of het eerst 
lcarstensziénsts, ts ,e, - gevonden op het Car-

stenszgebergte, de hooge, zich plaatselijk boven de 
sneeuwgrens verheffende bergketen, welke in W.— 
O. richting door Ned. Nieuw-Guinea loopt. Het 
gebergte werd in 1908 door G. P. Rouffaer genoemd 
naar den Ned. zeevaarder Jan Carstensz, die het op 
16 Februari 1623 het eerst waarnam van zijn langs 
de Z.kust van het eiland varend schip Pera en het 
beschreef als , ,een overhooch geberchte, landwaert 
„in, na gissinge, 10 mylen, dat op vele plaatsen wit 
,,met Snee bedect lach, wesende certain vry wat 
„vreemts als op bergen soo na de linie equinoctiâ-
,.lis" (dwz. zoo nabij den evenaar) ,,snee te heb-
,,ben." Zie ook arnhemïcus. 

Gar te ré t l a A.RICH., - genoemd naar den Eng. zee
vaarder Ph. Carteret (?, ?; 1796, Southampton), 
die in 1766 als gezagvoerder van de Swallow deel
nam aan een zuidpoolexpeditie onder leiding van 
Wallis. Het schip, een slechte zeiler, bleef in Dec. 
van dat jaar in de straat van Magelhaens bij de an
dere achter; Carteret zette op eigen gelegenheid 
den tocht voort en ontdekte in den Stillen Oceaan 
verscheidene eilanden, waaronder Pitcairn (±130° 
W.L.; ±25° Z.B.), voorts het kanaal van St. Geor
ge [ ± 152y2°O.L·.; 4-5° Z.B., tusschen Nieuw-Pom-
meren ( = Nieuw-Engeland) en Nieuw-Mecklen-
burg ( = Nieuw-Ierland)]. In 1767 bereikte hij Ma-
kasar; in 1768 verbleef hij eenige maanden te Ba
tavia, waar zijn schip, „een oude kraak", werd op
gekalefaterd. In 1769 kwam hij in Engeland terug. 
In 1794 verliet hij den zeedienst als schout-bij
nacht (rear-admiral). 

C à r t h a m u s L., - Middeleeuwsch-Lat. plantennaam, 
verbasterd uit kurthum of gurdum, Arab, naam der 
plant. 

c a r t h u s i a n ó r u m , - 2e nv. mv. van Nieuwlat. Car-
thusiänus, Karthuizer: der Karthuizers, genoemd 
naar de Karthuizers. - Karthuizers (D. Karthäu
ser) is de naam eener monniksorde, welke in 1084 
door den H. Bruno gesticht werd in de toenmalige 
woestenij La Chartreuse bij Grenoble, aan welke zij 
haar naam ontleent. - Volgens sommigen werd D. 
carthusianórum door Linnaeus (zie Linnaea) zoo 
genoemd, omdat de plant in zijn tijd Karthuizer-
anjelier heette, volgens anderen schonk hij haar 
dien naam ter eere der beide natuuronderzoekers 
J. Fr. Karthäuser (Cartheuser) (1704, Hayne bij 
Stolberg; 1777, Frankfort a.O.), hoogleeraar in de 
geneeskunde te Frankfort a.O., schrijver van ver
scheidene bot. werken, en Fr. Karthäuser (f 1796). 

ca r t i l ag idens , - zie cartilaginïdens. 
cartJlagfneus,a,Mm, - van Lat. cartilägo (cartilagi-

nis), kraakbeen: kraakbeenachtig. 
ca r t i l ag in ïdens , - van Lat. cartilägo (cartilagïnis), 

kraakbeen; dens, tand: met kraakbeenachtige tan
den. 

cartwrightiânus,a.Mtn (Crocus - Herb.), - in 1844 
genoemd naar J. Cartwright, Eng. consul-generaal 
te Cons tan tinopel, die aan Herbert (zie herbertiä-
nus 2), den auteur der soort, een exemplaar der 
plant had toegezonden van het eiland Tenos ( = 
Tinos; ±25° O.L.; ±37^ 2 ° N.B.). 

G a r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam karon, karwij. 

C a r u m b i u m REINW., - Latinizeering van den Soend. 
plantennaam kareumbi. 

carunculât»s,a,um, - van Lat. carunculus (verklein-
w. van caro, vleesch), een stukje vleesch, als bot. 
term gewoonlijk = kiempropje: 
1. van een kiempropje voorzien. 
2. van een vleezig aanhangsel voorzien (.zooals de 
onderzijde van het deksel der bekers van Nepen
thes - Dans.). 

ca rv i , - verbasterd uit Arab, karwia, karwij. 
carvifólia (znw), - van Lat. carvi, karwij (Carum 

carvi L. ) ; folium, blad : plant met bladeren als die 
der karwij. 

carvifólius,a,um, — van Lat. carvi, soortnaam der 
karwij of Kümmel (Carum carvi L.); foltum, blad: 
met bladeren als die der karwij. 

Càrya NUTT., — van Gr. karuon, noot, okkernoot. -
Boom met op okkernoten gelijkende vruchten. 

Ca ryodäphne BL., - van Gr. karuon, noot; daphnê, 
laurier: Lauracëa met harde vruchten. 

caryophyl lâcea, - zie caryophyllacëus. 
Caryophyl lâceae , - plantenfam. als type waarvan 

Dianthus caryophyllus L. (kruidnagelanjelier)geldt. 
fcaryophyllâceus,a,M»i, - van Lat. caryophyllon, 
lcaryophyllaétts,a,M»ï, - kruidnagel: in een of 

ander opzicht (vorm, geur) met kruidnagels over
eenkomend. 

caryophyllät«s,a,u»w, - v a n L a t . caryophyllon,kruid
nagel: van kruidnagels voorzien, met kruidnagel
geur. 

caryophylle«s,a,um, - van Lat. caryophyllon, kruid
nagel: in een of ander opzicht (vorm, geur) met 
kruidnagels overeenkomend; met (Dianthus) cary
ophyllus L. overeenkomend (in bladvorm bv.). 

caryophyllé«s,a,M»i, — van Gr. karuophullon, kruid
nagel. Overigens als caryophyllëus. 

caryophylliflórus,a,«w, - van Caryophyllum, oude 
naam voor den kruidnagelboom (tegenwoordig 
Eugenia aromatïca O.K.); Lat. f los (flöris), bloem: 
met bloemen als die van den kruidnagelboom; met 
naar kruidnagels riekende bloemen. 

caryophyllifóli«s,a,uwi, - van Caryophyllum, oude 
naam voor den kruidnagelboom (tegenwoordig 
Eugenia aromatïca O.K.); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van den kruidnagelboom; met naar 
kruidnagels riekende bladeren. 

caryophyl lo ides , - van Lat. caryophyllon, kruid
nagel; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: kruidnagelachtig. 

c a ryophy l lum, - Lat. transcr. van Gr. karuophul
lon, welk woord vaak wordt afgeleid van Gr. ka
ruon, noot; phullon, blad, en dan beteekenen zou: 
uit bladeren bestaand nootje. Het bolletje op den 
top van een kruidnagel doet aan een nootje den
ken; in werkelijkheid bestaat het uit 4 kroonbla-
den, welk bij de levende plant tot een kapvormig 
geheel samenkleven en bij het ontluiken der bloem 
gezamenlijk afvallen. - Anderen beschouwen deze 
afleiding als volksetymologie en houden het Gr. 
woord karuophullon voor een verbastering van een 
Aziat. naam der kruiderij. - Het woord wordt wel 
als soortnaam gebezigd voor planten met kruid
nagelgeur. 

Caryophyl lus L., - van Gr. karuophullon, voor welks 
Icaryophyllus, - afleiding men zie onder caryo

phyllum. — Het woord wordt wel als soortnaam ge
bezigd voor planten met kruidnagelgeur. 

Caryóp te r i s BUNGE, - v a n Gr. karuon, noot; ptëron, 
vleugel: vleugelnoot. - De naam zinspeelt op de 
langs één der randen gevleugelde steenkernen. 

C a r y o s p e r m u m BL., - van Gr. karuon, noot; sper-
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ma, zaad : plant met steenharde, daardoor op no
ten gelijkende zaden. 

Caryó ta L., - van Gr. karuótos (van karuon, noot), 
nootvormig(e dadel). Palm met op zulke dadels 
gelijkende vruchten. 

Ca ryo tâxus z u c c , - van Gr. karuon, noot; Taxus, 
gesl., dat als type beschouwd wordt van de fam. 
der Taxacëae: Taxacëa met op noten gelijkende 
zaden. 

caryotideKs.a.wm, - van Caryöta, plantengesl. (Pal-
mae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Caryöta-achtig. 

caryotifólius.a.um, - van Caryota, plantengesl. (Pal-
mae) ; Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Caryöta. 

caryoto ides , - van Caryöta, plantengesl. (Palmae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
.Caryöta-achtig. 

/Gasé lea A.ST.HIL. - genoemd naar Manoel Ayres de 
t C a s é l i a G.DON, - Casal (1764, in Portugal; 

1840, Lissabon), geestelijke, die zich te Goyaz (staat 
in Brazilië met gelijknamige hoofdplaats; ±50° 
W.L.; ±16° Z.B.) vestigde, de zuidelijke staten 
van Brazilië bereisde en een historisch-geographi
sche beschrijving van Brazilië leverde, waarin hij 
ook een aantal planten vermeldde. Hij wordt wel 
de vader der aardrijkskunde van Brazilië genoemd. 

casa l lódes , - van Casalia, (voormalig) plantengesl. 
(Ranunculacëae) ; ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Casalïa-achtig. 

Gascari l la ADANS., - verkleinw. van Sp. cdscara, 
schors: dunne schors. Boom, welks schors als ge
neesmiddel wordt aangewend. 

cascari l lofdes, - van Cascarilla, (voormalig) plan
tengesl. (thans Croton); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Cascarilla-achtig. 

Caseâr ia JACQ., - genoemd naar J. Casearïus 
(±1642, Amsterdam; 1678, Batavia), die in 1668 
door de Ned. O.I. Compagnie als predikant werd 
uitgezonden. Van 1676-77 was hij geplaatst te 
Cochin (W.kust van Voor-Indië, ± 10° N.B.). Daar 
werd hij een der helpers van Van Rheede (zie 
rheedëi), voor wien hij den Lat. tekst schreef der 
beide eerste deelen van den Hortus Malabarïcus. 
Hij overleed aan dysenterie. 

{caseariaefólius,a,um, — zie caseariifolius. 
casearifóliws.a.ww, -
caseariifólius,a,um, - van Casearia, plantengesl. 

(Flacourtiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als" die eener Casearia. 

casear io ides , - van Casearia, plantengesl. (Flacour
tiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Casearia-achtig. 

caseolâris,t5,e, - van Lat. caseôlus (verkleinw. van 
casëus, kaas): kaasje, op een kaasje gelijkend. 

fcashmeriânus,a,um, - afkomstig van Cashmere ( = 
\cashmir iânus ,a ,um, - Kasjmir, vazalstaat in 

Eng. Indië in het N.W. van den Himalaya, aan 
beide zijden van den bovenloop van den Indus; 
±72У 2-±80У 2° O.L.; ± 3 2 y 4 - ± 3 7 ° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

césius.a.um, - afkomstig van den in de Oudheid Ca
stus (Gr. Kasïon oros; niet: Cassius) genoemden 
berg, tegenwoordig Djebel (berg) Akra, in Syrië 
aan den oostrand der Middellandsche Zee ten N. 
van Ladikije (Ladikia, Latakia, Latakie) op ±2>6"* 
N.B. De door Boissier (zie boissiêri) cassius ge
noemde planten (o.a. Onosma - Boiss. ; - Stachys -
Boiss.), werden door hem op dien berg verzameld. 
Ten onrechte heeft hij een tweede s in den naam 
geplaatst, waarschijnlijk omdat hij, die zeer be- | 

r Gassiope 

dreven was in de Oude Geschiedenis, verkeerdelijk 
meende, dat de naam van den berg in verband 
stond met dien van den Romeinschen veldheer 
Gajus Longinus Cassïus, die in 52 en 61 v. Chr. 
in Syrië tegen de Parthen streed. 

casopangui l , - Philipp, plantennaam (kasopdngil). 
Caspâ rea н.в.к., - genoemd naar Kaspar (Lat. Cas-

.Caspâr ia D.DIETR., - parus) Bauhin (zie Bau-
hinia). 

Gaspärya KLOTZSCH, - genoemd naar Johann Xaver 
Robert Caspary (1818, Koningsbergen; 1887, Illo-
wo, W.-Pruisen), die eerst in de theologie, later in 
de natuurwetenschappen studeerde. Na als huis-
onderwijzer bij aanzienlijke families een groot deel 
van Europa bereisd te hebben, werd hij leeraar te 
Berlijn, daarna directeur van het herbarium te 
Bonn, eindelijk (1858) hoogleeraar in de plant
kunde te Koningsbergen en directeur van den bot. 
tuin aldaar. Hij schreef vele bot. publicaties, vooral 
over waterplanten (Nymphaea, Aldrovanda, Hy-
drillëae) en was een verdienstelijk onderzoeker van 
de flora der provincies W.- en O.-Pruisen. 

casperiânus,a,um (Bletïa - Rchb. f. =* Laelïa -
Rchb.f.), - genoemd naar Johann Ludwig Casper 
(1796, Berlijn; 1864, Berlijn), medicus, in 1825 be
noemd tot buitengewoon hoogleeraar en tevens tot 
Medicinalrat, in 1834 tot adviseur in geneeskundige 
zaken bij het ministerie, in 1841 tot Gerichtsarzt 
en tevens tot directeur der inrichting voor prak
tisch onderwijs aan de universiteit, eindelijk tot 
Obermedizinalrat, schrijver van vele medische wer
ken. 

C a s s a n d r a D.DON, - Lat. transcr. van Gr. Kassan-
dra [van kaiein, doen ontvlammen; anêr (andros), 
man: die mannen doet ontvlammen], naam eener 
schoone dochter van Priàmos, den laatsten koning 
van Troje. Zij had Apollo beloofd zich aan hem 
te zullen geven, mits hij haar de gave der voor
spelling schonk. Toen Apollo aan die voorwaarde 
voldaan had, weigerde Kassandra haar belofte na-
tekomen, waarop de vertoornde god aan zijn gave, 
die hij niet terug kon nemen, toevoegde, dat nie
mand aan haar voorspellingen geloof zou slaan. 

fCâssia L., — Lat. transcr. van den ouden Gr. naam 
Içâssia (znw.), - kassïa, waarmede een geurige 

bast werd aangeduid. 
câss ia (bnw.), - zie cassius. 
cassiaefólius,α,um, - zie cassiifolius. 
cassidew5,a,um, — van Lat. cassida, helm: helm-

vormig. 
cassiifóliu5,a,um, - van Lat. cassia, oude handels

naam eener kaneelsoort (Cinnamömum cassïa BI.) ; 
folium, blad: met bladeren als die van Cinnamö
mum cassïa BI.). 

Gâesine L. - afleiding onbekend. 
Cass in ia R.BR., - genoemd naar A. H. G. graaf van 

Cassini (1781, Parijs; 1832, Parijs), pair van Frank
rijk, schrijver van bot. verhandelingen, o.a. over 
Composïtae. 

cass inoides , - van Cassïne, plantengesl. (Celastra-
cëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Cassïne-achtig. 

cass lo ides , - van Cassïa, plantengesl. (Leguminösae) 
of van den soortnaam cassia; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Cassïa-achtig. 
2. op de soort cassia gelijkend. 

Gassiope D.DON, - Latinizeering van Gr. Kassiöpê, 
naam der moeder van Andromëda (zie aldaar). -
De naam duidt op de verwantschap met het gesl. 
Andromëda. 
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cassius,a,um, — zie castus. 
cassûbicus,a,um, - afkomstig van het land der Kas-

suben of Kassoeben (naam van een Slavischen 
volksstam, welke sinds eeuwen de omstreken van 
Danzig bewoont), of daar het eerst gevonden; Dan-
zigsch. 

c a s s u m u n a r , - Engelschind, plantennaam. 
C a s s u v i u m LM к, - Latinizeering eener verbastering 

van Portug. acaju (Vgl. Fr. acajou; Eng. cashew), 
waarschijnlijk een verminkte Amerik. volksnaam 
der plant, reeds in 1648 vermeld in Piso en Marc-
graf's Historia rerum naturalïum Brasilïae (Na
tuurlijke Geschiedenis van Brazilië). - Als soort
naam gebezigd voor een plant, welke vroeger 
tot het (voormalige) gesl. Cassuvïum gerekend 
werd. 

Cassyta , - zie Cassj/tha. 
fCóesytha L., - modificatie van den ouden Gr. plan-
Icâssytha , - tennaam kasutas, waarmede een in 

Syrië voorkomende woekerplant (niet de tegen
woordig Cassytha genoemde) werd aangeduid. Lin
naeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl. -
Als soortnaam gebezigd om overeenkomst (ronde, 
bladerlooze stengels) met het gesl. Cassytha uitte-
drukken. 

cassy tho ides , - van Cassytha, plantengesl. (Laura-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Cassjftha-achtig. 

cas ta , - zie castus. 
Gastäl ia SAL., - Lat. transcr. van Gr. Kastalia, naam 

eener nimf, die om aan de vervolgingen van Apol
lon (Apollo) te ontkomen in een bron bij den Par
nas (s)os (Parnassus) sprong, welke bron sedert 
haar naam droeg. Castalïa's zijn waterplanten. 

Cas tanea L., - oude Lat. plantennaam (van Gr. 
kastänon, kastanje), kastanjeboom. 

cas tânea , — zie castanëus. 
castaneaecârpus,a,um, — van Castanea, plantengesl. 

(Fagacëae), kastanje; Gr. karpos, vrucht: met 
vruchten als die eener kastanje (in haar stekelig 
omhulsel). 

castaneaefóli«s,a,um, - zie castaneifolïus. 
castaneifólitt5,a,um, - van Castanea, plantengesl. 

(Fagacëae), kastanje; Lat. folïutn, blad: met bla
deren als die eener Castanea. 

castanëus,a,um, — van Lat. castanea, kastanje: kas
tanjebruin. 

castanicârpMs,a,MW, - zie castanocarpus. 
castanlfóliM5,a,uw, — van Gr. kastänon, tamme kas

tanje; Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een tammen kastanjeboom. 

castanocérpMs,a,wm, - van Gr. kastänon, kastanje; 
karpos, vrucht: met op kastanjes (in het stekelig 
omhulsel) gelijkende vruchten. 

Cas tanó la LLANOS, - in 1858 genoemd naar Antonio 
Em. Blanco y Castailola, die zich verdienstelijk ge
maakt had voor het museum te Manila. Overigens 
is mij van hem niets bekend. 

Cas tanóps i s BL., - van Castanea, plantengesl. (Fa
gacëae), kastanje; opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Castanea gelijkend gesl. 

C a s t a n o s p é r m u m A. CUNN., - van Gr. kastänon, 
kastanje; sperma, zaad: boom met kastanjeachtige 
zaden 

Cast igl iónia RUIZ et PAV., - genoemd naar graaf 
Luigi Castiglione (1757, Milaan; 1832, Milaan), die 
van 1785-87 de Vereenigde Staten van N.-Amerika 
bereisde en in 1790 een beschrijving dier reis uitgaf 
met een aantal opmerkingen over de nuttige plan
ten van dat land. 

rCastil léja MUTIS, - genoemd naar Juan Diego Castil-
ICast i l loa CERV., - lo y Lopez (1744, Jaca bij 

Huesca, N.-Spanje; 1793, Mexico), die in gezel
schap van den Sp. plantkundige Cervantes, (zie 
cervantesïi), auteur van het gesl. Castillöa, een reis 
door Mexico maakte, schrijver van een onuitge
geven werk over op die reis waargenomen plan
ten (Plantas descritasen el viajede Acapulco). 

castrâtMs,α,um, - van Lat. casträre, lubben, ont
mannen, gelten, snijden, castreeren, van (de func
tie der) geslachtsklieren berooven: gecastreerd, 
zonder goede, hetzij <J, hetzij Ç geslachtsorganen, 
met éénslachtige of geslachtlooze bloemen. 

castrèn&is,is,e, - van Lat. castrum, vesting: tot een 
vesting behoorend. - Celosïa L. ontving dien soort
naam, omdat zich aan den voet der bladeren hal-
vemaanvormige, op steunbladen gelijkende orga
nen bevinden, welke vergeleken worden bij een 
halvemaan of ravelijn, een uitspringenden wal, 
welke in vroeger eeuwen vaak werd opgeworpen 
buiten de hoofdgracht eener vesting. 

castws.a.tow, — (Lat.) kuisch, rein. 
Gasua r ina L., - van casuäris, den welbekenden vo

gel. Men heeft gelijkenis gezien tusschen de dunne 
twijgen van Casuarina en de haarachtige vederen 
van een casuaris. 

c a sua r inae , - 2e nv. van Casuarina, plantengesl. 
(Casuarinaceae), tjëmâra: van Casuarina, op Ca
suarina groeiend, op Casuarina woekerend, van de 
gedaante eener Casuarina, Casuarïna-achtig. 

Casuar inaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Casuarina geldt. 

casua r ino ides , — van Casuarina, plantengesl. (Ca
suarinaceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Casuarïna-achtig. 

c a s u m u n a r , - Engelschind, plantennaam. 
casupi to , - Venez, plantennaam. 
C a t a b r ó s a P.B., - van Gr. katabrôsis (van katabi-

bróskein, verteren), het verteren. - De slecht ge
kozen naam schijnt te zinspelen op het uitgerande, 
als het ware uitgevreten onderste kaf je. Anderen 
meenen, dat de naam zinspeelt op de hooge voeder
waarde van het gras. 

Ca ta lpa SCOP., - Indiaansche volksnaam van den 
boom in Carolina (N.-Amerika), waar hij in 1726 
ontdekt werd. 

catalpaefóliws,a,um, - zie catalpifolius. 
catalpifóliM5,a,um, - van Catalpa', plantengesl. (Big-

noniacëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die 
van Catalpa (bignonioïdes Walt.). 

Ca tanànche L., - Lat. transcr. van Gr. katananchê, 
dwangmiddel, toovermiddel om liefde op te wek
ken, tooverdrank, philtron (van philein, liefheb
ben), van welk middel Thessalische vrouwen zich 
menigwerf bedienden om mannen tot zich te trek
ken, bij uitbreiding de plant, waarvan die toover
drank bereid werd. - Het tegenwoordig Catanàn
che genoemde gesl. heeft met de katananchê der 
Ouden alleen den naam en de werking - nl. geene -
gemeen. 

Ca tan thé ra F. V. M., - van Gr. kata, omlaag; anthêra, 
(als bot. term) helmknop: plant met omlaagge
richte helmknoppen. 

catéphoros.os.ow, - Halflat. transcr. van Gr. kata-
phöros, zich naar omlaag bewegend, omlaag groei
end. 

cataphractu5,a,um, - Lat. transcr. van Gr. kata-
phraktos, ingesloten, gepantserd. Bij Flacourtïa -
Roxb. zinspeelt de soortnaam op de krachtige 
doornen, waarmede de stam van jonge boomen be
zet is. 
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ca tâppa , - wijziging van den Mal. boomnaam katd-
pang. 

catappaefólius,a,um, - zie catappifolius. 
catappifóliws.a.uwt, - van catappa, soortnaam eener 

Terminalïa (Mal. katâpang); Lat. folïutn, blad: 
met bladeren als die van Terminalïa catappa L. 

ca ta râc tae , - 2e nv. van bat. Cataracta [Gr. katarrhak
tes (van katarêgnünai, neerstorten; volgens anderen 
van katarassein, neerslaan)], waterval: van een 
waterval, bij een waterval gevonden, bij water
vallen groeiend. 

c a t a r a c t à r u m , - 2e nv. mv. van Lat. Cataracta [Gr. 
katarrhaktes (van katarêgnünai, neerstorten; vol
gens anderen van katarassein, neerslaan)], water
val: der watervallen, bij watervallen groeiend. 

catàrcticws,α,um, - Lat. transcr. van Gr. katarktikos 
(van katarchein, beginnen), beginnend. - Het woord 
wordt soms verkeerdelijk gebezigd in plaats van 
cathartïcus (zie aldaar). 

ca tâ r i a , - van Lat. catus of cattus, kater: kater kruid, 
kattekruid. - Vgl. Flora Batava IV (1822), tab. 
249: „De Katten zijn hier bij uitnemendheid op 
„gesteld, waarvan het zijnen naam ontleend heeft. 
, ,Men kan deze dieren in tuinen hier zeer bezwaar
l i j k van afhouden; inzonderheid wanneer de plan
eten beginnen te verdorren; zij trekken dan de-
,,zelve aan stukken en eten ze op. - Ray echter 
„bevond en Miller heeft zulks door vele proeven 
„bevestigd gevonden, dat dit voornamelijk het 
„geval is bij Planten, die men verplant heeft, 
„maar dat die genen, -welke men uit zaad wint, 
„door de Katten onaangeroerd worden gelaten, 
„zooals ook zulke Planten, welke in groot aantal 
„bij eikanderen staan." 

G a t a s é t u m L.CL.M.RICH., - van Gr. kata, omlaag; 
Lat. sëta, borstel. De stempelzuil draagt aan weers
zijden van den stempel een omlaag gericht borstel
of sprietachtig aanhangsel. 

catawbiénsts.t's.e, - afkomstig van het stroomgebied 
der Catawba (rivier in N.-Carolina; U.S.A.) of daar 
het eerst gevonden. 

câtechu, - verbasterde Cochinch. plantennaam (cay 
cao). 

catechuoides , - van den soortnaam catichu (zie al
daar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort catëchu gelijkend. 

Gatenor ia втн., - van Lat. catena, ketting: ketting-
kruid. De naam zinspeelt op den vorm der peulen. 

catenarius.a.wm, - van Lat. catena, ketting: ketting-
vormig. 

catenâtws,a,um, - van Lat. catenäre (van catena, ket
ting), aaneenketenen: aaneengeketend, verbonden. 

f caténifer, catenifera, ca ten i ferum, - van Lat. catê-
Icateniferws.a.wm, - na, ketting; ferre, dragen: 

kettingen of iets daarop gelijkends, gelede peulen 
bv., dragend. 

Ca tenu lâ r ia ZIPP., - van Lat. catenula (verkleinw. 
van catena, ketting), kettinkje: plant met kettink
jes. De naam zinspeelt op de tot een min of meer 
kettingvormig geheel ineenloopend sori. 

ca tesbâéi , - 2e nv. van Catesbaeus, Latinizeeringvan 
Catesby: van Catesby, gevonden door Catesby, ge
noemd naar Catesby. — Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Mark Catesby (1679 of 1680, 
Sudbury, Suffolk, Engeland; 1749, Londen), na-
tuurhistoricus, die Virginie (1712-19), Carolina, 
Georgia, Florida en de Bahama-eilanden (1722-26) 
bereisde. Van 1731-43 gaf hij te Londen een groot 
plaatwerk uit over de op zijn laatste reis verza
melde planten en dieren. 

Ca tha FORSK., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam kat. 

C a t h a r â n t h u s G. DON, - van Gr. kathäros, rein; an-
thos, bloem. - De bloemen der plant zijn zuiver rose. 

ca tha r lnae , - 2e nv. van Catharina, Latinizeering 
van Catherine : van Catherine, gevonden door Cathe
rine, genoemd naar Catherine. - Adenïa - Merr. en 
Kayëa - Merr. zijn genoemd naar mevr, Catherine 
Bangham, geb. Masters (1903, Brookhne, Mass. 
U.S.A.; χ ) , van 1928-30 assistente aan het her
barium van het Arnold Arboretum te Bdston, sinds 
1930 echtgenoote van W.N. Bangham (zie bang-
hamii) te Dolok Merangir (Gt. O.kust Van Suma
tra) . - Te zamen met haar echtgenoot verzamelde 
zij in 1931-32 ten behoeve van het Arnold Arbo
retum een aantal planten, waaronder de naar haar 
genoemde, in het Gt. O.kust van Sumatra en de 
bergstreken van Atjèh. - De naam Catharina is 
afgeleid van Gr. kathäros, rein, en beteekent: de 
reine. 

cathârticws,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. kathar-
tikos (van kathairein, reinigen), reinigend, darm-
reinigend, purgeerend. - Vgl. purgans. 

Gatha r toca rpus PERS., - van Gr. kathartês (van 
kathairein, reinigen), reiniger; karpos, vUucht. Plant 
met als purgeermiddel gebezigde vruchten. 

ca thca r t i , - 2e nv. van Cathcartus, Latinizeeringvan 
Cathcart: van Cathcart, gevonden door Cathcart, 
genoemd naar Cathcart. - Vanda - Lindl. is ge
noemd naar J. F. Cathcart (1802, Edinburgh; 1851, 
Lausanne),sinds 1822 burgerlijk ambteftaar in Ben
galen, die in Sikkim (Darjiling) en aan Kaap de 
Goede Hoop planten verzamelde en een fraaie ver
zameling teekeningenvan in Sikkim groeiende plan
ten vervaardigde, waarvan een aantal in 1855 door 
J. D. Hooker (zie hookêri 2) werden gepubliceerd. 

G a t h e t o s t é m m a BL., - van Gr. kathëtos, loodrecht; 
stemma, krans. De in een krans geplaatste bijkroon-
schubben zijn nagenoeg vertikaal omlaag gericht. 

Ga thó rmion HASSK., - Halflat. transcr. van Gr. ka-
thormion, halsketting. De naam zinspeelt op den 
vorm der peulen. 

câ t iang , - Mal. plantennaam (katjang, d.i. boon, 
peul). 

rcatil l iger, cat i l l igera, ca t i l l igerum, - van Lat. ca-
lcatilligeru5,a,um, - tillus, schoteltje, bordje; 

gërëre, dragen: een schoteltje of iets daarop ge
lijkends dragend. 

catinatMs,a,um, - van Lat. catïnus, nap: een nap of 
iets daarop gelijkends dragend. 

cat jang, - Mal. plantennaam {katjang, d.i. boon, 
peul). 

Gatónia VAHL, - genoemd naar Marcus Porcius Cato 
(234 v. Chr., Tusculum, bij Frascäti, Z.O. van 
Rome; 149 v. Chr., Rome), bijgenaamd Major (de 
Oudere) of Censorïus (de Zederechter), Romeinsch 
staatsman van zeer gestrenge beginselen, vijand 
van weelde, aartsvijand der stad Carthago (Cetë-
rum censëo Carthagïnem esse delendam = En dan 
ben ik nog van meening, dat Carthago vernietigd 
moet worden, een zinsnede, waarmede hij al zijn 
redevoeringen in den senaat besloot), schrijver van 
een werk over landbouwkunde (Dë rë rustïca). 

catóphorws,a,um, - Lat. transcr. van Gt. katóphöros, 
zich naar omlaag bewegend, omlaag groeiend. 

ca t t imândoo , - Engelschind, plantennaam (katti-
mandu). Katt i mandu beteekent „knife-medicine", 
„obat piso", en zinspeelt op het gebruik, dat van 
het melksap der plant gemaakt wordt om het lem
mer van messen stevig in het heft te bevestigen. 

Catt léya LINDL., - in 1824 genoemd naar W. Cattley 
(f1832), te Barnet bij Londen, zeer gefortuneerd 
koopman, lid der Royal Horticultural Society, be-
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zitter eener fraaie verzameling uitheemsche plan
ten en eener groote verzameling teekeningen van 
planten, begunstiger van den auteur van het gesl. 
Lindley (zie lindleyänus), en schrijver eener bot. 
publicatie. 

c a t t u - c â m b a r , - waarschijnlijk een verbasterde En-
gelschind. plantennaam. 

ca t tu-pic inna , - Malab. plantennaam. 
rca tura , - zie caturus. 
i c a t u r u m , -

C a t u r u s L., - van Gr. hatta, kat; oura, staart: plant 
met kattestaartachtige bloeiwijzen. 

caturus,a,um, - van Gr. hatta, kat; oura, staart: kat-
testaartachtig. 

Câucal is L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kaukälis, waarmede een eetbare scherm-
bloemige plant werd aangeduid, welker identiteit 
niet vast staat. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den 
naam willekeurig overgedragen op het hem thans 
voerende gesl. 

caucâsicus,a,u>n, - van Lat. Caucasus, Kaukasus 
(gebergte tusschen de Zwarte en de Kaspische Zee) : 
afkomstig van den Kaukasus of daar het eerst ge
vonden. Kaukasisch. 

caudâ ta , — zie caudätus. 
caudatifólius,a,um, - van Lat. caudätus, gestaart; 

folium, blad: met gestaarte (staartvormig toege
spitste) bladeren. 

caudätus,α,um, — van Lat. cauda, staart: gestaart, 
staartvormig toegespitst. 

caudiciflórus,a,um, — van Lat. caudex (caudïcis), 
stam; f los (flöris), bloem: met op den stam, op 
stamuitwassen of stamuitloopers geplaatste bloe
men. 

caudlculatws,a,wm, - van Lat. caudicula (verkleinw. 
van cauda, staart), staartje: een of meer staartjes 
dragend. 

rcâudifer, caudifera , caud i fe rum, - van Lat. cauda, 
\c2Liidiferus,a,um, - staart; ferre, dragen: een 

staart dragend, gestaart. 
caudifólius,a,wm, - van Lat. cauda, staart; folium, 

blad: met staartvormige of staartvormig toege
spitste bladeren. 

caudifórrm's,is,e, - van Lat. cauda, staart; forma, 
vorm: staartvormig. 

/ c ä u d i g e r , caud igera , c a u d i g e r u m , - van Lat.cau-
lcaudigerus,a,u»i, - da, staart; gërëre, dragen: 

een staart dragend, gestaart. 
caudiglurms.ïs.e, - van Lat. cauda, staart; glüma, 

kaf je: met staartvormig toegespitste kafj es. 
caudipétalus,a,um, - van Lat. cauda, staart; Nieuw-

lat. petalum, kroonblad: met staartvormige of 
staartvormig toegespitste kroonbladen. 

caudipinnulus,a,um, - van Lat. cauda, staart; pin-
nula (verkleinw. van pinna, vin van een samenge
steld blad), vin der tweede of lagere orde: met 
staartvormig toegespitste vinnen der tweede of 
lagere orde. 

caudispicus,a,um, - van Lat. cauda, staart; spïca, 
aar: met staartvormige aren. 

cauléscens , - van Lat. caulescëre (van caulis, sten
gel, stam), een stengelof stam vormen: een stengel 
vormend, een stam(metje) vormend. 

cauliflórus,a,um, - van Lat. caulis, stengel, stam; 
flos (flöris), bloem: met aan den stam geplaatste 
bloemen. 

câul ina , - zie caulinus. 
Caulinia WILLD., - genoemd naar F. Cavolini (ge-

latinizeerd tot Caulinus) (1756, Vico Equense bij 
Napels; 1810, Napels), hoogleeraar aan de univer
siteit te Napels, schrijver over Potamogetonacëae. 

càulinus,a,um, - van Lat. transcr. van Gr. kaultnos 
(van kaulos, stengel), (als bot. term) aan een sten
gel geplaatst, met langen stengel. 

caulocórpus,a,um, - van Gr. kaulos, stengel; karpos, 
vrucht: met aan den stengel (stam) geplaatste 
vruchten (of vijgen). 

caulódes , - Lat. transcr. van Gr. kaulôdês (van kau
los, stengel, stronk), stengelachtig, een stengel vor
mend, een stronk vormend. 

cau lo rh . . ., - zie caulorrh . . . 
f caulorrhizos,os,on, - van Gr. kaulos, stengel; rhiza, 
\caulorrhizus,a,utw, - wortel: met wortelende 

stengels. 
caulostâchyus,a,um, - van Gr. kaulos, stengel, stam; 

stächus, aar: met stamstandige aren. 
Gäutlea ROYLE, - genoemd naar Sir Proby Thomas 

Cautley (1882, Stratford St. Mary's, Suffolk, En
geland; 1871, Sydenham, Kent), genieofficier in 
het Engelsche leger, ontwerper en graver van het 
reusachtige Gangeskanaal (voor irrigatie) in het 
N. van Voor-Indië, voorts bekend door zijn geol. 
en palaeontol. studiën, schrijver van vele weten-
sch. publicaties. 

caut leoides , - van Cautlèa, plantengesl. (Zingibera-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Cautlëa-achtig. 

Gautléya лист., - zie Cautlëa. 
cava, - zie cavus. 
Cavanil lea DESR., - genoemd naar A. J. Cavanilles 

(1745, Valencia; 1804, Madrid), hoogleeraar in de 
plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Madrid, schrijver van verscheidene bot. publi
caties. 

cavanil lési i , — 2e nv. van Cavanillesius, Latinizee-
ring van Cavanilles: van Cavanilles, genoemd naar 
Cavannilles. - Ardisïa - R. et S. is genoemd naar 
A. J. Cavanilles (zie Cavanillea). 

cavendishi i , — 2e nv. van Cavendishïus, Latinizee-
ring van Cavendish: van Cavendish, genoemd naar 
Cavendish. - Musa - Lamb, is genoemd naar Wil
liam G. Spencer Cavendish, hertog van Devonshire 
(1790, Parijs; 1858, Hardwick Hall in Derbyshire), 
schatrijk bezitter van groote Eng. landgoederen, 
waaronder het vermaarde Chatsworth (bij Shef
field), waar hij door zijn hovenier Paxton (zie 
paxtöni) een reusachtige plantenkas ( ± 9 0 M. lang; 
± 4 5 M. breed; bijna 20 M hoog; prototype van het 
in 1851 gebouwde Crystal Palace) deed bouwen, 
waar een schat van uitheemsche planten werd ge
kweekt, waaronder de naar hem genoemde Musa, 
en waar Victoria regia Lindl. het eerst in Engeland 
bloeide (1849). Hij zond zijn hovenier Gibson (zie 
gibsöni 1) naar Eng. Indië om daar planten te ver
zamelen. - Zie ook devoniänus. 

cavernfcola (znw.), - van Lat. caverna, hol (znw).; 
cölëre, wonen, bewonen: in holen wonende, d.w.z. 
in holen groeiende plant. 

cavernicolus,a,um, - van Lat. caverna, hol (znw.); 
cölëre, wonen, bewonen: in holen wonend, in holen 
groeiend. 

caverniculósus,a,um, - van Lat. cavernicula [ver
kleinw. van caverna, hol (znw.)], kleine holte: vol 
kleine holten. 

cavernosus,а,иж, - van Lat. caverna, hol, holte: vol 
holen, vol holten. 

cavibulbus,a,uw, - van Lat. cavus, hol (bnw.); bul
bus, bol (znw.): met holle of concave bollen of 
schijnknollen. 

cavis t igma, - van Lat. cavus, hol (bnw.); stigma, 
(als bot. term) stempel: met hollen stempel, met 
concaven stempel. 
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c&yus,a,um, - (Lat.) hol. 
cawa, - Amb. plantennaam (oewa kawa). 
cayennénsis.ts.e, - afkomstig van Cayenne (hoofd

plaats van Fr. Guiana, ä/d N.kust van Z.-Amerika 
op ± 5 ° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Cayrâ t ia A.L.JUSS., - afleiding en beteekenis onbe
kend, mogelijk de Latinizeering van een of anderen 
volksnaam. 

Ceanóthus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam keanôthos, waarmede een gestekelde 
plant werd aangeduid. 

Cébatha FORSK., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam kebath. 

cebennénsis,is.e, - van Lat. Cebenna, de Cevennen, 
gebergte in Z.O.-Frankrijk, W. van den beneden
loop der Rhône: afkomstig van de Cevennen of 
daar het eerst gevonden. 

cebolléta, - (Sp.) bolletje (plantendeel), uitje. 
cébuénus.a.um, - afkomstig van het eiland Cebu 

(Philippinen, N. van Mindanao) of daar het eerst 
gevonden. 

ceciliae, - 2e nv. van den vrouwennaam Cecilia: van 
Cecilia, genoemd naar Cecilia. - Calanthe - Rchb.f. 
is genoemd naar Cecilia Weld, dochter van Sir 
Frederick A. Weld, van 1880-87 gouverneur van 
de Straits Settlements. - Het woord Cecilia is ont
staan uit Lat. Caecilia, vr. van Caecilius, een oude 
Lat. familienaam, welke in verband staat met Lat. 
caecus, blind, en beteekent: zwak van gezicht. 

rCedréla L., — van Lat. cedrus, ceder. — De naam zin-
ICédrela L. - speelt op het geurige hout. 
Cedronél la MOENCH, - verkleinw. van Ital. cedro, 

citroen: citroenkruid, naar citroenen riekend kruid. 
Gedróta SCHREB., - van Gr. kedrôtos (van kedros, 

ceder), van cederhout gemaakt. Boom met geurig 
hout. 

Cedrus LOUDON, - Lat. transcr. van Gr. kedros, ce
der, waarmede verschillende naaldboomen met geu
rig hout bedoeld werden. 

Geiba MEDIK., - Lat. transcr. van een Amer, plan
tennaam. 

celakowkskyànws,a,umv(Thymus - M. Schulze), -
genoemd naar L. Celakowsky (1834, Praag; 
1902 Praag), hoogleeraar in de plantkunde aan de 
Boheemsche universiteit te Praag, schrijver van 
bot. werken. 

celânicus,a,um, - afkomstig van Ceylon (vroeger ook 
wel Celan, vgl. Fr. Ceylan, gespeld) of daar het 
eerst gevonden. 

Gelas t râceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Celastrus geldt. 

celastrlfóliws,α,um, - van Celastrus, plantengesl. 
(Celastracëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als 
die van een Celastrus. 

ce lâs t r ina , - zie celastrïnus. 
rcelastrineus,a,wtn, - van Celastrus, plantengesl. (Ce-
lcelâstrinus,a,um, - lastracëae) : Celastrus-ach-

tig. 
ce las t ro ides , - van Celastrus, plantengesl. (Celastra

cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Celastrus-achtig. 

Ce las t rus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kêlastros. 

rcelaticâuh's.w.e, - van Lat. celätus (van celäre, ver-
Icelatocâub's.ïs.e, - helen, bedekken), verholen, 

bedekt; caulis, stengel: met (door de bladeren) ver
holen of bedekte stengels. 

rcelebénsx's,ts,e, - afkomstig van Celebes of daar het 
Xcelebesiànus,a,um, - eerst gevonden, Cele-

bisch. Het woord Celebes wordt wel geacht ge
vormd te zijn van Klabat, den naam van een berg 

in de Minahasa. Zie hierover Encyclopedie Ned.-
Indië, 2e druk, I, 444. 

celébia, - zie celebïus. 
rcelébicus.o.um, - afkomstig van Celebes of daar het 
\celébius,a,um, - eerst gevonden, Celebisch. 

Zie voorts celebénsis. 
cellul6sus,a,um, - van Lat. cellula (verkleinw. van 

cella, kamer, cel), kamertje, cel: met vele of op
vallende (door grootte bv.) cellen. 

Celmis ia CASS., - genoemd naar Celmisius, zoon der 
nimf Alciöpe. - Zie ook Alciöpe. 

Celósia L., - van Gr. kêlon, droog stuk hout, of van 
kêlis, bloedvlek. In het eerste geval zinspeelt de 
naam op het droogvliezige bloemdek, in het tweede 
op de groote, roode vlek, welke vaak op de blade
ren wordt aangetroffen (o.a. bij een op Java veel
vuldig in de tuinen der inlandsche bevolking ge-
kweekten vorm). 

celosioides, - van Celosïa, plantengesl. (Amaran-
tacëae); ïdes (Gr, eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Celosïa-achtig. 

Célsia L., - genoemd naar Olof Celsius (1670, Upsala; 
1756, Upsala), hoogleeraar in de theologie te Up
sala, leermeester en beschermer van Linnaeus (zie 
Linnaea), ijverig en in zijn tijd beroemd botanicus, 
medestichter der Zw. Academie van Wetenschap
pen, schrijver van eenige publicaties over in den 
bijbel genoemde planten, o.a. over „den boom der 
„kennisse des goets ende des quaets" [De arböre 
scientïae boni et mali (in Genesis I I , 9, 17; Genesis 
I I I ) ] , waarmede hij 22 bladzijden heeft weten te 
vullen, voorts van een lijst van om Upsala in het 
wild groeiende planten. De thermometer van Cel
sius werd niet door hem het eerst beschreven, doch 
in 1742 door zijn neef Anders Celsius (1701-44). 

celsiânus,α,um, - 1. (Tulïpa - A . P . D C ) , - genoemd 
naar J. M. Cels (1743, Versailles; 1806, Montrouge 
bij Parijs), eigenaar eener groote kweekerij, waarin 
hij vele nieuwe planten importeerde. - Een aantal 
dezer nieuwe planten werd beschreven door E. P. 
Ventenat (zie ventenatii). 
2. (Crataegus - Bosc), - genoemd naar Fr. Cels 
(1771, Parijs; 1832, Montrouge bij Parijs), zoon 
van J. M. Cels (zie sub 1), die de zaak zijns vaders 
voortzette. 

celtidifólius,a,um, - van Celtis, plantengesl. (Ulma-
cëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Celtis. - De naam is foutief gevormd: hij had cel-
tifolius moeten luiden. 

Celtis L., - oude Lat. plantennaam. 
c e m b r a , - Latinizeering van zembra of zimbra, Ital. 

volksnaam van Pinus — L. 
cenchroides , - van Cenchrus, plantengesl. (Grami-

nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cenchrus-achtig. 

Cenchrus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kenchros, gierst (niet met gerst te ver
warren). De naam werd door Linnaeus (zie Lin
naea) willekeurig overgedragen op het hem thans 
voerende gesl. 

cenisius,a,«m, - afkomstig van den Mont Cenis (Lat. 
Mons Cenisïus, een ruim 2000 M. hooge berg op 
de grens van Frankrijk en Italië) of daar het eerst 
gevonden. 

Cenólophon BL., - van Gr. kënos, hol; léphos, helm-
bos, heimkam. Het helmbindsel draagt op den top 
een kapvormige, daardoor holle, zwak getande 
kam. Vgl. Ctenolöphon. 

Centau réa L., - van den ouden Gr. plantennaam 
kentaureion of kentaurton (van kentauïos, Centaur), 
plant van den Centaur. - De Centauren waren een 
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mythisch ruitervolk (vaak voorgesteld als half 
paard, half mensch) ; een hunner was de beroemde 
arts Chiron, die ,,dese cruyden ierst ghevonden 
„heeft ende Esculapio ghetoont, oft als andere 
„segghen die met desen cruyden ghenesen es ghe-
„weest doen hy in zynen voet van eenen pyl in 
„Hercules huys ghequetst was" [Dodoens, Cruy-
deboeck, 2e druk (1563) 287]. - De Ouden onder
scheidden Groote San(c)torie (kentaurion to mega), 
een Centaurëa-soort, en Cleyne San(c)torie (ken
taurion to mikron), soorten van het gesl. Ery-
thraea, waaronder E. centaurïum Pers. 

centaureoides, - van Centaurêa, plantengesl. (Com-
posïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Centaurêa-achtig. 

centâurium, - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kentaurion (zie voorts Centaurêa). - De 
afleiding van Lat. centum, honderd; aureus, gou
den, met de daaruit afgeleide beteekenis honderd 
goudstukken = honderd gouden tientjes = duizend 
gulden; duizendguldenkruid, is volksetymologie. 

Gentélla L., - van Gr. kentein, steken, prikken. - De 
vrucht draagt aan den top twee spitse, bij stekels 
vergeleken lobben. 

centiflórus,a,um, - van Lat. centum, honderd; flos 
(floris), bloem: honderdbloemig, bij uitbreiding 
veelbloemig. 

centlfóllu5,a,um, - van Lat. centum, honderd; folium, 
blad: honderdbladig, bij uitbreiding veelbladig. -
Bij Rosa - L. zinspeelt de soortnaam <fp het groote 
aantal kroonbladen. 

Centipeda LOUR., - van Lat. centum, honderd; pes 
{pedis), voet: honderdvoetigeplant. - D e naam zin
speelt op de vele takjes, waarmede goed ontwikkel
de exemplaren dezer plant plat op den grond 
rusten. 

Gentothéca DESV., - van Gr. kentein, steken, prik
ken; thêkê, doosje: gras, welks (bij doosjes verge
leken) aartjes met fijne stekeltjes zijn bezet. 

centrâh's.i's.e, - van Lat. centrum ( = Gr. kentron, 
stekel, punt; bij uitbreiding de passerpunt, welke 
bij het trekken van een cirkel in het papier wordt 
gestoken), middelpunt, midden: in het midden 
geplaatst, zich in het midden bevindend, van het 
midden van het land afkomstig, centraal. 

centrântha, — zie centranthus. 
Gentranthéra R.BR., - van Gr. kentron, punt, spoor; 

anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met ge
spoorde helmknoppen. 

centrânthum, - zie centranthus. 
Centranthus A . P . D C , - van Gr. kentron, punt, spoor; 

anthos, bloem: plant met gespoorde bloemen. 
centrânthws,a,wm, - van Gr. kentron, spoor; anthos, 

bloem: met gespoorde bloemen. 
Centratherum CASS., - van Gr. kentron, punt, ste

kel; athêr (athëros), naald. De bij naalden ver
geleken borstels van het vruchtpluis zijn met 
schuin opstaande tandjes of stekeltjes bezet. 

Centrolepidâceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Centrolëpis geldt. 

centrolepidioides, - van Centrolipis, plantengesl. 
(Centrolepidâceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Centrolëpis-achtig. 

Centrólepis LABILL., - van Gr. kentron, punt, bij 
uitbreiding de passerpunt, welke bij het trekken 
van een cirkel in het papier wordt gestoken, van
daar middelpunt; lëpis, schub. De bloemen zijn op
eengedrongen tot een hoofdje; te midden der bloe
men bevinden zich dunne schubben. 

centromalafcus,a,um, - van Lat. centrum ( = Gr. 
kentron), stekel, punt, bij uitbreiding de passer

punt, welke bij het trekken van een cirkel in het 
papier wordt gestoken, vandaar middelpunt; Ma
laya, het door een Mal. sprekende bevolking be
woonde gebied: van het midden van dat gebied 
afkomstig of daar het eerst gevonden. 

Gentrónia BL., - van Gr. kentron, spoor. - Plant met 
gespoorde bloemen. 

Gentronóta A . P . D C , - van Gr. kentron, spoor; nôtos, 
rug. De helmknoppen zijn schijnbaar aan de rug-
zijde gespoord. 

Gentróphorum TRIN., - van Gr. kentron, spoor, ste
kel; pherein, dragen: stekeldragende plant. De 
vruchtaartjes vallen af met een naar onder zeer 
scherp toeloopend deel der aarspil. 

Centrophyllum DUM., - van Gr. kentron, stekel; 
phullon, blad: plant met gestekelde bladeren. 

Gentroséma A . P . D C , - v a n Gr. kentron, spoor; sêma, 
kenteeken, hier = vlag. De vlag is aan de rugzijde 
gespoord. 

centrosemiflóru^, α, um, - van Centrosêma, planten
gesl. (Leguminösae); flos (flöris), bloem: met bloe
men als die eener Centrosêma. 

Centrostachy8 WALL., - van Gr. kentron, spoor, 
stekel; stächus, aar. De bloemen zijn tot aren ver-
eenigd; het buitenste bloemdekblad eindigt in een 
scherpe punt. 

Centrostémma DECSNE, — van Gr. kentron, spoor, 
stekel; stemma, krans. De in een krans geplaatste 
bij kroonbladen dragen een spoor. 

Centunculus L., - oude Lat. plantennaam (verklein-
w. van Lat. cento, uit aaneengenaaide stukken van 
verschillende kleur bestaande lap, bedelaarsdeken), 
waarmede in de Oudheid een paar klimmende Po-
lygönum-soorten (P. convolvulus L.; P. dumetö-
rum L.), mogelijk wegens haar slordigen groei, 
werden aangeduid. - Linnaeus (zie Linnaea) heeft 
den naam willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl. 

Geódes FORST., — Lat. transcr. van Gr. kêódês, wel
riekend. - Plant met geurige bloemen. 

сера, - (Lat.) ui. 
cepaéa, - Lat. transcr. van Gr. kêpaia, oude naam 

eener als salade genuttigde plant. Zie voorts 
cepaeus. 

cepàéus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. kêpaios (van 
kêpos, tuin), in tuinen gekweekt. 

Cephaélis sw., - van Gr. kephalê, hoofd; eilein, op-
eendringen: plant met tot hoofdjes opeengedrongen 
bloemen. 

Cephalândra SCHRAD., - van Gr. kephalê, hoofd; 
anêr (andros), man: plant met tot een hoofdje ver
eenigde mann, organen (meeldraden). 

Gephalanthéra L.CL.M.RICH., - van Gr. kephalê, 
hoofd; anthêra, helmknop. De helmknop is als een 
gesteeld knopje aan de achterzijde van den top der 
stempelzuil gehecht. 

Cephalânthus L., - van Gr. kephalê, hoofd; anthos, 
bloem: plant met tot hoofdjes vereenigde bloemen. 

Cephalaria SCHRAD., - van Gr. kephalê, hoofd: plant 
met to t hoofdjes vereenigde bloemen. 

cephalidu5,a,Mm, - van Gr. kephälis {kephalidos) 
(verkleinw. van kephalê, hoofd), hoofdje: tot 
hoofdjes vereenigd. 

Gephalocéreus PFEIFF. , - van Gr. kephalê, hoofd; 
Cerëus, plantengesl. (Cactacëae). - De bloemen zijn 
opeengedrongen op een kussenvormige, bij een 
hoofd vergeleken uitgroeiing van den stengel. 

Gephalocroton HÖCHST., - van Gr. kephalê, hoofd; 
Cröton, plantengesl. (Euphorbiacëae) : aan Croton 
verwant gesl. met tot hoofdjes vereenigde $ bloe
men. 
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C e p h a l o m a n e s к. в. PRESL, - van Gr. kephalê, 
hoofd; tweede helft van den naam Trichomänes 
(zie aldaar) : aan Trichomänes verwant gesl., welks 
kort gesteelde sori geheel buiten den bladrand ste
ken en vergeleken zouden kunnen worden bij een 
op een korten hals geplaatst hoofd. 

C e p h a l o m â p p a BAILL., - van Gr. kephalê, hoofd; 
Mappa, (voormalig) plantengesl. (Euphorbiacëae) : 
aan Mappa verwant gesl. met tot hoofdjes ver-
eenigde £ bloemen. 

cephalónictts.a.Mm, - afkomstig van Cephalonïa 
( = Kephalonïa = Kephallinia, eiland voor de golf 
van Patras; bijna 21° O.L., ruim 38° N.B.) of daar 
het eerst gevonden, Cephalonisch. 

cephalóphorus,«,u»i, - v a n Gr. kephalê, hoofd; phe-
rein, dragen: een of meer hoofdjes dragend. 

Cephaloschóénus NEES, - van Gr. kephalê, hoofd; 
Schoenus, plantengesl. (Cyperacëae) : aan Schoenus 
verwant gesl. met tot hoofdjes vereenigde aartjes. 

Gephaloscfrpus KURZ, - van Gr. kephalê, hoofd; 
Scirpus, plantengesl. (Cyperacëae): aan Scirpus 
verwant gesl. met to t hoofdjes vereenigde aartjes. 

Gephaló taxus SIEB, et z u c c , - van Gr. kephalê, 
hoofd; Taxus, plant, welke als type geldt van de 
f am. der Taxacëae: Taxacëa met tot hoofdjes ver
eenigde bloemen. 

cephalótes , - van Gr. kephälotos (van kephalê, 
hoofd), op een hoofdje gelijkend: (met) op een 
hoofdje gelijkend (e bloeiwijzen). 

Cepha ló t rophis BL., - van Gr. kephalê, hoofd; Trö-
phis, plantengesl. (Moracëae): aan Trophis ver
want gesl. met tot hoofdjes vereenigde Ç bloemen. 

cepifóliws.a.wm, - van Lat. сера, ui; folium, blad: 
met bladeren als die eener uienplant. 

cépula , - verkleinw. van Lat. сера, ui: uitje. 
ceréceus.a.um, - van Lat. cera, was: wasachtig, be

wast, berijpt. 
C e r a m â n t h u s HASSK., - van Gr. kerämos, potten-

bakkersklei en het daarvan vervaardigde aarde
werk (pot, kruik, schotel, enz.); antkos, bloem. De 
bloem bevat een urnvormige schijf. 

c e r é m b y x , - van Gr. Kerambos (van keras, hoorn), 
naam van een persoon, die bij den Deukalionschen 
vloed (den Gr. tegenhanger van den Joodsch-
Christelijken zondvloed van Genesis VI-VIII) in 
een kever veranderd werd: kever met lange hoor
nen (dwz. sprieten), boktor. - Als soortnaam ge
bezigd om gelijkenis van bloemdeelen met bok-
torsprieten aanteduiden. 

ceraménsis.ts.e, - afkomstig van het eiland Ceram 
(of Seran; ±128-131° O.L.; ± 2 3 / 4 - ± 4 ° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

ce râmica , - zie eer amicus. 
Ceramica lyx BL., - van Gr. kerämos, pottenbakkers-

klei en het daarvan vervaardigde aardewerk (pot, 
kruik, schotel); kälux, kelk. De kelkbuis is kruik-
vormig. 

cer&micus,a,um, - afkomstig van het eiland Ceram 
(of Seran; ±128-131° O.L.; ± 2 3 4 - ± 4 ° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

C e r â m i u m BL., - Lat. transcr. van Gr. keramion 
(van kerämos, pottenbakkersklei), aarden schotel. 
De naam zinspeelt op den vorm der bloemen. 

Ce rân thus SCHREB., - van Gr. kêros, was; anthos, 
bloem: plant met waskleurige (witte) bloemen. 

rcerósifer, cerasifera , ce ras i fe rum, - van Lat. ce-
tcerasifertis.a.ttm, - räsum, kers; ferre, dragen: 

kersen of daarop gelijkende vruchten dragend. 
cerasifóliws.a.um, - van Lat. ceräsus, kerseboom; 

folium, blad: met bladeren als die van een kerse
boom. 

ceraslfórrrm.ts.e, - van Lat. ceräsum, kers; forma, 
vorm: kersvormig. 

cerâsinu5,a,um, - van Lat. ceräsum (Gr. keraston), 
kers: kersrood. 

C e r a s i o c â r p u m HOOK, f., - van Gr. kerasïon, kers; 
karpos, vrucht: plant met op kersen gelijkende 
vruchten. 

cerasoides , - van Lat. ceräsum, kers; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: kersachtig. 

cerast iofdes, - van Cerastïum, plantengesl. (Caryo-
phyllacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cerastïumachtig. 

C e r a s t i u m L., - van Gr. kerastês (van keras, hoorn), 
gehoornd: gehoornde plant; hoornbloem. De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchten. 

rCérasus L. , - (Lat.) kerseboom, ke r s . -De naam zou 
Icérasus , - afgeleid zijn van Cerasunt of 

Cerasonte, naam van een landschap aan de Zwarte 
Zee, vanwaar Lucullus in het jaar 64 v. Chr. den 
boom naar Rome overbracht. 

C e r â t i u m BL., - Lat. transcr. van Gr. keration [ver
kleinw. van keras-(kerätos), hoorn], hoorntje. De 
naam zinspeelt op den vorm der vruchten. 

cera tócalyx, - van Gr. keras (kerätos), hoorn; kälux, 
kelk: met gehoornden kelk. 

rceratocâulis.ts.e, - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
Iceratocaulos.os.on, - kaulos, stengel: met op 

hoornen gelijkende stengels of stengelfcakken. 
Cera tocépha lus PERS., - van Gr. keras (kerätos), 

hoorn; kephalê, hoofd. - De tot hoofdjes vereenigde 
vruchtjes dragen elk een gekromden, hoornvormi-
gen snavel. 

Cera tochi lus BL., - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
cheilos, lip: orchidacëa met gehoornde (dwz. ge
spoorde) lip. 

Cera tó lobus BL., - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
lobos, vrucht: palm met gehoornde (dwz. door de 
stijlen of stempels gekroonde) vruchten. 

Ce ra tóphorus MIQ., - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
pherein, dragen: hoornen dragende plant. De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchten. 

cera tophyl la , - zie ceratophyllus. 
Geratophyl läceae, - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Ceratophyllum geldt. 
Ce ra tophy l lum L., - van Gr. keras (kerätos), hoorn, 

gewei; phullon, blad: plant met geweivormige bla
deren. 

ceratophyllMs,a,um, - van Gr. keras (kerätos), hoorn, 
gewei; phullon, blad: met hoorn- of geweivormige 
bladeren. 

Cera tóps i s LINDL., - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
opsis, voorkomen, uiterlijk. De bloemen dragen een 
korte, bij een hoorn vergeleken spoor. 

Cera tóp te r i s BRONGN., - van Gr. keras (kerätos), 
hoorn; ptèris, varen: hoornvaren. De naam zin
speelt op den vorm van de slippen der vruchtbare 
bladeren. 

ce ra tosdn thes , - van Gr. keras (kerätos), hoorn; an
thos, bloem: met gehoornde bloemen. 

Cera tós tachys BL., - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
stäckus, aar: plant met gehoornde aren. Het eerst-
beschreven exemplaar droeg tusschen de bloemen 
hoornvormige gallen. 

Gera toe t igma BUNGE, - van Gr. keras (kerätos), 
hoorn; stigma, stempel. - De stempels zijn bezet 
met bij hoornen vergeleken papillen. 

cera tos ty le , - zie ceratostylis. 
rCeratostyl is BL., - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
\ ce ra tos ty l i s (znw.), - stülis (verkleinw. van 

stülos, zuil), zuil(tje). - De stempelzuil draagt aan 
den top twee bij hoornen vergeleken wordende ar-
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men. - Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met 
bet gesl. Ceratostylis uittedrukken. 

ceratostylts.t's.e, - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
stülis (verkleinw. van stillos, zuil), zuil(tje), stijl: 
met gehoornde stempelzuil, met hoornvormigen 
stijl. 

ceratostylofdes, - van Ceratostylis, plantengesl. 
(Orchidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Ceratostylis-achtig. 

ceratothécws.a.uw, - van Gr. keras (kerätos), hoorn; 
thêkê, doosje: met gehoornde doosjes; met gespoor
de helmknoppen. 

Cérbe ra L., - van Gr. Kerbëros, helhond, de drie
koppige hond met giftigen adem en speeksel, die 
waakte, dat geen der schimmen de onderwereld 
verliet. - De naam zinspeelt op de giftige eigen
schappen van het zaad. 

cercidifólitt5,a,Mm, - van Cercis (Cercïdis) of van 
Cercidïum, plantengeslachten (Leguminösae) ; Lat. 
folium, blad: met bladeren als die van een Cercis 
of een Cercidïum. 

cercidioides, - van Cercis (Cercïdis) of van Cerci
dïum, plantengeslachten (Leguminösae); ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cercis-
achtig, Cercidïum-achtig. 

Cerc id iphyl lum SIEB, et z u c c , - van Cercis (Cer
cïdis), plantengesl. (Leguminösae); Gr. phullon, 
blad: boom met bladeren als die eener Cercis. 

Ce rc id ïum TUL., - Lat. transcr. van Gr. kerkidïon, 
verkleinw. van kerkis. - Kerkis beteekent o.a. de 
stang of slag, welke bij een ouderwetschen hand-
weefstoel (, als o.a. nog bij de dorpsbevolking der 
Preanger Regentschappen in gebruik is,) gebezigd 
wordt om de inslagdragen te doen aaneensluiten, 
voorts de schietspoel, waarom de inslagdraad ge
wonden is. — De naam zinspeelt op den vorm der 
peul. 

Cerc is L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam kerkis. Kerkis beteekent ook de stang of 
slag, welke bij een ouderwetschen handweefstoel 
(, als o.a. nog bij de dorpsbevolking der Preanger 
Regentschappen in gebruik is,) gebezigd wordt om 
de inslagdraden te doen aaneensluiten, voorts de 
schietspoel, waarom de inslagdraad gewonden is. 
Verondersteld wordt, dat de plant zoo genoemd 
werd om uittedrukken, dat haar peul op zulk een 
slag of spoel gelijkt. 

Cercocârpus н.в.к., - van Gr. kerkos, staart; kar-
pos, vrucht. - De vruchten worden gekroond door 
een langen, langharigen stijl. 

Cercócoma MIQ., - van Gr. kerkos, staart; körne, 
kuif. De zaden hebben een kuifvormigen staart 
van lange, zachte haren. 

cérea, - zie cerêus. 
cereâlts,ts,e, - van Lat. Cerës, de godin van den land

bouw, bij uitbreiding hare gave, het graan: als 
graan verbouwd, graan leverend. 

cerebrifórmis.i's.e, - van Lat. cerebrum, de hersenen; 
forma, vorm: den vorm van (menschelijke) her
senen hebbend. Bij Selaginella - V.A.v.R. zin
speelt de naam op den vorm der mikrosporen. 

cerefól ium, - het half-gelatinizeerde Gr. chairephul-
lon (van chair ein, zieh verheugen; phullon, blad: 
blad der verheugenis, vreugdeblad). De naam zin
speelt op de welriekende bladeren; hij is in het 
Ned. verder verbasterd tot kervel. Zie ook Chaero-
phyllum. 

rceréifer, cereifera, cere i ferum, - van Lat. cerëus 
Kcereiferus,a,um, - (van cera, was), waskaars; 

ferre, dragen: waskaarsen, dwz. op waskaarsen ge
lijkende vruchten dragend. 

cereifórrm's.w.tf, - van Lat. cerêus (van cera, was), 
waskaars; forma, vorm, gedaante: van de gedaante 
eener waskaars, kaarsvormig. 

c é r e u m , - zie cerêus. 
Céreus MILL., - van Lat. cera, was: waskaars. De 

naam zinspeelt op de vaak stijf opgerichte stengels. 
сегеш.а.иж, — van Lat. cera, was: wasachtig, was-

geel. 
rcérifer, cerifera, ce r i f e rum, - van Lat. cera, was; 
Iceriferws.a,«»«, - ferre, dragen, voortbrengen: 

wasdragend, was uitscheidend, bewast. 
cerifluMS,a,«w, - van Lat. cera, was; fluêre, van iets 

druipen: veel was uitscheidend. 
cér ina , - zie cerïnus. 
Cer in the L., — Lat. transcr. van den ouden Gr. plan-

tennam kêrinthê (van kéros, was), wasbloem, een 
plant, waarop de bijen stuifmeel verzamelden. -
Linnaeus (zie Linnaea) schijnt den naam op het 
hem tegenwoordig voerende gesl. te hebben over
gedragen, omdat dit berijpte (met een waslaag 
overtogen) bladeren en wasgele bloemen bezit. 

ce r in tho ides , - van Cerinthe, plantengesl. (Borragi-
nacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cerinthe-achtig. 

cérinus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. kêrïnos (van 
kêros, was), wassen (stoff. bnw.); wasgeel. 

Cér iops ARN., - van Gr. kêrïa, band; ôps, aangezicht. 
De naam zinspeelt op den vleezigen schijf rand om 
den top van het vruchtbeginsel. 

ceriopsifólitts,a,M»ï, - v a n Cerïops, plantengesl. (Rhi-
zophoracëae) ; Lat. folïum, blad : met bladeren als 
die eener Cerïops. 

Cer i scus GAERTN., - van Gr. keras, hoorn; iskein, 
gelijkmaken: plant met op hoornen gelijkende 
doornen. 

сегп!Погм5,а,мж, - = cernuiflörus (zie aldaar). 
cé rnua , - zie cernuus. 
cernuiflórws,a,um, - van Lat. cernuus, knikkend; 

f los (flöris), bloem: met knikkende bloemen. 
cèmvus,a,um, - (Lat.) (als bot. term) knikkend. 
C e r o c â r p u s HASSK., - van Gr. kêros, was; karpos, 

vrucht: plant met wasachtige vruchten. 
Ceropégia L., - van Gr. kêros, was, waskaars; pêgïon 

(verkleinw. van pêgê, bron), bronnetje: kaarsen-
bronnetje, kaarsen voortbrengende plant. De naam 
zinspeelt op den vorm der bloeiwijze en der bloe
men, welke vergeleken worden bij een kandelaar 
met kaarsen. 

Ce róp te r i s LINK, - van Gr. kêros, was; ptëris, varen: 
wasvaren. De naam zinspeelt op de witte of gele 
waslaag, welke de onderzijde der bladeren over
dekt. 

c e r r i s , - wijziging van cerrus, oude, Lat. volksnaam 
van den moseik (Quercus cerris L.). 

certificandM5,a,um, — van Nieuwlat. certificäre (van 
certus, zeker; facëre, maken), zeker maken, beves
tigen: (nog) te bevestigen, (nog) niet zeker. 

cerussätMs,a,«m, - van Lat. cerussa, loodwit: de 
kleur van loodwit hebbend, dofwit. 

ce rvantés i l , - 2e nv. van Cervantestus, Latinizeering 
van Cervantes: van Cervantes, gevonden door Cer
vantes, genoemd naar Cervantes. - Dahlia - Hort. 
is genoemd naar Vicente Cervantes (1759, ?; 1829, 
Mexico), hoogleeraar in de plantkunde en directeur 
van den bot. tuin te Mexico, die in de tachtiger 
jaren der 18de eeuw de eerste planten van Dahlia 
variabilis Desf. uit Mexico naar Europa (bot. tuin 
van Madrid) zond. Vgl. Dahlia. 

f Ce rv iàna MINUART, - genoemd naar / . Cervi (1663, 
I ce rv iéna , - Parma; 1748, Madrid), lijfarts van 

koning Philips V (1683-1746) van Spanje, bescher-
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mer van Minuart (zie Minuartia), den auteur van 
het gesl. - Als soortnaam gebezigd voor een plant, 
welke vroeger to t het gesl. Cerviâna gerekend werd. 

cervicàllfer, cervicalifera, cervical i ferum, - van 
.cervicaliferws.a.um, - Lat. cervical [van cervix 

(cervicis), hals, nek], hoofdkussen; ferre, dragen: 
een kussen of iets daarop gelijkends dragend. 

cerv icâr ia (znw.), - van Lat. cervix (cervicis), hals, 
keel: tegen hals- of keelpijn aangewende plant. 

cervicâriws,а,мж, - van Lat. cervix (cervicis), hals, 
keel: op eenigerlei wijze tot een hals of een keel 
in betrekking staand, bv. tegen hals- of keelpijn 
aangewend. 

cervicórms.t's.e, - van Lat. cervus, hert; cornu, hoorn, 
gewei: met op het gewei van een hert gelijkende 
organen (bladeren bv.). 

cesatianMs,a,um (Aspidïum - Christensen; - Asple-
nïum - Baker; - Cuscüta austrälis R.Br. var. -
Fiori et Paoletti; - Polypodïum - Baker), - ge
noemd naar baron Vincenzo Cesati (1806, Milaan; 
1883, Napels), sinds 1868 hoogleeraar in de plant
kunde en directeur van den bot. tuin te Napels. Hij 
bewerkte de door Beccari (zie beccariänus) in den 
O.I.Archipel verzamelde varens en varenachtigen, 
bracht een groot, thans te Rome berustend herba
rium bijeen en schreef verscheidene bot. publicaties. 

cespitösus,a,um, — zie caespitösus. 
Cést ichis тнои., - van Gr. kestos, gordel; stïchos, 

rij: orchidacëa, bij welke de bloemen niet, als bij 
het verwante gesl. Stichorckis Thou., in twee te
genoverstaande rijen, doch rondom de as der bloei-
wijze zijn gezeten, zoodat deze, als het ware, door 
rijen van bloemen wordt omgord. 

C e s t r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kestron (een Labiaat), door Linnaeus (zie 
Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem te
genwoordig voerende Solanaceeëngesl., dat uit A-
merika afkomstig is en dus den Ouden onbekend 
was. 

(Céterach LMK et A .P .DC, - Latinizeering van den 
l cé terach , - ouden, Arab, plantennaam sjetrak. 

In de Middeleeuwen werd Cetërach officinärum 
Willd. door Arab, artsen als geneesmiddel tegen 
miltziekten gebezigd. Vgl. Asplenium. 

Cet r a r i a ACH., - van Lat. cetra, klein, lederen schild. 
De naam zinspeelt op den vorm en de consistentie 
der plant. 

ceylànictts.a.uwi, - afkomstig van Ceylon (Fr. voor 
Ceylon) of daar het eerst gevonden, Ceyloneesch. 

chaba , - het door Eng. ooren opgevangen Mal. woord 
tjdbé. 

chabér t i , - 2e nv. van Chabertus, Latinizeering van 
Chabert: van Chabert, gevonden door Chabert, 
genoemd naar Chabert. - Carex — F. Schultz is 
genoemd naar Emile Chabert (±1820, ?; ± 1896, 
?), kantonrechter te Saint Vallier bij Grasse (Z.O. 
Frankrijk). 

chabréé i , - 2e nv. van Chabraeus, Latinizeering van 
Chabrey. van Chabrey, genoemd naar Chabrey. -
Peudedänum - Rchb. is genoemd naar Dominique 
Chabrey (na 1610, Genève; na 1666, Yverdun), 
schrijver van een in 1666 uitgegeven, groot, geïl
lustreerd bot. werk, waarin hij een afbeelding gaf 
der later naar hem genoemde plant. 

C h a d a r a FORSK., - Arab, plantennaam. 
Chaenolób ium MIQ., - van Gr. chainein, gapen; lo

bos, peul: plant met gapende, dwz. tweekleppig 
openspringende peulen. 

Ghaenoméles A . P . D C , - van Gr. chainein, gapen; 
mêlê of mêlèa, appelboom. De naam is gegrond op 
de mededeeling van Thunberg (zie Tkunbergïa), 

dat de (appelvormige) vrucht bij rijpheid in vijven 
splijt, welk feit echter sindsdien door niemand is 
waargenomen, zoodat Thunberg's mededeeling na
dere bevestiging behoeft. 

Ghaeradopléc t ron , - zie Choeradoplectron. 
Ghaerefól ium HALL., - Semi-latinizeering van den 

ouden Gr. plantennaam chairophullon (zie Chaero-
phyllum). - Het Gr. pkullon, blad, is vervangen 
door het Lat. folium van dezelfde beteekenis. 

chaerophyi la , - zie chaerophyllus. 
chaerophyllaefólius,a,um, - zie chaerophyllifolius. 
chaerophyllifólius.a.um, - van Chaerophyllum, plan-

tengesl. (Umbellifërae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Chaerophyllum. 

chaerophyl lo ides , - van Chaerophyllurn, planten-
gesl. (Umbellifërae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Chaerophyllum-achtig. 

Chae rophy l lum L., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam chairephullon (van chairein, zich 
verheugen; phullon, blad: blad der verheugenis, 
vreugdeblad, met toespeling op de zeer geurige bla
deren), de gekweekte kervel (tegenwoordig Chaere-
folïum cerefolium Sch. et Th . ) . -Het Lat. cerefolium, 
het Ned. kervel, het Eng. chervil, het Fr, cerfeuil en 
het D. Kerbel zijn alle uit den Gr. naam verbasterd. 

chaerophyllws.a.wm, - het bijvoeglijk gebezigde 
woord Chaerophyllum, oude naam voor kervel : op 
kervel gelijkend, kervelachtig. 

chaeta , - Lat. transcr. van Gr. chatte, borstel, lang 
haar, manen. 

rChaetâr ia P.B., - van Gr. chatte, lang haar, manen, 
I chae tâ r i a ( znw. ) , - borstel (lang haar) : plant 

met bij borstels vergelijkbare organen (naalden, 
dunne stengels). 

chaetârius,a,uw, - van Gr. chatte, borstel (lang haar) : 
borstelachtig, met borstelachtige stengels. 

Chae tocà rpus THW., - van Gr. chatte, lang haar, 
borstel; harpos, vrucht. — Bij de eerstbeschreven 
soort is de vrucht bezet met stijve, stekelige bor
stels. 

Ghaetóchloa SCRIBN., - van Gr. chatte, borstel; chlöa, 
gras: gras met een of meer borstels onder de aar
tjes. 

Ghaetocypérus NEES, - van Gr. chatte, borstel; Cy-
përus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Cy-
peracëae: Cyperacëa, welker vruchten omringd zijn 
door borstels. 

chaetomâllus,a,um, - van Gr. chatte, lang haar, ma
nen; mallos, wol: bekleed met lange wolharen. 

chaetóphoru5,a,um, - van Gr. chatte, borstel; phe-
rein, dragen: borstels dragend. 

rchaetópodws,a.utw, - van Gr. chatte, borstel, lang 
I châé topus , - haar; pous ((pödos)^ voet, steel: 

met borsteldragenden of borstelvormigen voet of 
steel. 

Ghae tóspora н.в.к., - v a n Gr. chatte, borstel; spöra, 
zaad, vrucht. - De vrucht wordt omringd door een 
krans van borstels. 

Chaetós tachys втн., - van Gr. chaitê, borstel; stä-
chus, aar. - De bloeiwijze is aarvormig; tusschen de 
bloemen bevinden zich borstelvormige schutbladen. 

chae t o s t ró ma , - van Gr. chaitê, borstel, lang haar; 
stroma, sprei, deken, matras: met een uit borstels 
of lange haren bestaand dekentje (of kussentje). 

Chae tósus втн., - van Gr. chaitê, lang haar, borstel. 
Plant, welker steunbladen vele borstels dragen. 

c h a h u a r g u é r a , - Zuidamer. plantennaam. 
Ghaillétla A .P .DC, - genoemd naar J.F. de Chaillet 

(1747, Neuchâtel; 1839, Neuchâtel), officier in Fr. 
dienst, die van 1784-86 den veldtocht op Corsica 
medemaakte. Hij nam in 1791 zijn ontslag en wijd -
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de zich verder aan de studie der flora van Zwitser
land, waar hij 148 nieuwe soorten ontdekte. Zijn 
herbarium berust in Neuchâtel (Neuenburg). 

cha imber l ayn i i , - 2e nv. van Chaimberlaynïus, La-
tinizeering van Chaimberlayne: van Chaimber-
layne, genoemd haar Chaimberlayne. - Anemo-
paegma - Bur. et Schum. is genoemd naar Chaim
berlayne, in 1820 Eng. consul-generaal in Brazilië, 
die de plant het eerst vandaar naar Engeland zond. 

chaixi , - 2e nv. van Chaixus, Latinizeering van 
Chaix: van Chaix, gevonden door Chaix, genoemd 
naar Chaix. - Poa - Vill. en Veronica - Lapeyr. zijn 
genoemd naar Dominique Chaix (1730, Weiier Ber-
thaux tusschen Rabou en Chaudun, Dépt Hautes-
Alpes; 1799, La Roche, Hautes-Alpes), R. С. gees
telijke, leermeester en beschermer van Villar(s) 
(zie Villarsia), goed plantenkenner, die aan Villar (s) 
belangrijke bijdragen voor diens bot. werken le
verde. 

Ghalcas L., - van Gr. chalkos, rood koper, geel koper, 
messing: boom met geel, vaak donkergevlamd hout. 

chalcedónicus,a,Mw, - afkomstig van Chalcedon (te
genwoordig Kadikoi, aan de O.zijde van den Bos
porus tegenover Constantinopel) of daar het eerst 
gevonden. 

chalepénsis,is,e, - afkomstig van Aleppo (Arab. Ha-
leb, in Syrië, ruim 37° O.L.; ruim 36° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. Vgl. halepensis. 

chalmersiànMs.a.Mm (Appendicula - F. v. M.), -
genoemd naar James B. Chalmers (1841, Ardris-
haig in Schotland, ±5 i / 2

0 W.L. , ±56° N.B.; 1901, 
vermoord en verslonden door kannibalen op het 
eiland Goaribari aan de Z.kust van Nieuw-Guinea 
op ruim 144° O.L.), die zich in 1876 als zendeling 
naar Nieuw-Guinea begaf, daar vele jaren lang het 
Woord verkondde, vele reizen maakte, een aantal 
planten verzamelde en boeken over zijn reizen 
schreef (Work and Adventure in New-Guinea, 
1885; - Pioneering in New-Guinea, 1887; - Pioneer 
Life and Work, 1895). 

cha lmér s i i , - 2e nv. van Chalmersius, Latinizee
ring van Chalmers: van Chalmers, gevonden door 
Chalmers, genoemd naar Chalmers. - Dichrotrf-
chum - F . v. M.; Ficus - King en Nauclëa - F. v. 
M. zijn genoemd naar James B. Chalmers (zie 
chalmersiänus). 

chalybéus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. chalubeios 
[v&nchalups (chalubos), staal], stalen, staalkleurig. 

C h a m a e ä n t h u s SCHLTR, - van Gr. chamai, op den 
grond, laag; anthos, bloem: kleine, bloemdragende 
plant. 

r C h a m a e b u x u s SPACH, - van Gr. chamai, op den 
i c h a m a e b u x u s , - grond, laag; Buxus, plan-

tengesl. (Buxacëae): lage, op sommige Buxus-
soorten (niet op B. sempervïrens L.) gelijkende 
plant. - Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met 
het voormalige gesl. Chamaebuxus uittedrukken. 

c h a m a e c é r a s u s , - van Gr. chamai, op den grond, 
laag; keräsos, kerseboom: laag en met kersachtige 
vruchten. 

chamaec i s t u s , - van Gr. chamai, op den grond, laag; 
Cislus, plantengesl. (Cistacëae) : aan Cistus ver
wante, lage plant. 

Chamâéc ladon MIQ., - van Gr. chamai, op den 
grond, laag; klädos, twijg: lage plant. 

fChamaecypa r i s SPACH, - van Gr. chamai, op den 
l c h a m a e c y p a r i s s u s , - grond, laag; kupärissos, 

cypres: lage cypres; op een cypres gelijkende, lage 
plant. 

G h a m a e d a p h n e MOENCH, - van Gr. chamai, op den 
grond, laag; Daphne, plantengesl. (Thymelaea-

cëae): (in bladvorm) op een Daphne gelijkende, 
lage plant. 

chamaedrifóliws.a.um, - van chamaedrys, oude plan
tennaam, tegenwoordig als soortnaam in gebruik 
(Marsypianthes - O. K.; - Teucrïum - L.; - Vero
nica - L. ) ; Lat. folium, blad : in bladvorm overeen
komend met de soort chamaedrys. 

chamaed ry o i d e s , - van chamaedrys, oude planten
naam, tegenwoordig als soortnaam in gebruik (Mar
sypianthes - O. K.; - Teucrïum - L.; - Veronica -
L.); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op de soort chamaedrys gelijkend. 

c h a m a e d r y s , - van Gr. chamai, op den grond, laag; 
drus, eik: 
1. in eenig opzicht (bladvorm bv.) met een of an
dere soort eik overeenkomende plant. - Vgl. Do-
doens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 24: „Chamae-
„dryseseenneer" (laag) „cruyt, omtrent een span-
,,ne oft voet hooch wassende, veele teere steelkens 
,,van der wortel voortbrengende, daeraen wassen 
„cleyne teer bladerkens, rontsomme ghekerft, den 
„bladeren van sommighen eycken volnaer" (vrij
wel) ,,ghelijck rhaer veel mindere" (kleiner). 
2. bij uitbreiding: in eenig opzicht [bv. (Thymus -
Fries) door het bezit van twee tegenoverstaande 
haarrijen dragende stengels] overeenkomend met 
Veronica chamaedrys L.. 

Ghamaef is tu la G. DON, - v a n Gr. chamai, op den grond, 
laag; fistula (zie aldaar), soortnaam eenerCassïa: 
op Cassia fistula gelijkende, doch kleinere planten. 

c h a m a e i r l s , - van Gr. chamai, op den grond, laag; 
I'ris, plantengesl. (Iridacëae), lisch: läge Iris, 
dwerglisch. 

c h a m a e j â s m e , —van Gr. chamai, op den grond, laag; 
iasmê, jasmijnolie, hier staande voor jasmijn: lage 
jasmijn. 

rChamae léa ADANS., - v a n Gr. chamai, op den grond, 
I chamae l éa , - laag; elaia, olijfboom: (in blad

vorm) op een miniatuur-olijfboom gelijkende plant, 
dwergolijf. Oorspronkelijk werd de naam gegeven 
aan de plant, welke tegenwoordig Cneörum tri-
coccum L. heet en waarmede Sebastianïa chamae-
lëa L. een oppervlakkige gelijkenis vertoont. 

G h a m a e m é l u m vis., - Lat. transcr. van Gr. cha-
maimêlon (van chamai, op den grond, laag; mêlon, 
appel), kamille. De naam zinspeelt op de geringe 
afmetingen der plant en haar ronde bloemhoofd-
jes. - Vgl. chamomilla. 

c h a m a e m é s p i l u s , — van Gr. chamai, op den grond, 
laag; Mespïlus, plantengesl. (Rosacëae), mispel: 
lage mispel, dwergmispel. 

rChamaené r ion ADANS., - van Gr. chamai, op den 
I G h a m a e n é r i u m SPACH, - grond, laag; Nerï-

um, plantengesl. (Apocynacëae) : lage, op een Ne-
rfum gelijkende plant. 

c h a m a e ó r c h i s , — van Gr. chamai, op den grond, 
laag; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Orchidacëae: lage orchidee, kleine orchidee. 

chamaeotaritt£,a,um, - van Gr. chamai, op den 
grond, laag; soortnaam otarius (zie aldaar) : lage, 
op de soort otarius gelijkende plant. 

Chamaepéuce A .P .DC, - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam chamaipeukê (van chamai, op den 
grond, laag; peukê, spar, fakkel), waarmede in de 
Oudheid Klein Hoefblad (Tussilägo farfära L.) 
werd aangeduid. - Waarom De Candolle den naam 
op het hem thans voerende gesl. heeft overgedra
gen, is niet duidelijk. 

r chamééphy ton , - van Gr. chamai, op den grond, 
t c h a m é é p h y t u m , - laag; phuton, plant: lage 

plant. 
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chamàépitys, - oude Lat. plantennaam, Latinizee
nng van Gr. chamaipitus (van chamai, op den 
grond, laag; pïtus, pijnboom, den), lage plant, 
welke in habitus eenigszins op een dennetakje 
gelijkt. 

r C h a m a e r . . ., - zie Chamaerh . . , chamaerh . . . 
Xchamaer . . . , ' -

Ghamâérhaphis R.BR., - van Gr. chantai, op den 
grond, laag; rhäphis, naald. - Bij de eerstbeschre-
ven soort (Ch. hordacëa R.Br.) staat onder den 
voet van elk aartje; dus laag ten opzichte van dit, 
een lange naald. 

chamaerhaphoides, - van Chamaerhäphis, planten-
gesl. (Graminëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Chamaerhäphis-achtig. 

Chamaé(r)hops L., - Lat. transcr. van Gr. chamai-
rhôps (van chamai, op den grond, laag; rhôps, 
struikgewas, kreupelbosch : lage, kreupelboschjes 
vormende plant), waarmede in de Oudheid de te
genwoordig Teucrïum chamaedrys L. genoemde 
plant werd aangeduid. - Pas vele eeuwen later werd 
de naam overgedragen op het hem tegenwoordig 
voerende gesl. van lage, kreupelboschjes vormende 
palmen. 

chamaes^ce, - van Gr. chamai, op den grond, laag; 
sükê, vijgeboom. - De naam zinspeelt op de geringe 
afmetingen der plant en de aanwezigheid, evenals 
bij den vijgeboom, van wit melksap. 

chamberlainiânus.a.um (Paphiopedïlum - Pfitz.), 
-genoemd naar Sir Joseph Chamberlain (1836, Cam-
berwell, Londen; 1914, Birmingham), imperialis
tisch staatsman, sinds 1895 staatssecretaris van 
Koloniën, bewerker van den Boerenoorlog (1899-
1902), groot liefhebber van orchideeën, waarvan 
hij een fraaie verzameling bezat. Hij droeg gewoon
lijk een orchidee als ,.buttonhole". 

Chamiesoa н.в.к., - genoemd naar L. C. A. de Cha-
misseau de Boncourt (1781, op het slot Boncourt 
in Champagne; 18$8, Berlijn), gewoonlijk Adalbert 
von Chamisso genoemd, in 1790 met zijn ouders 
met den stroom der Fr. émigrés uitgeweken naar 
Pruisen, waar hij later in militairen dienst trad en 
zich toelegde op de letterkunde en de botanie. Hij 
verzamelde planten in Duitschland en Zwitser
land. Van 1815-18 nam hij als plantkundige deel 
aan de door vorst Romanzoff (zie romanzoffiänus) 
bekostigde, door O. von Kotzebue geleide Russ. ex
peditie der brik Rurik om de aarde, op welken 
tocht hij vele planten, waaronder de later naar hem 
genoemde, verzamelde. Met Von Schlechtendal (zie 
schlechtendaliänus) te zamen bewerkte hij de op zijn 
reis verzamelde planten en schreef hij een uitne
mende monographie van het gesl. Potamogëton 
(Linnaea II , 57 seq.). - Behalve als natuuronder
zoeker heeft hij naam gemaakt als dichter; bekend 

. zijn zijn Peter Schlemil, de geschiedenis van een 
man, die zijn schaduw verkocht heeft, waarin hij 
zijn eigen onrust en zijn zwervend leven schilderde, 
en zijn vertalingen der gedichten van Béranger. -
Hij eindigde zijn leven als custos van het Konink
lijk Herbarium te Berlijn. 

chamis8onianus,a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Adalbert von Chamisso (zie Cha-
missöa). 

cbamissónis , - 2e nv. van den als een Lat . substan
tief behandelden naam Chamisso: van Chamisso, 
gevonden door Chamisso, genoemd naar Chamisso. 
-Pandanus - Gaud, en Wedelïa - Less, zijn genoemd 
naar Adalbert von Chamisso (zie Chamissöa). 

chamomüla, - verbasterd uit Gr. chamaimêlon (van 
chamai, op den grond, laag; mêlon, appel), kamille. 

De naam zinspeelt op de geringe afmetingen der 
plant en de vóór den bloei ronde bloemhoofdjes. 
Vgl. Chamaemêlum. 

champéca, - de door Eng. ooren opgevangen Mal. 
plantennaam tjëmpdka. 

champéden, - verbastering van den Mol. planten
naam tsjampaddha ( = tjampöddk). 

Champeréia GRIFF., - latinizeenng van tjëmpëraj 
(Boeah chemperai), Mal. naam der plant. 

champióni, - 2e nv. van Champiönus, Latinizeering 
van Champion: van Champion, gevonden door 
Champion, genoemd naar Champion. - Actinidïa 
- Bth. ; - Burmannïa - Thw. ; - Ficus - Bth. en Rho-
doleia - W. J. Hook, zijn genoemd naar haar ont
dekker, J. G. Champion (1815, Edinburgh; 1854, 
Scutari), officier in het Eng. leger, van 1838-47 
geplaatst op Ceylon, van 1847-50 op Hongkong. 
Op beide eilanden verzamelde hij planten. - In 
1854 nam hij deel aan den slag bij Inkerman 
(Krim), waar hij een zware verwonding bekwam, 
aan welker gevolgen hij overleed. - Hij schreef 
een publicatie over de Ternstroemiacëae van Hong
kong. 

chapàru5,a,um (Musa - Perr.), - in 1825 genoemd 
naar Chapar, een Fr. zeeofficier, die de plant van 
Cochinchina naar Manila had overgebracht. 

Ghapelliéra NEES, - in 1834 genoemd naar Chape(l)-, 
lier, Fr. natuuronderzoeker, van wien mij niets 
bekend is, dan dat hij op Madagaskar planten 
heeft verzameld. 

chaplasha, - Latinizeering van den Béng. planten
naam ckaplash. 

charantia, - oude Ital. plantennaam (ten rechte ca-
ranza), reeds in 1554 door Dodoens (Cruydeboeck, 
lste druk, p . 473) voor deze plant vermeld. 

chariânthus,α,uwt, - van Gr. charteis, bekoorlijk; an-
thos, bloem: met bekoorlijke bloemen. 

Chariéssa MIQ., - (Gr.) vr. vorm van charteis, be
koorlijk: de bekoorlijke (plant). 

charitópes, - van Gr. charts (charttos), bekoorlijk
heid; ôps (ôpos), gelaat: fraai van gelaat, lieflijk 
voor het oog. 

charleswórthii, - 2e nv. van Charlesworthïus, Lati
nizeering van Charlesworth: van Charlesworth, ge
ïmporteerd door Charlesworth, genoemd naar Char
lesworth. - Cypripedïum - Rolfe ( = Paphiope
dïlum - Pfitz.) werd in 1893 genoemd naar de 
bloemkweekersfirma Charlesworth, Shuttleworth <£· 
Co, toen te Bradford (bij Leeds), door welke de 
plant in 1893 uit Bengalen was geïmporteerd en 
datzelfde jaar ingezonden op een tentoonstelling 
van de Royal Horticultural Society, waar zij een 
certificaat lste klasse verwierf. De firma werd in 
1887 opgericht door Joseph Charlesworth (t 1920), 
haar directeur, en Shuttleworth (t 1890). Na den 
dood van den laatste werd zij voortgezet onder 
den naam van Charlesworth & Co (sinds 1923 als 
naamlooze vennootschap); zij is thans gevestigd 
te Haywards Heath, Sussex. Zij heeft verscheidene 
plantenverzamelaars in dienst gehad en legde zich 
voornamelijk toe op het kweeken en kruisen van 
orchideeën; haar Odontoglossum-hybriden zijn we
reldberoemd. Verscheidene soorten (ten deele hy
briden) zijn naar haar genoemd. 

Chartocalyx, - zie Chartocalyx. 
chartâcews,a,wm, - van Lat. charta, het van de pa-

pyrusplant bereide papier: papierachtig. 
Chartocalyx MAING., - van Lat. charta, het van 

de papyrusplant bereide papier; cälyx, kelk. De 
kelk neemt na den bloei in grootte toe en verkrijgt 
een papierachtige consistentie. 
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chartophyllws,a,wm, - van Gr. chartes, blad papier; 
phullon, blad: met papierachtige bladeren. 

Chasâl ia сомм., - genoemd naar Chasal, in de twee
de helft der 18de eeuw Fr. ambtenaar op Mauritius, 
vriend van natuurstudie. Overigens is mij van hem 
niets bekend. 

chaunânthws.a.wm, - van Gr. chaunos, slap, opge
blazen; anthos, bloem: met slappe bloemen, met 
opgeblazen bloemen. 

chaunobólbos.os.on, - van Gr. chaunos, slap, opge
blazen; bolbos, bol: met slappe of opgeblazen bollen 
of schijnknollen. 

chaunobulbos.os.on, - foutief voor chaunobolbos. 
chaunocólew5,a,MW, - van Gr. chaunos, slap, opge

blazen; kolëos, scheede: met opgeblazen scheeden. 
Ghavannés ia A.DC., - genoemd naar Edouard Louis 

Chavannes (1805, ?; 1861, Campagne du Jardin bij 
Lausanne), artillerieofficier, leeraar aan de nor-
maalschool te Lausanne, van 1838-44 buitenge
woon hoogleeraar aan de hoogeschool aldaar, schrij
ver van eenige bot. publicaties, o.a. van een mono
graphie der Antirrhineeën. 

Ghâvica MIQ., - Sanskr. plantennaam. 
Ghayóta JACQ., - Latinizeering van chayote, West-

ind. naam voor de vrucht van Sechïum edüle Sw. 
cheb , - door Ital. ooren opgevangen Dajaksche palm-

naam {rotan chéb). — De naam is waarschijnlijk ver
minkt weergegeven (de ch wordt hier uitgesproken 
als k). 

chebula , - verbastering van Arab, quebulgi, naam 
eener myrobalanensoort. 

Ghei länthes sw., - van Gr. cheilos, rand; anthos, 
bloem. - De naam zinspeelt op de randstandige 
sori. 

cheilantbifóliw5,a,um, - van Cheilanthes, planten-
gesl. (Polypodiacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Cheilanthes. 

chei lanthoides , - van Cheilanthes, plantengesl. .(Po
lypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cheilanthes-achtig. 

Gheilolépton FÉE, - van Gr. cheilos, lip; leptos, dun, 
fijn, smal: varengesl., waarbij de bladtop in een 
lange, dunne, bij een lip vergeleken spits is uitge
trokken. Vgl. Leptochïlus. 

Cheilósa BL., - van Gr. cheilos, rand. - De voet van 
het vruchtbeginsel wordt omgeven door den op-
staanden schijf rand. 

cheilosórws,a,wm, - van Gr. cheilos, rand; sôros, 
hoop (je): met randstandige sporenhoopjes of sori. 

che i r ân tha , - zie cheiranthus. 
cheiranthlfóliws,a,ttm, - van Cheiranthus, planten

gesl. (Crucifërae), muurbloem; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Cheiranthus. 

che i ran tho ides , - van Cheiranthus, plantengesl. 
(Crucifërae), muurbloem; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Cheiranthus-achtig, 
muurbloemachtig. 

c h e i r a n t h u m , - zie cheiranthus (bnw.). 
/ C h e i r a n t h u s L., - volgens sommigen van kheyri, 
t c h e i r a n t h u s (znw.), - Arab, naam voor de 

muurbloem; Gr. anthos, bloem: de bloem kheyri. -
Anderen leiden den naam af van Gr. cheir, hand; 
anthos, bloem: bloem om in de hand te nemen, bou-
quetbloem. - Beide verklaringen zijn aannemelijk. 
- Op de markt te Leeds, waar afgesneden trossen 
der muurbloem vroeger in groote hoeveelheid wer
den aangevoerd, droegen deze den naam Hand-
flower. - Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met 
het geslacht Cheiranthus uittedrukken. 

cheirânthws,a,wwî, - van Gr. cheir, hand; anthos, 
bloem: met handvormige bloemen of bloeiwijzen. 

che i r i , - variant van kairi, keyri of kheyri, Arab, 
naam der muurbloem (Cheiranthus cheiri L.). Als 
soortnaam gebezigd voor planten, welke in geur 
met de muurbloem overeenkomen. 

cheirifólitts,a,um, - van cheiri, soortnaam der muur
bloem (Cheiranthus cheiri L.); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener muurbloem. 

Che i rop léur ia к. в. PRESL, - van Gr. cheir, hand; 
pieuron, nerf: varen met handnervige onvrucht
bare bladeren. 

Cheiros tyl is BL., - van Gr. cheir, hand; stülis (ver-
kleinw. van stülos, zuil), zuil(tje). De stempelzuil 
is aan den top in tweeën gespleten. 

chel idónii , - 2e nv. enkv. van Chelidonïum (zie al
daar), plantengesl. (Papaveracëae) ; van (de ge
daante van een) Chelidonïum; op een Chelidonïum 
gelijkend (, wat den vorm der bloemen betreft) ; 
Chelidonïum-achtig. 

Che l idón ium L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam chelidonion [van chelïdôn (chelidönos), 
zwaluw], zwaluwenkruid. - De plant werd zoo ge
noemd [zie Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 
30], omdat men'meende, ,,dat die Swaluwen (als 
„Pliniusseyt) dit ierst gheuonden hebben endedaer-
,,mede hueren ionghen ghebreck in die ooghen beh
ebende oft blint wesende ghenesen ende siende 
„maken." Een ander kruid (tegenwoordig Ranun-
,,cuius ficaria L.) werd vroeger eveneens Chelido-
,,nïum geheeten, „om dat tet beghint te wassen 
,,ende te bloeyen als die Swaluwen ouerkomen, ende 
„wederom verdwynt teghen en eer die Swaluwen 
„wech vliegen." 

chelidospérmw5,a,wm, - van Gr. chelïdôn, holte 
(straal) aan de onderzijde van een paardenhoef; 
sperma, zaad: met eenerzijds concave zaden. 

Che lonan théra BL., - van Gr. chelènê, schildpad; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: orchidacëa, bij 
welke de helmknop op het pantser eener schildpad 
gelijkt. 

Chelóne L., - Lat. transcr. van Gr. chelônê, schild
pad. De bovenlip der bloemkroon doet denken aan 
het rugschild eener schildpad. 

chelonioidee, - van Chelóne, plantengesl. (Scrophu-
lariacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Chelöne-achtig. 

Chelonistéle PFITZ., - van Gr. chelônê, schildpad; 
stêlê, zuil. - De stempelzuil vertoont aan den top 
een uitholling, welke aan het rugschild eener 
schildpad doet denken. 

che lonódes , - van Chelóne, plantengesl. (Scrophu-
lariacëae); odes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Chelöne-achtig. 

chelonoides, - van Chelóne, plantengesl. (Scrophu-
lariacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Chelöne-achtig. 

Ghenopodiäceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Chenopodium geldt. 

chenopodiifóliu5,a,um, - van Chenopodium, plan
tengesl. (Chenopodiacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Chenopodium. 

Ghenopódina MIQ., - van Chenopodium, planten
gesl. (Chenopodiacëae): aan Chenopodïum ver
want gesl. 

chenopodioides , - van Chenopodïum, plantengesl. 
(Chenopodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Chenopodïum-achtig. 

Ghenopódium L., - van Gr. chên (chênos), gans; 
podïon [verkleinw. van pous (pödos) voet], voetje: 
ganzevoet. - Van sommige soorten zijn „die bla-
„deren breet, rontsomme met diepe keruen ghe-
„ sneden, eenen voet van een gans schier ghelijck. 
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,,daer naer dat cruyt oock Gänsen voet ghenaemt 
„es" [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 471]. 

chensiénsts.ts.e, - afkomstig van Ckensi ( = Schensi 
- Sjen-si; provincie van China; centrum op ± 108° 
O.L.; ±35° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

cheremi la , - verbastering van tjërëmai, Mal. naam 
eener vrucht. 

chér ibon , - naam eener stad in W.-Java aan de 
N.kust op ±108%° O.L. - Als soortnaam gebe
zigd om aanteduiden, dat de plant dââr het eerst 
gevonden werd. 

cher imól ia , - Latinizeering van den Sp. (aan het 
Peruaansch ontleenden) vruchtennaam chirimoya. 

chevallieriânws,α,um (Orchiplatanthëra - Camus), 
- genoemd naar L. Chevallier (1852, Précigné, Sar-
the, Frankrijk; χ ), eerst leeraar te Précigné, thans 
pastoor te Notre Dame du Pé bij Précigné, verdien
stelijk onderzoeker der flora van Frankrijk en Al
gerije. 

chi lâùnia , - Latinizeering van den Hind, planten
naam chilauni. 

chi ldsi , - 2e nv. van Childsus, Latinizeering van 
Childs: van Childs, genoemd naar Childs. - Kochïa 
- Hort. en Gladiolus - Hort. zijn genoemd naar 
Childs, een Amer, kweeker, van wien mij overi
gens niets bekend is. 

chilénsï5,t's,e, - afkomstig van Chili (staat langs de 
W.kust van Z.-Amerika tusschen ± 1 7 % en 56° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden, Chileensch. 

Chiliana, - zie chiliänus. 
chiliânthws,α,um, - van Gr. chilïoi, duizend; anthos, 

bloem: duizendbloemig. 
rchiliànus.a.um, - af komstig van Chili (staat langs de 
Xchilinus.a.um, - W.kust van Z.-Amerika, tus

schen ± 1 7 % en 56° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden, Chileensch. 

chiliocârpus,a.um, - van Gr. chilïoi, duizend; kar-
pos, vrucht: met duizend vruchten. 

Chi locarpus BL., - van Gr. cheilos, lip; harpos, 
vrucht. - De opengesprongen vrucht gelijkt op 
een mond met twee lippen. 

chiloénsis,t5,e, - afkomstig van Chili (staat langs de 
W.kust van Z.-Amerika tusschen ± 1 7 % en 56° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden, Chileensch. 

Chiloglótt is R.BR., - van Gr. cheilos, lip; glôtta, tong. 
- De lip draagt aan den voet een tongvormig aan
hangsel. 

Ghilopógon scHLTR, - van Gr. cheilos, lip; pogen, 
baard: orchidacëa met gebaarde lip. 

Chi loschis ta LINDL., - van Gr. cheilos, lip; schistos, 
gespleten: orchidacëa met in slippen gedeelde lip. 

c h i m a e r a , - Lat. transcr. van Gr. chimaira, vuur
spuwend monster, dat den kop van een leeuw, het 
lichaam eener geit en den staart van een draak 
had. Als soortnaam gebezigd voor een plant met 
zonderling gevormde bloemen. 

Ghimàphi la PURSH, - van Gr. cheimôn, winterkoude, 
winter; pkïlein, beminnen: vriendin van den win
ter. - De naam zinspeelt op de ook in den winter 
groen blijvende bladeren. 

Gh imonan thus LINDL., - van Gr. cheimôn (chei-
mônos), winter; anthos, bloem: winterbloem; in den 
winter bloeiende plant. 

c h i n a , - (Nieuwlat.) China: van China afkomstig of 
althans daarvan afkomstig geacht. 

chinénsis.ts,«, - afkomstig van China of daar het 
eerst gevonden, Chineesch. 

Cbiocócca L., - van Gr. chiôn, sneeuw; kokkos, bes: 
plant met sneeuwwitte bessen. 

Ghiógenes SAL., - van Gr. chiôn, sneeuw; gignesthai 
(stam gën), geboren worden: de met sneeuw of in 

sneeuw geborene. - De naam zinspeelt terzelfder 
tijd op de sneeuwwitte bessen der plant en op het 
feit, dat zij in haar vaderland, het N. van N.-Ame-
rika, begint te bloeien, spoedig nadat de sneeuw 
verdwenen is. 

Chionachne R.BR., - van Gr. chiôn (chiönos), 
sneeuw; achnê, kafje: gras met sneeuwwitte kafjes. 

ch ionântha , - zie chionanthus. 
. ch ionânthum, -
Ch ionan thus L., - van Gr. chiôn (chiönos), sneeuw; 

anthos, bloem: plant met sneeuwwitte bloemen. 
chionanthus,α,u»t, - van Gr. chiôn (chiönos), 

sneeuw; anthos, bloem: met sneeuwwitte bloemen. 
Ghionodóxa BOISS., - van Gr. chiôn (chiönos), 

sneeuw; doxa, roem: sneeuwroem. - De naam zin
speelt terzelfdertijd op de schoonheid der plant en 
haar groeiplaats in het sneeuwgebied der Klein-
aziatische bergen. 

ch i rà ta , - Engelschind. plantennaam (chirayata, met 
vele varianten). 

Ghiré t ia MONTR., - genoemd naar Ludovic Chirat, 
geestelijke, schrijver eener in 1841 verschenen po
pulaire flora der omstreken van Lyon. Overigens 
is mij van hem niets bekend. 

Ghi r id ium v. TIEGH., - Lat. transcr. van Gr. cheiri-
dïon (verkleinw. van cheir, hand), handje. - De 
naam zinspeelt op den vorm van het bloemdek. 

Ghir i ta BUCH. - HAM., - Béng. plantennaam (chirétd). 
Chirónia L., - genoemd naar Chiron, een der Cen

tauren (mythisch ruitervolk, vaak voorgesteld als 
half paard, half mensch), beroemd arts en kruiden
kenner. - Het geslacht Chironïa is verwant aan het 
Cleyn San(c)torie (kentaurïon to mikron) der Ouden 
(soorten van het geslacht Erythraea). 

Ghisócheton BL., - van Gr. schizein, splijten; chi
ton, hemd. De meeldradenbuis, welke als een hemd 
het vruchtbeginsel omgeeft, is aan den top in slip
pen gedeeld. 

Ghi tonanthéra SCHLTR, - v a n Gr. chiton (chitônos), 
hemd; anthêra, (als bot. term) helmknop. - De 
helmknop wordt overdekt door de randen van het 
(bij een hemd vergeleken) clinandrium. 

ch i t r ia , - wijziging van chitra, Hindostaansche volks
naam eeniger Berberis-soorten. 

chittagóngus,a,um, - afkomstig van Chittagong (pro
vincie van Bengalen) of daar het eerst gevonden. 

Ghlaenândra MIQ., - van Gr. chlaina, mantel, om
slagdoek; anêr (andros), man: plant, welker mann, 
organen als het ware een mantel dragen. De helm-
draden zijn dik, naar binnen gebogen en beschut
ten de eindelingsche helmknoppen. 

chlamydócalyx, - van Gr. chlamus (chlamudos),man
tel; kälux, kelk: met als mantel dienst doenden 
(dus betrekkelijk grooten) kelk. 

chlamydóphorus,a ,um, - van Gr. chlamus (chlamu
dos), mantel; pherein, dragen: een mantel of iets, 
wat daarbij vergeleken kan worden (dekvliesje bv. ), 
dragend. 

chloódes, - Lat. transcr. van Gr. chloôdês (van chloa 
of chloê, jong gras, geelgroene grasscheüt; ôdês, uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt), grasachtig, geel
groen. 

Chloópsis BL., - van Gr. chloa, (jong) gras; opsis, 
uiterlijk, voorkomen: grasachtige plant. 

C h l o o t h â m n u s BUSE, - van Gr. chloa, (jong) gras; 
thamnos, struik: struikvormig (dwz. houtig) gras, 
bamboe. 

Chlora ADANS., - van Gr. chlôros, geelgroen. - De 
naam zinspeelt op de gele bloemen. 

Ghloradénia BAILL., - van Gr. chlôros, geelgroen; 
aden (adënos), klier. Bij $ bevinden zich geel-
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groene klieren tusschen de bloemdekbladen. 
ch lo ran tha , - zie chloranthus. 
Chloran thacëae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Chloranthus geldt. 
chloranthifórrm's.t's.e, - van Chloranthus, planten-

gesl. (Chloranthacëae) ; Lat. forma, vorm, gedaan
te: van de gedaante van een Chloranthus, Chlo-
ranthus-achtig. 

ch loran tho ides , - van Chloranthus, plantengesl. 
(Chloranthacëae) of van den soortnaam chloran
thus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: 
1. Chloranthus-achtig. 
2. op de soort chloranthus gelijkend. 

c h l o r â n t h u m , - zie chloranthus. 
C h l o r a n t h u s sw., - van Gr. chloros, geelgroen; an-

thos, bloem. - De eerstbeschreven soort, Chi. incon-
spicuus Sw., heeft geelgroene bloemen. 

chlorânth«5,a,Mw, - van Gr. chlôros, geelgroen; an-
thos, bloem: met geelgroene bloemen. 

ch loréscens , - van Nieuwlat. chlorascëre (van Gr. 
chlôros, geelgroen), geelgroen worden: geelgroen
achtig. 

chlorifólitts.a.wm, - van Gr. chlôros, geelgroen; Lat. 
folium, blad: met geelgroene bladeren. - Deze sa-
menkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
is chlorophyllus. 

chlórinus,a,um, - van Gr. chlôros, geelgroen, groen-
geel: geelgroen, groengeel. 

Chlor i s sw., - Lat. transcr. van Gr. Chlóris, de schoo-
ne godin der bloemen (Lat. Flora). - De naam zin
speelt op de schoonheid van het gras. 

chlorocérp«s,a,«m, - van Gr. chlôros, geelgroen; kar-
pos, vrucht: met geelgroene vruchten; met geel
groene vijgen. 

Ch lo róch lamys Mig., - van Gr. chlôros, geelgroen; 
chlämus, mantel: plant met geelgroene bloemkroon 
(mantel der geslachtsorganen). 

chlorocjfanews,a,«»w, - van Gr. chloros, geelgroen; 
kuanêos, korenbloemblauw: geelgroen met koren
bloemblauw. 

Chlorocypérus RIKLI, - van Gr. chloros, geelgroen; 
Cypërus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Cyperacëae: aan Cypërus verwant gesl. met geel
groene aartjes. 

chloroléuc«s,a,wm, - van Gr. chlôros, geelgroen; leu-
kos, wit: geelgroenachtig wit. 

chlorophàéM5,e,um, - van Gr. chlôros, geelgroen; 
phaios, zwartachtig, donker van kleur: (geel)groen 
met donkere vlekken of strepen. 

ch ló rophrys , - van Gr. chlôros, geelgroen; öphrus, 
rand: met geelgroenen rand. 

chlorophy!lu£,a,ttm, — van Gr. chlôros, geelgroen; 
phullon, blad: met geelgroene bladeren. 

C h l o r ó p h y t u m KER, - van Gr. chlôros, geelgroen; 
phüton, plant: geelgroene plant. 

chlorópodtt£,a,um, - van Gr. chlôros, geelgroen; pous 
(pödos), voet, steel: met (geel)groenen voet; met 
(geel)groene stelen. 

ch lorópte ra , - zie chloroptërus. 
fcbloröpteros,os,on, - van Gr. chlôros, geelgroen; ptë-
\chlorópterws,a,um, - ron, vleugel: met geel

groene vleugels (of op vleugels gelijkende organen). 
chlororhópalos,os,ow, - zie chlororrhopälos. 
ch"ïororrhópalos,05,oM, - van Gr. chlôros, geelgroen; 

rhopälon, knots: met een of meer geelgroene, knots-
vormige organen. 

Chlorósa BL., - van Gr. chlôros, geelgroen, geelach
tig. - De naam zinspeelt op de kleur der bloemen. 

chlorosärcM5,a,um, - van Gr. chlôros, geelgroen; sarx 
(sarkos), vleesch: met (geel)groen (vrucht)vleesch. 

) chondrophy l lus 

chlorosólen, - van Gr. chlôros, geelgroen; sôlên, buis: 
met (geel)groene buis, 

chloróspathu5,a,Mm, - van Gr. chlôros, geelgroen; 
Lat. spätha, (als bot. term) kolfscheede: met (geel
groene kolfscheede. 

chlorospérmMS,a,Mw, - van Gr. chloros, geelgroen; 
sperma, zaad: met (geel)groene zaden. 

chlorostnchya, - zie chlorostachfus. 
rch lo rós tachys , - van Gr. chlôros, geelgroen; stächus, 
\chlorostâchy«s,a, t tw, - aar: met (geel)groene 

aren. 
chlorostictM5,a,«m, - van Gr. chlôros, geelgroen; 

stiktos, gestippeld: (geel)groen gestippeld, (geel)-
groen gespikkeld. 

chlorothyYsa, - zie chlorothyrsus. 
fCblorotbYrsos.os.on, — van Gr. chlôros, geelgroen; 
tchloroth^rsu5,a,Mw, - thursos, (als bot. term) 

pluim: met (geel)groene pluimen. 
chloroxanthu5,a,um, — van Gr. chlôros, geelgroen; 

xanthos, geel: geelachtig groen. 
Chloróxylon SCOP., - van Gr. chloros, geelgroen; 

xulon, hout. Boom met geelgroen hout. . 
chloróxylon, - van Gr. chlôros, geelgroen; xülon, 

hout: met geelgroen hout. 
Ghnoóphora KAULF., - van Gr. chnoos, wolhaar, 

donshaar; pherein, dragen: wollig behaarde plant. 
chocolatinu5,a,um, - van Fr. chocolat of Eng. choco

late, chocolade: chocoladebruin, naar chocolade 
riekend. 

chodospérmMs.a.MW, - van Gr. chodos, uitwerpselen, 
faecaliën; sperma, zaad: met zaden, welke in eenig 
opzicht (vorm, kleur, geur) op faecaliën gelijken. 

Choeradopléc t ron SCHAU., - van Gr. choiras (choi-
rädos), gezwollen en verharde halsklier, plêktron, 
spoor: orchidacëa welker spoor op een gezwollen 
halsklier gelijkt. 

Ghóisya H.B.K., - genoemd naar J. D. Choisy (1799, 
Jussy bij Genève; 1859, Genève), geestelijke, van 
1824-48 hoogleeraar in de philosophie te Genève, 
schrijver van vele bot. publicaties. Voor den Pro-
drömus van De Candolle (zie Candollëa) bewerkte 
hij de Convolvulacëae, Hypericinëae en Nyctagina-
cëae. 

choisyénu5,a,MW, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. D. Choisy (zie Choisya). 

cholulénsts,t5,e, - afkomstig van Cholula (O.Z.O. 
van de stad Mexico; ruim 98° W.L.; ±19° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

Ghomél ia JACQ., - genoemd naar P. J. B. Chomel 
(1671, Parijs; 1740, Parijs), koninklijk lijfarts, 
hoogleeraar aan de Académie de Médecine te Pa
rijs, lid van de Akademie van. Wetenschappen, 
kweeker van en schrijver over geneeskrachtige 
planten. 

Chondrâchne R.BR., - van Gr. Chondros, kraakbeen; 
achnê, kafje. Cyperacëa met kraakbeenachtige kaf-
jes. 

Chondr i l la L., - oude Gr. plantennaam (ook chon-
drtlê, chondrillê) (van Gr. Chondros, knobbel, kor
rel), geschonken aan een kruid, welks wortel bij 
het doorbreken melksap liet uitvloeien, dat tot 
korreltjes samenklonterde. Ook het tegenwoordige 
gesl. Chondrilla bevat melksap. 

C h o n d r o c é r p u s NUTT., - van Gr. Chondros, kraak
been; karpos, vrucht. Plant met kraakbeenachtige 
vruchten. 

Ghondrodéndron RUIZ et PAV., - van Gr. Chondros, 
knobbel; dendron, boom. Heester met sterk ge
knobbelde twijgen. 

chondrophy!lus,a ,um,-van Gr. Chondros, kraakbeen; 
phullon, blad: met harde bladeren, hardbladig. 
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C h o n d r o s p é r m u m WALL., - van Gr. Chondros, 
kraakbeen; sperma, zaad: plant met harde zaden; 
hardzadige plant. 

Chondroetyl is BOERL., - van Gr. Chondros, knobbel, 
korrel; stülis (verkleinw. van stülos, zuil), zuiltje, 
(als bot. term) stijl: plant-met geknobbelde of kor
relige stijlen. De naam is niet gelukkig gekozen: 
de stijlen zijn niet geknobbeld of korrelig, doch 
lang gewimperd. 

chone&nus,a,um (Eria - Kränzl.), - in 1886 genoemd 
naar O. Choné, bloemkweeker te Berlijn, die het 
eerstbeschreven exemplaar op een door de Eng. 
kweekersfirma Sander & Sons (zie sandêri) te Ber
lijn gehouden veiling had gekocht en bij wien het 
in bloei geraakt was. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

chonéceras , - van Gr. chónê, trechter; kêras, hoorn: 
met trechtervormigen hoorn of spoor. 

C h o n e m ó r p h a G. DON, - van Gr. chónê, trechter; 
morphê, vorm. - Plant met trechtervormige bloe
men. 

chonóceras , - van Gr. chónê, trechter; kêras, hoorn: 
met trechtervormigen hoorn of spoor. 

chordétus.a.um, - van Lat. chorda, darm, snaar, 
koord: darmvormig, koordvormig. 

chordifórmis.ts.e, - van Lat. chorda, darm, snaar, 
koord; forma, gedaante, vorm: darmvormig, koord
vormig. 

chordorhizus.a.wm, - zie chordorrhizus. 
chordorrhizus.a.wwt, - van Gr. chordê, darm, snaar, 

koord: rhiza, wortel: met koordvormige wortels. 
Chor i câ rpha BOECK., - van Gr. chóris, gescheiden; 

karphê, halm. - De holle halmen zijn door dwarse 
tusschenschotten in vakjes verdeeld. 

Chori lepidélla v. TIEGH., - van Gr. charts, geschei
den; Lepidella, plantengesl. (Loranthacëae) : op Le-
pidella gelijkend gesl. met vrije schutbladen. 

Ghori lepis v. TIEGH., - van Gr. charts, gescheiden; 
lèpis, schub: plant met vrije, schubvormige schut
bladen. 

chor i lepis , - v a n Gr. chóris, gescheiden, vrij van elk
ander; lëpis, schub: met vrije schubben, met vrije, 
schubvormige schutbladen. 

Ghor iophyl lum втн., - van Gr. chorion, le(d)er; 
phullon, blad: boom met leerachtige bladeren. 

chor ipé ta la , - zie choripetälus. 
Chor ipé t a lum A . D C , - van Gr. chóris, gescheiden; 

petälon, kroonblad : plant met onderling vrije kroon-
bladen. 

choripétalws,α,um, - van Gr. chóris, gescheiden; 
petälon, kroonblad: met onderling vrije kroon -
bladen. 

Ghor i spora R.BR., - van Gr. chóris, gescheiden; 
spöra, zaad. - De zaden worden door insnoeringen 
der peul en door tusschenschotten gescheiden. 

chorietadéniws,a,um, - van Gr. chóristos, geschei
den, "uiteengeplaatst; aden (adënos), klier: met uit-
eengeplaatste klieren. 

Ghorfetega v. TIEGH., - van Gr. chóris, gescheiden, 
vrij van elkander; stëgê, dak, dek: plant met vrije 
schutbladen. 

Chor i s tegéres v. TIEGH., - van Gr. chóris, geschei
den, vrij van elkander; stegerês, van een bedekking 
voorzien. - Plant, welker bloemen besloten zijn 
binnen onderling vrije schutbladen. 

Chor i zandra R.BR., - van Gr. chórizein, scheiden; 
anêr (andros), man. De mann, organen (meel-
draden) worden door schubben van elkander en 
van het vruchtbeginsel gescheiden. 

Chr is tensénia MAXON, - genoemd naar C. Fr. A. 
Christensen (1872, op het eiland Lolland = Laa-

land; χ ), sinds 1920 hoofd van het Bot. Museum 
der hoogeschool van Kopenhagen, schrijver van 
ongeveer 70 publicaties over varens, waarvan de 
voornaamste zijn de Index Filïcum (1905-06) met 
twee supplementen (1913, 1917), een monogra
phie van het geslacht Dryoptëris (in twee deelen; 
1913, 1920) en een werk over de varens van Mada
gaskar. 

chr i s tenséni i , - 2e nv. van Christensentus, Latini
zeering van Christensen : van Christensen» genoemd 
naar Christensen. - Pteris - Kjellb. is genoemd naar 
C. Fr. A. Christensen (zie Christensénia). 

Chris t ia MOENCH, - genoemd naar J. L. Christ 
(1739, Oehringen, O. van Heilbronn, Württemberg; 
1813, Kromberg bij Mainz), geestelijke, schrijver 
over landbouwkundige en pomologische onderwer
pen en over bijenteelt. 

chr i s t i i , - 2e nv. van Christïus, Latinizeering van 
Christ: van Christ, genoemd naar Christ.-Neder-
landschind. varens van dezen naam zijn genoemd 
naar den grootmeester der pteridologie, H. Christ 
(1833, Bazel; 1933, door een ongeval, twintig da
gen voor zijn honderdsten verjaardag, Bazel), in 
1857 benoemd tot notaris, van 1859-1907 werk
zaam bij de rechterlijke macht, in zijn vrijen tijd 
uitnemend beoefenaar der plantengeogiaphie, der 
systematiek en der geschiedenis der botanie, gron
dig kenner van rozen, coniferen, Carexjsoorten en 
varens, welke laatste planten hem van heinde en 
verre ter determinatie werden toegezonden, schrij
ver van ongeveer 300 publicaties, o.a. over Das 
Pflanzenleben der Schweiz (1879), waardoor hij 
zich als plantengeograaf beroemd maakte, over de 
flora der Kanarische eilanden en vooral over va
rens. Eenige maanden voor zijn dood gaf hij nog 
een wetensch. publicatie uit. 

/Ch r i s t i óp t e r i s COPEL., - van (H.) Christ (zie chris-
IChr i s tôp t e r i s COPEL., - Hi); Gr. ptëris, varen: 

varen van Christ, ter eere van Christ genoemde 
varen. 

ch romóca lyx , - van Gr. chroma, kleur; kalux, kelk: 
met gekleurden, dwz. niet-groenen kelk. 

Chroniochi lus j . j . s . , - van Gr. chronïoS, lang blij
vend ; tweede helft van den naam Sarcochilus : aan 
Sarcochïlus verwante plant met lang frisch blij
vende bloemen. 

chroosépaltts,a,um, - van Gr. chroa, kleur; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met gekleurde, dwz. niet-
groene en niet-doorschijnende kelkbladen. 

Chrozóphora NECK., - van Gr. chrózein of chróizein, 
afgeven (van kleurstof); pherein, dragen: plant, 
waaruit een kleurstof wordt bereid. 

chrysalabéstrus,a ,um, - van Gr. chrusos, goud; Lat. 
alabastrum (van Gr. alabastron, albasten fleschje), 
(als bot. term) knop: met goudgele of goudgeel 
behaarde knoppen. 

Chrysa l idocâ rpus , - zie Chrysallidocarpus. 
Ghrysa l l idocàrpus WENDL., - van Gr. chrusallis 

(chrusalltdos) (van chrusos, goud), goudkleurige 
pop sommiger vlinders, bij uitbreiding ook pop 
van andere insekten; karpos, vrucht. - De van de 
opperhuid beroofde vruchten doen door den veze-
ligen binnenvruchtwand aan sommige vlinder-
cocons denken. 

ch rysân tha , - zie chrysanthus. 
Chrysan thé l l um L.CL.M.RICH., - verkleiningsvorm 

van Lat. chrysanthus (zie aldaar), göudgeelbloe-
mig: kleine plant met goudgele bloemen. - Dit 
geldt wel voor de eerstbeschreven soort, doch niet 
voor de beide soorten van Ned.-Indië. 

chrysanthemiflórtts,a,um, - van Chrysanthemum, 
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plantengesl. (Composïtae); Lat. f los (flöris), bloem: 
met bloemen als die van een Chrysanthemum. 

chrysanthemifol ius ,а ,мт, - van Chrysanthemum, 
plantengesl. (Composïtae); Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die van een Chrysanthemum. 

c h r y s a n t h e m o i d e s , - van Chrysanthemum, planten
gesl. (Composïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Chrysanthëmum-achtig. 

C h r y s a n t h e m u m L., - van Gr. chrusos, goud; an-
thëmon, bloem: goudgele bloem. Verscheidene soor
ten van het gesl. bezitten goudgele bloemen. 

ch ry san thé r a , - zie chrysanthêrus. 
/•chrysarithéreu$,a,«»t, - van Gr. chrusos, goud; an-
ichrysanthérMs,a,um, - thêra, (als bot. term) 

helmknop: met goudgele helmknoppen. 
ch rysan tho ides , - van den soortnaam chrysanthus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort chrysanthus gelijkend. 

chrysanthMs,a,M>n, - van Gr. chrusos, goud; anthos, 
bloem: goudgeelbloemig. 

chr^sea , - zie chrysëus. 
chrysé ides , - van Gr. chrusos, goud; eidês, uitgang, 

welke gelijkenis uitdrukt: op goud gelijkend, goud
geel. 

cbrfseus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. chrusëos (van 
chrusos, goud), gouden, goudgeel. 

Chrysobâc t ron HOOK.f., - van Gr. chrusos, goud; 
baktron, staf. - De naam zinspeelt terzelfdertijd 
op den vorm der bloeiwijze en de kleur der bloe
men. 

Chrysobâ lanus L., - van Gr. chrusos, goud; balänos, 
eikel: plant met goudgele, eikelachtige vruchten. 

Ghrysóbaphus WALL., - van Gr. chrusos, goud; 
bapkê, het indompelen: als het ware in goud ge
dompelde orchidacëa, dwz. met goudgele bloemen. 

chrysobólbos.os.o«, - van Gr. chrusos, goud; bolbos, 
bol: met goudgele bollen of schijnknollen. 

chrysobulbos,os,on, - foutief voor chrysobolbos. 
chrysócalyx, - van Gr. chrusos, goud; kalux, kelk: 

met goudgelen of goudgeel behaarden kelk. 
chrysocârdiMs,a,Mm, - van Gr. chrusos, goud; kar-

dïa, hart: met een goudgele, hartvormige vlek. 
chrysocârpMs,a,uw, - van Gr. chrusos, goud; har

pos, vrucht: met goudgele vruchten, vijgen of spo-
rangiën. 

chrysocâulos,os,on, - van Gr. chrusos, goud; kaulos, 
stengel, steel: met goudgelen of goudgeel behaar
den stengel; met goudgelen of goudgeel behaarden 
steel. 

chrysocéphalus,a,Mm, - van Gr. chrusos, goud; ke-
phalê, hoofd: met goudgele hoofdjes. 

chrysochilus.a.um, - van Gr. chrusos, goud; cheilos, 
lip: met goudgele lip. 

chrysócladus,a,u*n, - van Gr. chrusos, goud; klä-
dos, twijg: met goudgele of goudgeel behaarde twij
gen. 

Ch rysócoma L., - van Gr. chrusos, goud; kömê, kuif 
(van bladeren, schutbladen, bloemen, haren, enz.): 
plant met (bij de eerstbeschreven soort) goudgele 
bloemen. 

chrysócomus,a,Mm, - van Gr. chrusos, goud; kömê, 
kuif (van bladeren, schutbladen, bloemen, haren, 
enz.): met goudgele kuif, met goudgele beharing. 

chrysocrâsped«s,a,um, - van Gr. chrusos, goud; 
kraspëdon, rand: met gouden rand, goudgeel ge
rand. 

ch rysódasys , - van Gr. chrusos, goud; dâsus, dicht 
behaard, ruig: dicht bezet met goudgele haren. 

Ghrysód ium FÉE, - v a n Gr. chrusôdês (van chrusos, 
goud; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), op 
goud gelijkend, goudkleurig, goudgeel: goudkleurige 

varen. De naam zinspeelt op de kleur der jonge 
sporangiën, welke de onderzijde van de toppen der 
vruchtbare bladeren dicht bedekken. 

chrysoéides , - Lat. transcr. van Gr. chrusoeidês 
(van chrusos, goud; eidês, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt), goudkleurig, goudgeel. 

chrysoglóssa , - zie chrysoglossus. 
chrysoglossoides , - van Chrysoglossum, planten

gesl. (Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Chrysoglossum-achtig. 

Chrysog los sum BL., - van Gr: chrusos, go\xà;glôssa, 
tong: orchidacëa met goudgele (bij een tong ver
geleken) lip. 

chrysoglóssws.a.wm, - van Gr. chrusos, goud; glóssa, 
tong: met goudgele tong of (bij orchideeën) lip. 

chrysoglöttis,is,e, - van Gr. chrusos, goud; glótta, 
tong: met goudgele tong of (bij orchideeën) lip. 

chrysoglo t to ides , - van den soortnaam chrysoglot-
tis (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op de soort chrysoglottis ge
lijkend. 

C h r y s ó g o n u m v., — van Gr. chrusos, goud; gönn, 
stengelknoop. De goudgele bloemhoofdjes zijn al
thans ten deele op de stengelknoopen geplaatst. 

chrysógraphes.es.es, - van Gr. chrusos, goud; grä-
phein, schrijven, teekenen, schilderen: met goud 
beschreven, met goudgele teekening. 

rchrysógyne, - van Gr. chrusos, goud; gunê, vrouw: 
lchrysog^nlu5,a,uw, - met goudgeel of met 

goudgele haren bezet vr. orgaan (vruchtbeginsel, 
stijl). 

chryso ides , - Lat. transcr. van Gr. chrysoeidês (van 
chrusos, goud; eidês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), op goud gelijkend, goudgeel. 

chrysolâbi»s,a,ttm, - van Gr. chrusos, goud; Lat. 
labium, lip: met goudgele lip. - Deze samenkoppe-
ling van Gr. en Lat. is niet fraai; aureilabïus, 
aureilabris en chrysochïlus zijn beter. 

chrysólepis , - van Gr. chrusos, goud; lëpis, schub: 
met goudgele schubben. 

chrysoléucws,a,wm, - van Gr. chrusos, goud; leukos, 
wit: goudgeel met wit. 

chrysonéurMs.a.ttm, - v a n Gr. chrusos, goud; neuron, 
nerf: met goudgele of goudgeel behaarde nerven. 

chrysópa , - zie chrysöpus. 
chrysophâénws,a,wm, - van Gr. chrusos, goud; phai-

nesthai, zich voordoen: zich als goud voordoend, 
goudgeel. 

chrysophyl la , - zie chrysophyllus. 
chrysophyl lo ides , - van Chrysophyllum, planten

gesl. (Sapotacëae) of van den soortnaam chryso
phyllus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: 
1. Chrysophyllum-achtig. 
2. op de soort chrysophyllus gelijkend. 

Ch rysophy l lum L., - van Gr. chrusos, goud; phul-
lon, blad: plant met goudkleurige bladeren. 

chTysophyili«,a,M»t, - van Gr. chrusos, goud; phul-
lon, blad: met goudkleurige bladeren. 

chrysopléurus.a.um, - van Gr. chrusos, goud; pleura 
of pleuron, nerf: met goudgele of goudgeel behaar
de nerven. 

Chrysopógon TRIN., - van Gr. chrusos, goud; pó-
g&n, baard. Bij de eerstbeschreven soort draagt de 
voet van het aartje een groepje goudgele haren. 

chrysopógon, - van Gr. chrusos, goud; pôgôn, baard: 
met goudgelen baard, met goudgele beharing. 

chryeops , - van Gr. chrusos, goud; ôps, oog: met 
gouden oog, met een goudgele vlek. 

Chrysóps i s ELL., - van Gr. chrusos, goud; opsis, 
voorkomen, uiterlijk. - De eerstbeschreven soort 
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had goudgele (op goud gelijkende) bloemhoofd-
jes). 

chrysópterus.a.ttm, - van Gr. chrusos, goud; ptëron, 
vleugel: met gouden vleugels; met goudgele vleu
gels. 

chryeópws.a.uw, - Lat. transcr. van Gr. chrusôpos 
[van chrusos, goud; ôps (ôpos), oog], goudoogig, 
met een of meer goudgele, bij oogen vergeleken 
vlekken. 

rchrysórach is , - zie chrysorrhächis. 
I cb rysó rhach i s , -
chrysorhiz«s,a,t*»i, - zie chrysorrhizus. 
ch rysó rn i s , - van Gr. chrusos, goud; omis, vogel: 

gouden vogel. 
c h r y s ó r r hach i s , - van Gr. chrusos, goud; rhächis, 

spil van een bloeiwijze of van een gevind blad: 
met goudgele of goudgeel behaarde spillen. 

chryeorrhlzus.a.Mtti, - van Gr. chrusos, goud; rhiza, 
wortel: met goudgele wortels. 

ch rysoséma , - van Gr. chrusos, goud; sêma, ken-
teeken, merk: met een goudgeel merk (een goud
gele vlek bv.). 

chry808Ór«s,a,um, - van Gr. chrusos, goud; saros, 
hoop(je): met goudgele sporenhoopjes, met goud
gele sori. 

chrysospérmtts.a.ttm, - van Gr. chrusos, goud; sper
ma, zaad: met goudgele zaden. 

Chrysosp l én ium L., - van Gr. chrusos, goud; splên, 
milt. - De naam zinspeelt op de gele bloemen en 
den bladvorm; deze laatste (signatuurleer) was 
aanleiding, dat de plant vroeger als geneesmiddel 
tegen miltaandoeningen werd aangewend. 

chrysos tâchya , - zie chrysostachfus. 
с ch rysós tachys , - van Gr. chrusos, goud; stächus, aar: 
tchrysostóchyus ,a ,um, — met gouden aren; 

met goudgele aren. 
chry808tictMs,a,Mm, - van Gr. chrusos, goud ; stiktos, 

gestippeld: met goudgele stippels. 
chryso8tyltts,a,M»n, - van Gr. chrusos, goud; stülos, 

zuil, stijl: met goudgele (stempel)zuil, met goud
gelen stijl, met goudgeel behaarden stijl. 

rchrysotâénitts.a.ton, - van Gr. chrusos, goud; tainïa, 
\chry80tâiniMs,a,«m, - band: met een of meer 

goudgele banden. 
chryeótes , - van Gr. chrusôtos (van chrusos, goud), 

verguld: goudkleurig, goudgeel. 
ch ryso th r ix , - van Gr. chrusos, goud; thrix, haar: 

met goudgele haren bezet. 
chrysotóxus.a.um, - van Gr. chrusos, goud; toxon, 

boog: met gouden boog. - Dendrobïum - Lindl. 
brengt boogvormige trossen van goudgele bloemen 
voort. 

ch rysó t r i cha , - zie chrysotrïchus. 
chryso t r icho ides , - van den soortnaam chrysotrï

chus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidés), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op de soort chrysotrïchus ge
lijkend. 

chryeótrichtts.a.ttw, - van Gr. chrusos, goud; thrix 
(trichos), haar: goudharig, met goudgele beharing. 

chr^eo t r ix , - foutief voor chrysöthrix. 
chryeót rop is , - van Gr. chrusos, goud; tröpis, 

(scheeps)kiel: met een of meer goudgele kielen. 
chundra , - Engelschind, plantennaam. 
chusânus,a,u»i, - afkomstig van het eiland Chusan 

( = Tschu-san of Tschou-schan, voor de O.kust van 
China; ±122°O.L.; ±30° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Chusquea ктн, - Latinizeering van chusque, een in 
het N. van Z.-Amerika gebruikelijke volksnaam 
van Chusquea scandens Kth. 

Chydenan thus MIERS, - van Gr. chudên, ongeor

dend; anthos, bloem. De bloemen zijn niet veree-
nigd tot regelmatige aren of trossen, zooals bij het 
verwante geslacht Barringtonïa, doch tot een min 
of meer onregelmatige pluim. 

Chylöcalyx HASSK., - van Gr. chulos, sap; kälux, 
kelk. Na den bloei wordt het hier als een kelk be
schouwde bloemdek dik en sappig. 

chylocarpu5,a,um, - van Gr. chulos, sap; karpos, 
vrucht: met sappige vruchten. 

C h y m o c â r p u s D.DON, - van Gr. chumos, sap; kar
pos, vrucht: plant met sappige vruchten. 

Chysis LINDL., - Lat. transcr. van Gr. chusis, het 
smelten. De stuifmeelklompjes zijn als het ware 
samengesmolten. 

c iani t is , - foutief voor cyanïtis. 
clb&rlus,a,um, — van Lat. cibus, spijs: als spijs ge

nuttigd. 
Gibó t ium KAULF., - Lat. transcr. van Gr. kibôtïon 

(verkleinw. van kibôtos, doos), doosje. De naam zin
speelt op den vorm der dekvliesjes. 

cicatric6sus,a,um, - van Lat. cicatrix {cicatrïcis), lit-
teeken: vol litteekens. 

Gicca L., - van Gr. kikkos, klokhuis. De naam zin
speelt op den vorm en de geaardheid der vrucht. 

Gicéndia GRISEB., - Latinizeering van kihenda, oud-
Toskaansche naam eener Gentianacëa. 

rCicer L. , -oudeLat . plantennaam, keker.-Als soort-
Icicer, - naam gebezigd om gelijkenis met het 

gesl. Cicer uittedrukken. 
c icera , - oude Lat. naam van een op Cicer gelijkend 

peulgewas. 
Cicérbi ta WALLR., - Latinizeering van den ouden 

plantennaam cicharba, waarmede een op Sonchus 
gelijkend gewas werd aangeduid. 

Gichlànthus v. TIEGH., - van Gr. kichlê, lijster; an
thos, bloem: lijsterbloem. Plant, welker vruchten 
genuttigd en welker zaden verspreid worden door 
lijsters. 

cichoriifólius,a,um, — van Cichorium, plantengesl. 
(Composïtae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een Cichorium. 

C ichor ium L., - Lat. transcr. van Gr. kichôrion, ci
chorei, suikerij. 

cicla, - meer dan drie eeuwen oude, Lat., niet-klas-
sieke naam voor den mangelwortel met de varian
ten sicula, sicelïca en sicla; dan is er een oude Gr. 
naam seukle. - Het woord wordt wel afgeleid van 
Lat. siculus, Sicilisch. Beta vulgaris L. komt op 
Sicilië in verwilderden staat voor. 

C i c l o s p é r m u m LAG., - onder den invloed van het 
Sp. ciclo, cirkel, gevormd uit Gr. kuklos, cirkel; 
sperma, zaad. De naam zinspeelt op de ronde 
vruchthelften. 

cicónia, - zie ciconïus. 
Glcónium COLV., - van Lat. ciconïa, ooievaar. De 

vruchtkluisjes gelijken op een ooievaarssnavel. 
cicónitts,a,um, - van Lat. ciconïa, ooievaar: met een 

ooievaar overeenkomend, lang gesnaveld. 
Gicuta L., - oude Lat. plantennaam van onbekende 

afkomst. - Volgens sommigen werd er de gevlekte 
scheerling (Conlum maculätum L.) mede aange
duid, volgens anderen de waterscheerling (Cicüta 
virösa L.). 

c icutâr ia , - zie cicutartus. 
cicutar io ides , - van den soortnaam cicutartus (zie 

aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort cicutartus gelijkend. 

cicutârius,a,um, - van Cicüta, plantengesl. (Umbel-
lifërae), waterscheerling: in een of ander opzicht 
(bladvorm bv.) op de waterscheerling gelijkend. 

cicutifólius.a.um, - van Cicüta, plantengesl. (Urn-
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bellifërae), waterscheerling; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Cicüta. 

cil ianénsis,»,«, - afkomstig van het landgoed Ciliani 
in Piémont of daar het eerst gevonden. 

ciliâris,ts,e, - van Lat. cilium, (als bot. term) wim
per: gewimperd. 

ci l iata, - zie ciliâtus. 
ciliatifóÜMs.a.Mw, - van Lat. ciliâtus, gewimperd; 

folium, blad: met gewimperde bladeren. 
ciliatilobu5,a,um, - van Lat. ciliâtus, gewimperd; 

löbus, lob: met gewimperde lobben. 
ciliatipétalM5,a,MW, - van Lat. ciliâtus, gewimperd; 

Nieuwlat. petälum, kroonblad: met gewimperde 
kroonbladen. 

ciliâtMs.e.MW, - van Lat. cilïunt, (als bot. term) wim
per: gewimperd. 

c i l ibräctea , - zie cilibractëus. 
rcilibracteâtus.a.ttw, - van Lat. cilium, (als bot. 
tcilibràcteMs,a,Mw, - term) wimper; bractëa, 

schutblad: met gewimperde schutbladen. 
cilicia, - zie cilicïus. 

fcillcicus,a,um, - afkomstig van Cilicia (Cilicië), land-
tcilici«s,a,wm, - schap in het Z.O. van Klein-

Azië, of daar het eerst gevonden, Cilicisch. 
ciliibracteus,a,ww, - van Lat. cilium, (als bot. term) 

wimper; bractëa, schutblad: met gewimperde schut
bladen. 

ciliicâûlîs.û.e, - van Lat. cilium, (als bot. term) 
wimper; caulis, stengel, steel: met gewimperde 
stengels of stelen. 

ciliiflórus.a.WM, - van Lat. cilium, (als bot. term) 
wimper; flos (flöris), bloem: met gewimperde bloe
men. 

ciliinódus.a.um, - van Lat. cilium, (als bot. term) 
wimper; nödus, knoop: met gewimperde knoopen. 

ciliipétalws,a,ww, - van Lat. cilium, (als bot. term) 
wimper; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met ge
wimperde kroonbladen. 

cil indrocârpus,a,um, - zie cylindrocarpus. 
cilinbdus.a.uw, - zie ciliinödus. 

((Aliolàris,is,e, - van Lat. ciliölum [verkleinw. van 
lciliolâtMs,a,Mw, - cilium, (als bot. term) wim

per], kort wimperhaar: kort gewimperd. 
cilióSMS,a,Mwi, - van Lat. cilium, (als bot. term) wim

per: vol wimpers, dicht gewimperd, lang gewimperd. 
fcimicifer, c imicifera, c imic i fe rum, - van Lat. 
\cimicifer«s,a,ttw, - cimex (cimïcis), wandluis, 

weegluis, bedwants; ferre, dragen: wandluizen bij 
zich dragend; iets dragend, dat op wandluizen ge
lijkt; naar wandluizen riekend. 

Cimicifuga L., - van Lat. cimex (cimïcis), wandluis, 
weegluis, bedwants; fugäre, verdrijven: wandluizen 
verdrijvende plant (door haar geur). 

cimicinus,a,wm, - van Lat. cimex (cimïcis), wand
luis, weegluis, bed wants: wandluisachtig. 

cina, - ontleend aan het apothekerslatijn (potjes
latijn) semen cinae, naam voor de onrijpe, santo-
nine bevattende bloemhoofd] es eeniger Artemi-
sïa-soorten, welke gebruikt werden tegen spoel-
wormen. Semen cinae beteekent naar den vorm zaad 
van cina; in werkelijkheid echter is het verbasterd 
uit semezina, Ital. volksnaam der artsenij. In het 
Ned. heeten de bloemhoofdjes dier Artemisïa-
soorten zeverzaad, een woord, dat niets te maken 
heeft met zeever, kwijl, doch verbasterd is uit 
Arab, zedwâr. 

Cinchona L., - genoemd naar Ana de Osorio, gravin 
van Chinchón, in de eerste helft der 17de eeuw 
echtgenoote van een onderkoning van Peru. Door 
een hardnekkige malaria aangetast besloot zij in 
1638 gebruik te maken van oen Indiaansch genees-
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middel, haar aangeraden door den gouverneur van 
Loxa, die het zelf acht jaren voordien met succes 
had gebruikt, kinabast, waarvoor de koorts inder
daad week. Het volgende jaar bracht zij een groote 
hoeveelheid van den bast over naar Europa en 
schonk die aan kardinaal Lugo, die het nieuwe 
geneesmiddel medenam naar Rome, waarvan de 
omstreken door malaria verpest waren. Ook daar 
werden goede resultaten bereikt en van dien 
tijd af maakten de Jezuïeten propaganda voor 
het middel, waaraan men den naam schonk: 
poeder der gravin (de la Condésa) of Jezuïeten
poeder. 

c inchone tó rum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. cincho-
nêtum (van Cinchona, kinaboom), kina-aanplant, 
kinatuin: der kinatuinen, in kinatuinen groeiend 
(wild of gekweekt). - Zie ook bambusetörum. 

Cincinal is , - zie Cincinnälis. 
Cincinnâl is DESV., - van Lat. cincinnus, krul. - De 

naam zinspeelt op den omgebogen bladrand. 
cincinnâttts,a,Mm, - van Lat. cincinnus, kroeshaar, 

krul: kroesharig, gekroesd, gekruld. 
c incl idocàrpa, - zie cinclidocarpus. 
Cincl idocärpus ZOLL., - van Gr. kinklis, traliehek; 

harpos, vrucht: plant met getraliede vruchten. 
cinclidocârpws.a.wm, - van Gr. kinklis, traliehek; 

karpos, vrucht: met getraliede vruchten. 
cinctMs,a,«m, - van Lat. cingëre, omgorden, omrin

gen: omgord, gerand, omringd (met een litteeken 
bv.), omsloten (door bladeren of schutbladen bv.). 

C ine ra r i a L., - vr. vorm van Lat. einer anus [van 
cinis (cinëris), asch], bij asch behoorend, asch-
grauw. - De naam zinspeelt op de aschgrauwe be
haring der bladonderzijde van vele soorten. 

cinerariaefóliMs.a.Mm, - zie cinerariifolïus. 
cinerariifólius,a,um, - van Cineraria, plantengesl. 

(Composïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Cineraria. 

c inerâscens , - van Lat. cineraseëre [van cinis (ci
nëris), asch], aschgrauw worden: aschgrauw wor
dend, eenigszins aschgrauw, aschgrauwachtig. 

rcinéreMs,a,«m, - van Lat. cinis (cinëris), asch: asch-
lcinerici«s,a,M»i, - kleurig, aschgrauw. 
c innaba r i , - Lat. transcr. van Gr. kinnabäri, in de 

Oudheid naam voor drakenbloed (de roode hars 
van Dracaena-soorten), later rood kwiksulfiede 
(HgS), vermiljoen, zinnober. 

cinnabarinws,a,MW, - Lat. transcr. van Gr. kinna-
barinos [van Gr. kinnabäri, in de Oudheid naam 
voor drakenbloed (de roode hars van Dracaena-
soorten), later rood kwiksulfiede (HgS), vermil
joen, zinnober], vermiljoenrood. 

cinnam6me«s,a,ww, - van Lat. cinnamömum, ka
neel: kaneelachtig, kaneelkleurig, kaneelbruin, 
naar kaneel riekend. 

cinnamomifóli«5,a,um, - van Cinnamömum, plan
tengesl. (Lauracëae), kaneel; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Cinnamömum. 

c i n n a m o m o i d e s , - van Cinnamömum, plantengesl. 
(Lauracëae); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cinnamömum-achtig. 

r C i n n a m ó m u m BL., - Lat. transcr. van Gr. kin(n)a-
I c i n n a m ó m u m , - mômon, kaneel. 
Cionisâccus BREDA, - van Gr. kiönis, huig; sakkos, 

zak. - De lip is aan den voet zakvormig en daar 
van binnen met vleezige uitsteeksels bezet. 

C ipadéssa BL., - Lat. transcr. van den Soend. plan
tennaam ki padèsa. 

Cipura AUBL., - Au biet (zie Aubletïa), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. Mogelijk is het woord de Latinizeering 
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van een in Fr. Guiana gebruikelijken volksnaam 
der plant. 

j-Circâéa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan-
t c i r c â é a , - tennaam kirkaia. De plant werd zoo 

genoemd naar Kirkê (Lat. Circê), een op het eiland 
Airaiê (tegenwoordig het voorgebergte Monte Cir-
ceo, aan de W.kust van Italië, ongeveer midden 
tusschen Rome en Napels; ±13° O.L.; ± 4 1 ^ ° 
N.B.) verblijf houdende nimf, die, toen de Gr. held 
Odusseus daar met zijn tochtgenooten landde, een 
aantal dezer laatste in zwijnen omtooverde. - De 
kirkaia der Ouden was niet de tegenwoordig Cir-
caea genoemde plant, doch de Alruin (Pisdiefje, 
Pisduiveltje; Mandragora officinärum L.), waar
van men geloofde, dat zij opsloeg uit het sperma en 
de urine, welke gehangenen in hun doodsstrijd ont
snapten. Uit den dikken wortel werden poppetjes 
(alruinmannetjes, Alraune, Alräunchen, Alraun
männchen) gesneden, welke zorgvuldig werden op
geborgen en geacht werden hun bezit(s)ter rijk
dom, gezondheid en vruchtbaarheid te schenken, 
hem of haar tegen de betoovering te vrijwaren en de 
geslachtsdrift optewekken; die van onder de galg 
groeiende planten waren de beste. — Pas veel later 
is de naam Circaea overgedragen op het hem tegen
woordig voerende gesl., dat nooit iets met hekserij 
te maken heeft gehad en dus zijn uit het D. over
genomen naam heksenkruid (dit is nimmer een 
echte volksnaam geweest) zonder anderen grond 
draagt, dan dat Circê een heks van een nimf 
was. - Het woord wordt wel als soortnaam ge
bezigd voor planten, welke in bloeiwijze aan het 
tegenwoordige gesl. Circaea herinneren. 

circéa, - zie circaea. 
circinâlts,ts,£, - van Lat. circïnus, passer: in cirkels 

of kransen geplaatst. 
circinattts.a.wm, - van Lat. circinäre (van circïnus, 

passer), rond maken: rond, cirkelvormig gekromd, 
cirkels beschrijvend, windend. 

circinnatus,a.um, - foutief voor circinätus. 
circumscissMs,a,um, - van Lat. circum, rondom; 

scissus (van scindëre, splijten, klieven), gespleten, 
gekliefd: rondom gespleten, met een rondom loo-
pende scheur loslatend of zich openend. 

circumserrâtMs,a,t*m, - van Lat. circum, rondom; 
serrätus, gezaagd: rondom gezaagd. 

circumvallâtws,a,«m, - van Lat. circumvalläre (van 
circum, rondom; valium, legerwal, palissadeering), 
met een wal omringen, omwallen: omwald. 

cirrâtus,a,um, - van Lat. cirrus (vaak verkeerdelijk 
cirrhus geschreven), krul, rank: van krullen of 
ranken voorzien. 

fCi r rh . . ., - foutief voor Cirr . . ., cirr . . . 
icirrh.. . . , -
rcirr i fer , c i r r i fera , c i r r i f e rum, - van Lat. cirrus 
\cirrifer«s,a,MW, - (vaak verkeerdelijk cirrhus 

geschreven), krul, rank; ferre, dragen: krullen dra
gend, ranken dragend. 

cirriflórws.a.Mm, - van Lat. cirrus (vaak verkeerde
lijk cirrhus geschreven), rank; flos (flöris), bloem: 
aan de ranken bloemen dragend, uit de ranken 
bloeiend. 

G i r ropé ta lum LINDL., - van Lat. cirrus (vaak ver
keerdelijk cirrhus geschreven), krul, haarlok, fran
je; Nieuwlat. petälum, kroonblad: orchidacëa met 
(vaak) franjeachtig gewimperde kroonbladen. 

cirr OBUS,a,urn, - van Lat. cirrus (vaak verkeerdelijk 
cirrhus geschreven), krul, rank: met krullen; ran
ken dragend, windend. 

G i r s ium ADANS., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam kirsïon, waarmede een distelsoort 

werd aangeduid, welke gebezigd werd als genees
middel tegen kirsoi, spataderen. 

C i s sampe lôps i s MIQ., - van Cissampëlos, planten
gesl. (Menispermacëae) ; Gr. opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op Cissampëlos gelijkend gesl. 

C i s sampë los L., - van Gr. kissos, klimop; ampëlos, 
wijnstok: op eën wijnstok gelijkende klimplant. 

cissifàlius,a,um, - van Cissus, plantengesl. (Vita
cëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Cissus. 

c iss ioides , - zie cissoïdes. 
cissoidea, - zie cissoidëus. 
clssoides , - van Cissus, plantengesl. (Vitacëae) ; tdes 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Cissus-achtig. 

cissoidews.a.wm, - van Cissus, plantengesl. (Vita
cëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Cissus-achtig. 

Gissus L., - Lat. transcr. van Gr. kissos, klimop (He-
dëra helix L.). 

Cis tacëae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Ctstus geldt. 

Cistél la BL., - Lat. verkleinw. van cista, kist, doos: 
kistje, doosje. De naam zinspeelt op den vorm der 
lip. 

cistiflórus,a,M»n, - van Cistus, plantengesl. (Cista
cëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen als die 
van een Cistus. 

cistiforrms.is.e, - van Lat. cista, doos; forma, vorm: 
op een doos gelijkend, doosvormig. Vgl. ook cysti-
formis. 

cis toides, - van Cistus, plantengesl. (Cistacëae); tdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cis-
tus-achtig. 

Gis tus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam kistos. 

citrâtMs,a,«w, - van Lat. (malum) citrum, citroen: 
citroenachtig riekend. 

citréllMs.a.um, - van Lat. (malum) citrum, citroen: 
citroengeel. 

ci t r icolor , - van Lat. (malum) citrum, citroen; cölor, 
kleur: citroenkleurig, citroengeel. 

citrifóliMs.a.Mm, - van Citrus, plantengesl. (Ruta-
cëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die van 
een Citrus. 

c i t r ina , - zie citrïnus. 
citrinaecârpws,a,um, - zie citrinocarpus. 
citrinicostatus,a,um, - van Lat. citrïnus, citroen

geel; costa, ribbe, nerf: met citroengele ribben of 
nerven. 

citriniflórus,a,um, - van Lat. citrïnus, citroengeel; 
flos (flöris), bloem: met citroengele bloemen. 

citrinilabris,is,e, - van Lat. citrïnus, citroengeel; 
läbrum, lip: met citroengele lip. 

citrinocarpus,a,um, - van Gr. kitrtnos, citroenachtig, 
citroengeel, naar citroenen riekend; harpos, vrucht: 
met citroenachtige, citroengele of naar citroenen 
riekende vruchten. 

citrintts.a.ttm, - Lat. transcr. van Gr. kitrtnos (van 
Gr. kitron, citroen), citroengeel. 

C i t r ióba tus CUNN., - van Gr. kitrton, citroenboom; 
bâtos, doornstruik: gedoomde heester met op klei
ne citroenen gelijkende vruchten. 

c i t r lodóra , - zie citriodörus. 

{citriodórt's,«,e, - van Lat. (malum) citrum, citroen, 
citrlodór«s,a,um, - djeroek; odor (odöris), 

citrodórus,a,urn, - geur: naar citroenen rie
kend, naar djëroek riekend. 

citronàtus.a.uwj, - Nieuwlat. (van Eng. of Fr. ci
tron, citroen), naar citroenen riekend. 

citrósmws,a,wtfï, - van Gr. kitron, citroen; osmê, geur: 
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citroenachtig riekend. 
citrullifóliMs.a.wm, - van Citrullus, plantengesl. (Cu-

curbitacëae), watermeloen, semângka; Lat. folium, 
blad: met bladeren als die van een Citrullus. 

citrullinu5,a,um, - van Citrullus, plantengesl. (Cu-
curbitacëae), watermeloen, semângka: in eenig op
zicht, den vorm der vruchten bv., met een water
meloen overeenkomend. 

/ C i t r u l l u s FORSK., - verkleinw. van Lat. citrus, ci-
Ic i t ru l lus , - troenboom : lage plant met citroen-

vormige vruchten (,welke echter gemeenlijk zeer 
veel grooter dan citroenen zijn). 

Gi t rus L., - (Lat.) citroenboom. 
Gitta LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kitta (— kissa), 

ekster. De naam zinspeelt op de zwart en wit ge
vlekte (oude) bloemen der eerstbeschreven soort. 

G ladân thus CASS., - van Gr. klados, twijg; anthos, 
bloem. - De bloemhoofdjes zitten grootendeels in 
de oksels van de vertakkingen der bloeiwijze. 

Cladér ia HOOK, f., - van Gr. klados, twijg, spruit; 
Erïa, plantengesl. (Orchidacëae) : aan E n a ver
wante plant met (bij de eerstbeschreven soort) zeer 
lange stengels. 

/ C l a d i u m SCHRAD., - Lat. transcr. van Gr. kladion 
•-clâdium, - (verkleinw. van klados, twijg), 

twijgje. De naam zinspeelt op de vertakte bloei
wijze. 

Cladódes LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kladódês (van 
klados, twijg), sterk vertwijgd: sterk vertwijgde 
plant. 

Cladógynos ZIPP., - van Gr. klados, twijg; gunê, 
vrouw: plant met vertakt vr. orgaan, dwz. met 
vertakte stijlen. 

c ladóphylax, - van Gr. klados, twijg; phulax, wach
ter, bewaker: wachter der twijgen; op twijgen 
groeiend. 

Clâdopus MOELL., - van Gr. klados, twijg; pous, voet: 
plant met door twijgen (vertakte stengels) gevorm-
den voet. De bandvormige stengels kruipen over 
steenen; de bloemen zijn opgericht. 

c ladostéchya, - zie cladostachfus, 
Cladós tachys D. DON, - van Gr. klados, twijg; stä-

chus, aar: plant met twijgen dragende, dwz. ver
takte aren. 

rc ladóstachys , - van Gr. klados, twijg; stächus, aar: 
Icladostéchyus.a.wm, - met twijgen dragende, 

dwz. vertakte aren. 
c lados t igma, - van Gr. klados, twijg; stigma, (als bot. 

term) stempel: met twijgen dragenden, dwz. ver
takten stempel. 

G ladrâs t i s RAFIN., - afleiding en beteekenis, als bij 
vele der door Rafinesque gesmede namen, onbe
kend. - Gegist wordt wel, dat de naam zou afgeleid 
zijn van Gr. klados, twijg; raistos [overtr. t rap van 
raidios, gemakkelijk], zeer gemakkelijk; hij wordt 
dan geacht te zinspelen op de broze (gemakkelijk 
breekbare) twijgen. 

c l andes t i ne ,л , ww, - (Lat.) geheim, verborgen, bij 
uitbreiding: met weinig of niet opvallende (kleine 
of achter bladeren verborgen) bloemen. 

Claot raché lus ZOLL., - van Gr. klân, breken; tra-
chêlos, nek, hals: plant, welker inzameling een 
halsbrekend werk was; zij groeide namelijk op 
rotsen. 

Claóxylon A. juss. , - van Gr. klân, breken; xulon, 
hout: plant met broos hout. 

Clapper tón ia MEISSN., - genoemd naar Hugh Clap-
perton (1788, Annan, Z.-Schotland; 1827, nabij So-
kota in Abyssinië), zeeofficier, die Eng.-Indië 
(1810-13), Canada (1814) en Centraal Afrika 
(1882-27) bereisde. 
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c la r i s sae , - 2e nV. van Clarissa, modificatie van den 
vrouwennaam Clara (Lat. : de heldere, de uitblin
kende, de beroemde) : van Clar(iss)a, genoemd naar 
Clar(iss)a. - Tetradenïa - Teschn. werd in 1923 
genoemd naar mej. Clara Richarz, toen de bruid, 
thans de echtgenoote van Dr. Hans Teschner, den 
auteur der soort. 

clarkeänws.a.um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Ch. Baron Clarke (1832, Andover, 
Hants, Engeland; 1906, Kew), rechtsgeleerde-
plantkundige, die van 1866-77 en van 1884-87 in 
Eng.-Indië verbleef en daar vele planten verza
melde. Bij een schipbreuk in 1868 gingen al zijn 
Béng. planten, 7000 stuks, verloren, waarna hij 
opnieuw begon te verzamelen; ten slotte bezat hij 
25 000 specimina in 5000 soorten. Van 1869-71 was 
hij waarnemend directeur van den bot. tuin te 
Calcutta. Hij was specialiteit voor de Cyperacëae 
en bewerkte een aantal plantenfam. voor Hooker's 
Flora of British India en voor De Candolle's Suites 
au Prodrome. 

c lärkei , - 2e ην. van- Clarkëus, Latinizeering van 
Clarke: van Clarke, gevonden door Clarke, ge
noemd naar Clarke. - Didissandra - Kds en Scir-
pus - Stapf zijn genoemd naar Ch. Baron Clarke 
(zie clarkeänus). 

Clarkia PURSH, -genoemd naar William Clark (1770, 
Caroline County, Virginia; 1838, St.-Louis), offi
cier in het Amer, leger, die van 1803-06 Meriwether 
Lewis (zie Lewisïa) vergezelde op diens tocht dwars 
door N.-Amerika; onder de op dien tocht verza
melde planten behoorde ook de naar Clark ge
noemde. - Van 1813-20 was Clark „territorial go
vernor" van Missouri, van 1822-38 superintendent 
van Indiaansche aangelegenheden te St.-Louis. 

fClathr . . ., - foutief voor Clatr . . . . clatr . . . 
Ic la thr . . . , -
clatràtus,a,um, - van Lat. clotri, traliën: getralied. 
G l a t r o s p é r m u m PLANCH., - van Lat. clatri, traliën, 

traliewerk; Gr. sperma, zaad: plant met (op dwarse 
doorsnede) schijnbaar getraliede zaden. Deze sa-
menkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; Cincli-
dospermum zou beter geweest zijn. 

Glaucéna N.L.BURM., - zie Clausêna. 
claudiânus.a.ttw (Prunus - Poir.), - genoemd naar 

,,reine Claude", dwz. Claude de France (1499, 
kasteel Romorantin; 1542, kasteel van Blois), doch
ter van Lodewijk XI I van Frankrijk, in 1514 ge
huwd met naar neef Frans, hertog van Angoulême 
(1494-1547), sedert 1515 als Frans I koning van 
Frankrijk. 

c lausa , - zie clausus. 
Clausêna N. L. BURM., - N. L. Burman (zie burman-

ni), in 1768 de auteur van het gesl. (Flora Indïca 
243), geeft bij den naam geenerlei toelichting. In 
den tekst schrijft hij Claucëna, in het register Clau
sêna. Clausen is een Deensche familienaam. 

clausiflórws.a.ttw, - van Lat. clausus, gesloten; f los 
(flöris), bloem: met gesloten bloemen. 

clau8M5,a,Mw, - van Lat. claudire, sluiten: gesloten. 
Glavâr ia VAILL., - van Lat. clava, knots. Bij vele 

soorten is het vruchtlichaam knotsvormig. 
c lavar io ides , - van Clavaria, gesl. van zwammen; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Clavaria-achtig. 

clavatws.a.wm, - van Lat. clava, knots: van een knots 
voorzien; knotsvormig. 

c lavenae, - 2e nv. van Clavëna, Latinizeering van 
Chiavena: van Chiavena, genoemd naar Chiavena. 
- Achillea - L. is genoemd naar N. Chiavena (?, 
Belluno. N.O.-Italië aan de Piave; 1617, Belluno), 
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apotheker te Belluno, die in 1610 een verhandeling 
uitgaf over Absinthium en Scorzonëra. - Achillea -
L. werd vroeger wel tot Absinthium gerekend. 

clavennae (Achillea - Hort.), - foutief voor clavënae. 
clavibracteâttts.a.ttm, - van Lat. clava, knots; brac-

tëa, schutblad: met knotsvormige schutbladen. 
clavibulbMs.a.Mm, - van Lat. clava, knots; bulbus, 

bol: met knotsvormige bollen of schijnknollen. 
(Clavicâlcar, - van Lat. clava, knots; calcar, spoor: 
Iclavicalcaratus.a.um, - met knotsvormige 

spoor. 
Clâviceps TUL., - van Lat. clava, knots; caput, 

hoofd. - De naam zinspeelt op den vorm der (op 
knotsen met bolvormigen top gelijkende) vrucht
lichamen, welke zich uit het Sclerotium ontwikke
len. 

claviculâtus,a,um, - van Lat. clavicula (verkleinw. 
van clavis, sleutel, grendel), (als bot. term) rank: 
van ranken voorzien, ranken dragend, rankend. 

fclàvifer, clavifera, c lavi ferum, - van Lat. clava, 
IclaviferMs.o.Mm, - knots; ferre, dragen: één of 

meer knotsvormige organen dragend. 
claviflóriis.a.Mm, - van Lat. clava, knots; f los (f lo

ris), bloem: met knotsvormige bloemen. 
fclàviger, clavigera, c l av igerum, - van Lat. clava, 
\clavigertts,a,u»w, - knots; gërëre, dragen: één 

of meer knotsvormige organen dragend. 
clavilobus,a,um, - van Lat. clava, knots; löbus, lob: 

met knotsvormige lobben. 
clavimentéUs.ts.e, - van Lat. clava, knots; mentum, 

kin: met knotsvormige kin. 
(C lav im^r tus BL., - van Lat. clava, knots; Myrtus, 
I c l av im^r tus , - gesl., dat als type geldt van de 

f am. der Myrtacëae: Myrtacëa met knotsvormigen 
kelk. - Als soortnaam gebezigd voor een plant, 
welke vroeger tot het gesl. Clavimyrtus gerekend 
werd. 

clàvipes, - van Lat. clava, knots; pes, voet, steel: 
met knotsvormigen voet, met knotsvormigen sten
gelvoet, met knotsvormigen zuilvoet, met knots
vormigen steel. 

Clavistylus j . j . s . , - van Lat. clava, knots; stylus, 
stijl: plant met tot een knotsvormig geheel ver
groeide stijlen. 

rclavuliger, c lavuligera, c l avu l ige rum. - van Lat. 
Iclavuligertts.a.ttm, - clavüla (verkleinw. van 

clava, knots), kleine knots; gërëre, dragen: één of 
meer kleine, knotsvormige organen dragend. 

Clavul ium DESV., - van Lat. clavüla (verkleinw. van 
cläva, knots), kleine knots. De naam zinspeelt op 
den vorm der peulen. 

Claytónia L., - genoemd naar J Clayton (1686, Ful-
ham, Londen; 1773, ? in Virginia), medicus-plant-
kundige, die zich in 1706 in Virginia vestigde en 
vandaar vele planten zond aan den Leidschen me-
dicus-burgemeester J. Fr. Gronovius (zie grono-
vïi), welke dezen de voornaamste bouwstof lever
den voor zijn Flora Virginïca (1739-43). - Zijn ver
zamelingen en manuscripten werden korten tijd na 
zijn dood door brand vernield. 

claytoniânus.a.um ( O s m u n d a - L . ) , - genoemd naar 
J. Clayton (zie Claytónia). 

Cléidion BL., - Lat. transcr. van Gr. kleidion [ver
kleinw. van klets (kleidos), sleutel], sleuteltje. De 
naam zinspeelt op den vorm der meeldraden. 

Cle ïsocrâ tera KORTH., - Korthals (zie Korthalsella), 
de auteur van het gesl., geeft [Ned. Kruidkundig 
Archief II (1851) 239] bij den naam de volgende 
toelichting: ,,Ik verzamelde dit gewas in de bin
n e n l a n d s gelegen bosschen van Borneo's Zuid
oos tkus t , toen mij aldaar eene van die windvlagen 
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„overviel, welke de zoo heerlijke aloude bosschen 
„als in éénen oogenblik tot een schrikwekkend ver-
,,blijf maken. Den geslachtsnaam Cleïsocratëra 
„koos ik ter gedachtenis aan dien oogenblik, toen 
„de dierlijke bewoners verstomden en de eerst rus-
„tig gewiegde kroonen der hooge Capellïae, Dip-
„terocarpi, Quercüs enz. eensklaps begonnen te 
„kraken, en hare reeds afgestorvene dikkere tak-
„ken, tegelijk met dunnere door de kracht van den 
„wind afgebrokene of losgescheurde, lieten neder-
,,vallen, om van door Orchideeën versierde stand
p l a a t s e n aldaar hervormd te worden tot die van 
„Jungermannïae en Hymenophyllae." 
De naam is dus waarschijnlijk afteleiden van Gr. 
kleïzein, roemen; kratëros, krachtig, en te vertalen 
met: krachtprijzer, krachtverkondiger. 

Gleisóstoma BL., - van Gr. klêiein, sluiten; stoma, 
mond: orchidacëa, bij welke de mond (opening) 
der spoor van binnen door een plaat is afgesloten. 

Cle issocrä tera , - foutief voor Cleïsocratëra. 
Cleis tân thus ноок. f., - van Gr. kleistos (Van klêiein, 

sluiten), gesloten; anthos, bloem: gesloten bloem. 
De schijf der ? bloemen omsluit het vruchtbegin
sel en sluit den-toegang to t den voet der bloem af. 

Cleistócalyx BL., - van Gr. kleistos (van klêiein, 
sluiten), gesloten; kälux, kelk: plant met (vóór den 
bloei) geheel gesloten kelk. 

cleistógamu5,a,um, - van Gr. kleistos (van klêiein, 
sluiten), gesloten; gamein, huwen, paren: in een ge
sloten ruimte parend, kleistogaam, dwz., dat de 
bloem zich niet opent en in de gesloten bloem zelf-
bestuiving plaats vindt. 

Cle is to lorânthus MERR., - van Gr. kleistos (van 
klêiein, sluiten), gesloten; Loranthus, (voormalig) 
plantengesl., dat als type geldt van de fam der 
Loranthacëae: Loranthacëa, waarbij het bloemdek 
aan den top gesloten is. 

clematideu5,a,um, - van Clematis, plantengesl. (Ra-
nunculacëae) ; idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Clemätis-achtig. 

clematidifóliu5,a,ww, - van Clematis (Clematidis), 
plantengesl. (Ranunculacëae); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener Clematis. 

C lemat i s L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam klêmatis (van klêma, entrijs, wingerd
rank), rankende plant. 

c lemat i t i s , - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam klêmatïtis (van klêma, rank), waarmede 
in de Oudheid een rankendragende klimplant werd 
aangeduid. Pas later is de naam overgedragen op 
de hem tegenwoordig voerende soort. 

c leménsae , - 2e nv. van Clemensa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Clemens: van mevr. (mej.) Cle
mens, gevonden door mevr. (mej.) Clemens, ge
noemd naar mevr. (mej.) Clemens. - Sciaphïla -
Hemsl. is genoemd naar Mary Knapp Clemens, ge
boren Strong (Mary Strong Clemens) (1873, Li
berty, New York, U.S.A.; X), in 1896 gehuwd 
met Joseph Clemens (zie clemensii). Tezamen met 
haar echtgenoot verzamelde zij van 1905-18 vele 
planten, waaronder de naar haar genoemde, in de 
Philippijnen, China, Indochina en N.-Bórneo. 

Cleméns ia MERR., - genoemd naar de ontdekster 
der plant, Mary Strong Clemens (zie cleménsae). 

c leméns iae , - 2e nv. van Clemensïa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Clemens: van mevr. (mej.) Clemens, 
gevonden door mevr. (mej.) Clemens, genoemd 
naar mevr. (mej.) Clemens. - E n a - Leavitt is ge
noemd naar haar ontdekster, Mary Strong Clemens 
(zie cleménsae). 

c lemensi i , - 2e nv. van Clemensïus, Latinizeering 



Glementea 128 Cliffortia 

van Clemens: van Clemens, gevonden door Cle
mens, genoemd naar Clemens. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Joseph Clemens (1862, St. 
Just, Cornwall, Engeland; χ ) , sinds 1902 veld-
prediker bij het Amer, leger, in 1918 gepension-
neerd met den rang van majoor. Sinds 1905 ver
zamelde hij met zijn echtgenoote, Mary Strong 
Clemens (zie clemensae) vele planten in de Philip
pinen, China, Indochina en in N.-Bórneo, waar 
hij twee tochten maakte op den Kinabaloe. Ver
scheidene dezer planten zijn naar het echtpaar ge
noemd. 

Cleméntea CAV., - genoemd naar S. de Rojas Cle
mente y Rubio) (1777, Titaguas in Valencia; 1827, 
Madrid), bibliothecaris van den bot. tuin van 
Madrid, schrijver over de flora van Andalusië. 

cleméntei , - 2e nv. van Clementêus, Latinizeering 
van Clemente: van Clemente, genoemd naar Cle
mente. - Agrostis alba L. var. - Asch, et Gr. is 
genoemd naar S. de Rojas Clemente y Rubio (zie 
Clementëa). 

clementinae, - 2e nv. van Clementina, Latinizeering 
van Clementine: van Clementine, genoemd naar 
Clementine. - Rhododendron - G. Forr. werd in 
1915 door den ontdekker der plant, George Forrest 
(zie forrestii), genoemd naar zijn echtgenoote. 

cleméntis , - 2e nv. van Clemens: van Clemens, ge
vonden door Clemens, genoemd naar Clemens. -
Pittospörum — Merr. is genoemd naar mevr. Mary 
Strong Clemens (zie clemensae). 

cleméntium, - 2e nv. mv. van den als een Lat. 
substantief behandelden, modernen persoonsnaam 
Clemens {dementis) : der personen Clemens. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar haar vin
ders, de echtelieden Joseph Clemens (zie clemensïi) 
en Mary Strong Clemens (zie clemensae). 

CleómeL., - Cleöme of Cleöma was in de Oudheid 
de naam eener plant, welke op vochtig terrein 
groeide en zeer scherp smaakte. Dodoens [Cruyde-
boeck, 2e druk (1563), p . 364] oppert de veronder
stelling dat dit Ranunculus flammüla L. geweest 
zij, anderen denken aan een crucifeer. - Het tegen
woordig Cleöme genoemde geslacht, dat niet iden
tiek is met de Cleöme der Ouden, vertoont in bloem 
en vrucht een oppervlakkige gelijkenis met cruci-
feren. 

Gleóphora GAERTN., - van Gr. kleos, roem; pherein, 
dragen: roem dragende, dwz. (wegens zijn schoon
heid) beroemde palm. - Anderen leiden het woord 
af van Gr. kleis (kleidos), slot, grendel, en achten 
den naam te zinspelen op de grendelvormige of 
liever wigvormige kiem. Deze afleiding is echter 
taalkundig minder juist: de plant zou dan Clei-
dophöra moeten heeten. 

/-Clerodéndron L., - van Gr. klêros, lot, kans; den-
iClerodéndrum L., - dron, boom: kansenboom. 

De naam zinspeelt op de zeer verschillende eigen
schappen (giftig, geneeskrachtig), welke verschil
lende soorten (fortunätum, infortunätum, calami-
tösum) van het gesl. geacht werden te bezitten, en 
het gevaar, dat men liep, als men deze planten 
zonder de noodige kennis van zaken als geneesmid
del aanwendde. 

Glethra L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. boom
naam kUthra, els. — De bladeren der eerst bekend 
geworden Clethra-soort, Cl. alnifolïa L., gelijken, 
zooals reeds uit den soortnaam bhjkt, op die van 
den els; de bladeren der Nederlandschind. soorten 
doen dat niet. 

Clethrâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Clethra geldt. 

clethroides, - van Gr. klêthra, els, of van Clethra, 
plantengesl. (Clethracëae) ; ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. elsachtig. 
2. Clethra-achtig. 

{Gleyéra A.P.DC., - genoemd naar Andreas Cleyer (?, 
Gleyéra THUNB., - Kassei; 1697 of 98, Bata-

Cléyria NECK., - via), arts, als soldaat in In-
dië gekomen, in 1666 benoemd tot rector der Lat. 
School te Batavia, in 1667 tot curator dier school, 
datzelfde jaar tot hoofd van den Medicinalen Win
kel der O.I.Compagnie, daarna tot hoofd vanden 
Apothekerswinkel. In 1682-83 was hij opperhoofd 
der O.I.Compagnie op Décima bij Nagasaki (Ja
pan), waar hij met ongeoorloofden, particulieren 
handel schatten verdiende. In 1685 was hij daar 
wederom in gelijke functie werkzaam en organiseer
de hij er een levendigen sluikhandel; toen dit in 1686 
door de Jap. Regeering werd ontdekt, werden zijn 
Jap. medeplichtigen onthoofd, hijzelf voor altijd 
uit Japan verbannen. Gedurende vele jaren was hij 
lid van den Raad van Justitie te Batavia, waar hij 
op Molenvliet een bot. tuin aanlegde. Op eigen kos
ten liet hij aan Kaap de Goede Hoop planten ver
zamelen en (thans te Kaapstad bewaarde) teeke-
ningen van planten maken. Hij stond in briefwisse
ling met Rumphius (zie Rumphïa en A morphophal
lus), wien hij planten zond en dien hij hielp met het 
teekenwerk voor het Herbarium Amboinense. In 
Japan heeft hij een (thans te Berlijn berustende) 
verzameling gekocht van 739 teekeningen van Jap. 
planten, waar Von Siebold (zie sieboldiänus) in 
1856 de wetensch. namen bijvoegde. - Het door 
hem in 1682 uitgegeven Specimen Medicïnae Si-
nïcae (Proeve van Chineesche Geneeskunde) is ge
schreven door Michael Boym S.J. (1612, in Polen; 
1659, in China), die van 1643-52 en 1656-59 als 
missionaris in China werkzaam was. 

Gliânthus BANKS et SOL., - van Gr. kleiein ( = klein), 
roemen; anthos, bloem: te roemen bloem, roem-
waardige bloem, fraaie bloem. 

Clibédium L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam klibadion, waarmede een thans on
bekende plant werd aangeduid. De naam is door 
Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen 
op het hem thans voerende, oorspronkelijk in tro
pisch Amerika thuisbehoorende gesl. 

Glidémia D.DON, - genoemd naar den Gr. arts Kli-
dêmos (Lat. Clidëmus), die eenige jaren voor den 
aanvang der Chr. jaartelling over plantenziekten 
schreef. 

rclidemioides.-vanC/üiemia, plantengesl. (Melasto-
Iclidemoides, - matacëae); ides (Gr. eidês), 

uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Clidemïa-achtig. 
cliffórdiae, - 2e nv. van Cliffordïa, Latinizeering 

(vr. vorm) van Clifford: van mevr. (mej.) Clifford, 
genoemd naar mevr. (mej.) Clifford. - Zingiber -
Andr. is genoemd naar Lady De Clifford (f 1845) 
te Paddington (Londen), „beschermster en bemin-
,,naarster der bot. wetenschap", in wier verzame
ling de plant in 1804 bloeide. Bij haar droeg in 1820 
Artabötrys odoratissïmus R.Br. voor het eerst in 
Europa vrucht. 

Cliffortia L., - genoemd naar Dr. Jur. G. Clifford 
(1685, Amsterdam; 1760, Amsterdam), schatrijk 
bewindhebber der Ned. O.I.Compagnie, commissa
ris van den Hortus Medicus te Amsterdam, eige
naar der nog steeds bestaande buitenplaats De 
Hartekamp bij Bennebroek, waar hij een zeer 
groote en fraaie verzameling uitheemsche planten 
en dieren bezat. Linnaeus (zie Linnaea), dien hij 
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. van den Amsterdamschen hoogleeraar J . Burman 
(zie Burmannïa) „in ruil" had verkregen voor een 
plaatwerk van den beroemden Eng. plàntkundige 
Sloane (zie Sloanëa), was daar van 1735-38 zijn 
gast en beschreef in een groot plaatwerk (Hortus 
Cliffortianus, in 1737 op kosten van Clifford uit
gegeven) de planten uit dien tuin, over welken hij 
zoo in verrukking kwam, dat hij verklaarde niet 
te weten, in welke wereld hij geraakt was, dat hij 
zijn bloedverwanten vergeten had en niet meer 
dacht aan toekomstige en reeds doorstane ellende. 
Men zie het schallende voorbericht van den Hortus 
Cliffortianus. - De Hemel gave, dat er nog mannen 
van geld in Nederland waren, die zoo'n voorbericht 

. verdienden. 
cliffortianus,a,um (Musa - L.), - genoemd naar G. 

Clifford (zie Cliffortïa). 
cliffortioides, - van Cliffortïa, plantengesl. (Rosa-

cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cliffortïa-achtig. 

Glimacândra MIQ., - v a n Gr. klimax (klimäkos), lad
der; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann, 
organen) vertoonen van binnen dwarse tusschen-
schotten of plooien, welke, met goeden wil, aan 
de sporten eener ladder doen denken. 

Glinacânthus NÉES, - van Gr. klinein, hellen, lig
gen; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de f am. 
der Acanthacëae: Acanthacëa met (schijnbaar) hel
lende (dwz. neergebogen) bloemen. In werkelijk
heid zijn de bloeiende twijgen neergebogen, de bloe
men opgericht. 

Clinógyne BTH., - van Gr. klinein, hellen; gunê, 
vrouw. De stijl (vr. orgaan) is aan den top omge
bogen. 

clinoprryllws,a,wm, - van Gr. klinein, hellen; phullon, 
blad: met schuin omlaag gerichte bladeren. 

clinopodioides, - van Clinopodïum, plantengesl. 
(Labiätae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke-

, nis uitdrukt: Clinopodïum-achtig. 
Clinopódium L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 

plantennaam klinopodion. Deze naam is afgeleid 
van Gr. klinê, rustbank, bed; podion [verkleinw. 
van pous (pödos), voet], voetje, pootje, en zin
speelt op de bolvormige bloeiwijzen, welke doen 
denken aan de verdikkingen, die soms aangetrof
fen worden onder aan de pooten eener rustbank. 

Glipea BL., —van Lat. clipëus, schild. De naam zin
speelt op de ronde, schildvormig aangehechte bla
deren. 

clipeâria, - van Lat. clipëus, schild : boom, van welks 
hout schilden vervaardigd werden. 

clipe&tus,a,um, - van Lat. clipëus, schild: een schild 
dragend, schildvormig. 

Cllpéola L., - van Lat. clipeölus (verkleinw. van cli
pSus, schild), schildje. De naam zinspeelt op den 
vorm der hauwtjes. 

Clitândra втн., - van Gr. klitos, helling; anêr (an
dros), man: plant met schuin opstaande mann, or
ganen (helmknoppen). 

Glitandrópsis s. MOORE, - van Clitandra, planten
gesl. (Apocynacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Clitandra gelijkend gesl. 

Glitória L., - van Nieuwlat. clitoris (Latinizeering 
van Gr. kleitôris), kittelaar. De naam zinspeelt op 
den vorm en den stand der 4 onderste kroonbladen, 
welke te zamen aan de uitwendige geslachtsorga
nen eener vrouw doen denken. Vgl. Rumphius, Her
barium Amboinense V, 56: „Want hij heeft. . . 
„namen, die wat ongeschikt" (d.i. onfatsoenlijk) 
„zijn: als in 't Maleyts Bonga Calénte, Ternataans 
„Saja Cotele en Bokyma Cotele, dat is flos Clitori-

„dis" (Kittelaarbloem) „of Clitoris Principissae" 
(Vorstinne-kittelaar). „Want de Maleyers noemen 
„Calente, en de Ternatanen Cotele dat deel van de 
„Vrouwelijke schulp, hetwelk bij de Mohameda-
„nen in de Vrouwen besneden wert, te weeten byde 
„de Nymphen" (kleine schaamlippen), „en de Kit-
„telaar, schoon door dit woord ook beteekent wer-
„den de kreuken zig vertoonende in de geopende 
„schulp, welke deeze bloem meer verbeeldt." 

clivàh's.ts.e, - van Lat. clivus, heuvel, hoogte, (berg)-
helling: op heuvels, hoogten, (berg)hellingen 
groeiend. 

Glivia LINDL., - in 1828 genoemd naar Lady Char
lotte Florentina Clive (f 1866) [kleindochter van 
Robert Clive (1725-74), den grondlegger van het 
Eng. gezag in Voor-Indië], in 1817 gehuwd met 
Hugh Percy, hertog van Northumberland (1785-
1847), gedurende eenigen tijd gouvernante van 
prinses (later koningin) Victoria (1819-1901). Op 
haar landgoed Almwick kwam de eerstbeschreven 
soort van het gesl. voor de eerste maal in Europa 
in bloei. 

clivórum, - 2e nv. mv. van Lat. clivus, heuvel, 
hoogte, (berg)helling: der heuvels, der hoogten, 
der (berg)hellingen, dwz. daar groeiend. 

cloiöpborus,a,um, - van Gr. kloios, halsband; phe-
rein, dragen: een halsband of iets daarop gelijkends 
dragend. 

Clompânus RAFIN., - Latinizeering van den Mal. 
plantennaam clompan (zóó bij Rumphius, Herba
rium Amboinense I I I , 168), ten rechte kalompang 
(Sterculïa foetïda L.). 

Glonostylis s. MOORE, - van Gr. klônos, tak, twijg; 
stülis (verkleinw. van stülos, zuil), (als bot. term) 
stijl: plant met vertakte stijlen. 

Glosaschima KORTH., - Korthals (zie Korthalsella), 
de auteur van het gesl., geeft bij den naam de vol
gende toelichting: „De groeiwijze heeft mij den 
„naam doen kiezen van Closaschima, omdat de 
„schaduw door de mindere digtheid van de kroon 
„gebroken is ." - Het woord is dus wel afgeleid 
van Gr. klôsa (vr. vorm vän klon, het tegenwoordig 
deelwoord van klân, breken), brekende; skiasma, 
schaduw (Vgl. Schima) en moet beteekenen: bre
kende, wat de schaduw betreft, dwz. met (door 
lichtplekken) onderbroken schaduw. 

clowésii , - 2e nv. van Clowesïus, Latinizeering van 
Clowes: van Clowes, genoemd naar Clowes. - An-
gulöa - Lindl. is genoemd naar J. Clowes (1777, 
Broughton Hall bij Manchester; 1846, Broughton 
Hall), geestelijke, van 1821-33 hoofd eener Gram-
mar School, goed kenner van het Gr., bezitter eener 
fraaie verzameling exotische orchideeën, welke na 
zijn dood overgebracht werd naar den bot. tuin van 
Kew en zóó rijk was, vooral aan soorten uit de 
Andes, dat er een nieuwe kas voor bijgebouwd moest 
worden. 

clunifórmis,ts,e, - van Lat. clunis, bil; forma, ge
daante, vorm: op een bil of een paar billen gelij
kend. 

Glusia L., - genoemd naar Ch. de l'Écluse (1525, Ar
ras; 1609, Leiden), die, de gewoonte van zijn tijd 
volgende, zijn naam latinizeerde tot Clusïus, medi-
cus-plantkundige. - Hij bereisde voor bot. doelein
den een groot deel van Europa, was van 1573-88 
drossaard van het keizerlijk hof te Weenen, daar
naast directeur van den bot. tuin van Schönbrunn 
(Weenen) en werd in 1593 hoogleeraar te Leiden, 
welk ambt hij tot aan zijn dood vervulde. Hij 
schreef een groot aantal bot. publicaties, leverde 
uitnemende plantenbeschrijvingen en voerde vele 

9 
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planten in Europa in, o.a. den paardenkastanje, 
den plataan, de snijboon, de schorseneer, de jas
mijn en de tulp. 

clusiâcews.a.Mwi, - van Clusia, plantengesl. (Gutti-
fërae): Clusïa-achtig. 

clusiaefóli«s,a,Mw, - zie clusiifolïus. 
clusiänMs.a.Mm, - planten van dezen naam zijn ge

noemd naar Ch. de l'Écluse (zie Clusïa). 
clusi i , - 2e nv. van Clusïus, Latinizeering van De 

l'Écluse : van de L'Écluse, gevonden door De 1'Ëclu-
se, genoemd naar De 1'Écluse. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Ch. de l'Écluse (zie 
Clusïa). 

clusiifóliM5,a,uw, - van Clusïa, plantengesl. (Gut-
tifërae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
eener Clusïa. 

c lusioides , - van Clusïa, plantengesl. (Guttifërae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Clusïa-achtig. 

r C l u t . . M - zie Cluyt. . ., cluyi. . . 
I c l u t . . ., -
Cluytia L., - genoemd naar Outgers Cluyt (geboren 

tegen het einde der 16de eeuw), Ned. medicus, 
zoon van den aanlegger van den Leidschen Aca-
demischen tuin, in 1634 en 1636 geneesheer te Am
sterdam, later hortulanus van den Leidschen Aca-
demischen tuin. Voor bot. doeleinden bereisde hij 
Spanje, vanwaar hij planten naar den Leidschen 
Hortus zond, en Barbarije; zijn in dit laatste land 
bijeengebrachte verzamelingen vielen tot driemaal 
toe roovers in handen en gingen verloren. Hij is de 
schrijver van enkele bot. publicaties. 

cluytiifóliMS,a,Mm, - van Cluytïa, plantengesl. (Eu-
phorbiacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Cluytïa. 

c l y m e n u m , - Latinizeering van den ouden Gr. naam 
klumënon, waarmede een plant werd aangeduid, 
welker identiteit niet vast staat. 

j C l y p . . ., - zie Clip . . ., clip . . . 
Iclyp . . ., -

Cnemid ia LINDL., - van Gr. knêmis (knêmïdos), 
scheenplaat. - De naam zinspeelt op de gedaante 
der tot een geheel vergroeide zijdelingsche kelk-
bladen. 

Cnemidós tachys MART., - van Gr. knêmis (knêmï-
dos), scheenplaat; stächus, aar. De naam zinspeelt 
tegelijkertijd op den vorm der schutbladen en op de 
aarvormige bloeiwijzen. 

j C n e ó r u m L., - Lat. transcr. van Gr. kneóron (van 
t c n e ó r u m , - knên, krabben), een netelachtige 

plant, welker bladeren op die van een olijfboom 
geleken. - Als soortnaam gebezigd voor planten, 
welke vroeger tot het gesl. Cneörum gerekend 
werden of jeukend (op de tong bijtend) sap be
zitten. 

Cnésmone BL., - Lat. transcr. van Gr. knêsmönê, 
jeuk (te). De plant draagt brandharen. 

C n e s m ó s a BL., - van Gr. knêsmos, jeuk(te): jeu
king veroorzakende plant. De plant draagt brand
haren. 

Gnest is A.L.juss., - Lat. transcr. van Gr. knêstis, 
jeuk(te). - Bij de meeste soorten draagt de vrucht 
jeukharenl 

Cnicus L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam knikos of knêkos, waarmede de saffloer 
(Carthämus tinctorïus L.) werd aangeduid. 

coadunätM5,a,um, - van Lat . coadunäre [van co, sa
men; adunäre (van ad, tot ; unus, één), vereenigen], 
tot één geheel vereenigen: vereenigd, vergroeid. 

coâgulans , - van Lat. coaguläre [van coagulum, 
stremsel, en dit weer van cogère (van co, samen; 

agëre, drijven), bijeenbrengen], (doen) stremmen, 
doen stollen: als stremsel dienst doend. 

coarctâtMs.a.um, - van Lat. coarciäre [van co, samen; 
arctäre (van arctus, gedrongen), opeendringen, in-
eendringen], samendringen, opeendringen: samen-
gedrongen, opeengedrongen, dicht (van bloei
wijzen) . 

Gobâéa CAV., - genoemd naar Bernabé (Barnabas) 
Cobo S.J. (1672, Lopera in Jaén, N. van Granâda, 
Spanje; 1659, Lima, Peru), die, in 1596 als missio
naris naar Amerika gezonden, achtereenvolgens 
werkzaam was in San Domingo (Haïti), Mexico en 
Peru. Overal, waar hij was, beoefende hij naarstig-
lijk de aardrijkskunde en de nat. historie der om
ringende streken. De resultaten van zijn onderzoek 
legde hij neer in een groot werk, dat hij als ma
nuscript naliet. Gedurende lange jaren was dit 
manuscript zoek; eindelijk werden de tien eerste 
boeken van het werk te Sevilla teruggevonden en 
in 1890 uitgegeven. 

C o b â m b a BLANCO, - Philipp, plantennaam. 
cobbe, - Lat. transcr. van den Ceylonschen planten

naam kobbae. 
cobolbine, - van Lat. co, samen ; bolbus, bol, knol : met 

dicht bijeen geplaatste bollen of (schijn)knollen. 
cobra , - (Portug.) slang, in het bijzonder brilslang 

(Naja tripudïans Merrem.). Als soortnaam gebezigd 
voor een Amorphophallus om op de slangenhuid-
achtige teekening van blad- en kolfsteel te wijzen. 

Cobrés ia PERS., — genoemd naar Paul von Cobres 
(1747-1823), keizerlijk raadsheer en Malteser-rid-
der, die in het begin der 19de eeuw te Augsburg een 
groote verzameling van naturaliën en een rijke bi
bliotheek bijeenbracht, welke in 1811 werden aan
gekocht door de Beiersche Akademie van Weten
schappen. 

fCoburghia HERB., - genoemd naar Leopold George 
tCoburgia SWEET, — Christiaan Frederik, prins 

van Saksen Koburg (1790, Koburg; 1865, Koburg), 
in 1816 gehuwd met Charlotte Augusta, kroonprin-
ses van Engeland, die reeds in 1817 overleed, van 
1831-65 als Leopold I koning van België. 

coca, - wijziging van cuca, den Peruaanschen volks
naam der plant. 

rcóccifer, coccifera, cocciferum, - 1. van Nieuwlat. 
lcocciferM5,a,«»i, - coccus [Gr. kokkos, kern van 

ooft, voorts cochenilleschildluis (, welke door de 
Ouden als een soort bes werd beschouwd)], vrucht
kluisje, schildluis; ferre, dragen: schildluizen dra
gend. - Eucalyptus - Hook.f. werd zoo genoemd, 
omdat het eerstbeschreven exemplaar zwaar van 
schildluizen te lijden had gehad. 
2. van Lat. coccum [Gr. kokkos, kern van ooft, 
voorts cochenilleschildluis (, welke door de Ouden 
als een soort bes werd beschouwd)], cochenille
schildluis: cochenilleschildluizen of iets daarop 
gelijkende, roode bessen of steenvruchten bv., 
dragend. 

rcócciger, coccigera, cocc igerum, - van Lat. coc-
tcocciger«5,a,«m, - cum [Gr. kokkos, kern van 

ooft, voorts cochenilleschildluis (, welke door de 
Ouden als een soort bes werd beschouwd)j, co
chenilleschildluis; gèrëre, dragen: cochenilleschild
luizen of iets daarop gelijkende, roode bessen of 
steenvruchten bv., dragend. 

coccinea, - zie coccinëus. 
coccinélla, - zie coccinellus. 

rcoccinéllifer, coccinelllfera, coccinell i ferum, -
\coccinellifer«s,a,M»t, — van Nieuwlat. cocci-

nellum (verkleinw. van coccum, op een bes gelijken
de, roode schildluis), cochenille-schildluis; ferre. 
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dragen: cochenille-schildluizen dragend, dwz. als 
voedsterplant voor deze dieren dienend. 

coccinéllws.a.um, - verkleinw. van Lat. coccinëus, 
karmozijnrood: min of meer karmozijnrood. 

coccineo-bractentus,a,wn, - van Lat. coccinëus, kar-
mijnrood, karmozijnrood; bractëa, schutblad: met 
karmijnroode (karmozijnroode) schutbladen. 

coccinëus,a,Mw, - van Lat. coccum, op een bes ge
lijkende, roode schildluis, cochenille-schildluis: de 
kleur der uit die schildluis bereide verfstof heb
bend, karmozijnrood, karmijnrood. 

Coccinia w. et Α., - van Lat. coccinëus, karmozijn
rood. De naam zinspeelt op de kleur der rijpe 
vrucht. 

cocco, - Noefoersche plantennaam (koko). 
Goccóceras MIQ., - van Gr. kohkos, (als bot. term) 

vrucht (kluisje); këras, hoorn. De vruchtkluisjes 
der eerstbeschreven soort eindigen in een langen 
hoorn. 

Coccoc^pselum sw., - van Gr. kokkos, (als bot. 
term) vrucht; kupsëlê, korf. De (bloemen en) 
vruchten zijn vereenigd tot hoofdjes, welke, als 
het ware, in een korf van schutbladen zitten. 

Coccoglochidion к. SCHUM., - van Gr. kokkos, (roo
de) bes; Glochidlon, plantengesl. (Euphorbiacëae) : 
aan Glcchidïon verwant gesl. met op roode bessen 
gelijkende vruchten. 

Goccóloba L., - van Gr. kokkos, (roode) bes; lobos, 
vrucht: plant met besachtige (schijn)vruchten. 

Coccomélia REINW., - van Gr. kokkos, bes; tneli, ho
nig: plant met honigzoete bessen. 

coccospérm«s,a,Mm, - van Gr. kokkos, cochenille-
schildluis; sperma, zaad: met op cochenille-schild
luizen gelijkende zaden (vruchten, aartjes). 

rCócculus A.p.DC, - mann, gemaakt verkleinw. van 
Icócculus , - Lat. coccum, bes: besje. Plant met 

op bessen gelijkende vruchten. 
cochinchinae, - 2e nv. van den als een Lat. sub

stantief behandelden naam Cochinchina (land langs 
de O.kust van Achter-Indië) : (afkomstig) van Co
chinchina of daar het eerst gevonden, Cochin-
chineesch. 

cochinchinénsis,ïs,e, - afkomstig van Cochinchina 
(land langs de O.kust van Achter-Indië) of daar 
het eerst gevonden, Cochinchineesch. 

cochleare , - zie cochleäris. 
Cochleâr ia L., - van Lat. cochlear, lepel: lepelblad, 

lepelkruid. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk 
(1663), 107: „Lepelcruyt heeft ierst effene breed-
„achtighe ende dikachtighe bladeren, die van bouen 
,,wat hol zijn ghelijck een cleyn vlack lepelken." 

cochlear iaefóliu5,a,um, - zie cochleariifolïus. 
cochleariifólius,a,«m, - van Cochlearïa, planten

gesl. (Crucifërae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Cochlearïa. 

cochleârjs.is.e, - van Lat. cochlear, lepel: lepelvor-
mig. 

cochlearispathus,a,um, - van Lat. cochleäris, lepel-
vormig; spätha, (als bot. term) kolfscheede: met 
lepelvormige kolfscheeden. 

cochleât«s,a,«m, - van Lat. cochlëa, spiraalvormig 
gewonden schelp, slakkenhuis: den vorm eener spi
raalvormig gewonden schelp bezittend, slakken-
huisvormig, gedraaid. 
Onder den invloed van Gr. kochlos, dat, behalve in 
de beteekenis van gewonden schelp, slakkenhuis, 
ook voorkomt in die van mosselschelp, wordt het 
woord niet zelden gebezigd in de beteekenis van 
(mossel)schelpvormig. Dit gebruik is echter niet 
aanbevelenswaardig, daar het aanleiding kan ge
ven tot misverstand. Voor schelpvormig bezige 

men liever musculiformis, conchätus of conchoi-
dëus. 

Cóchlia BL., - van Gr. kochlïon (verkleinw. van koch
los, schelp), schelpje. De naam kan zoowel zin
spelen op den vorm der van boven bolle, van onder 
holle bladeren als op dien van de sterk gewelfde 
middenslip der onderlip. 

Cochl id ium KAULF., - Lat. transcr. van Gr. koch-
lidïon (verkleinw. van kochlos, schelp), schelpje. -
De sori worden ingesloten door twee bij de kleppen 
eener schelp vergeleken uitgroeisels der bladschijf. 

cochliódes, - van Cochlia, (voormalig) plantengesl. 
(Orchidacëae) ; odes (Gr. ôdês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cochlïa-achtig. 

cochlioides, - van Cochlia, (voormalig) plantengesl. 
(Orchidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cochlïa-achtig. 

Cochl ios téma LEM., - van Gr. kochlïon (verkleinw. 
van kochlos, schelp), schelpje; stêma, geërigeerde 
penis (mann, orgaan) of stêmôn, draad. De helm
draden zijn aan den voet schelpvormig verbreed. 

Cochlospermâceae , - plantenfam. als type waar
van het gesl. Cochlospermum geldt. 

C o c h l o s p é r m u m ктн, - van Gr. kochlos, schelp; 
sperma, zaad: plant met schelpvormige zaden. 

Cochrânea MIERS, - genoemd naar Lord Thomas 
Cochrane, graaf van Dundonald (1775, Annsfield, 
Lanarkshire, Schotland; 1860, Kensington, Lon
den), die in 1793 in Eng. zeedienst trad, in 1796 
tot luitenant werd bevorderd en zich door roem-
volle wapenfeiten onderscheidde. Na in 1814 een 
gevangenisstraf van een jaar te hebben onder
gaan, waartoe hij op een valsche beschuldiging van 
zwendel veroordeeld was, verliet hij den Eng. dienst. 
In 1817 trad hij in Chil. dienst; als admiraal ver
overde hij Valdivia en Lima. Hij t rad later in Braz. 
dienst, streed daarna voor de Gr. vrijheid en keerde 
in 1828 terug naar Engeland, waar hij algeheele 
kwijtschelding van straf (a free pardon) ontving 
en in 1832 door William IV met den rang van 
schout-bij-nacht wederom in den dienst werd op
genomen. Onder koningin Victoria werd zijn pro
ces herzien, waarbij zijn onschuld bleck, waarop 
hij in 1841 to t vice-admiraal, in 1861 to t admiraal 
bevorderd werd. Verdere bekendheid verwierf hij 
door het bouwen eener schroefstoomboot, welke 
door te groot gewicht der machines onzeewaardig 
bleek en door het ontwerpen van een geheim oor
logsplan, dat, hoewel doelmatig geacht, niet werd 
aangenomen, omdat men het voor te onmenschelijk 
hield. 

cockburniân«5,a,um (Primula - Hemsl.), - terzelf-
dertijd genoemd naar twee onderling niet verwante 
personen van den naam Cockburn, nl,: 
1. Henry Cockburn (1859, ?; tusschen 1918 en 
1932, ?), in 1880 benoemd bij den Eng. consulairen 
dienst in China, van 1896-1906 secretaris van het 
Britsche gezantschap te Ре-king, van 1906 tot aan 
zijn pensionneering in 1909 consul-generaal van 
Korea. 
2. G. Cockburn, zendeling der Schotsche kerk in 
China, van wien mij overigens niets bekend is. 
Beiden waren den vinder der naar hen genoemde 
plant, A. E. Pra t t (zie prattiânus), behulpzaam bij 
diens onderzoekingen in China. 

coco, - Cochinch. plantennaam. 
cocoides, - van Cocos, plantengesl. (Palmae); ides 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Co-
cos-achtig. 

cocoin«5,a,um, - van Cocos, plantengesl. (Palmae), 
kokospalm: op eenigerlei wijze tot kokospalmen in 
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betrekking staand, Cocos-achtig, op kokospalmen 
groeiend. 

Cocos L., - van Portug. coco, kokosnoot. Het Portug. 
woord beteekent oorspronkelijk mombakkes; de 
naam zou op de kokosnoot zijn overgedragen, om
dat deze door het bezit van drie indruksels (kiem-
poriën) aan een der einden, met zeer veel fantasie, 
aan een mombakkes kan doen denken. - Sommigen 
leiden het Portug. woord coco af van Gr. kouki, 
kokospalm, kokosnoot, of van koïx (koïkos), naam 
eener Egypt, palmsoort, welker bladeren voor 
vlechtwerk werden gebezigd. 

codâga, - afkorting van den Malab. plantennaam co· 
dagapala. 

Codariócalyx HASSK., - van Gr. kôdarïon (verklein-
w. van kôdïon, schaapsvacht), vachtje; kälux, kelk: 
plant met wollig behaarden kelk. 

Godiâéum A.JUSS., - Latinizeering van den Ternat. 
plantennaam kodiho (codiho). 

codonânthMs,a,wm, - van Gr. kôdôn (kôdônos), klok; 
anlhos, bloem: met klokvormige bloemen. 

Godonópsis WALL., - van Gr. kôdôn (kôdônos), klok; 
opsis, voorkomen, uiterlijk: plant met klokvor
mige bloemen. 

codonosépalws.a.wm, - van Gr. kôdôn (kôdônos), 
klok; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met klokvor
mige of tot een klokvormig geheel samenkomende 
kelkbladen. 

Godonosiphon SCHLTR, - van Gr. kôdôn (kôdônos), 
klok; sïphôn, buis. De kelkbladen zijn in hun on
derst У3-У2 deel vergroeid tot een klokvormige 
buis. 

Coelàchne R.BR., - van Gr. koilos, hol; achnê, kafje. 
De kafjes zijn sterk gewelfd. 

Coelândria FITZG., - van Gr. koilon, holte; anêr (an
dres), man. De stuifmeelklompjes (mann, organen) 
liggen in een diepe holte. 

coeléste, - zie coelestis. 
fCoelestinws,a,«w,-van Lat. coelum, hemel: hemelsch, 
Icoeléstt's.ts.e, - hemelsblauw. 
Cóélia LiNDL., - van Gr. koilos, hol. - De naam werd 

aan het gesl. gegeven in de onjuiste veronderstel
ling, dat de stuifmeelklompjes hol-bol waren. 

cöélicus.a.um, - van Lat. coelum, hemel: hemelsch, 
prachtig. 

coeli rosa , - Lat. coeli, 2e nv. van coelum, hemel: 
des hemels; rosa, roos: roos des hemels, hemel-
roosje. - De naam zinspeelt op de fraaie, eenigs-
zins op wilde rozen gelijkende bloemen. 

Coelódepas HASSK., - van Gr. koilon, holte, hier be
doeld als kamertje; dêpas, beker. - In de $ bloemen 

. zijn de helmdraden aan den voet vergroeid tot een 
beker, die door 8 of meer aan de binnenzijde ge
plaatste kielen verdeeld is in evenveel kamertjes, 
welke in den knop elk een helmhokje (van de 
binnenwaarts omlaaggeslagen meeldraden) om
sluiten. 

Coelodiscus BAILL., - van Gr. koilos, hol; diskos, 
schijf. - De <J bloemen bevatten een holle schijf. 

coeloglóssa, - zie coeloglossus. 
Coeloglóssum HARTM., - van Gr. koilos, hol; glóssa, 

tong of (bij orchideeën) lip. - De naam zinspeelt 
op de korte, dikke, holle spoor aan den voet der 
lip. 

/Coelógyne LINDL., - van Gr. koilon, holte; günê, 
Icoelógyne, - vrouw. - Orchidacëa, bij welke 

de stempelzuil (vr. orgaan) aan de voorzijde een 
diepe holte vertoont, waarin de stempel ligt. - Als 
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Coelogyne uittedrukken. 

coelon$chius,a,um, - van Gr. koilos, hol; onux (опй-
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chos), nagel, klauw, haak: met hollen (sterk ge
welfden) nagel (der lip bv.). 

: coelopbaéus,a,um, - van Gr. koilon, holte; phaios, 
donker van kleur, bruinachtig: bruin in de holten; 
met bruine holten. - Aan Unöna - Scheff. werd die 
naam geschonken om uittedrukken, dat de inge
zonken nerfoksels der bladonderzijde bruine haren 
dragen. 

rcoelophlééws,a,Mw (Unöna —), - foutief voor coelo-
\coelophlóéws,a,Mm (Unöna - ) , - phaeus. 

Coelopyréna VALET., - van Gr. koilon, holte; puren 
(purênos), steenkern. De steenkern bevat lucht-
holten. 

Coe lopyrum JACK, "- van Gr. koilos, hol, concaaf; 
püros, tarwe, bij uitbreiding vrucht. De vrucht 
wordt beschreven als tweehokkig; het buitenste 
vruchthokje is hol-bol; het bevat een zaad en om
sluit het ledige binnenste. 

rCoelórachis , - zie Coelorrhàchis. 
ICoelórhachis , -

coelórhachis , — zie coelorrhàchis. 
Coelor rhàch i s BRONGN., - van Gr. koilon, holte; 

rhächis, spil: gras met holten in de aarspil. 
coe lor rhàch is , - van Gr. koilos, hol, of koilon, holte; 

rhächis, spil: met holle spil; met holten in de spil. 
coe ló rum, - 2e nv. mv. van Lat. coelum, hemel: der 

hemelen; in de hemelen, dwz. op (hemel)hooge ber
gen groeiend, hoog in het gebergte groeiend. 

coelosciâdicus,a,wra, - van Gr. koilos, hol; skiadion, 
zonnescherm: op een (van onder) hol zonnescherm 
gelijkend. 

C o e l o s p é r m u m BL., - van Gr. koilos, hol; sperma, 
zaad: plant met concave zaden. 

Coelostégia втн., - van Gr. koilos, hol; stëgê, dak: 
plant met een hol, dwz. gewelfd dak. De kroon-
bladen zijn vergroeid tot een gewelfd geheel. 

coenénii , - 2e nv. van Coenenïus, Latinizeering van 
Coenen: van Coenen, gevonden door Coenen, ge
noemd naar Coenen. - Rhododendron - J .J .S. is 
genoemd naar Jacob Antoon Willem Coenen (1874, 
Nijmegen; X ), die in 1897 als handelsgeëmployeer-
de in Indië kwam en in 1907 overging naar het Bin-
nenlandsch Bestuur. Van 1908-10 en van 1911-12 
was hij bestuursambtenaar op Nieuw-Guinea. In 
de omgeving van Manokwari (N. Nieuw-Guinea; 
±134° O.L.), verzamelde hij een aantal planten, 
waaronder de naar hem genoemde. 

coenobiàlts,is,e, - van Gr. koinobïos [van koinos, ge
meenschappelijk; bioun, leven (ww.)J, met anderen 
samenlevend: samenlevend met andere planten. 

coerulea - zie coerulëus. 
coeruleo-viridt's,is,e, - van Lat. coerulëus, (donker

blauw; viridis, groen: blauw met groen, blauw
groen. 

coeruléscens - van Lat. coerulescëre (van coerulëus, 
donkerblauw), blauw worden: blauw wordend, 
blauwachtig. 

coerulews,a,um, - (Lat.) (donker)blauw. 
cofassus - Latinizeering van den Mol. plantennaam 

gofasa. 
Góffea L., - Latinizeering van Eng. coffee (Turksch 

qahveh; Arab, qahuah). 
Cotfeàtus,a,utn, - van Nieuwlat. coffëa, koffie: kof-

fiekleurig, koffiebruin. 
coffeicolor, - van Nieuwlat. coffëa, koffie; cölor, 

kleur: koffiekleurig, koffiebruin. 
coffeocârpu£,a,um, - van Coffëa, plantengesl. (Ru-

biacëae), koffieboom; Gr. karpos, vrucht: met op 
koffie,,bessen' ' gelijkende vruchten. - Men weet dat 
de kof fie,,bes" geen bes, doch een steenvrucht is. 

coffeoides, - van Coffëa, plantengesl. (Rubiacëae), 
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koffieboom; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Coffëa-achtig. 

coggygria , - verbastering van den ouden Gr. naam 
kokkugëa, waarmede een boom werd aangeduid met 
in wol gehulde vruchten en welks hout, evenals 
dat van Cotinus - Mill, nog heden, gebezigd werd 
om rood te verven. 

cognâtus,a.utn, - van Lat. co, samen; {g)nätus, ge
boren: door geboorte verwant, bij uitbreiding: met 
een andere soort verwant, op een andere soort ge
lijkend.. 

cogniauxiänu5,a,um (Dendrobïum - Kränzl.), - ge
noemd naar A. Cogniaux (1841, Verviers; 1916, 
Brussel), in 1872 benoemd tot directeur van het 
Museum van den bot. tuin te Brussel, schrijver van 
vele bot. publicaties, vooral over Orchidacëae, Me-
lastomatacëae en Cucurbitacëae. - Hij bewerkte 
verscheidene families voor Von Martius' Flora 
Brasiliensis. 

cogniâuxi i , - 2e nv. vän Cogniauxïus, Latinizee-
ring van Cogniaux: van Cogniaux, genoemd naar 
Cogniaux. - Blastus - Stapf en Sonerüa tenui-
folïa BI. var. - Hochr. zijn genoemd naar A. Cog
niaux (zie cogniauxiänus). 

cohâérens , - van Lat. cohaerêre (van co, samen; 
haerêre, vastzitten), samenhangen: samenhangend, 
verbonden. 

coignétiae, - 2e nv. van Coignetïa, Latinizeering (vr. 
vorm) van Coignet: van mevr. (mej.) Coignet, ge
vonden door mevr. (mej.) Coignet, genoemd naar 
mevr. (mej.) Coignet. - Vitis - Pulliat werd in 1883 
genoemd naar mevr. Coignet, van wie mij niets 
bekend is, dan dat zij de plant uit Japan naar 
Frankrijk had gezonden. 

coiloglóS8tts,a,um, - van Gr. koilos, hol, gewelfd; 
glôssa, tong: met holle (gewelfde) tong of (bij or
chideeën) lip. 

coilólepis, - van Gr. koilos, hol, gewelfd; lèpis, schub: 
met holle (gewelfde) (bijkroon)schubben. 

Goïx L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam koïx, waarmede in de Oudheid een Egypt, 
palmsoort werd aangeduid, welker bladeren voor 
vlechtmateriaal dienden. Linnaeus (zie Linnaea) 
heeft den naam willekeurig overgedragen op het 
hem tegenwoordig voerende gras, dat niets te ma
ken heeft met den koïx der Ouden. 

Cola SCHOTT et ENDL., - Afrik. plantennaam. 
cólais (Bignonïa - Wall.), - afleiding en beteekenis 

onbekend, mogelij к een Engelschind, plantennaam. 
Golax LiNDL., - Lat. transcr. van Gr. kolax, para

siet. - Vroeger werd dit woord zeer vaak gebezigd 
in de beteekenis van epiphyt (zie epiphytïcus). De 
bedoeling van den naam is: epiphytische orchidee. 

Colbér t ia SAL., - genoemd naar J. B. Colbert (1619, 
Reims; 1683, Parijs), onder Lodewijk XIV van 
Frankriik eerst controleur-generaal en later hoofd
intendant van Financiën, bevorderaar van den 
landbouw en van de industrie en daardoor van de 
welvaart des lands, ontwerper van kanalen, be
schermer der wetenschappen l), stichter o.a. van 
de Académie des Sciences (1666), begunstiger van 
den bot. tuin van Parijs, hervormer van het Fr. 
belastingstelsel, vindingrijk in het uitdenken van 
nieuwe belastingen, welker opbrengst echter ver
zwond in den bodemloozen put der verkwistingen 
van het koninklijk hof, ten slotte èn bij het volk èn 
bij het hof gehaat. 

1) Van hem is echter ook de uitspraak afkomstig: Les sciences 
ne méritent pas que vous preniez la peine de passer les mers et de 
vous réduire a vivre dans un autre monde, éloigné de votre patrie 
et de vos amis. 

3 Colladoa 

cólchica, - zie colchïcus. 
colchiciflórus.a.um, - van Colchicum, plantengesl. 

(Liliacëae), tijloos; Lat. flos (flöris), bloem: met 
bloemen als die eener tijloos. 

Colch icum L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kolchïkon, welk woord wordt beschouwd 
als te zijn afgeleid van den naam van het land
schap Kolchis (aan de O.kust der Zwarte Zee), 
woonplaats der beruchte gifmengster Medëa (zie 
MedeÖla). De naam zinspeelt dan op de giftige 
eigenschappen der plant. 

cólchicus,a.um, - afkomstig van Colchis (Gr. Kol
chis), landschap aan de O.kust der Zwarte Zee, of 
daar het eerst gevonden, Colchisch. 

Coldénia L., - genoemd naar Cadwallader Colden 
(1688, Dunse, in Schotland; 1776, Long Island, New 
York, U.S.A.), medicus, die zich in Amerika ves
tigde en in het bezit kwam van een 1200 H.A. groot 
landgoed, Coldenham, bij New York. Hij bekleedde 
herhaaldelijk belangrijke openbare functies; inl719 
werd hij surveyor-general van New York, in 1761 
luitenant-gouverneur van dien staat. Een lijst der 
op zijn landgoed in het wild voorkomende planten, 
vergezeld van herbariummateriaal, zond hij aan 
Linnaeus (zie Linnaea), die haar het licht deed 
zien. Zijn dochter Jane begon met het schrijven 
eener onvoltooid gebleven en onuitgegeven flora 
van New York. 

Cólea BOjER, - genoemd naar Sir Galbruith Lowry 
Cole (1772, Dublin; 1842, Highfield Park bij Hartford 
Bridge, Hants, Engeland), eerst officier in het Eng. 
leger, in welke functie hij in Spanje en België streed 
tegen Napoleon I, van 1823-28 gouverneur van 
Mauritius, waar hij zich een bevorderaar der bot. 
wetenschap betoonde en het zenden van planten 
naar Europa aanmoedigde, van 1828-33 gouver
neur van Kaap de Goede Hoop, waarna hij naar 
Engeland terugkeerde. 

coleâtMS,α,um, - van Lat. colëus, balzak: een op een 
balzak gelijkend orgaan dragend. 

colebrokianus,a,wm, — zie colebrookiänus. 
Golebroókia J.E.SM., - genoemd naar H. Th. Cole-

brooke (1765, Londen; 1837, Londen), rechterlijk 
ambtenaar in Bengalen en president van de Asiat
ic Society of Bengal, plantkundige en Sanskrit
kenner, schrijver van bot. verhandelingen. Hij ver
leende Roxburgh (zie Roxburghia) hulp bij het op
nemen van volksnamen van planten in diens Flora 
Indïca. 

colebrookiänus,а,мж (Clerodendron - Walp.; - Scu
tellaria - Bth.), - genoemd naar H. Th. Colebrooke 
(zie Colebrookïa). 

cólei, - 2e nv. van Colëus, Latinizeering van Cole: 
van Cole, genoemd naar Cole. Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Sir G. Lowry Cole (zie 
Colëa). 

Coleóbotrye v. TiEGH., - van Gr. kolëos, scheede; 
bötrus, (als bot. term) tros. De spil der bloemtros-
sen is binnen een soort scheede ingeplant. 

Cóleus LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kolëos, scheede. 
De helmdraden hangen aan den voet samen tot een 
scheedevormig geheel. 

Gol lâbium BL., - van Lat. com (hier geassimileerd 
tot col), samen; labium, lip: orchidacëa, bij welke 
de lip samenhangt, dwz. vergroeid is, met den voet 
der buitenste bloemdekbladen. 

VColladoa CAV., - genoemd naar L. Collado, in de 
Icolladoa, - tweede helft der 16de eeuw genees

heer en hoogleeraar in de anatomie te Valencia 
(Spanje). Hij zou in het menschelijk gehoororgaan 
den stijgbeugel(gehoorbeentje)hebben ontdekt. Be-
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halve eenige medische werken schreef hij een bot. 
verhandeling. 

Colletia сомм., - genoemd naar Ph. Collet (1643, 
Châtillon-les-Dombes, Ain, Frankrijk; 1718, Châ-
tillon-les-Dombes), schrijver van bot. werken, fel 
bestrijder van Tournefort (zie Tourneforiia). De 
naam van dezen sterk gedoornden heester zou zin
spelen op de door Collet aan het adres van Tourne
fort gerichte stekeligheden. 

coUéttii , - 2e nv. van Collettïus, Latinizeering van 
Collett: van Collett, gevonden door Collett, ge
noemd naar Collet. - Antidesma - Craib is ge
noemd naar Sir Henry Collett (1836, Norfolk, En
geland; 1901, Londen), hoofdofficier in het Eng. 
leger, die o.a. in Burma planten verzamelde, schrij
ver eener flora van Simla (op den zuidvoet van den 
Himalaya; ±77° O.L.; ±31° N.B.). 

rcóllifer, collifera, col l i ferum, - van Lat. collum, 
\colliferus,a,utn, - hals; ferre, dragenf een hals 

dragend, van een hals (vernauwing of versmalling) 
voorzien. 

coll ina, - zie collinus. 
Gollinsia NUTT., -genoemd naar Z. Collins (1764, ?; 

1831, Philadelphia), vice-president eener vereeni-
ging voor natuuronderzoek te Philadelphia. 

collinus,a,um, - van Lat. collis, heuvel: op heuvels 
groeiend, heuvel - . 

Col lómia NUTT., - van Gr. kolla, lijm. - Bij bevoch
tiging zwelt de huid der rijpe zaden sterk op en 
wordt dan kleverig. 

rColljfris MiQ., - Lat. transcr. van Gr. kollüris (ver-
tcolljfris, - kleinw. van kollüra, een grof brood), 

broodje. De naam zinspeelt op den vorm der bla
deren. 

colobódes, — Lat. transcr. van Gr. kolobódês, ver
minkt. - Lindsaya - O. K. werd zoo genoemd, om
dat de voet der blaadjes, als het ware, eenerzijds 
weggesneden is. 

Colobogynium SCHOTT, - van Gr. kolöbos, verminkt; 
gunê, vrouw. - Het vruchtbeginsel (vr. orgaan) der 
onderste $ bloemen is mislukt. 

rColocâsia SCHOTT, - Lat. transcr. van den ouden 
Icolocâsia, - Gr. plantennaam kolokasïa, waar

mede niet de tegenwoordig Colocasïa genoemde 
plant, doch Nelumbïum nelumbo Druce (taraté, 
m.) werd bedoeld, welker wortelstok, evenals die 
van Colocasïa thans, to t spijs diende. Pas later is 
de naam overgegaan op het hem tegenwoordig voe
rende gesl. 

rColocynthis O.K., - Lat. transcr. van Gr. kolokun-
Icolocynthis , - this, kolokwint, een Cucurbita-

cëa met bitter, sterk purgeerend werkend vrucht-
vleesch. Zie ook I I Koningen IV, 38-41: ,,Als nu 
„Elisa weder te Gilgal" (N. van Jeruzalem) ,,quam, 
,,soo was er honger in dat lant, ende de sonen 
„der Propheten" (dwz. de profeten) ,,saten voor 
„zyn aengesichte; ende hy seyde tot synen jon-
,,gen; Set den groten pot aen ende ziedt moes voor 
,,de sonen der Propheten. Doe gingh een uyt in 't 
„velt om moeskruyden te lesen ende hy vond eenen 
„wilden wynstock" (bedoeld wordt een wilde 
klimplant) „ende las daervan syn kleet vol wilde 
„Coloquinten ende quam, ende sneetse in de moes-
„pot, want sy en kenden se niet. Daerna schepten 
„sy voor de mannen op om te eten: ende het ge
schiedde, als sy aten van dat moes, dat sy riepen 
„en seyden: Man Gods, de doot is in de pot ende sy 
„en konden 't niet eten. Maer hy seyde, Brenget 
„dan meel, ende hy wierp ' t in den pot ende hy 
„seyde, Schept voor het volck op dat sy eten; 
„Doe en was daer niets quaets in den pot ." - Ge-

at co lumnae 

wisselijk zal het niet aan een iegelijk gelukken de 
vruchten op dusdanige wijze onschadelijk te maken. 

Colóna CAV., - genoemd naar Christoval Colon ( = 
Christophörus Columbus; 1445, Genua of Savona; 
1606, Valladolid), (her)ontdekker van Amerika. 

f colóna, - zie colônus (bnw.). 
Lcolónum, -
colónus (znw.), - landbouwer. 
colónMs,a,um, - het bijv. gebruikte znw. colönus, 

landbouwer: op het veld groeiend, op akkers 
groeiend, akker-. 

co lórans , - van Lat. colöräri [van color (coloris), 
kleur], een kleur krijgen, bruin worden: gekleurd, 
bruin. 

colorätws,a,wm, - van Lat, coloräre [van color (colo
ris), kleur], kleuren: gekleurd, dwz. niet groen en 
niet kleurloos. 

col08Séus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. kolossaios 
(van Kolossos, het 70 Gr. ellen of 32 y2 M. hooge, 
aan de zon gewijde, metalen beeld, dat in de 4de 
eeuw voor Chr. bij de haven van Rhodos werd op
gericht en ruim een halve eeuw later door een aard
beving werd omgeworpen; het gold voor een der 
zeven wereldwonderen), kolossaal, reusachtig. 

colpódes, - Lat. transcr. van Gr. kolpôdês (van kul
pos, boezem, bocht), bochtig. 

Golubrina L.CL.M.RiCH., - van Lat. coluber (colubri), 
slang, adder. Waarom de plant zoo genoemd werd, 
is mij onbekend. 

colubrinM5,a,um, - van Lat. coluber (colubri), slang, 
adder: op eenigerlei wijze tot slangen in betrekking 
staand. - Blechnum - Blanco; - Convolvulus -
Blanco en Strychnos - L. ontvingen dien soort
naam, omdat de planten als geneesmiddel tegen 
slangebeet werden aangewend. - Bij Asplenïum -
Christ zinspeelt de soortnaam op de zeer lange, 
smalle, bij het lichaam eener slang vergeleken 
blaadjes. 

c o l u m b a r i a (znw), - oude plantennaam, van Lat. 
columba, duif. - De naam zinspeelt op de kleur der 
bloemen. 

columbâriu£,a,um, - van Lat. columba, duif: op 
eenigerlei wijze tot duiven in betrekking staand, 
door duiven gegeten wordend, door duiven be
woond, duifkleurig (blauwgrijs). 

Co lumbia PERS., - genoemd naar Christophörus Co
lumbus (1445, Genua of Savona; 1506, Valladolid), 
(her)ontdekker van Amerika. 

columbiânus,a,wm, - afkomstig van Britsch Colum
bia (in het N.W. van N.-Amerika) of daar het eerst 
gevonden, Columbiaansch. 

columbinus,a,um, - van Lat. columba, duif: op 
eenigerlei wijze tot duiven in betrekking staand, 
op eenig deel eener duif (haar voet bv.) gelijkend, 
duifachtig, duifkleurig (blauwgrijs). 

Columel la LOUR., - genoemd naar Lucius Junius 
Moderätus Columella (42 v. Chr., Cadiz in Spanje; 
?, ?), meestal te Rome verblijf houdend, schrijver 
van land- en tuinbouwkundige werken in proza en 
versmaat, door Linnaeus (zie Linnaea) onder de 
„vaders" der botanie gerekend. 

co lumnae , - 2e nv. van Columna, Latinizeering van 
Colonna: van Colonna, genoemd naar Colonna. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Fabio 
Colonna (1567 of ±1571 , Napels; 1640, Napels), 
die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam 
latinizeerde tot Columna, veelzijdig geleerde, be
oefenaar der muziek, schrijver van eenige bot. 
plaatwerken, waaronder het beroemde Phytoba-
sänos (Toetssteen der Planten), een in 1592 ver
schenen werk, dat de oudste bot. kopergravures 
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bevat. In 1612 werd hij gekozen tot lid van de Acca-
demia dei Lincei te Rome (de meeste beroemde 
academie der wetenschappen in Italië, opgericht 
in 1603). 

columnârts. ts .e, - van Lat. columna, zuil: zuilvor-
mig. 

Go lumnea L., - genoemd naar Fabio Colonna (zie 
columnae). 

columns,a,um, - van Lat. corplus, hazelnoot: van 
hazelnotenhout gemaakt, hazelnootachtig. 

Colutea L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam koloutëa, waarmede een houtig peulgewas 
werd aangeduid. 

colvillei, - 2e nv. van Colvillëus, Latinizeering van 
Colvill\e) : van Colvill(e), genoemd naar Colvill(e) : 
1. (Gladiolus - Sweet), - in 1823 genoemd naar 
James Colvill, bloemkweeker te Chelsea, Londen. 
- Tusschen 1795 en 1825 voerde hij vele exotische 
planten in Engeland in. 
2. (Buddleia - Hook, f.), - J. D. Hooker (zie hoo-
këri 2), in 1855 de auteur der soort, deelt niet mede, 
naar wien hij de plant genoemd heeft. 

Coljfsis K.B.PRESL, - Lat. transcr. van Gr. kôlusis 
(van holüein, verhinderen, belemmeren), belemme
ring, onderbreking. - De naam zinspeelt op de vaak 
onderbroken sori. 

c o m a n s , - van Lat. comdre (van coma, kuif), voor
zien van een kuif: een kuif dragend, gekuifd. 

G ó m a r u m L., - Lat. transcr. van Gr. komäron, waar
mede de vrucht van den aardbezieboom (Arbutus 
unëdo L.) werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) 
heeft den naam willekeurig overgedragen op het 
hem thans voerende gesl. 

coméAus,a,um, - van Lat. coma, kuif: gekuifd, lange 
haren of lange, draadvormige slippen dragend. 

c o m b i l i u m , - Latinizeering van kombili, een der 
Nederlandschind. volksnamen van Dioscorëa acu-
leäta L. 

Combre taceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Combrëtum geldt. 

combretifóliMs.a.tim, - van Combrëtum, planten-
gesl. (Combretaceae); Lat. folium, blad: met blade
ren of blaadjes als de bladeren van een Combrëtum. 

fcombre tocârpa , - zie combretocarpus. 
Lcombre tocârpum, -
C o m b r e t o c a r p u s HOOK, f., - van Combrëtum, plan-

tengesl. (Combretaceae) ; Gr. karpos, vrucht. Plant 
met vruchten als die van een Combrëtum. 

combretocârpMs,a,«m, - van Combrëtum, planten-
gesl. (Combretaceae); Gr. karpos, vrucht: met 
vruchten als die van een Combrëtum. 

combre to ides , - van Combrëtum, plantengesl. (Com
bretaceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Combrëtum-achtig. 

C o m b r é t u m L., - oude Lat. plantennaam van onbe
kenden oorsprong, waarmede een soort van bies 
werd aangeduid, door Linnaeus (zie Linnaea) wil
lekeurig overgedragen op het hem thans voerende 
gesl., dat met biezen niet de minste overeenkomst 
vertoont. 

Comins i a HEMSL., - genoemd naar R. B. Comins (?, 
?; ?, ?), Eng. geestelijke, tegen het einde der 
19de eeuw werkzaam op de Salomo-eilanden (O. 
van Nieuw-Guinea), waar hij vele planten verza
melde. 

comintânus,a,«m, - afkomstig van Comintan(a) of. 
daar het eerst gevonden. - Comintan (α) is een oude 
Sp. naam voor de provincie Batangas op Luzon 
(het noordelijkste van de groote eilanden der Phi
lippinen), Ζ. van Manila. Het woord is mogelijk 
van Chin, oorsprong. 

cómi t i s , - 2e nv. enk. van Lat. comes, graaf: des 
graven, dwz. van een graaf afkomstig: 
1. (Solanum - Dun.), - genoemd naar J. C. graaf 
Von Hoffmansegg (1766, Dresden; 1849, Dresden), 
bezitter van een bot. tuin, schrijver over de flora 
van Portugal/van wien Dunal (zie dunaliänus), de 
auteur der soort, de plant ontvangen had. 
2. (Ficus - King), - genoemd naar graaf L. M. d'Al-
bertis (zie Albertisïa), die de plant op Nieuw-Gui
nea had ontdekt. 

Gommel ina L., - genoemd naar J. Commelin (of Com-
melijn) (1629, Leiden; 1692, Amsterdam), drogist 
en koopman te Amsterdam {geen hoogleeraar, zoo-
als vaak verkeerdelijk wordt opgegeven), verdien
stelijk plantkundige, in 1682 benoemd tot commis
saris van toezicht bij den aanleg van den nieuwen 
Artsenijhof (Hortus Medicus, tegenwoordig Hortus 
Botanicus) in de Plantage te Amsterdam, in 1689 
benoemd tot houtvester dier stad, in 1690 tot com-
missaris-practicus van den Hortus op een jaar
wedde van f 500, schrijver van bot. publicaties, 
commentator bij deel I I en vgd. van den Hortus 
Malabarïcus van Van Rheede (zie rheedëi), - en te
vens naar diens neef (oomzegger), Caspar Comme
lin (Commelijn) (1667, Amsterdam; 1731, Am
sterdam), in 1696 benoemd tot botanicus van den 
Hortus Medicus, in 1706 tot hoogleeraar in de plant
kunde te Amsterdam. - Zij stelden een groot plaat
werk samen over in den hortus gekweekte planten, 
waarvan de fraaie, gekleurde, oorspronkelijke tee-
keningen nog in den Amsterdamschen hortus be
waard worden. - Een onbeduidende zoon van Cas
par Commelin, eveneens Caspar geheeten, gaf in 
1715 een Lat. gedicht uit tot lof der kruidkunde 
(Oratio metrica in laudem rëi herbarïaé). Verhaald 
wordt wel, dat de naam Commelïna door Linnaeus 
(zie Linnaea) gekozen werd voor C. benghalensis, 
welke twee groote kroonbladen en één veel kleiner 
bezit, om te zinspelen op de beide in hun tijd be
roemde botanici en den onbeduidenden dichter. Se 
non è verö! — Linnaeus heeft den naam ontleend 
aan den in 1704 overleden Plumier (zie Plumerïa), 
die mogelijk van den dichter nimmer gehoord had. 

Commel inâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Commelïna geldt. 

commeliniantt5,a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar een der beide botanici Commelin 
(zie Commelïna). 

commelinifólitts.a.twt, - van Commelïna, planten
gesl. (Commelinacëae) ; Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Commelïna. 

/ C o m m e l y n . . ., zie Commelin . . . . commelin . . . 
I c o m m e l y n . . . 
C o m m e r c ó n i a F . V. M., - zie Commersonïa. 
c o m m e r s o n i , - 2e nv. van Commersönus, Latinizee

ring van Commerson: van Commerson, gevonden 
door Commerson, genoemd naar Commerson. -
Paspälum - Lmk is genoemd naar Ph. Commerson 
(1727, Châtillon-les-Dombes, Ain, Frankrijk; 1773, 
Mauritius), medicus-natuuronderzoeker, die Bou
gainville (zie Bougainvillëa) op een gedeelte van 
diens wereldreis (1766-69) vergezelde en meer dan 
25 000 planten verzamelde. In 1768 bleef hij achter 
op Mauritius, waarvan Poivre (zie Poivrëa) toen 
intendant was en vanwaar hij in 1770 Madagaskar, 
in 1771 Réunion (Bourbon) bezocht; in dit laatste 
jaar keerde hij terug naar Mauritius, waar hij tot aan 
zijn dood bleef. Te zamen met Poivre zond hij vele 
planten van Mauritius naar den Jardin des Plantes 
te Parijs. Zijn verzamelingen bevinden zich te Pa
rijs en te Genève. Zie ook Hortensia. 



C o m m e r s o n i a 136 concent r ia 

C o m m e r s o n i a FORST.,-genoemd naar Ph. Commer
son (zie commersöni). 

commersoniânus,a,wtw (Urëra - Wedd.), - genoemd 
naar Ph. Commerson (zie commersöni). 

c o m m e r s ó n l i , - 2e nv. van Commersonïus, Latini-
zeering van Commerson: Van Commerson, gevon
den door Commerson, genoemd naar Commerson. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ph. 
Commerson (zie commersöni). 

C ó m m i a LOUR., - van Gr. kommt, gummi, kleverig 
melksap, gëtâh. - De boom is rijk aan melksap. 

commissibulbus ,a ,um, - van Lat. commissus (van 
committer e, bijeenbrengen), bijeengebracht; bulbus, 
bol: met dicht bijeengeplaatste bollen of schijnknol-
len. 

commixtus,a ,um, - van Lat. commiscêre (van com, 
samen; miscêre, mengen), vermengen: vermengd. -
Carex - Steud. heeft dien naam ontvangen, omdat 
Steudel (zie steudeliänus), de auteur der soort, haar 
in Zollinger's (zie zollingêri) herbarium met een 
andere soort vermengd vond. - Sorbus - Hedlund 
werd zoo genoemd, omdat de plant met Sorbus 
microcarpa Pursh was verward geworden en in her
baria met deze soort vermengd lag. 

communis, is .e , — (Lat.) algemeen, gemeen. 
communissimMs.a.Mm, - overtr. t rap van Lat. com

munis, algemeen: zeer algemeen. 
commutâtMs,a,um, - van Lat. commutäre (van com, 

samen; mutäre, ruilen), verruilen, verwisselen: ver
wisseld (met een andere soort bv.). 

Comoclâdia L., — van Gr. komê, kuif; klados, twijg. 
De bladeren zijn aan de twijgtoppen kuifvormig 
opeengedrongen. 

comorénsïs.ts.e, - afkomstig van de Comoren (eilan
dengroep tusschen Afrika en de N.punt van Mada
gaskar) of daar het eerst gevonden. 

comósa , - zie comösus. 
comospérmus,a,um, - van Gr. komê, kuif; sperma, 

zaad: met gekuifde zaden, met een haarkuif dra
gende zaden. 

comÓ8Ms,a,««i, - van Lat. coma, kuif (van haren, 
bladeren, schutbladen, bloemen en dgl.): een kuif 
dragend, gekuifd. 

comp&ctus,a,um, - van Lat. compingëre (van com, 
samen; pangëre, aaneenvoegen), samenvoegen: sa
mengevoegd, opeengedrongen, dicht, compact. 

companoânMs,o,«m (Quercus - Vidal), - in 1883 ge
noemd naar den Sp. plantkundige Manoel Com-
paüó (bloeitijd 1867), verbonden aan een onderwijs
inrichting bij Madrid, die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de studie der flora van Catalonië en 
medegewerkt heeft aan het bijeenbrengen van een 
herbarium van boomsoorten en daarbij behoorende 
houtmonsters, welke te zien waren op de Parijsche 
wereldtentoonstelling van 1867. 

compitalis,»,*, - van Lat. compttum, kruispunt van 
wegen: tot een kruispunt van wegen behoorend, op 
een kruispunt of samenvloeiingspunt van aderen 
gezeten. 

complanatus,a,um, - van Lat. complanäre (van com, 
hier versterkend voorv.; planus, plat, vlak), effe
nen, afplatten: afgeplat. 

compléc tens , - van Lat. complecti, omgeven, om
vatten: omgevend, omvattend". 

compléxu5,a,um, - van Lat. complecti, omgeven, om
vatten: omgeven, omvat. 

complicätus,a,uw, - van Lat. complicäre (van com, 
samen; plicäre, vouwen), samenvouwen, dubbel-
vouwen: dubbelgevouwen, samengevouwen, tegen 
elkander gevouwen. 

compós i t a , - zie compositus. 

Compós i tae , - vr. mv. van Lat. compositus, samen
gesteld: Samengesteldbloemigen. 

compósito-próximus,a,um, - van composite, 3e nv. 
van den soortnaam compositus (zie aldaar); Lat. 
proxïmus, zeer nabij, nauw verwant aan, veel 
gelijkend op: veel gelijkend op de soort compo
situs. 

compositus,a,um, - van Lat. componère (van com, 
samen; ponére, plaatsen, stellen), samenstellen: sa
mengesteld. 

c o m p r e s s a , — zie compressus. 
compress i câ l ca r , - van Lat. compressus, samenge-

drukt; calcar, spoor: met samengedrukte spoor. 
compres s i cau la , — zie compressicaulus. 

rcompreesicâults,ts,c, - van Lat. compressus, samen-
lcompressicaulu5,a,um, - gedrukt; caulis, sten

gel, steel: met samengedrukte stengels, takken of 
stelen. 

compressicóllts,ts,£, - van Lat. compressus, samen-
gedrukt; collum, hals: met samengedrukten hals. 

compressiméntws,a.um, - van Lat. compressus, sa-
mengedrukt; mentum, kin: met samengedrukte kin. 

compressistylus.a.wm, - van Lat. compressus, sa-
mengedrukt; stilus, stijl: met samengedrukten 
stijl; met samengedrukte stempelzuil. 

compressoclavâtus.a .um, - van Lat. compressus, 
samengedrukt; clavätus, knotsvormig: samenge-
drukt knotsvormig. 

compressus,α,wm, - van Lat. comprimëre (van com, 
samen; premëre, drukken), samèndrukken: samen-
gedrukt, afgeplat. 

compta , — zie comptus. 
Comptón ia BANKS, - genoemd naar Henry Compton 

(1632, Compton Wyniates, Warwick; 1713, Ful-
ham, London), in 1674 benoemd tot bisschop van 
Oxford, in 1675 in gelijk ambt te Londen, bekend 
door zijn godsdienstonderricht aan de prinsessen 
Mary en Anne, dochters van (den lateren) Jacobus 
II van Engeland en zijn werkzaam aandeel in de 
onttroning van dien vorst (1688), bezitter van een 
fraaien tuin, waarin hij vele buitenlandsche gewas
sen importeerde. 

comptoniifólius,a,uw, — van Comptónia, planten-
gesl. (Myricacëae); Lat. foltum, blad: met bladeren 
als die eener Comptonïa. 

comptus.a.Mw, - van Lat. comëre, versieren: ver
sierd, sierlijk. 

C o n â n d r i u m MEZ, - van Gr. kanos, kegel; anêr {an
dres), man. De mann, organen (helmknoppen) zijn 
tot een kegel vergroeid. 

Conândron SIEB, et z u c c , - van Gr. konos, kegel; 
andrôn [van anêr (andros), man], mannen vertrek. 
- De naam zinspeelt op het feit, dat de helmknoppen 
(mann, organen) tot een kegelvormig geheel zijn 
vergroeid. 

conànthus.a.um, - van Gr. kanos, kegel; anthos, 
bloem: met kegelvormige bloemen; met een kegel
vormige spoor) aan de bloemen. 

concanénsts,i's,£, - afkomstig van het landschap 
Concan ( = Konkan, aan de W.kust van Voor-Indië 
tusschen ± 1 6 en ±18° N.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

concatenates,а,мж, - van Lat. concatenâre [van con, 
samen; catenäre (van catena, ketting), ketenen], 
aaneenketenen: aaneengeketend, bij uitbreiding: 
dicht opeengedrongen. 

concâva, - zie concävus. 
concavissimus,α,um, - overtr. t rap van Lat. concä

vus", hol, gewelfd: zeer sterk gewelfd. 
concâvus.a.ww, - (Lat.) hol, concaaf, gewelfd. 
concent r ia , - zie concentrius. 
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fconcéntricus,o,«m, - van Lat. con, samen; centrum, 
*~concêntxlus,a,um, - middelpunt: een gemeen

schappelijk middelpunt hebbend, concentrisch, bij 
uitbreiding: concentrische of evenwijdige ringen 
dragend. 

Concevéiba AUBL., - wijziging van den Guiaanschen 
plantennaam conceveibo. 

conchatMs,a,wn, - van Lat. concha, schelp: schelp-
vormig. 

conchiflórus,a,um, - van Lat. concha, schelp; flos 
(flöris), bloem: met schelpvormige bloemen. 

conchifolius.a.wm, - van Lat. concha, schelp; folium, 
blad: met schelpvormige bladeren. 

fcónchiger, conchigera , conch ige rum, - van Lat. 
\conchigertts,a,tt»i, - concha, schelp; gërëre, 

dragen: schelpvormige organen dragend. 
Conchochi lus HASSK., - van Gr. konchê, mossel

schelp); cheilos, lip. Orchidacëa met mossel-
schelpvormige lip. -

conchoideus,a,um, - van Gr. konchê, mossel (schelp); 
idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een 
mosselschelp gelijkend, schelpvormig. 

conchophylla , - zie conchophyllus. 
Conchophyl lum BL., - van Gr. konchê, mossel-

(schelp) ; phullon, blad. Plant met schelpvormige 
bladeren. 

conchophyllus,a,um, - van Gr. konchê, mossel
schelp); phullon, blad: met schelpvormige bla
deren. 

concinnMS,a,um, - (Lat.) harmonisch, welgevormd, 
sierlijk. 

cóncolor, - van Lat. con, aan alle zijden; color, kleur: 
overal dezelfde kleur hebbend, éénkleurig, overal 
op dezelfde wijze geteekend. 

concordiânus.a.um, - van Lat. concordïa [van con, 
samen; cor (cordis), hart] , eendracht: eendrachtig, 
tot één vereenigd, met éénbroederige meeldraden. 

condamineus,a,um (Cinchona - Humb. et Bonpl.), 
-genoemd naar Ch. M. de la Condamine (1701, Pa
rijs; 1774, Parijs), wiskundige, die in 1736 naar Z.
Amerika vertrok als lid eener commissie, welke een 
graadmeting onder den aequätor zou verrichten. 
Hij bereisde gedurende tien jaren tropisch Z.-Ame-
rika en was de eerste, die een goede beschrijving 
van den kinaboom (Cinchona officinalis L.) gaf 
(1738). Hij ontdekte, dat het schietlood in de na
bijheid van groote bergen van de normale richting 
afwijkt, en stelde voor als eenheid van lengtemaat 
de lengte van den secondeslinger onder den aequä
tor (ongeveer 991 mm) aantenemen. Hoewel doof 
werd hij in 1760 aangenomen tot lid der Parijsche 
Akademie van Wetenschappen, op welk feit hij het 
volgende niet onverdienstelijke epigram maakte: 

La Condamine est aujourd'hui 
Reçu dans la troupe immortelle. 
II est bien sourd: tant mieux pour lui, 
Mais non muet: tant pis pour elle. 

condensa , - zie condensus.' 
condensâtus,a,um, - van Lat. condensate [van con, 

samen; densäre (van densus, dicht), dichtmaken], 
verdichten, samenpersen, opeendringen : opeenge
drongen, dicht (van bloeiwijzen). 

condénews,a,um, - van Lat. con, hier versterkend 
voorv.; densus, dicht: zeer dicht (opeen). 

conduplicétws,a,um, - van Lat. conduplicäre [van 
con, samen; duplex (duplïcis), dubbel], dubbelvou-
wen, verdubbelen: dubbelgevouwen, verdubbeld. 

condylobulbus,a,«m, - van Lat. condflus, (middelst) 
vingerkootje; bulbus, bol: met op vingerkootjes 
gelijkende bollen of schijnknollen. 

coneocârpus,a,uw, - foutief voor conocarpus. 
conférta, - zie confertus. 

confertiflórus.a.um, - van Lat. confertus, opeenge
drongen; flos (flöris), bloem: met opeengedrongen 
bloemen. 

Confertissimus,a,»m, - overtr. t rap van Lat. con
fertus, opeengedrongen : zeer dicht opeengedrongen. 

confértws.a.wm, - van Lat. conferre (van con, samen; 
ferre, dragen, brengen), samenbrengen, bijeen
brengen, opeenhoopen, opeendringen: opeenge
drongen. 

Conferva L., — van Lat. confervêre (van con, samen, 
aaneen; fervêre, koken), samenkoken, aaneenkoken, 
fig. doen heelen, genezen. - De Romeinen schreven 
aan het door hen conferva genoemde wier de kracht 
toe gebroken beenderen te doen heelen. 

confervif61i«s,a,um, - van Conferva, gesl. van wieren 
(Ulotrichacëae) ; Lat. folium, blad: met op een Con
ferva gelijkende bladeren. 

confervoides, - van Conferva, gesl. van wieren (Ulo
trichacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Conferva-achtig. 

confints,ts,e, — van Lat. con, samen; finis, grens: een 
gemeenschappelijke grens hebbend, naast elkander 
liggend, veel op elkander gelijkend, verwant. 

cónfluens, - van Lat. confluer e (van con, samen; 
fluëre, vloeien), samenvloeien, ineenloopen: samen
vloeiend, ineenloopend. 

confórmts.is.e, - van Lat. con, samen; forma, vorm: 
van denzelfden vorm, gelijkvormig, gelijk, op een 
andere soort of vorm gelijkend. 

confragósus,a,um, - van Lat. con, hier versterkend 
voorv.; fragösus [van frangëre (stam frag), breken], 
vol breuken, oneffen: bobbelig, oneffen. 

confundens, - van Lat. confundëre, verwarren: ver
warrend, verwarring stichtend, bedrieglijk op een 
andere plant gelijkend. 

confusMs,a,wm, - van Lat. confundëre, verwarren: 
verward, verwisseld (met andere soorten). 

Congea ROxB., - Latinizeering van kungea, Béng. 
naam der plant. 

congener, er,er - v a n Lat. con, samen; genus (gënëris), 
geslacht: van hetzelfde gesl., verwant, veel op een 
andere soort gelijkend. 

rcongénera, - foutieve vr. (resp. onz.) vorm van con-
I congéne rum, - gëner, welk woord in de drie 

gesl. gelijk blijft. 
congénsis.is.e, - afkomstig van het stroomgebied 

van den Kongo (uitmondend aan de W.kust van 
Afrika op ± 6° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

congés ta , - zie congestus. 
congestiflórus,a,uw, - van Lat. congestus, opeenge-

hoopt; flos (flöris), bloem: met opeengehoopte 
bloemen. 

congestus,α,um, - van Lat. congerëre (van con, sa
men; gërère, dragen), samendragen, opeenhoopen: 
opeengehoopt. 

conglobâtus,a,um, - van Lat. conglobäre (van con, 
samen; globus, bol), samenballen, opeenhoopen: op
eengehoopt. 

conglomeraties,a,um, - van Lat. conglomeräre {van 
con, samen; glomeräre [van glomus (glomëris), klu
wen], tot een kluwen maken, opwinden}, samen-
pakken, opeenhoopen: opeengehoopt, getropt. 

conglutinâtMS,a,um, - van Lat. conglutinäre {van 
con, samen; glutinäre [van gluten (glutinis), kleef
stof, lijm], lijmen}, samenlijmen, doen aaneen-
kleven: aaneengekleefd. 

congregâta , - zie congregatus. 
congregatlfólius,a,um, - van Lat. congregatus, tot 

een groep vereenigd; Lat. folium, blad: met groeps
gewijs bijeengeplaatste bladeren. 

congregatus,«,um, - van Lat. congregäre {van con, 
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samen; gr égare [van gr ex (gregis), kudde], tot een 
kudde vereenigen}, bijeenbrengen, opeenhoopen: 
opeengehoopt, tot een groep vereenigd. 

conica, - zie conicus. 
conicapsvléris,is,e, - van Lat. conus, kegel; cap

sula, (als bot. term) doosvrucht: met kegelvormige 
doosvruchten. 

cànicus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. kónïkos (van 
kanos, kegel), kegelvormig. 

rcónifer, confiera, coni ferum, - van Lat. conus, ke-
Iconiferws.a.ttm, - gel; ferre, dragen: kegels of 

daarop gelijkende organen dragend. 
rcóniger, conigera , coniger urn , - van Lat. conus, 
lconigerMs,a,«m, - kegel; gêrëre, dragen: ke

gels of daarop gelijkende organen dragend. 
coniifóliws,a,wm, - van Conïum, plantengesl. (Um-

bellifërae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die 
van een Conïum. 

coniocârp«s,a,«m, - 1. van Gr. kônïon (verkleinw. 
van kanos, kegel), kegeltje; karpos, vrucht: met 
kegelvormige vruchten. 
2. van Gr. konïos, met stof bedekt; karpos, vrucht: 
met bestoven (dwz. fijn behaarde of beschubde) 
vruchten. 

Goniogéton BL., - van Gr. konïos, met stof bedekt; 
geitón (bnw.), naburig, bij uitbreiding: gelijkend op. 
Plant, welke eruit ziet, alsof zij met stof bedekt 
ware. De jonge twijgen zijn zeer fijn behaard. 

G o n i o g r â m m a , - zie Coniogramme. 
C o n i o g r â m m e FÉE, - van Gr. kônïon (verkleinw. 

van kônos, kegel), kegeltje; gramme, lijn. De lijn
vormige aderen eindigen in een omgekeerde kegel
vormige verbreeding (hydâthode). 

conionéuros,os,OK, - van Gr. konïos, met stof be
dekt; neuron, nerf: met bestoven, dwz. fijn be
haarde of beschubde nerven. 

coniróstrïs.ts.e, - van Lat. conus, kegel; rostrum, 
snavel: met kegelvormigen snavel. 

Gon ium L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kóneion, waarmede volgens sommigen de 
gevlekte scheerling (Conïum maculätum L.), vol
gens anderen de waterscheerling (Cicüta virösa L.) 
werd aangeduid. 

conjugâlis,i5,£, - van Lat. conjux (conjugis), echt
genoot (e): op eenigerlei wijze tot een echtpaar in 
betrekking staand, bij echtgenooten vergelijkbaar, 
gepaard. 

conjugâtws,a,um, - van Lat. conjugäre [van con, 
samen; jugäre (van jugum, juk), een juk opleg
gen] , samen onder een juk brengen, bij eenspannen: 
vereenigd, gepaard. 

conjuncta, - zie conjunctus. 
conjuncti8Órws,a,Mm, - van Lat. conjunctus, ver

bonden, samenhangend; sórus, sporenhoopje, 
sorus: met samenhangende (ineenloopende) sori. 

conjunctMs,a,«m, - van Lat. conjungëre (van con, 
samen; jüngere, binden), samenbinden, vereenigen: 
vereenigd. 

Gonnaräceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Connärus geldt. 

connarifóliws,а,мт, - van Connärus, plantengesl. 
(Connaracëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als 
die van een Connärus. 

Connaróps i s PLANCH., - van Connärus, plantengesl. 
(Connaracëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Connärus gelijkend gesl. 

Cónna rus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam ko(n)näros, waarmede een altijd groene, 
gedoomde boom werd aangeduid. Linnaeus (zie 
Linnaea) heeft den naam willekeurig overgebracht 
op het hem tlrans voerende gesl., dat niets te maken 

heeft met den ko(n)näros der Ouden. 
connatus,a,um, - van Lat. connasci (van con, samen; 

nasci, geboren worden), tegelijk geboren worden: 
tegelijk ontstaan, bij uitbreiding (als bot. term): 
onderling vergroeid. 

connéxa, — zie connexus. 
connexicostâtus,a.um, — van Lat. connexus, ver

bonden; costa, ribbe, nerf: met onderling samen
hangende ribben of nerven. 

connexivMs,a,Mm, - van Lat. connectëre (van con, 
samen; nectëre, binden), samenbinden, verbinden: 
samenbindend, verbindend, een verbinding of over
gang vormend (tusschen twee gesl. of secties bv.). 

connéxws.a.iow, - van Lat. connectëre ( van сои, sa
men; nectëre, binden), samenbinden, verbinden: 
verbonden. 

connivens, - van Lat. connïvêre, zich naar elkander 
toebuigen : naar elkander toegebogen .samenneigend. 

conocârpws.a.Mw, - van Gr. kônos, kegel; karpos, 
vrucht: met kegelvormige vruchten. 

conocéphala, — zie conocephälus. 
conocephalifóliM5,a,«w, - van Conocephälus, plan

tengesl. (Moracëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Conocephälus. 

conocéphalum, - zie conocephälus. 
Conocephälus BL., - van Gr. kônos, kegel; kephalê, 

hoofd: plant met (ietwat) kegelvormige bloem
hoofd j es. 

conocéphalMs,a,«m, — van Gr. kônos, kegel; kephalê, 
hoofd: met kegelvormige hoofdjes; met kegelvor
migen, als het ware een hoofd op het vruchtbegin
sel vormenden stijl. 

conóceras , - van Gr. kônos, kegel; këras, hoorn: met 
een of meer kegelvormige hoornen of sporen. 

conoidea, — zie conoidëus. 
conoides, - van Lat. conus, kegel; ides (Gr. eidês), 

uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: kegelvormig. 
conoidews,a,wm, - van Lat. conus, kegel; idëus, uit

gang, welke gelijkenis uitdrukt: kegelvormig. 
conópe«s,a,«m, - van Gr. kônôps (kônôpos), mug: op 

een mug gelijkend, mugachtig. 
Gonophäl lus SCHOTT, - van Gr. kônos, kegel; phal-

los, mann, lid, penis: plant welker kolf op een 
kegelvormig toeloopenden penis gelijkt. 

conopilus.a,«»«, - van Lat. conus, kegel; pïlum, stam
per: den vorm van een kegelvormigen stamper 
hebbend, kegelvormig versmald. 

Gonopódium w. D. j . KOCH, - van Gr. kônos, kegel; 
podïon [verkleinw. van pous (podos), voet], voetje. 
De stijlvoet (het stylopodium) is kegelvormig. 

conópseus,a,ttm, - van Gr. kônôps, mug: op een mug 
gelijkend, mugachtig. 

conóra , - afkorting van Acqui conora, volgens Bec-
cari (zie beccariänus) naam eener plaats op Ter-
nate, waar de conora genoemde planten door hem 
het eerst gevonden werden. De plaatsnaam is on
getwijfeld verminkt en daardoor onherkenbaar. 
Wat het eerste lid beteekent, valt niet te gissen; 
het tweede lid, ten rechte konora, beteekent: in het 
midden gelegen, centraal. 

conóstal ix, - van Gr. kônos, kegel; stalix, paal, hier 
= stempelzuil: met kegelvormige stempelzuil. 

conothfrsus,a,um, - van Gr. kônos, kegel; thursos, 
(als bot. term) bloempluim: met kegelvormige 
bloempluimen. 

conrad inae , - 2e nv. van den als een Lat. substan
tief behandelden vrouwennaam Conradïna: van 
Conradina, genoemd naar Conradina (Konradine). 
- Prunus - Koehne en Sorbus - Koehne werden 
door den auteur dier soorten, E. Koehne (bekend 
dendroloog) genoemd naar zijn echtgenoote. 
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Conr ingia LINK, - genoemd naar H. Conring (1606, 
Norden, O.-Friesland; 1681, Helmstedt, Bruns-
wijk), hoogleeraar in de geneeskunde te Helm
stedt. 

consanguineus,a,um, - van Lat. con, samen; sanguis 
(sanguinis), bloed: van hetzelfde bloed, bloedver
want, veel op elkander gelijkend. 

consimihs.ïs.e, - van Lat. con, hier versterkend 
voorv.; similis, gelijk: in elk opzicht gelijk, vol
komen gelijk. 

consobr ina (bnw.), - zie consobrïnus. 
consobrinus,a (znw.), - volle neef of nicht van moe

derszijde. 
consobrimts.a.utti (bnw.; zie ook het vorige woord), 

— verwant, op een andere soort gelijkend. 
consociàtMs,a,wm, - van Lat. consociäre [van con, 

samen; sociäre (van socïus, kameraad, genoot, lid 
van een gezelschap), verbinden, vereenigen], ver
eenigen, bijeenbrengen, opeenhoopen: vereenigd, 
bijeengebracht, opeengehoopt (bv. met opeenge-
hoopte vruchten, vijgen, bladeren, enz.). 

/Consol ida s. F. GRAY, - van Lat. consolidäre [van 
l consol ida, - con, hier versterkend voorv. ; soli

dary (van solidus, stevig), bevestigen], stevig be
vestigen. De consolida der Ouden was de smeer-
wortel (Symphytum officinale L. ; zie onder Sym
phytum), welke als wondheelend middel in ge
bruik was. Pas later is de naam overgedragen op 
een soort ridderspoor (Delphinium consolida L.), 
waarvan Dodoens zegt: ,,Het cruyt alleen den Scor-
, .pioenen voorgeworpen maeckt huer heel crachte-
,,loos ende machteloos, alsoo dat zy huer niet 
„nieren en kunnen." Het blijkt echter niet, dat de 
naam consolida zinspeelt op deze vermeende eigen
schap den schorpioen, als het ware, te bevestigen 
aan de plaats, waar hij zich bevindt. 

conspéctMs,e,«m, - van Lat. conspicëre, bezien: op
vallend, bezienswaardig, merkwaardig. 

conspérsa , — zie conspersus. 
conspersispinws.a.Mm, - van Lat. conspersus, be

sprenkeld; spina, doorn, stekel:• besprenkeld met 
doornen of stekels, dwz. met min of meer onregel
matig geplaatste doornen of stekels. 

conspersus,a,um, - van Lat. conspergëre (van con, 
hier versterkend voorv.; spargëre, sprenkelen, be
sprenkelen), besprenkelen: besprenkeld (metklier-
stippels bv.), gespikkeld. 

conspicâbihs,is,e, - van Lat. conspicäri, opmerken: 
opmerkelijk, bezienswaardig. 

conspicuws,a,um, - van Lat. conspicëre, gewaarwor
den: opvallend. 

constantinopolitânws,a,wm, - afkomstig van Con-
stantinopel of via die plaats ingevoerd. Het woord 
Constantinopel is verbasterd uit Gr. Konstantïnou 
polis, d.i. stad van Constantijn (den Grooten; 
274-337). Deze verhief de stad, voordien Byzan
tium genoemd, tot hoofdplaats van het Romeinsche 
rijk in plaats van Rome. 

cons t r ic ta , - zie constrictus. 
constrictilabris,ts,e, - van Lat. constrictus, inge-

snoerd; läbrum, lip: met ingesnoerde lip. 
constrictus,a,um, — van Lat. constringëre, samentrek

ken, insnoeren: samengetrokken, ingesnoerd. 
c o n t â m i n a n s , - van Lat. contaminâre, bevlekken, 

bezoedelen: bezoedelend, vlekken gevend. 
con té rmina , - zie contermïnus. 
con te rmino ides , - van den soortnaam contermïnus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort contermïnus gelijkend. 

contérminws,α,u>n, - van Lat. con, samen; terminus, 
grens: een gemeenschappelijke grens hebbend. 

naast elkander liggend, veel op elkander gelijkend, 
verwant. 

contigUMs,a.um, - van Lat. contingëre (van con, sa
men; tangere, raken), elkander aanraken: elkander 
aanrakend. 

cont ingens , - van Lat. contingëre (van con, samen; 
tangere, raken), elkander aanraken: elkander aan
rakend, onmiddellijk naast elkander staand, zeer 
veel gelijkend op (een andere soort). 

continues,α,utw, - van Lat . continêre (van con, sa
men; tenëre, houden), samenhouden, bijeenhouden: 
samenhangend, onafgebroken, dóórloopend, onge
leed, zonder tusschenschotten. 

contór ta , - zie contortus. 
contortisépalws,a,um, — van Lat. contortus, gewron

gen, ineengedraaid; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: 
met gewrongen of ineengedraaide kelkbladen. 

contórtus.a.um, - v a n Lat. contorquëre, wringen, rond
draaien, ineendraaien: gewrongen, ineengedraaid. 

cont rac ta , — zie contractus. 
contractipétaltts,a,um, - van Lat. contractus, sa

mengetrokken; Nieuwlat. petalum, kroonblad: met 
samengetrokken, dwz. plotseling versmalde kroon-
bladen. 

contractus,α,wm, - van Lat. contrahëre (van con, 
samen; trahëre, trekken), samentrekken: samenge
trokken, dicht. 

cont rayerva , - vervormd uit Sp. contrayerba (van 
contra, tegen; yerba, kruid), tegenkruid, dwz. kruid, 
dat beschouwd wordt als werkdadig middel tegen 
vergiftiging door slangebeet. 

controvérsws.a.um, - van Lat. contra, tegenover 
(elkander); versus (van vertere, wenden, keeren), 
gekeerd: tegenover elkander gekeerd, bestreden, 
een punt van oneenigheid zijnd. - Andropögon -
werd door Steudel (zie steudeliänus) zoo genoemd, 
omdat hij de juistheid betwijfelde van de determi
natie door Roxburgh (zie Roxburghïa), die de plant 
voor Andropögon laxus Thunb. hield. - Cornus -
Hemsl. ontving dien soortnaam, omdat de plant 
was verward geworden met C. macrophylla Wall. 

Convallar ïa L., - van Lat. convallis, diep dal: in 
(diepe) dalen groeiend kruid; lelietje-der-dalen. 

conval lar iae , - 2e nv. van Convallarïa, lelietje-der
dalen: van (de gedaante van) een Convallarïa, 
Convallarïa-achtig. 

convallariaefólius.a.Mw, - zie convallariifolïus. 
convallariiflórMs,a,«m, - van Convallarïa, planten-

gesl. (Liliacëae), lelietje-der-dalen; Lat. flos (flôris), 
bloem: met bloemen als die eener Convallarïa. 

convallariifólius.a.wn, — van Convallarïa, planten-
gesl. (Liliacëae), lelietje-der-dalen; Lat. folium, 
blad: met bladeren als die eener Convallarïa. 

conval lar ioides , - van Convallarïa, plantengesl. 
(Liliacëae), lelietje-der-dalen; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Convallarïa-achtig. 

conval lar ióps is , - van Convallarïa, plantengesl. (Li
liacëae), lelietje-der-dalen; opsis, voorkomen, uiter
lijk: Convallarïa-achtig. 

convérgens , - van Lat. convergere (van con, samen; 
vergere, zich ergens heen neigen, naderen), samen-
neigen, tot elkander naderen : tot elkander naderend. 

convérsu5,a,um, - van Lat. convertëre, omkeeren, ver
anderen: omgekeerd, veranderd. - Bij Dryoptëris -
V.A.v.R. is het dekvliesje in vezels veranderd, bij 
Gleichenïa - V.A.v.R. zijn de schubben der vork
knoppen, in tegenstelling tot die der verwante soort 
Gl. glauca W. J. Hook., in het midden bleek, langs 
de randen donkergekleurd. Bij de meeste soorten 
van het gesl. Schismatoglottis is de voet der mann, 
bloeiwijze vruchtbaar, de top onvruchtbaar; bij 
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Seh. - V.A.v.R. is echter het omgekeerde het geval. 
convéxa, — zie convexus. 
convexifóliws,a,tttw, - van Lat. convexus, gewelfd; 

folium, blad: met gewelfde bladeren. 
convéxipes , - van Lat. convexus, gewelfd; pes, voet, 

steel : met gewelfden (zuil) voet, met gewelfden steel. 
convexiuBC\ilus,a,um, - verkleinw. van Lat. con

vexus, gewelfd: zwak gewelfd. 
convéx«s,a,wm, - (Lat.) gewelfd. 
convolutws.a.wm, - van Lat. convolvëre, omrollen, 

winden, zich ineenrollen: omgerold, ineengerold. 
convólvens, - van Lat. convolvëre, omrollen, winden, 

zich ineenrollen: omrollend, windend, zich ineen-
rollend. 

convolvulâcea, - zie convolvulacëus. 
Gonvolvulàceae, - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Convolvulus geldt. 
convolvulacew5,a,ttm, - van Convolvulus^ planten-

gesl. (Convolvulacëae), winde: Convolvülus-ach-
tig, windend, klimmend. 

convolvulifóliws,a,Mw, - van Convolvulus, planten-
gesl. (Convolvulacëae), winde: Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Convolvulus. 

Gonvolvuloides MOENCH, - van Convolvulus, plan-
tengesl. (Convolvulacëae), winde; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Convolvulus 
gelijkend gesl. 

Convolvulus L., - van Lat. convolvëre, omwinden: 
windende plant, winde. 

conwéntzi i , - 2e nv. van Conwentzîus, Latinizeering 
van Conwentz: van Conwentz, genoemd naar Con-
wentz. - Sterculïa - K. Schum. is genoemd naar 
H. W. Conwentz (1855, Danzig; 1922, Berlijn), pa-
leaobotanicus-dendroloog, van 1880-1910 direc
teur van het provinciaal museum van W.-Pruisen 
te Danzig, later (te Berlijn) staatscommissaris voor 
het onderhoud van natuurmonumenten, schrijver 
van verscheidene wetensch. publicaties, o.a. over 
de barnsteenflora, de barnsteenleverende boomen 
der Oostzee, de verbreiding van Taxus baceâta L. 

Gonysa, - zie Conyza. 
Conjfza L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan

tennaam konuza, welks beteekenis niet vast staat. 
conyzoides, - van Conyza, plantengesl. (Composï-

tae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Conyza-achtig. 

Coókia SONN., - genoemd naar James Cook (1728, 
Marton, Yorkshire, Engeland; 1779, Hawaii), ont
dekkingsreiziger, beroemd door zijn drie scheeps-
tochten om de aarde (1768-71; 1772-75; 1776-79). 
Op zijn eersten tocht werd hij vergezeld door de 
botanici Banks (zie Banksêa) en Solander (zie So-
landra), op den tweeden door J . R. Forster en 
J. G. A. Forster (zie forstëri). 14 Februari 1779 
werd hij op Hawaii door inboorlingen vermoord. 

cookiam*5,a,ufM, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar James Cook (zie Cookïa). 

coókii, - 2e nv. van Cookïus, Latinizeering van Cook: 
van Cook, genoemd naar Cook. - Araucaria - R. 
Br. is genoemd naar James Cook (zie Cookïa). 

coopéri , - 2e nv. van Coopêrus, Latinizeering van 
Cooper: van Cooper, gevonden door Cooper, ge
noemd naar Cooper: 
1. (Asparagus - Baker), - genoemd naar Th. Coo
per (1815, Dulwich, Londen; 1913, Kew), tuin
bouwkundige, die van 1859-62 voor rekening der 
kweekersfirma W. W. Saunders te Reigate Z.-Afri-
ka bereisde en vele planten vandaar naar Europa 
overbracht. 
2. (Eria - Summerhayes), - genoemd naar E. W. 
Cooper (1871, Titchfield tusschen Southampton en 

Portsmouth; χ ),.die in 1893 in dienst trad bij den 
bot. tuin te Kew en in 1894 bij de kweekersfirma 
Sander & Sons te St. Albans bij Londen. Hij schreef 
een aantal tuinbouwkundige publicaties en arti
kelen. 

Goopéria HERB., - genoemd naar D. Cooper (? 1817, 
?; 1842, Leeds), botanicus-zoöloog, van 1839-41 
zool. assistent aan het British Museum, schrijver 
o.a. eener flora van Londen. 

copallinus.a.um, - van Mexic. kopallis, copal, een gele, 
voor vernisbereiding gebezigde, van eenige Legu-
minösae (o.a. Hymenaea courbäril L.) afkomstige 
harssoort. Rhus - L. ontving dien soortnaam, om
dat Linnaeus (zie Linnaea), ten onrechte echter, 
meende, dat deze plant copal leverde. 

copelandi , - 2e nv. van Copelandus, Latinizeering 
van Copeland: van Copeland, gevonden door Cope-
land, genoemd naar Copeland.-Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Edwin Bingham Copeland 
(1873, Monroe, Wisconsin, U.S.A.; X), van 1897-
1903 college-professor in de Vereenigde Staten, van 
1903-17 hoogleeraar aan het College of Agriculture 
aan de universiteit van Manila, thans lector aan de 
universiteit van Californie, schrijver van vele pu
blicaties over Philipp, varens. 

copelandiânu5,a,«m, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar E. B. Copeland (zie copelandi). 

copeländi i , - 2e nv. van Copelandîus, Latinizeering 
van Copeland: van Copeland, gevonden door Cope
land, genoemd naar Copeland. - Aspidïum - Chris-
tensen en Scutellaria - Merr. zijn genoemd naar 
E. B. Copeland (zie copelandi). 

Gopernicia MART., - genoemd naar N. Kopernik 
(1473, Thorn; 1543, Frauenburg, O.-Pruisen), die 
de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam lati-
nizeerde tot Copernicus, sterrenkundige, opsteller 
van het naar hem genoemde stelsel (,dat de zon 
in het midden van ons planetenstelsel plaatste, ter
wijl de planeten cirkels om de zon beschreven), 
daardoor grondlegger der moderne sterrenkunde. 

copiösus,a,um, - van Lat. copia, overvloed, menigte: 
overvloedig. 

C o p r ó s m a FORST., - van Gr. kopros, drek, faecaliën; 
osmê, geur. - De eerstbeschreven soort riekt naar 
faecaliën, de Jav. doet dat niet. 

coprosmoidea , - zie coprosmoidëus. 
coprosmoides , - van Coprósma, plantengesl. (Ru-

biacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Coprosma-achtig. 

coprosmoideMs,а,шп, - van Coprósma, plantengesl. 
(Rubiacëae); idêus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Coprosma-achtig. 

cópticws,a,«m, - van Gr. Koptos, stad in Opper-
Egypte: Koptisch, Egyptisch. 

Copt is SAL., - van Gr. koptein, houwen, stukslaan. -
De naam zinspeelt op de in slippen verdeelde bla
deren. 

Coptophyl lum KORTH., - van Gr. kopte, koek; phul-
lon, blad. - De bloemen zijn opeengedrongen tot 
een hoofdje, dat in vorm op een koek gelijkt; elke 
bloem staat in den oksel van een vrij groot, blad
achtig schutblad. 

Goptosapél ta KORTH., - van Gr. koptein, stukslaan; 
peltê, schild. - De zaden zijn min of meer schild -
vormig aan de zaadlijsten gehecht; elk zaad bezit 
een vliezigen, in slippen gedeelden vleugel, 

Goptospél ta к. SCHUM., - zie Coptosapelta. 
coracana , - Latinizeering van den Ceylonschen plan

tennaam kurakan. 
cor àcinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. korakïnos 

[van korax (koräkos), raaf], raaf zwart. 
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coraeénsts,ts,e, - van Nieuwlat. Coraea, Korea, 
schiereiland aan de O.kust van Azië, op ±40-35° 
N.B.: afkomstig van Korea of daar het eerst ge
vonden, Koreaansch. 

c o r a i l . . ., - zie coralli . . . 
cora l là r ia , - van Lat. corallum, koraal: plant met 

koraalroode zaden. 
coràl l ia , - zie corallïus. 
corâllinus.a.MW, - van Lat. corallum, bloedkoraal: 

koraalrood. 
Cora l l ior rh iza R.BR., - van Gr. korallïon, (bloed)-

koraal; rhiza, wortel. Het wortelstelsel doet aan 
een stuk koraal denken. 

co ra l l ium (znw.), - (Lat.) bloedkoraal. 
corâllitts.a.um, - van Lat. corallium of corallum, 

bloedkoraal: koraalrood. 
fCoral lodéndron O.K., - van Gr. korallïon, koraal; 
t cora l lodéndron , - dendron, boom: koraal

boom; boom met koraalroode bloemen. 
cora l lodéndron or ienta le , - (Nieuwlat.) corallo-

dendron (zie aldaar), koraalboom; Lat. orientälis 
(zie aldaar), oostersch: oostersche koraalboom. 

corallodésmts.is.e, - van Gr. korallïon, koraal; 
desmê, bundel: met tot bundels vereenigde, koraal
roode organen, bloeiwijzen bv. 

Goral lorhiza CHÂTELAIN, - zie Coralliorrhiza. 
coral lorhiza , - zie corallorrhizus. 
corallorhizos.os.on, - zie corallorrhizos. 

fCorallorhizws,a,wm, - zie corallorrhizus. 
Icora l lor rh iza , -
f corallorrhizos,os,on, - van Gr. korallïon, bloedkoraal 
Icorallorrhizus.a.ttm, - rhiza, wortel: 

1. met koraalroode wortels. 
2. met wortels, welke op k(o)ralen gelijkende aan
zwellingen vertoonen. 

Gorbu lä r ia SAL., - van Lat. corbüla (verkleinw. van 
corbis, mand), mandje: plant, welke een mandje 
(de groote bijkroon) draagt. 

corchorifólhis.a.Mm, - van Corchörus, plantengesl. 
(Tiliacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
van een Corchörus. 

Górchorus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
naam korchöros, waarmede een inferieure groente 
werd aangeduid. - Ook Corchörus olitorius L. le
vert een minderwaardige groente. 

corcovadénets,ts,e, - afkomstig van de omgeving 
der golf van Corcovado (W.kust van Z.-Amerika; 
±43° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

C ó r c u l u m STUNTz, - verkleinw. van Lat. cor, hart: 
hartje. De naam zinspeelt op den vorm van het 
bloemdek. 

co rdâ ta , - zie cordötus. 
cordatifólius,a,um, - van Lat. cordätus, hartvormig; 

folïum, blad: met hartvormige bladeren. 
cordatostipuläceus,a,um, - van Lat. cordätus, hart

vormig; stipula, steunblad: met hartvormige steun-
bladen. 

cordätus,а,мт, - van Lat. cor (cordis), hart: hart
vormig. 

Górdia L., -genoemd naar V. Cordus (1515, Simmts-
hausen in Oberhessen; 1544, Rome), schrijver van 
enkele bot. publicaties. 

rcórdifer, cordifera, cord i fe rum, - van Lat. cor 
\cordiferws,a,um, - (cordis), hart; ferre, dra

gen: een hart(vormig orgaan) dragend. 
cordifóÜMs,a,uw, - v a n L a t . cor (cordis), hart; folïum, 

blad: met hartvormige bladeren of blaadjes. 
cordifórmis.ts.e, - van Lat. cor (cordis), hart; forma, 

vorm: hartvormig. 
/ có rd ige r , cord igera , co rd ige rum, - van Lat. cor 
\cordigerus,a,u»w, - (cordis), hart; gërëre, dra

gen: een hart (vormig orgaan) dragend. 

cordiglót te , - zie cordiglóttis. 
Cordiglót t i s j . j . s . , - van Lat. cor (cordis), hart; Gr. 

glôtta, tong. Orchidacëa met hartvormige (bij een 
tong vergeleken) lip. 

cordiglóttis,ts,e, - van Lat. cor (cordis), hart; Gr. 
glôtta, tong: met hartvormige tong of (bij orchi
deeën) lip. 

cordipétalus,a.wm, - van Lat. cor (cordis), hart; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met hartvormige 
kroonbladen. 

cordofänus,a,um, - afkomstig van Kordofan (land
schap in Nubië; 30-32° O.L.; 12-16° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

Cordula RAFIN., - Lat. transcr. van Gr. kordülê, 
knots. - De naam schijnt te zinspelen op den vorm 
der stempelzuil. 

cordulâtus,a,Mw, - bedoeld als verkleinw. van Lat. 
cordätus, hartvormig: ondiep hartvormig. 

Cordula BL., - van Gr. kordülê, knots. Orchidacëa 
met knotsvormige stempelzuil. 

rcordyläntha , - zie cordylanthus. 
I c o r d y l ä n t h u m , -
Cordy lan thus BL., - van Gr. kordülê, knots; anthos, 

bloem. Plant met knotsvormige bloemen (kelk-
buis). 

cordylanthus,a.um, - van Gr. kordülê, knots; an
thos, bloem: met knotsvormige bloemen. 

Cordylestyi is FALC, - zie Cordylostylis. 
Cordyline сомм., - van Gr. kordülê, knots. - De 

naam zinspeelt op den vorm der bloemknoppen. 
cordyl inoides , - van Cordyline, plantengesl. (Lilia-

cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cordylïne-achtig. 

Gordylobläste HENSCH. et MOR., - van Gr. kordülê, 
knots; blastê, kiem, spruit, hier bedoeld als verta
ling van bloemknop. Plant met knotsvormige 
bloemknoppen. 

Cordylostyl is FALC, - van Gr. kordülê, knots; stülis 
(verkleinw. van stülos, zuil), zuiltje. - Orchidacëa 
met knotsvormige stempelzuil. 

coredrosór«s,a,tt»t, - foutief voor corethrosörus. Zie 
aldaar. 

Goreópsis L., - van Gr. koris, wandluis, weegluis, 
bedwants; opsis, voorkomen, uiterlijk. De naam 
zinspeelt op den vorm der dopvruchten. 

corethrosórws,α,um, - van Gr. korêthron, bezem; sa
ros, hoopje: met op een bezem gelijkende sporen-
hoopjes of sori. 

co re th rós t achys , - van Gr. korêthron, bezem; stä-
chus, aar: met bezemvormig bijeengeplaatste aren. 

coriàceus,α,um, - van Lat. corïum, leder, leer: leder-
achtig, leerachtig. 

co r i ändr i , - 2e nv. van Coriandrum, plantengesl. 
(Umbellifërae), koriander: van (de gedaante van) 
koriander, op koriander gelijkend, koriander-ach-
tig-

coriandrifólius,a,um, - van Coriandrum, planten
gesl. (Umbellifërae), koriander; Lat. folïum, blad: 
met bladeren als die van koriander. 

C o r i a n d r u m L., - oude Lat. plantennaam, afgeleid 
van den Gr. naam voor dezelfde plant, koriannon. 
- Het woord staat in verband met Gr. koris, wand
luis, weegluis, bedwants, en zinspeelt op den geur 
der plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk 
(1563), p. 237: „Coriander es een seer stinckende 
,,ende ghelijck die wantluysen rieckende cruyt." 

Cor iä r i a L., - van Lat. corïum, leder. - De bladeren 
en jonge twijgen van Coriarïa myrtifolîa L. worden 
als looimiddel gebezigd. 

coriâritts.a.um, - van Lat. corïum, leder: bij de leder
bereiding (als looimiddel) gebezigd. 

coridifoliMs,a,mw, - van Coris (Corïdis), planten-
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gesl. (Primulacëae); Lat. folïum, blad: met blade
ren als die van een Coris. 

Coridochloa NÉES, - van Gr. kôris (kôrîdos), een 
klein, kreeftachtig dier; chlöa, gras. - Gt is langs 
den rand bezet met lange wimpers, welke, met veel 
fantasie, aan de pooten van een kreeft zouden kun
nen doen denken. 

rcórifer, corifera, corlferum, - van Lat. cora, oog-
tcoriferM5,a,«w, - appel; ferre, dragen: iets dra

gend, dat bij een oogappel zou kunnen worden 
vergeleken. 

corilfóÜMS.e.um, - van Lat. corïum, leder; folïum, 
blad: met leerachtige bladeren. 

fCorindum ADANS., - van Lat. cor, hart; indus, In-
I c o r i n d u m , - „ disch: Indisch hart. - Oost- en 

Westind. plant, welker zwarte zaden een hartvor
mige, witte vlek vertoonen. 

corióphor«s,a,«m, - van Gr. korts (kortos), wants, 
wandluis, weegluis, bedwants; pherein, dragen: 
(als het ware) wantsen dragend, naar wantsen 
stinkend. 

fCorls L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten-
Icoris , - naam korts, waarmede een Hyperïcum-

soort werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft 
den naam willekeurig overgedragen op het hem 
tegenwoordig voerende gesl. van Primulacëae. 

C o r i s p é r m u m L., - van.Gr. korts (kortos), wants; 
sperma, zaad. - De naam zinspeelt op den vorm der 
als zaden beschouwde vruchten. 

Gormiis SPACH, — Latinizeering van Fr. corme, volks
naam eener lijsterbes-soort (Sorbus domestïca L.), 
welker zure vruchten gebezigd worden voor de be
reiding van jam en alkoholische dranken. 

Cornâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Cornus geldt. 

cómeus,a,um, - van Lat. cornu, hoorn: van hoorn, 
hoornen, hoornachtig, met hoornachtig (hard) 
hout. 

corniculätM5,a,Mm, - van Lat. corniculum (verkle inw. 
van cornu, hoorn), hoorntje: hoorntjes of iets daar
op gelijkende dragend, gehoornd. 

cornifóliws,a,wm, - van Cornus, plantengesl. (Cor-
nacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Cornus. 

rcórniger , cornigera , co rn ige rum, - van Lat. cor-
\corniger«5,a,Mw, — nu, hoorn, horen; gërëre, 

dragen: hoornen of iets daarop gelijkends (hoorn-
vormige doornen bv.) dragend, gehoornd. 

cornu cervi , - (Lat.) cornu, hoorn; cervi (2e nv. van 
cervus, hert), van een hert: hertshoorn, hertenge
wei. - Bij Phalaenopsis BI. et Rchb. zinspeelt 
de soortnaam op de vertakte as der bloeiwijze van 
het eerstbeschreven exemplaar. 

j co rnucóp iae , - van Lat. cornu, hoorn; copïae (2e nv. 
I co rnu cópiae, - van copia, overvloed), des 

overvloeds: hoorn des overvloeds; hoorn gevuld 
met vruchten en bloemen (in de Oudheid embleem 
van Cerês, de godin van den landbouw). 

Cornus L., - oude Lat. naam van den kornoelje (Cor
nus mas L.). - De naam is afgeleid van Lat. 
cornu, hoorn, en zinspeelt op het harde hout. 

cornu ta , - zie cornütus. 
cornut i , - 2e nv. van Cornütus, Latinizeering van 

Cornut: van Cornut, genoemd naar Cornut. — Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar J. Ph. Cor
nut (1606, Parijs; 1651, Parijs), medicus, schrijver 
van een werk over Canad. en andere planten, welke 
hij had leeren kennen in den onder leiding van Ro
bin (zie Robinïa) staanden, bot. tuin te Parijs. 

Cornu t ia L., - genoemd naar J. Ph. Cornut (zie cor
nuti). 

Corrigiola 

cornutws,a,wm, - van Lat. cornu, hoorn: gehoornd. 
Corókia A. CUNN., - Latinizeering van korokio (-ta-

ranga), Nieuwzeel. volksnaam van C. buddleioïdes 
A. Cunn. 

coróllifer, corollifera, corolliferum, - van Lat. co-
coTolliferus,a,um, - rolla, bloemkroon; ferre, 

dragen: een goed ontwikkelde bloemkroon dra
gend. 

согоШпи5,а,«ж, - van Lat. corolla, bloemkroon: op 
een bloemkroon gelijkend, bloemkroonachtig, met 
opvallende bloemkroon. 

coromandeliânu5,a,ttm, - afkomstig van de kust van 
coromandélicus,a,um, - Coromandel (O.kust 
coromandelinMs,a,um, - van Voor-Indië tus-

schen 10 en 16° N.B.) of daar het eerst gevonden. 
corona a r i âdnes , - Lat. corona, krans; 2e nv. van 

Gr. Ariadnê, Ariadna: krans van Ariadna. - Be
doeld wordt de bruidskrans van Ariadna (zie al
daar), dien zij bij haar huwelijk met Dionysus van 
de· goden ontving en welke na haar dood als ster
renbeeld aan den hemel werd opgenomen. - De 
naam zinspeelt op de groote, stervormige bloemen 
van Hoya corona ariadnes BI. 

co ronans , - van Lat. corönäre (van corona, kroon, 
krans), bekronen, kronen, bekransen: een kroon 
of een krans vormend. 

j-Coronâria L., - van Lat. corona, krans. De bloem-
t c o r o n a r i a (znw.), - kroon draagt op de grens 

van nagel en plaat der kroonbladen een krans 
van schubjes. 

coronârÎMS,a,um, - van Lat. corona, krans, kroon: 
kransvormig, kroonvormig, een of meer kransen 
dragend, voor de vervaardiging van kransen of 
kronen geschikt. 

corona silvae, - van Lat. corona, kroon, krans; sil-
vae, 2e nv. enk. van silva, woud: kroon des wouds, 
sieraad van het woud. 

corona sylvae, - zie corona silvae. 
cor on&tus,a,um, — van Lat. corönäre (van corona, 

kroon), kronen, bekronen, bekransen: gekroond, 
bekranst. 

rcorónifer, coronifera, coroni ferum, - van Lat. co-
\coroniferK5,a,um, - röna, krans, kroon; ferre, 

dragen: een of meer kransen of kronen dragend. 
Coronil la L., - van Lat. corona, kroon, krans. De 

naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze. 
coronillifóliws,a,wm, - van Coronilla, plantengesl. 

(Leguminösae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Coronilla. 

coronil loides, - van Coronilla, plantengesl. (Legu
minösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Coronilla-achtig. 

coronopifóliu5,a,um, - van Coronöpus, plantengesl. 
(Crucifërae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die 
van een Coronöpus. 

r Coronöpus GAERTN., - Latinizeering van den ouden 
Icorónopus , - Gr. plantennaam kor&nöpous 

(van Gr. koróné, kraai; pous, voet, poot), kraaie-
voet. - De naam zinspeelt op den bladvorm. 

Córrea ANDR., - genoemd naar / . Fr. Correa da Ser
ra (1751, Serpa, Z.-Portugal; 1823, Caldas, ? in 
Portugal1) , Portug. gezant te Washington, onder
zoeker der flora van Amerika, schrijver van bot. 
publicaties. 

correoides , - van Corrëa, plantengesl. (Rutacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Corrëa-achtig. 

Corr igiola L., - vr. verkleinw. van Lat. corrigïum, 

1) Het woord caldas beteekent geneeskrachtige, warme bronnen. 
In Spanje en Portugal zijn talrijke plaatsen van dien naam. 
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(schoen)riem: riempje. De naam zinspeelt op de 
dunne, slappe stengels. 

c o r r u g a t a , - zie corrugätus. 
corrugatilobus,a,um, - van Lat. corrugätus, gerim

peld; löbus, lob: met gerimpelde lobben. 
corrugatus,a,urn, - van Lat. corrugâre (van com, hier 

geassimileerd tot cor, versterkend voorv.; rugäre, 
rimpelen), (duidelijk) rimpelen: (duidelijk) ge
rimpeld. 

Córs ia BKcc, - in 1877 genoemd naar den Ital. mar
kies В ar do Corsi Salviati, bezitter van een groot 
kasteel en van een tuin bij Florence, waar hij tro
pische planten en exotische orchideeën kweekte. 
Omstreeks 1896-1900 was hij nog in leven. 

Corsica, — zie corsïcus. 
f cor sicànus,a,um, - afkomstig van Corsica of daar 
icórsicws.a.um, - het eerst gevonden, Corsi-

caansch. 
Cor tadé r i a STAPF, - Latinizeering van cortadéra, in 

Argentinië gebruikelijke volksnaam der plant. 
corticicola (znw.), - van Lat. cortex (cortïcis), schors; 

cölëre, wonen, bewonen: schorsbewonende, d.w.z. 
op de schors van boomen groeiende plant. 

corticicolMs.a.ttwj, - v a n Lat. cortex (cortïcis), schors; 
« cölëre, wonen, bewonen: schorsbewonend, op de 

schors van boomen groeiend. 
corticol«s,a,«w, — foutief voor corticicölus. 
corticósMs,a,wn, - van Lat. cortex (cortïcis), schors, 

schil: met dikke schors, met dikke schil, bij uit
breiding: met dikken zaadrok. 

cortinâtus,a,w'm, - van Lat. cortïna, ketel: van een 
ketelvormig orgaan (een ketelvormige lip bv.) 
voorzien. 

Cor tusa L., - genoemd naar J. A. Cortuso (1513, Pa
dua; 1603, Padua), hoogleeraar in de plantkunde 
en directeur van den bot. tuin te Padua, schrijver 
van een plaatwerk over de planten van dien tuin. 

coruscMs.a.MW, - (Lat.) wiegelend, flikkerend. 
corvina, - zie corvïnus. 
corvini , - 2e nv. van Corvïnus: van Corvinus, ge

vonden door Corvinus, genoemd naar Corvinus. -
Calepina - Desv. is genoemd naar G. L. Corvïnus, 
schrijver eener in 1715 verschenen bot. publicatie. 

corvinus,a,um, — van Lat. corvus, raaf: op eenigerlei 
wijze tot een raaf in betrekking staand, raafzwart. 

córvipes , - van Lat. corvus, raaf; pes, voet, poot: 
ravevoet. 

Córybas SAL., - Lat. transcr. van Gr. korübas, cory-
bant, d.i. priester der Phrygische natuurgodin 
Kubëlê (Cybële). - Deze priesters voerden onder 
wilde muziek wapendansen uit ter eere der godin. 
- De naam zinspeelt op de helmvormige bloemen. 

corycódes , - Lat. transcr. van Gr. kôrukôdês (van 
kôrukos, lederen broodzak), zakvormig. 

Corydàl is VENT., - van Gr. korudälos of korudallis, 
kuifleeuwerik, een gekuifde vogel met langge-
spoorde achterteenen. - De naam zinspeelt op den 
vorm der bloemen, welke eenigszins op een zitten-
den vogel („vogeltje op de kruk") gelijken en een 
lange spoor bezitten. 

corylifólitts.a.Mm, - van Corflus, plantengesl. (Be-
tulacëae), hazelaar; Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een hazelaar. 

corylinus,a,um, - van Lat. corflus, hazelaar: hazel
nootbruin. 

coryl is tnchya, - zie corylistachfus. 
rcoryli8tâchyos,os,on, - v a n Corßus, plantengesl. (Be-
lcorylistâchyMs,a,Mm, - tulacëae), hazelaar; 

Gr. stachus, aar: met aren, welke op hazelaarkatjes 
gelijken. 

Corylópsis SIEB, et z u c c , - van Corflus, planten

gesl. (Betulacëae), hazelaar; Gr. opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op een hazelaar (in bladvorm) gelijkend 
gesl. 

Córy lusL . , - oude Lat. plantennaam (=Gr . korulos), 
hazelaar. Ten onrechte wordt het woord wel be
schouwd als te zijn afgeleid van Gr. korus (korü-
thos), helm, stormkap, met zinspeling op het helm
vormige napje, dat den voet der vrucht omgeeft. 

rcorymbifer , corymbifera , co rymbi fe rum, - van 
lcorymbiferus,o,ttm, - Lat. corymbus, (als bot. 

term) tuil; ferre, dragen: tuilen dragend. 
corymbiflórws.a.Mm, - van Lat. corymbus, (als bot. 

term) tuil; flos (flöris), bloem: met tot tuilen ver-
eenigde bloemen, met tuilvormige bloeiwijzen. 

corymbio ides , - van Corymbis, plantengesl. (Orchi-
dacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Corymbis-achtig. 

Co rymbi s THOU., - van Lat. corymbus (Gr. korum-
bos), (als bot. term) tuil. - Orchidacëa met tuil
vormige bloeiwijzen. 

Corymbórch i s тнои., - van Lat. corymbus (Gr. ko-
rumbos), (als bot. term) tuil; Orchis, gesl., dat als 
type geldt van de f am. der Orchidacëae: Orchi
dacëa met tuilvormige bloeiwijzen. 

corymbóSMS.o.Mw, - van Lat. corymbus, (als bot. 
term) tuil: tot tuilen vereenigd, tuilen dragend. 

Co rynand ra SCHRAD., - van Gr. korunê, knots; anêr 
(andros), man: plant met knotsvormige mann, or
ganen (meeldraden). 

fcorynéphora, - zie corynephörus. 
Xcorynéphorum, -

Corynephörus P.B., - van Gr. korunê, knots; phe-
rein, dragen: knotsdragende plant. - De naam zin
speelt op den vorm der kaf naald. 

corynéphorus,a,«w, - van Gr. korunê, knots; phe-
rein, dragen: een of meer knotsvormige organen 
dragend. 

corynócalyx, - van Gr. korunê, knots; kälux, kelk: 
met knotsvormigen kelk. 

Corynocarpâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Corynocarpus geldt. 

Corynocârpus FORST., - van Gr. korunê, knots; har
pos, vrucht: boom met knotsvormige vruchten. 

corynóphorus.o.Mw, - van Gr. korunê, knots; phe-
rein, dragen: een of meer knotsvormige organen 
dragend. 

Córypha L., - van Gr. koruphê, top. De naam zin
speelt op de reusachtige, eindelingsche bloeiwijze. 

coryphàéu5,a,uw, - Lat. transcr. van Gr. koruphaios 
(van koruphê, top), aan den top staand, bovenaan 
staand, de beste. 

coryphanthws.a.uw, - 1. van Corfpha, plantengesl. 
(Palmae); Gr. anthos, bloem: in bloeiwijze op een 
Corypha gelijkend. 
2. van Gr. koruphê, top; anthos, bloem: met aan 
den top der plant geplaatste (eindelingsche) bloei
wijzen. 

Corysan thé ra WALL., - van Gr. korus, helm; an-
thêra, (als bot. term) helmknop. De naam zinspeelt 
op den vorm der opengesprongen helmknoppen, 

Corysân thes R.BR., - van Gr. korus, helm; anthos, 
bloem: plant met gehelmde bloemen. Het achter
ste kelkblad is helmvormig. 

Cosc in ium COLEBR., - L a t . transcr. van Gr. kos-
kinïon (verkleinw. van koskïnon, zeef), zeef je. De 
naam slaat op de zeefachtig doorboorde zaadlob
ben. 

Cósmea WILLD., - van Gr. kosmein, versieren: plant 
met sierlijke bloemen. 

C o s m i d i u m NUTT. , - van Cosmos, plantengesl. (Com-
posïtae); Gr. eidos, gedaante: plant van de ge-
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daante van een Cosmos; op een Cosmos gelijkende 
plant. 

cosmophylltts.a.um, - van Gr. kosmos, sieraad; phul-
lon, blad: met tot sieraad strekkende bladeren; met 
fraaie bladeren. 

Cosmos CAV., — Lat. transcr. van Gr. kosmos, sie
raad. 

C o s m o s t i g m a WIGHT, - van Gr. kosmos, sieraad; 
stigma, (als bot. term) stempel. De bloem bezit 
een grooten stempel. 

costàlis.is.e, - van Lat. costa, ribbe, nerf, midden
nerf: op of nabij de middennerf geplaatst; met op
vallende middennerf. 

costatus.a.um, - van Lat. costa, ribbe, nerf, midden-
nerf: (duidelijk) geribd; (opvallend) generfd; met 
krachtige middennerf. 

Gos téra j . j . s . , - genoemd naar J. C. Costêrus (1849, 
Sneek; x ) , van 1874-1914 eerst leeraar'en later 
directeur eener Hoogere Burgerschool met 5-jari-
gen cursus te Amsterdam, thans gepensionneerd 
en te Hilversum woonachtig, schrijver van vele 
bot. publicaties, vooral op teratol. gebied en over 
den bouw der Cannabloem, stichter van een bot. 
tuin (Dr. Jan-Costérus-tuin) van Ned. planten te 
Hilversum, leermeester van J. J. Smith (zie 
smithiânus 3), den auteur van het gesl. In 1892 
maakte hij een studiereis naar Ned. Indië. 

costeriânus.a.Mm (Oberonïa - J.J.S.), - genoemd 
naar J. C. Costêrus (zie Costëra). 

rcóst iger , cos t igera , cos t ige rum, - van Lat. costa, 
\costi£erus,a,um, - ribbe; gërëre, dragen: een 

of meer ribben dragend, geribd. 
Cos tu lâr ia CLARKE, - van Lat. costula (verkleinw. 

van costa, ribbe), korte of dunne ribbe. - De naam 
zinspeelt op de geribde vruchten. 

costulätu5,a,um, - van Lat. costula (verkleinw. van 
costa, ribbe, nerf), ribbe, nerf, zijnerf: met duide
lijke ribben, nerven of zijnerven. 

Gostus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. naam 
kostos, waarmede een aromatische, geneeskrachtige 
plant werd aangeduid. — Ook Costus is een aroma
tische plant. 

cota , - Ital. volksnaam van Anthëmis - L. 
cotinifólius,a,um, - van Cotïnus, plantengesl. (Ana-

cardiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Cotïnus ( = Rhus cotïnus L.). 

cot inoides , - van Cotïnus, plantengesl. (Anacar-
diacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op een Cotïnus ( = Rhus cotïnus L.) ge
lijkend, Cotïnus-achtig. 

Cót inus ADANS., - oude Lat. plantennaam. 
rCotoneas ter MEDIK., - van cotonëa, oude naam 
Icotoneàs ter , - voor den kweeperenboom (te

genwoordig Cydonïa maliformisMUI.) ; aster, uitgang 
met kleineerende beteekenis: onechte kweepeer, 
aan de kweepeer verwante plant. — Als soortnaam 
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Cotoneaster 
uittedrukken. - Zie voorts alsinastrum. 

rCótula L., - Lat. transcr. van Gr. kotulê, beker, 
Icó tu la , — drinknap. - De naam zinspeelt op 

. den vorm van het omwindsel. 
Coty lan théra BL., - van Gr. kotulê, beker, drinknap; 

anthêra, (als bot. term) helmknop. - De helm
knoppen springen aan den top met één porie 
open; na het openspringen doen zij aan een beker 
denken. 

/Coty lédon L., - Lat. transcr. van Gr. kotulêdôn, 
t co ty lédon, - schaal, navel. - De naam zin

speelt op den bladvorm sommiger soorten (, die 
vroeger ook wel Umbilicus Veneris, d.i. Venus
navel heetten). - Als soortnaam gebezigd om over

eenkomst in groeiwijze met het gesl. Cotyledon uit
tedrukken. 

Cotyle lóbium PIERRE, - van Gr. kotulê, beker, 
drinknap; lobos, vrucht . -De vrucht rust op denap-
vormige kelkbuis. 

Gotyléphora MEISSN., - van Gr. kotulê, beker, drink
nap; pherein, dragen. - De naam zinspeelt op de 
tijdens den bloei napvormige kelkbuis. 

coulombiér i , - 2e nv. van Coulombiêrus, Latinizee
ring van Coulombier: van Coulombier, genoemd 
naar Coulombier. - Staphylêa - Ed. André werd 
in 1887 genoemd naar Coulombier (père), kweeker 
te Vitry-sur-Seine (Z. van Parijs), die de plant, 
welke hij sedert 1872 in cultuur had, aan de redac
tie van de Revue Horticole gezonden had. 

coul tér i , - 2e nv. van Coultêrus, Latinizeering van 
Coulter: van Coulter, gevonden door Coulter, ge
noemd naar Coulter. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Th. Coulter (1793, Dundalk, a/d O.-
kust van Ierland, ±54° N.B.; 1843, Dublin), me
dicus, die van 1831-33 Centraal-Mexico bereisde 
en daar en in Californie planten verzamelde, con
servator van het herbarium van Trinity-college te 
Dublin, schrijver van een publicatie over Dipsacëae. 

Goultér ia н.в.к., - genoemd naar Th. Coulter (zie 
coultéri). 

c o u m (znw.) (Cyclamen - Mill.), - de eenige toe
lichting, welke de auteur der soort, Miller [Gar
deners' Dictionary, 8e druk (1768), No. 6], bij den 
naam geeft is: ,,Coum herbariorum", d.i. dein plan
ten verzamelingen Coum genoemde plant. - Of de 
naam oorspronkelijk aan het Lat. ontleend is, en 
afgeleid van Cos, het tegenwoordige eiland Kos 
bij de Z.W.punt van Klein-Azië (ruim 27° O.L.; 
bijna 37° N.B.) en beteekenen moet van het eiland 
Kos afkomstige plant, durf ik niet zeggen. Cycla
men - Mill, is een Zuideurop. plant. 

cou rba r i l , - waarschijnlijk een Westind. planten
naam. 

Gouroupi ta AUBL., - afkorting van den Guiaan-
schen plantennaam couroupitoutoumou. 

courtallénsïs,is,e, -afkomstig van Courtallum (plaats 
in het Z. van Voor-Indië; ± 77%° O.L. ; bijna 9° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Cour tó is ia NÉES, - genoemd naar R. J. Courtois 
(1806, Verviers; 1835, Luik), medicus-botanicus, 
hoogleeraar te Luik, schrijver van eenige bot. en 
andere publicaties. 

Gouthóvia A.GRAY, - genoemd naar J. P. Couthouy 
(1808, Boston; 1864, gesneuveld op zee voor de 
kust van Louisiana), concholoog der door Wilkes 
(zie wilkesiänus) geleide United States Exploring 
Expedition (1838-42), welke zich over een groot 
deel van het zuidelijk halfrond uitstrekte en welker 
bot. resultaten, wat de Phanerogamen betreft, be
werkt werden door Asa Gray (zie Gr ay a), den 
auteur van het gesl. - Couthouy had bij al de door 
hem verzamelde specimina, waarvan hij anato
mische teekeningen had vervaardigd, metalen eti
ketten gevoegd. Toen de verzameling in de Patent 
Office te Washington aankwam, bemerkte een 
snuggere bol, dat de etiketten een witten aanslag 
vertoonden, waarom hij ze, zonder eenigen voor
zorgsmaatregel tegen verwarring, uit de flesschen 
nam en reinigde. Toen Couthouy kwam om zijn 
materiaal te bewerken_en zag, hoe de verzameling 
door het wegnemen en schoonmaken der etiketten 
vrij wel waardeloos geworden was, wilde hij er 
niets meer mede te doen hebben en liet de bewer
king aan een ander over, die op goed geluk bij het 
materiaal opgaven der vindplaatsen voegde, welke 
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dus volkomen onbetrouwbaar zijn. - Het geval 
doet denken aan hetgeen Rolander (zie Rolandra) 
overkomen is. - Couthouy is de auteur van eenige 
publicaties over weekdieren. 

Covellia GASP., - genoemd naar M. H. Cowell (van 
Faversham, Kent, Engeland), schrijver van een 
bot. gids voor Oost-Kent (1839). 

Covi lhamia KORTH., - genoemd naar Pedro de Co-
vilham, aan wien, tezamen met Alfonso de Payva, 
door koning Johan I I van Portugal een zending 
naar het Oosten werd opgedragen, met de bedoe
ling den specerijhandel over Portugal te leiden en 
betrekkingen aanteknoopen met Joannes Presbyter 
(Priester Johannes1) . In 1487 begaven de beide 
afgezanten zich op weg en bereikten over Barcelona 
Napels, Rhodos, Alexandrie en Kairo Aden, waar 
hun wegen zich scheidden; Payva trok Afrika in; 
Covilham voer naar Voor-Indië en vandaar via 
Sofala (O.kust van Afrika; ± 20° Z.B.) terug naar 
Egypte, waar hij den dood van zijn medeafgezant 
vernam. Nu begaf hij zich over Mekka en Medina 
naar Abyssinië, waar de koning hem goed ontving 
en hem ambten en waardigheden schonk, doch hem 
niet toestond het land te verlaten. Daar werd hij 
in 1520 aangetroffen door een Portug. gezant
schap, waaraan hij zijn lotgevallen verhaalde en 
met zijn kennis van taal en volk groote diensten 
bewees. Na het vertrek van het gezantschap bleef 
hij in Abyssinië tot aan zijn dood; zijn sterfjaar is 
niet met zekerheid bekend; het wordt omstreeks 
1525 gesteld. 

Coyx, - foutief voor Coïx. 
c rab ro , - (Lat.) hoornaar (een soort groote wesp, 

Vespa crabro L.). Als soortnaam gebezigd voor een 
Dendrobïum, waarvan het mentum aan een wesp 
doet denken. 

rCracca L., - oude Lat. naam eener in graanvelden 
Icracca, - groeiende Leguminose, waarschijn

lijk een Vicïa-soort (Er bestaat een Vicïa cracca, 
de vogelwikke). Het door Linnaeus (zie Linnaea) 
Cracca genoemde gesl. heeft met de cracca der 
Ouden alleen het Leguminoos-zijn gemeen. 

Craepal ia SCHRANK, - van Gr. kraipalê, bedwelming, 
haarpijn, katterigheid: bedwelmend gras. 

C r a m b e L., - Lat. transcr. van Gr. krambê, kool. 
c r ambo ides , - van Cratnbê, plantengesl. (Crucifë-

rae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Crambë-achtig. 

Grànichls sw., - van Gr. kranos, helm, en mogelijk 
van het achterv. ïchos, dat een verkleinende be-
teekenis heeft. De lip is sterk gewelfd. 

Cran ió tome RCHB., - van Gr. kranion, schedel; tömê, 
stomp (znw.): plant, bij welke van den schedel 
slechts een stompje over is. - De naam zinspeelt op 
het feit, dat de bovenlip, welke bij vele Labiaten 
goed ontwikkeld en schedelvormig gewelfd is, bij 
dit gesl. zeer kort en vrij wel af geknot, als het ware 
tot een stomp misvormd is. 

c rântze i , - 2e nv. van Crantzëus, Latinizeering van 
Crantz: van Crantz, gevonden door Crantz, ge-

i) Volgens Middeleeuwsch geloof was Joannes Presbyter de 
titel der opeenvolgende koningen van een machtig, Christelijk rijk 
in Midden-Azië. Dit geloof had een historischen grond: in de 
11de eeuw werd de vorst van een Tatarenrijk, Z. van het Baikal
meer, tot het Christendom bekeerd; zijn opvolgers, waarvan er 
een betrekkingen onderhield met paus Alexander III (1159-81), 
regeerden als Christenkoningen, tot het rijk in het begin der 13de 
eeuw door de Mongolen onder Dsjengis Khan werd vernie
tigd. Nog eeuwen lang bleef men in Europa gelooven aan het 
voortbestaan van het rijk, waarnaar herhaaldelijk door reizigers 
werd gezocht, totdat de Portugeezen (ten onrechte) meenden het 
in Abyssinië te hebben aangetroffen. 

noemd naar Crantz. - Potentilla - Beek is genoemd 
naar H. J. N. vrijheer Von Crantz (1722, Luxem
burg; 1799, Zeiring in Opper-Stiermarken), hoog
leeraar in de geneeskunde te Weenen, schrijver van 
belangrijke bot. werken. 

C ra spedé r i a LINK, - van Gr. kraspëdon, rand. -
Varen, bij welker onvruchtbare bladeren de langs 
den rand liggende mazen van het adernet veel 
kleiner zijn dan die langs de middennerf. 

craspedodictyws,a,wm, — van Gr. kraspëdon, rand; 
diktuon, net: langs den rand netvormig geaderd. 

Craspedonéuron v. d. BOSCH, - van Gr. kraspëdon, 
rand; neuron, nerf. Varen met een randstandigé 
(schijn)nerf. 

craspedosórus,a,ttm, - van Gr. kraspëdon, rand; 
saros, hoop (je): met randstandigé sporenhoopjes 
of sori. 

c ra s sa , - zie crassus. 
crassiapiculótus.a.wm, - van Lat. crassus, dik; api-

cula [verkleinw. van apex (apïcis), top, spits 
(znw.)], spitsje: met een dik spitsje. 

crassibaccus,a,tun, - van Lat. crassus, dik; bacca, 
bes: met dikke bessen. 

c ra s s ibas i s , - van Lat. crassus, dik; basis (eigen
lijk Gr.), voet (fig.): dikvoetig. 

crassibulbus,a,ufn, - van Lat. crassus, dik; bulbus, 
bol: met dikke bollen of schijnknollen. 

crassicâulis.ts.e, — van Lat. crassus, dik; caulis, 
stengel, steel: dikstengelig, dikstelig. 

c r a s s idens , — van Lat. crassus, dik; dens, tand: dik-
tandig. 

crassiflóru5,a,ttm, - van Lat. crassus, dik; flos (flö-
ris), bloem: dikbloemig, met dikke bloeiwijzen, met 
dikke sporangiënaren. 

crassifóli«s,a,wm, - van Lat. crassus, dik; folium, 
blad: dikbladig. 

c rass i f rons , — van Lat. crassus, dik; frons, loof, ge
bladerte: dikbladig. 

crassilâbiws.a.wm, - van Lat. crassus, dik; labium, 
lip: diklippig. 

crassilabrt5,t's,e, - van Lat. crassus, dik; lâbrum, 
lip: diklippig. 

craesilobMs,a,um, —van Lat. crassus, dik; löbus, lob: 
diklobbig. 

c rass iné rve , — zie crassinervis. 
crass inérv la , - zie crassinervïus. 

rcrassinérvts.is.e, — van Lat. crassus, dik; nervus, 
\cras8inérvius,a,ttm, - nerf: diknervig. 
c rass ipee , - van Lat. crassus, dik; pes, voet, steel: 

dikvoetig, dikstelig. 
crassipétalus.a.um, - van Lat. crassus, dik; Nieuw-

lat. petälum, kroonblad: met dikke kroonbladen. 
c r a e e i r â m e , - zie crassirämis. 

rcrasslrâmews,α,шп, - van Lat. crassus, dik; ramus, 
\cras8irâmts, ts ,e , - twijg: met dikke twijgen. 

craseieépalus,a,ttm, - van Lat. crassus, dik; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met dikke kelkblad en. 

cra88Î8simw5,a.um, - overtr. t rap van Lat. crassus, 
dik: zeer dik. 

craseithyrsMs.a.wm, - van Lat. crassus, dik; thyrsus, 
(als bot. term) bloempluim: met dikke of dikassige 
bloempluimen. 

cras8itorus,a,wm, - van Lat. crassus, dik; torus, kus
sen, bed, (als bot. term) bloembodem: op een dik 
kussen (of iets, dat daarbij kan worden vergeleken) 
geplaatst; met dikken bloembodem. 

Grassocépha lum MOENCH, - van Gr. krass&n ( = 
kreissôn), vrij krachtig; kephalê, hoofd. Plant met 
vrij forsche hoofdjes. 

Grassu ia L., - vr. verkleinw. van Lat. crassus, dik: 
dikbladige plant. 

10 
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c râs su la , - zie crassulus. 
Crassu lâceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Crassula geldt. 
créssulws,a,«w, — verkleinw. van Lat. crassus, dik: 

tamelijk dik. 
crassws,a.utn, - (Lat.) dik, vet, grof. 
crataeglfólitt5,a,Mm, - van Crataegus, (voormalig) 

plantengesl. (Rosacëae); Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die van een Crataegus. 

c ra taegoides , - van Crataegus, (voormalig) plan
tengesl. (Rosacëae), meidoorn; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crataegus-ach-
tig, meidoornachtig. 

Cra t aegus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam krataigos, waarmede een niet nader 
bekende boom werd aangeduid. De naam werd later 
willekeurig overgedragen op het hem thans voe
rende gesl. 

c r a t aeógonum, - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam krataiogönon (van krataios, krach
tig; gönos, kroost): plant, welke werd gebruikt om 
krachtig kroost (dus jongens) te verwekken. -
Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1567), 434: 
„Van den sade van Crataeógonum schrijft men" 
(zie Plinius, Historïa Naturalis XXVII, 40), ,,dat 
,,ζοο wanneer een vrouwe daer af drye dagen nuch-
,,teren in neemt, naer dat zy huer natuerelijcke 
„cranckheyt gehadt heeft, dan dz die vrucht die 
,,sy binnen XL dagen daernaer ontfanght een 
„knechtken wesen zal." - Het crataeógonum der 
Ouden schijnt Polygonum hydropïper L. geweest 
te zijn; later is de naam gebezigd voor andere smal-
bladige planten. 

Cra tâéva L., - genoemd naar Krateuas (gelatinizeerd 
tot Cratêvas), een Gr. rhizotoom (letterlijk wortel-
snijder d.i. verzamelaar van en handelaar in ge
neeskrachtige kruiden), tijdgenoot van koning 
Mithridätes van Pontus (132-63 v. Chr.), den ge-
duchten vijand van Rome en vergifkenner. 

craténsï's,is,e, - afkomstig van Crato (in N.O.-Bra
zilië, in de provincie Cearâ; ± 40° W.L.; ± 7/4° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

Cra t e r fphy tum SCHEFF., - van Gr. krater (kratêros), 
mengvat, kom; phuton, plant. De naam zinspeelt 
op de aan den voet tot een komvormig geheel ver
groeide stelen van elk bladpaar. 

craterisórws.a.ttm, - van Gr. krater {kratêros), meng
vat, kom; saros, hoopje: met in komvormige holten 
liggende sporenhoopjes of sori. 

Cra tóxylon BL., - van Gr. kratos, kracht; xulon, 
hout: boom met sterk hout. 

c rawfórdi i , - 2e nv. van Crawfordium, Latinizeering 
van Crawford: (afkomstig) van Crawford of daar 
het eerst gevonden. - Carex - Fern, werd het 
eerst gevonden bij Crawford in New Hampshire, 
U.S.A. 

Crawfürd ia WALL., - genoemd naar J. Crawfurd 
(1783, eiland Islay, W. van Schotland; tusschen 
6 en 6y2° W.L. en 5 5 % en 56° N.B.; 1868, South-
Kensington, Londen), medicus, die van 1811-16 
bestuursbetrekkingen op Java vervulde (hij is o.a. 
resident van Djokjakarta geweest). Hij schreef een 
geschiedenis van den O.I. Archipel en een encyclo
pedisch werk over Achter-Indië, Ned. Indië en de 
Philippijnen. 

c réaghi , - 2e nv. van Creäghus, Latinizeering van 
Creagh: van Creagh, gevonden door Creagh, ge
noemd naar Creagh. - Bauhinïa - Baker is ge
noemd naar C. V. Creagh, van 1888-95 gouverneur 
van Br. N.-Borneo, waar hij groote planten verza
melingen bijeenbracht. 

fCreäghia SCORT., - genoemd naar C. V. Creagh (zie 
<-Creaghiélla STAPF, - creäghi). 
creéghi l , - 2e nv. van Creaghîus, Latinizeering van 

Creagh: van Creagh, gevonden door Creagh, ge
noemd naar Creagh. - Freycinetïa - Hemsl. en Ne-
phrodïum - Baker zijn genoemd naar С V. Creagh 
(zie creäghi). 

creatophyllMs,a,«m, - van Gr. kreas (kreâtos), 
vleesch; phullon, blad: met vleezige bladeren. 

crétoer.ra.rum, - (Lat.) dicht opeengedrongen, over
vloedig, veelvuldig. 

c r eb re , - bijw. bij het bnw. creber, soms verkeerde
lijk beschouwd als de onz. vorm van dat bnw. (ten 
rechte crebrum). 

erébriflbrus.a,um, - van Lat. creber (crebri), over
vloedig, veelvuldig; flos (flöris), bloem: rijkbloemig. 

crebrif61iws,a,M»i, - van Lat. creber {crebri), over
vloedig, veelvuldig; folïum, blad: veelbladig. 

c r e b r u m , — zie creber. 
crémeus.a.um, - (Nieuwlat.) van Fr. crème, room: 

roomkleurig. 
c remicolor , - (Nieuwlat.) van Fr. crème, room; Lat. 

color, kleur: roomkleurig. 
C r e m n ó b a t e s RIDL., - Lat. transcr. van Gr. krêtn-

nobatês (van krêmnos, steile wand; bätein, beklim
men), steile wanden beklimmende, dwz. tegen 
steile wanden opgroeiende plant. 

C r e m o p h y l l u m SCHEIDW., - van Gr. kremasthai, 
hangen; phullon, blad: plant met hangende bla
deren. 

C remós t achys TUL., - van Gr. kremasthai, hangen; 
stächus, aar: plant met hangende aren. 

c renâ ta , — zie crenätus. 
crenatifóliws,a,urn, - van Lat. crenätus, gekarteld; 

folium, blad: met gekartelde bladeren. 
crenatilabrt's,i5,e, - van Lat. crenätus, gekarteld; 

läbrum, lip: met gekartelde lip. 
crenatflobM5,a,Mm, - van Lat. crenätus, gekarteld; 

löbus, lob: met gekartelde lobben. 
crenâto-serràtMs.a.Mw, - van Lat. crenätus, gekar

teld; serrätus, gezaagd: gekarteld-gezaagd. 
crenâtMs.a.wm, - van Lat. crena, kerf: gekarteld. 
crenicristatMs,a,M»ï, - van Lat. crena, kerf; crista, 

kam (als van een helm of van een haan): met ge
kerfde (gekartelde) kam. 

crenifóliws.a.wwï, - van Lat. crena, kerf; folïum, blad: 
met kerven in de bladeren; met gekartelde blade
ren. 

crenulätMs,a,Mw, - van Lat. crenula (verkleinw. van 
crena, kerf), kerfje: fijn gekarteld, ondiep gekarteld. 

Creóchi ton BL., - van Gr. kreas {kreôs), vleesch; 
chïtôn, hemd. De naam zinspeelt op de vleezige 
schutblaadjes, welke vóór den bloei gelijk een hemd 
den bloemknop bekleeden. 

Creódus LOUR., - van Gr. kreódês [van kreas {kreôs), 
vleesch], vleezig. - De naam zinspeelt op de dikke, 
vleezige bloemen (inclusief het schutblad). 

crepidàtMs,a,Mm, - van Lat: crepïda, sandaal: een of 
ander sandaalvormig orgaan dragend. 

jcrepidi fer , crepidifera, c rep id i fe rum, - van Lat. 
\crepidiferMs,a,wH, - crepïda, sandaal; ferre, 

dragen: een of ander sandaalvormig orgaan dra
gend. 

crepidifóliu5,a,um, - v a n Crépis {Crepïdis), planten
gesl. (Composïtae) of van Lat. crepïda, sandaal; 
Lat. folium, blad: 
1. met bladeren als die eener Crépis. 
2. met sandaalvormige bladeren. 

c repid io ides , - van Crépis {Crepïdis), plantengesl. 
(Composïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Crepis-achtig. 
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Crep id ium BL., - Lat. transcr. van Gr. krêpidïon 
[verkleinw. van krêpis (krêpïdos), lage schoen], 
(laag) schoentje: orchidacëa, welker lip eenigszins 
op een schoen gelijkt. 

C rep idómanes к. в. PRESL, - van Gr. krêpis (krêpï
dos), Voetstuk; tweede helft van den geslachtsnaam 
Trichotnänes: aan Trichomànes verwant (thans 
daarbij ondergebracht) gesl., dat de sori aan den 
voet van de bladsegmenten der eerste orde draagt. 

Crépis L., - (Lat.) voetzool, sandaal, lage schoen, 
ook een oude plantennaam. Vermoed wordt, dat 
de naam voor de plant werd gekozen met het oog 
op den blad vorm. 

c rep i tans , — van Lat. crepttäre, knetteren, knappen: 
knetterend, knappend (bv. bij het openspringen 
der vruchten). 

c repoides , - foutief voor crepidioïdes. - Zie aldaar. 
Crescént ia L., - genoemd naar Pietro de Crescenzi 

(1230, Bologna; 1321, Bologna), jurist, die, de ge
woonte van zijn tijd volgende, zijn naam Latini-
zeerde tot De Crescentiis, van 1269-99 in verschil
lende functies en op verschillende plaatsen in Ita
lië werkzaam als rechterlijk ambtenaar. In 1299 
vestigde hij zich voor goed te Bologna, waar hij 
al zijn tijd gaf aan het schrijven van zijn groot 
en voor dien tijd uitnemend werk Opus ruralïum 
commodörum (Gids voor den Landbouwer), waar
voor hij wel rijkelijk uit oude bronnen had geput, 
doch waarin hij ook talrijke eigen ervaringen 
mededeelde. Het in 1305 voor het eerst uitge
geven, in 1471 te Augsburg voor het eerst ge
drukte boek maakte grooten opgang; het werd 
in het Ital., Fr., D. en Eng. vertaald; het is op 
dit gebied het belangrijkste werk, dat de Middel
eeuwen hebben voortgebracht. 

cretéceus.a.um, - van Lat. creta, Cretische aarde (af
komstig van het eiland Creta), krijt: krijtwit. 

ccreténsis,is,e, - afkomstig van het eiland Creta (in 
\créticus,a,um, - de Middellandsche Zee tus-

schen Griekenland en Egypte; 23y2~26y3° O.L.; 
± 35° N.B.) of daar het eerst gevonden, Creten-
sisch. 

rcrétifer, cretifera, c re t i fe rum, - van Lat. creta, 
Icretiferws.a.wm, - Cretische aarde (afkomstig 

van het eiland Creta), krijt; ferre, dragen: krijt 
dragend, een witte bedekking dragend, kalkschub-
jes dragend. 

crinicaulis,ts,£, - van Lat. crinis, lang haar; caulis, 
stengel, steel: met langharige stengels of stelen. 

rcrinifer, cr inifera, c r in i fe rum, - van Lat. crinis, 
\criniferus,a,um, - lang haar; ferre, dragen: 

lange haren dragend, langharig. 
criniflórMs.a.um, - van Crinum, plantengesl. (Ama-

ryllidacëae) ; Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen 
als die van een Crinum. 

crininérvius.a.um, - van Lat. crinis, lang haar; ner-
vus, nerf: met langharige nerven. 

c r in ipés , - van Lat. crinis, lang haar; pes, voet, 
steel: met langharigen voet of steel. 

crinitus,a,w»n, - van Lat. crinis, lang haar: lang
harig, lange borstels of lange, dunne naalden dra
gend. 

Cr inodéndron MOLINA, - van Gr. krinon, lelie; den-
dron, boom. - Boom, welks bloemen een oppervlak
kige gelijkenis met leliën vertoonen. 

Crinónia BL., - van Gr. krinon, lelie. Plant, welke in 
een of ander ppzicht op een of andere lelie gelijkt. 

cr inonioides, - van Crinonïa, voormalig planten
gesl. (Orchidacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Crinonïa-achtig. 

C r i n u m L., - Lat. transcr. van Gr. krinon, lelie. 

Cr iosân thes RAFIN., - van Gr. krios, ram; anthos, 
bloem. Plant, welker bloemen in eenig opzicht aan 
een ram doen denken, aan zijn horens bv. 

c r i spa , - zie crispus. 
cr i spâ ta , - zie crispätus. 
crispâtulws.a.um, - verkleinw. van Lat. crispätus, 

gekroesd: zwak gekroesd, fijn gekroesd. 
crispâtws.a.wm, - van Lat. crispäre (van crispus, ge

kroesd), kroezen: gekroesd. 
crispiflórws.a,um, - van Lat. crispus, gekroesd; flos 

(flöris), bloem: met gekroesde bloemen. 
crispifólius,a,um, - van Lat. crispus, gekroesd ; fo

lium, blad: met gekroesde bladeren. 
crispilobus,a,MW, - van Lat. crispus, gekroesd; löbus, 

lob: met gekroesde lobben. 
crispinus,a.uwi, - van Lat. crispus, gekroesd: ge

kroesd, kroesharig. 
crispomarginätu5,a,um, - van Lat. crispus, ge

kroesd; margo (margïnis), rand: met gekroesden 
rand. 

crispulus.a.Mm, - verkleinw. van Lat. crispus, ge
kroesd: eenigszins gekroesd; fijn gekroesd. 

crispus,a,um, - (Lat.) gekroesd. 
c r i s ta , - (Lat.) kam (als van een haan of van een 

helm). 
c r i s ta galli , - Lat. crista, kam; galli (2env. va.n gal

lus, haan), van een haan: hanekam. 
c r i s t a l l . . ., - zie cry stall . . . 
cristâtMs,a,Mm, — van Lat. crista, kam (als van een 

haan of een helm) : kamdragend, een of meer kam
men of opstaande lijsten dragend, met op een 
hanekam gelijkende bloeiwijzen, met kamvormig 
gerangschikte schutbladen. 

C r i t h m u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam krithmon, waarmede dezelfde plant 
werd aangeduid als de thans Crithmum genoemde. 
- Het woord wordt wel in verband gebracht met 
Gr. krithê, gerst, en wordt dan geacht te zinspelen 
op de gelijkenis der vruchten met gerstekorrels. 

crocâtMs.a.wm, - van Lat. crocus, saffraan: saffraan-
geel, oranjegeel. 

crócea, — zie crocëus. 
croceocéntrus,a,tt»t, - van Lat. crocëus, saffraan-

geel; centrum, stekel, spoor, bij uitbreiding, de pas-
serpunt, welke bij het trekken van een cirkel in 
het papier wordt gestoken, bij verdere uitbreiding 
middelpunt: met saffraangele spoor; met saffraan-
geel middendeel. 

cràceus,a,um, - van Lat. crocus, saffraan: saffraan-
kleurig, saffraangeel, oranjegeel. 

crocifórmts.is.e, - van Crocus, plantengesl. (Irida-
cëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaan
te van een Crocus, op een Crocus gelijkend, Crocus-
achtig. 

crocodi lus , - Lat. transcr. van Gr. krokodeilos, kro
kodil. - Het woord is wel als soortnaam geschonken 
aan planten, welke in eenig opzicht overeenkomst 
met een krokodil vertoonen, bv. aan een Bulbo-
phyllum-soort, welker lip bezet is met op kroko-
dillentanden gelijkende uitsteeksels. 

Grocósma KLATT, - van Gr. krokos, saffraan; osmê, 
geur: plant met naar saffraan riekende bloemen. 

crocosmaefl6rus,a,Mm, - zie crocosmiflörus. 
crocosmiflórus.a.um, - van Crocosma, plantengesl. 

(Iridacëae); flos (flöris), bloem: met bloemen als 
die eener Crocosma. 

c rocosmoides , - van Crocosma, (voormalig) plan
tengesl.; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Crocosma-achtig. 

crocóstomus,a,um, - v a n Gr. krokos, saffraan; stoma, 
mond: met saffraangelen mond (derkroonbuisbv.). 
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Crocus L., - Lat. transcr. van Gr. krokos, saffraan. -
De saffraan wordt opgeleverd door de stempels van 
Crocus satïvus L. 

crocydócalyx, - van Gr. krokus (krokudos), pluis; 
kälux, kelk: met pluizigen kelk. 

cromwelliânws,a,Mm, - afkomstig van het Cromwell-
gebergte (een ruim 2300 M. hoog gebergte in Kaiser 
Wilhelmsland nabij de N.kust op ruim 147° O.L.) 
of daar het eerst gevonden. - Naar welken Crom
well het gebergte genoemd is, is mij onbekend. 

c romwél l i i , - 2e nv. van Cromwellïus, Latinizeering 
van Cromwell: van Cromwell, genoemd naar Crom
well. - Polypodïum - Rosenst. is genoemd naar de 
vindplaats der plant, het CromweW-gebergte (een 
ruim 2300 M. hoog gebergte in Kaiser Wilhelms
land nabij de N.kust op ruim 147° O.L.). 

croockewit i i , - 2e nv. van Croockewitïus; Latinizee
ring van Croockewit: van Croockewit, gevonden 
door Croockewit, genoemd naar Croockewit. - Coe-
log$me - T. et B. is genoemd naar / . H. Croockewit 
(1823, Amsterdam; 1880, Nijmegen), in 1849 naar 
Ned. Indië vertrokken, waar hem natuurkundige 
onderzoekingen werden opgedragen. In 1851 belast 
met het zoeken naar tinerts op Billiton, kwam hij 
tot het resultaat, dat het eiland dit erts niet be
vatte, welke conclusie aanvechtbaar schijnt, als 
men bedenkt, dat de totale tinproductie er van 
1853-1930 ruim 366 millioen KG. bedroeg en de 
waarde van het er van 1913-30 gewonnen tin 545 
millioen gulden. Later exploreerde Croockewit nog 
de steenkolenmijnen van Borneo. Hij zond planten, 
waaronder de naar hem genoemde, aan 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg en was een der 8 op
richters (19 Juli 1850) van de Koninklijke Natuur
kundige Vereeniging van Nederlandsch Indië. 

Grossândra SAL., - van Gr. krossos, franje, kwast; 
anêr (andros), man. De mann, organen (helm
draden) dragen lange haren. 

crossostégitts,a,um, - van Gr. krossos, franje; stëgê, 
dek: met franjeachtig ingesneden of franjeaehtig 
gewimperde dekvliesjes. 

Grossos t éph ium LESS., - van Gr. krossos, franje; 
stëphos, krans. - De dopvruchten worden gekroond 
door een krans van franjeachtige schubben. 

Cro ta lâ r i a L., - van Lat. crotälum ( = Gr. krotälon), 
ratelaar, rammelaar. De naam zinspeelt op het 
rammelend geluid, dat de rijpe, ongeschonden peu
len bij het schudden maken. 

c ro ta la r io ides , - van Crotaläria, plantengesl. (Legu-
minösae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Crotalaria-achtig. 

erotalinus.a,um, - van Nieuwlat. Crotälus (van Gr. 
krotälon, ratelaar, rammelaar), ratelslang: op (den 
ratel van) een ratelslang gelijkend. 

Cro to lâ r ia SCOP., - foutief voor Crotalarïa. 
Groton L., - Lat. transcr. van Gr. krotôn, teek. -

De naam zinspeelt op den vorm der zaden. 
crotonoides , - van Croton plantengesl. (Euphorbia-

cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Croton-achtig. 

Crówea j . E. SM., - genoemd naar J. Crowe (1750, 
Norwich; 1807, Lakenham bij Norwich), medicus, 
die zich bezig hield met de studie van mossen, 
zwammen en wilgen en een verzameling levende 
wilgen bezat. 

croyànus,a,um (Billbergia - De Jonghe), - in 1854 
genoemd naar den Belg. hertog De Croy, bezitter 
eener fraaie verzameling uitheemsche planten. 

Crozóphora , - zie Chrozophöra. 
Grucianélla L., - van Lat. crux (crucis), kruis; ver

kleiningsuitgang ella: kleine plant met vaak in 

viertallige kransen geplaatste en dan een kruis 
vormende bladeren. 

c ruc iâ ta (znw.), - oude plantennaam, van Lat. 
crueiäre [van crux (crucis), kruis], kruisigen: ge
kruisigde plant, dwz. plant met kruiswijs tegen
overstaande bladeren. 

CTUciàtus.a.um, - van Lat. crueiäre [van crux (cru
cis), kruis, kruishout (, dat zoowel den vorm Τ als 
-f- kon hebben)], kruisigen: gekruisigd, een kruis 
(T of + ) dragend, met kruiswijs tegenoverstaande 
bladeren, met kruiseling op elkander geplaatste or
ganen. 

crucifer, crucifera, c ruc i fe rum, - van Lat. crux 
(crucis), kruis (, dat zoowel den vorm ~\~ als + kon 
hebben); ferre dragen: een kruis dragend, kruis
dragend. 

Cruciferae, - vr. mv. van Lat. crucifer (zie aldaar), 
kruisdragend : kruisdragende planten, kruisbloe-
migen. - De naam zinspeelt op den vorm der bloem-
kroon. 

crucfferws,a,wm, - van Lat. crux (crucis), kruis (,dat 
zoowel den vorm Τ als -f kon hebben); ferre, dra
gen: een kruis dragend, kruisdragend. 

crucifórrm's.is.e, - van Lat. crux (crucis), kruis (,dat 
zoowel den vorm Τ als -f kon hebben); forma, 
vorm: kruisvormig. 

rcruciger , c ruc igera , c ruc ige rum, - van Lat. crux 
\cruciger«5,a,uw, - (crucis), kruis (, dat zoowel 

den vorm Τ als + kon hebben); gërêre, dragen: 
een kruis dragend, kruisdragend. 

crucilabrts.t's.e, - van Lat. crux (crucis), kruis (,dat 
zoowel den vorm Τ als -f- kon hebben); labrum, lip: 
met kruisvormige lip; met kruiselings geplaatste 
verdikkingen op de lip. 

cruckshânks i i , - 2e nv. van Cruckshanksius, Lati
nizeering van Cruckshanks: van Cruckshanks, ge
vonden door Cruckshanks, genoemd naar Cruck
shanks. Lupinus - W. J. Hook, is genoemd naar 
Alexander Cruckshanks, die van 1825-30 planten 
verzamelde in Chili en in 1830 een reis maakte van 
Lima (aan de W.kust van Peru op ±12° Z.B.) 
naar het ten N.N.O. daarvan gelegen Cerro de Pas-
co en bij die gelegenheid de plant, waarvan hij 
zaden naar Kew zond, nabij de sneeuwgrens ont
dekte. 

ƒ Crudia scHREB., - genoemd naar Dr. Crudy, die 
ICrudya BATSCH, - (vóór 1810) eenige honder

den planten verzamelde op de Bahâma-eilanden, 
St. Thomas en Santa Lucia, en van wien mij overi
gens niets bekend is Zijn planten worden bewaard 
in het Bot. Museum te München (zie Gelehrte An
zeigen, Bull. Königl. Bayer. Akademie der Wis
senschaften, München, No. 90, 3 Dec. 1850, kolom 
721). 

c ruén ta , - zie cruentus. 
cruentatus.a.um, - van Lat. cruentäre (van cruen

tus, bloedig), bloedig maken: bloedig gemaakt, 
bloedig, bloedrood. 

cruéntus.a.um, - van Lat. cruor, geronnen bloed: 
bloedig, bloedrood. 

c ru ikshanks i , - foutief voor cruckshanksïi. 
crumen&tus.a.um, - van Lat. crumêna, beurs, bui

del: een beurs of buidel dragend. 
Crup ina CASS., - afleiding en beteekenis niet met 

zekerheid bekend. Vaak wordt het woord in ver
band gebracht met Ned. kruipen (dialekt: krupen) ; 
de naam zou dan zinspelen op de schuivende be
weging der vruchten over den grond tengevolge der 
hygroskopiciteit van het vruchtpluis. 

C rusea СНАМ, et SCHLECHT., - genoemd naar C. Fr. 
W. Cruse (1803, Mitau, Z.W. van Riga; 1873, Ко-
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ningsbergen), hoogleeraar in de geneeskunde te ι 
Koningsbergen, verdienstelijk onderzoeker der flo
ra van W.- en O.-Pruisen, schrijver o.a. over Kaap-
sche Rubiaceeën. 

crus galli, - (Lat.) crus, scheenbeen, been, poot; 
galli, 2e nv. enkv. van gallus, haan: poot van een 
haan, hanepoot. 

crus pavónis, - (Lat.) crus, scheenbeen, been, poot; 
pavönis, 2e nv. enkv. van pavo, pauw: poot van 
een pauw, pauwepoot. 

crustâceus,a,«m, - van Lat. crusta, korst: korst-
achtig. - Lindernïa - F. v. M. dankt haar soortnaam 
aan de beschrijving bij Rumphius, Herbarium Am-
boinense V, 461: „Dit kruidje beslaat een redelijke 
,,breede plaats en kleeft overal aan de aarde, als 
„men daaraan trekt, gelijk een aangebrande korste 
,,in de Rystpotten, waarvan het den Maleytzen 
„naam" (kërok nasi) „heeft." 

Cryphâéa BUCH.-HAM., - van Gr. kruphaios, ver
borgen. - Het vruchtbeginsel wordt verborgen 
door den dikken, gewelfden meeldraad. 

cryphânthws,α,um, - van Gr. kruptein (stam kruph), 
verbergen; anthos, bloem: met verborgen bloemen. 

Gryphlacanthus NÉES, - van Gr. kruphïos, verbor
gen; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Acanthacëae : Acanthacëa met in de kroonbuis 
verborgen meeldraden. 

Crypsis ΑΙΤ., - (Gr.) (van kruptein, verbergen), ver
berging. De naam zinspeelt op het feit, dat bij de 
eerstbeschreven soort (Cr. aculeâta Ait.) de voet 
der aar door het hoogste stengelblad wordt om
sloten. 

crypeoides,-van Crypsis, plantengesl. (Graminëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Crypsis-achtig. 

cryptândrus,a.um, - van Gr. kruptos, verborgen; 
anêr (andros), man: met verborgen mann, orga
nen; met moeilijk te vinden meeldraden. 

cryptantha, — zie cryptanthus. 
Cryptânthe LEHM., - van Gr. kruptos, verborgen; 

anthos, bloem: plant met verborgen bloemen. -
De naam zinspeelt op de geringe afmetingen der 
bloemkroon. 

cryptanthoides, - van Cryptanthe, plantengesl. (Bor-
raginacëae) of van Cryptanthus, plantengesl. (Bro-
meliacëae) of van den soortnaam cryptanthus; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Cryptanthe-achtig. 
2. Cryptanthus-achtig. 
3. op de soort cryptanthus gelijkend. 

cryptanthum, - zie cryptanthus. 
Cryptanthus OTTO et DIETR., - van Gr. kruptos, 

verborgen; anthos, bloem: plant met binnen het 
bladrozet verborgen bloemen. 

cryptanthus,a,um, - van Gr. kruptos, verborgen; 
anthos, bloem: met verborgen bloemen. 

cryptatherus,a,um, - van Gr. kruptos, verborgen; 
athêr (athêros), naald: met verborgen naald. 

Crypterónia BL., - van Gr. kruptos, verborgen; 
er os (erou), liefde: plant der verborgen liefde. De 
naam zinspeelt waarschijnlijk op de kleine bloe
men, de organen, waarin de bevruchting plaats 
vindt. 

Grypteroniàceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Crypterónia geldt. 

Cryptócalyx BTH., - van Gr. kruptos, verborgen; 
kalux, kelk. — De kelk is klein en doorschijnend, 
valt daardoor niet op. 

cryptocârpMs,a,u»n, - van Gr. kruptos, verborgen; kar-
pos, vrucht: met verborgen vruchten of sporangiën. 

Cryptocârya R.BR., - van Gr. kruptos, verborgen; 
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karuon, noot. - De harde vrucht wordt door de 
bloemdekbuis verborgen. 

cryptocaryoides, - van Cryptocarfa, plantengesl. 
(Lauracëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Cryptocarya-achtig. 

cryptochilus.a.um - van Gr. kruptos, verborgen; 
cheilos, lip: met verborgen lip. 

Cryptocóryne FISCH., - van Gr. kruptos, verholen, 
verborgen; korunê, knots: plant met verholen 
knots. - De bij een knots vergeleken kolf is onder 
in den voet der kolfscheede verholen. 

cr^ptodon, - van Gr. kruptos, verholen, verbor
gen; ödous (ödontos), tand: met verborgen tan-
d(en). 

Cryptoglóttis BL., - van Gr. kruptos, verholen, ver
borgen; glôtta, tong. Orchidacëa met weinig op
vallende (hier bij een tong vergeleken) lip. 

Cryptogramma R.BR., - van Gr. kruptos, verholen, 
verborgen; gramme, lijn. Varen, welker bij lijnen 
vergeleken sori verborgen zijn onder den omge
slagen rand der blaadjes. 

Cryptólepis R.BR., - van Gr. kruptos, verholen, ver
borgen; lëpis, schub. De bijkroonschubben zijn 
diep in de bloemkroon ingeplant en vallen daar
door niet op. 

Cryptoméria D.DON, - van Gr. kruptos, verholen, 
verborgen; mëros, deel. Het vruchtblad wordt ver
holen door een gedeeltelijk ermede vergroeide 
schub. 

Cryptonéma TURCZ., - van Gr. kruptos, verholen, 
verborgen; nêma, draad. - Plant met schier on
waarneembare helmdraden. 

cryptophoranthoides, - van Cryptophoranthus, 
plantengesl. (Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Cryptophoran-
thus-achtig. 

Cryptophoranthus BARB, RODR., - van Gr. kruptos, 
verholen, verborgen; pherein, dragen; anthos, 
bloem: plant, welker bloemen verborgenheden 
dragen. De bloemen openen zich slechts met twee 
spleten tusschen het middelste en de beide zijde-
lingsche kelkbladen; de geslachtsorganen blijven 
verborgen. 

Cryptophrâgmium NÉES, - van Gr. kruptos, ver
borgen; phragma, omhulsel. De naam zinspeelt op 
de kleine schutbladen en schutblaadjes. 

rcryptosóra, - zie cryptosörus. 
icryptosórum, -

Cryptosörus FÉE, - van Gr. kruptos, verborgen, ver
holen; sôros, hoop (je): varen met verborgen spo-
renhoopjes of sori. De sori zijn in inzinkingen ge
plaatst of door een kratervormigen wal omgeven. 

crypt08Órus,a,«w, - van Gr. kruptos, verborgen; 
sôros, hoopje: met verborgen sporenhoopjesof sori. 

cryptóstachys, - van Gr. kruptos, verborgen, ver
holen; stâchus, aar: met verborgen aren. 

Cryptostégia R.BR., - van Gr. kruptos, verholen, ver
borgen ; stege, dak, dek. - De bij een dak vergeleken 
bijkroonschubben zijn diep in de kroonbuis ver
borgen. 

cryptostigma, - van Gr. kruptos, verholen, verbor
gen; stigma, (als bot. term) stempel: met verborgen 
stempel. 

Cryptostylie R.BR., - van Gr. kruptos, verborgen, 
verholen; stulis (verkleinw. van stülos, zuil), zuil-
(tje). - Orchidacëa, bij welke de stempelzuil ver
borgen wordt door den voet der lip. 

Cryptotaénia A .P .DC, - van Gr. kruptos, verborgen, 
verholen; tainïa, band. De bandvormige oliestrie-
men in den vruchtwand zijn uitwendig onwaar-
neembaar. 
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Crypto théca BL., - van Gr. kruptos, verborgen, ver
holen; thêkê, doosje. - De doosvrucht is geheel of 
grootendeels binnen de kelkbuis besloten. 

crys ta l l ina ,« ,«»! , - Lat. transcr. van Gr. krustal-
linos (van krustallos, ijs, kristal), van kristal, met 
kristallen of iets daarop gelijkends bedekt, kristal
helder, kristalachtig. 

crys ta l lócalyx, - van Gr. krustallos, ijs, kristal; 
kälux, kelk: met (als het ware) met kristallen 
(glanzende papillen) bezetten kelk. 

cseréi i , - 2e nv. van Csereius, Latinizeering van 
Cserei: van Cserei, gevonden door Cserei, genoemd 
naar Cserei. - Silene - Baumg. werd in 1816 ge
noemd naar W. von Cserei (?, ?; ?, ?), te Krâsznâ 
(Boheme), kamerheer, liefhebber van plantkunde, 
bezitter van een bot. tuin. 

Ctenânthe EICHX., - van Gr. kteis (ktënos), haarkam; 
anthos, bloem : kambloem. De bloeiwijze draagt tal
rijke dicht opeengedrongen schutbladen, welke te
zamen aan een kam doen denken. 

Gtén ium PANZ., - Lat. transcr. vaji Gr. ktenïon [ver-
kleinw. van kteis (ktènos), haarkam], kammetje. -
De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze. 

Gtenólophon OLIV., - van Gr. kteis (ktënos), haar
kam; löphos, helmkam. De zaden dragen aan de 
rugzij de een getande kam. 

ctenopétalus,a,um, - van Gr. kteis (ktënos), haar
kam; petalon, kroonblad: met kamvormig inge
sneden kroonbladen. 

Ctenópter i s BL., - van Gr. kteis (ktënos), haarkam; 
p terts, varen: kam varen. De naam zinspeelt op de 
talrijke wijd afstaande, evenwijdige, smalle blad
slippen. 

cubàtius,a,um, - afkomstig van het eiland Cuba 
( ± 7 4 - ± 85° W.L.; ± 2 0 - ± 23° N.B.) of daar het 
eerst gevonden, Cubaansch. 

Gubéba MiQ., — Arab, plantennaam (kababah; ka-
bebeh). 

cubén&is.is.e, - afkomstig van het eiland Cuba 
( + 74_ ± 85° W.L.; ± 2 0 - ± 23° N.B.) of daar het 
eerst gevonden, Cubaansch. 

cubicMs,a,MW, - Lat. transcr. van Gr. kubïkos (van 
kubos, teerling, kubus), teerlingvormig, kubisch. 

Gubilia BL., - Latinizeering van den Philipp, plan
tennaam kubili. 

cubital»,t5,e, - van Lat. cubïtutn of cubitus, onder
arm: de lengte van den onderarm (inclusief de 
hand) hebbend; een Romeinsche el ( ± 4 4 3 % mm) 
lang. 

C u b o s p é r m u m LOUR., - van Gr. kubos, teerling, 
kubus; sperma, zaad: plant met teerlingvormige 
zaden. 

/Gucuba lus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan-
Icucubalus , - tennaam koukoubälos, welks af

leiding en beteekenis onbekend zijn. - Als soort
naam gebezigd voor een Silene, welke vroeger tot 
het gesl. Cucubälus gerekend werd. 

/Cucu l l â r i a RAFIN., - van Lat. cucullus, kap: plant, 
Icucul lâr ia , - bij welke de beide buitenste 

kroonbladen aan den voet kapvormig zijn. 
cucullâttt5,a,um, - van Lat. cucullus, kap: van een 

kap voorzien, kapdragend. 
rcucullifer, cucullifera, cucul l i ferum, - van Lat. 
\cuculliferMs,a,«m, — cucullus, kap; ferre, dra

gen: een of meer kapvormige organen dragend. 
cucullitépalMs,a,Mm, - van Lat. cucullus, kap; 

Nieuwlat. tepälum, bloemdekblad : met kapvormige 
bloemdekbladen. 

cucumerifóliu5,a,Mm, — van Cucumis (Cucumëris), 
plantengesl. (Cucurbitacëae), komkommer; Lat. 
folium, blad : met bladeren als die der komkommer. 
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cucumerinw5,a,Mw, - van Lat. cucumis (cucumëris), 
komkommer: Cucumis-achtig, komkommerachtig. 

cucumero ides , - van Cucumis (Cucumëris), plan
tengesl. (Cucurbitacëae), komkommer; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cucu
mis-achtig, komkommerachtig. 

C u c u m i s L., - oude Lat. naam voor de komkom
mer. 

Cucurb i ta L., - oude Lat. naam voor den pom
poen of de kalebas. 

Gucurbi täceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Cucurbita geldt. 

cucurbitinus.a.Mw, - van Lat. Cucurbita, pompoen, 
kalebas: pompoenachtig, kalebasachtig. 

rCudrânia TRÉC., - Latinizeering van koed(e)rang, 
I C u d r â n u s MiQ., - Mal. volksnaam der plant. 
cujabén8i's,is,£, - afkomstig van Cujaba [— Cuyaba, 

in den staat Matto Grosso (Brazilië), ±56° W.L.; 
± 1 5 54° Z.B.] of daar het eerst gevonden. 

cujavil lus, - verkleinw. van cujävus (zie aldaar), 
djamboe bidji, djamboe kloetoek: djamboe bidji 
(djamboe kloetoek) met kleinere bladeren, bloe
men en vruchten dan de normale vorm. 

cujâvus, - Latinizeering van Sp. guayaba, djamboe 
bidji, djamboe kloetoek. - Het Sp. woord is waar
schijnlijk ontleend aan een der Westind. talen. 

cujéte, - Braz. plantennaam. 
culex, - (Lat.) mug (ge). 

/-culicifer, culicifera, cul ic i ferum, - van Lat. culex 
\culiciferws,a,ttm, - (culïcis), mug (ge); ferre, 

dragen: een op mug gelijkend orgaan dragend. 
/-culilâban, - verbastering van den Mal. plantennaam 
icu l i l éwan , - koelit lawan, d.i. geurige schors. 
culinaris,is,e, — van Lat. culina, keuken, spijs: als 

spijs genuttigd. 
cul i t lâwan, - Mal. plantennaam (koelit lawan = 

geurige schors). 
culminicola (znw.), - van Lat. culmen (culmïnis), 

top; cölëre, wonen, bewonen: bergtoppen bewo
nende, op bergtoppen groeiende plant. 

culminicolus,a,um, - van Lat. culmen (culmïnis), 
top; cölëre, wonen, bewonen: bergtoppen bewo
nend, op bergtoppen groeiend. 

cü lmin is , - 2e nv. enkv. van Lat. culmen, top: van 
een top, op een bergtop gevonden. 

cu l t ó rum, - 2e nv. mv. van Lat. cultor (cultöris), 
landbouwer, landman, kweeker: der landbouwers, 
der landlieden, der kweekers. 

cultrâtMs,a,«w, - van Lat. culter (cultri), mes, kou
ter: mesvormig, koutervormig. 

cultrifórrm'5,ï's,e, - v a n Lat. culter (cultri), mes, kou
ter; forma, vorm: mesvormig, koutervormig. 

cumanénsi5,ï5,e, - afkomstig van Cumana (aan de 
N.kust van Z.-Amerika; ± 64° W.L.; ±10%° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

cumingeanus,a,um, - planten van het Mal. Schier
eiland, Singapore, Ned. Indië en de Philippijnen, 
welke dezen naam dragen, zijn genoemd naar Hugh 
Cuming (1791, West Alvington, Devon, Engeland; 
1865, Londen), die zich reeds als kind naarstig 
toelegde op het verzamelen van schelpen en plan
ten, zich in 1819 te Valparaiso (W.kust van Chili; 
± 33° Z.B.) vestigde en daar en in het binnenland 
van Chili zijn verzamelwerk voortzette, waaraan 
hij zich sedert 1826 geheel wijdde. Hij bouwde er 
een speciaal jacht voor, waarmede hij de W.kust 
van Amerika van 44° Z.B. tot 13° N.B. onder
zocht. Over Ecuador, Columbia, Panama en Ja
maica keerde hij naar Engeland terug. Van 1836-
39 verzamelde hij op de Philippijnen; op de terug
reis bezocht hij Malaka, Singapore, Sumatra en in 
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1840 Sint-Helëna. Op de Philippinen was het zijn 
gewoonte bij dorpsgeestelijken te gaan logeeren en 
de schooljeugd op het verzamelen van planten en 
dieren uittezenden. Hij bracht een plantenverza-
meling van 130 000 nummers, vele vogels, reptielen 
en insekten en een van de grootste schelpenver
zamelingen ter wereld bijeen. 

Cuming ia VIDAL, - genoemd naar H. Cuming (zie 
cumingeänus). 

cumingiànws,a,wm, - zie cumingeänus. 
cumingi i , - 2e nv. van Cumingïus, Latinizeering 

van Cuming: van Cuming, gevonden door Cuming, 
genoemd naar Cuming. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar H. Cuming (zie cumingeänus). 

c u m i n i , - 2e nv. van Lat. cumïnum, komijn: van 
(eenzelfden geur als) komijn, komijnachtig riekend. 

c u m i n u m , - Lat. transcr. van Gr. kumïnon, komijn. 
cummingiânus,a,wm, - foutief voor cumingiänus. 
cumulâtes,α,um, — van Lat. cumuläre (van,cumulus, 

hoop, stapel), opeenhoopen: opeengehoopt. 
cuneâta , - zie cuneätus. 
cuneatifóliMs.a.Mw, - van Lat. cuneätus, wigvormig; 

folium, blad: met wigvormige bladeren. 
cuneatipétalws.a.wm, - van Lat. cuneätus, wigvor

mig; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met wigvor
mige kroonbladen. 

cuneàtus.a.um, - van Lat. cuneäre [van cunëus, 
wig(ge)], wigvormig maken: wigvormig (gemaakt). 

cuneifólius,a,Mm, - van Lat. cunêus, wig(ge); folium, 
blad : met wigvormige bladeren. 

cuneifórmis,is,e, - van Lat. cunëus, wig (ge); forma, 
gedaante, vorm: wigvormig. 

cuneilâbiws,a,wm, - van Lat. cunëus, wig (ge) ; labium, 
lip: met wigvormige lip (pen). 

cuneilabrus,a,um, - van Lat. cunëus, wig(ge); lä-
brum, lip: met wigvormige lip (pen). 

cuniculifórmts.is.e, - van Lat. cuniculus, konijn, 
bij uitbreiding de door dit dier gegraven gang, 
voorts onderaardsche gang in het algemeen; forma, 
vorm: den vorm eener (onderaardsche) gang heb
bend, buisvormig. 

GunilaL. ( = Gr. konïlê), oude naam eener Origänum-
soort, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig over
gedragen op het hem thans voerende gesl. 

cunn inghâmi , - 2e nv. van Cunninghämus, Latini
zeering van Cunningham: van Cunningham, gevon
den door Cunningham, genoemd naar Cunning
ham. - Vitex - Schauer is genoemd naar Allan 
Cunningham (zie Cunninghamia). 

Cunn inghamia R.BR., - genoemd naar de gebroeders 
Allan Cunningham en Richard Cunningham. 
1. A. Cunningham (1791, Wimbledon, Londen; 
1839, Sydney) was van 1814-31 plantenverzame-
laar van den bot. tuin te Kew; als zoodanig be
reisde hij Z.-Amerika, Australië en Nieuw-Zee
land; van 1836-38 was hij regeeringsplantkundige 
van New-South-Wales en superintendent van den 
bot. tuin van Sydney. In 1838 bereisde hij weder
om Nieuw-Zeeland. - Hij schreef eenige bot. pu
blicaties. 
2. R. Cunningham (1793, Wimbledon, Londen; 
1835, in Australië) was van 1808-32 amanuensis 
van den bot. tuin te Kew, van 1833-35 regee
ringsplantkundige van New-South-Wales en 
superintendent van den bot. tuin van Sydney; hij 
maakte een aantal tochten in het binnenland 
van Australië en werd daar door inboorlingen 
vermoord. 

cunn inghâmi i , - 2e nv. van Cunninghamïus, Lati
nizeering van Cunningham: van Cunningham, ge
vonden door Cunningham, genoemd naar Cun

ningham. - Fagus - W. J. Hook, is genoemd naar 
A. Cunningham (zie Cunninghamia). - Naar welken 
Cunningham Araucaria - Sweet genoemd is, deelt 
de auteur der soort niet mede, mogelijk naar beide 
broeders. 

Cunónia L., - genoemd naar J. Chr. Cuno (1708, 
Berlijn; 1780, Weingarten. Baden), die, omdat hij 
groot van lichaam was, in 1724 tot den krijgsdienst 
werd gedwongen door Friedrich Wilhelm I, koning 
van Pruisen, wiens half-waanzinnige voorliefde 
voor groote recru ten zijn onderdanen en hemzelven 
in allerlei moeilijkheden wikkelden. Hij werd als 
soldaat ingelijfd en, na van 1727-28 een jaar verlof 
te hebben genoten om in de rechten te studeeren, 
als soldaat bij zijn regiment teruggeplaatst. Later 
werd hij belast met het ronselen van reoruten. In 
1740 kreeg hij zijn ontslag uit den dienst en trok, 
geheel berooid, te voet naar Amsterdam, waar hij 
reeds het volgende jaar in den echt trad met een 
rijke koopmansweduwe, wier verwarde zaken hij 
in orde bracht. Hij verwierf aanzienlijken rijkdom 
en bezat te Amsterdam een fraaien tuin, waarop 
hij een zeer lange ode dichtte (uitgegeven in 1749 
en wederom in 1750). Na het overlijden zijner echt-
genoote (1761) trad hij in dienst bij de Ned. O.I. 
Compagnie. Zie ook Buettneria. 

Cunoniâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Cunonïa geldt. 

C u p a m é n i s RAFIN., - Latinizeering van den Cingha-
leeschen plantennaam kupamenya. 

Gupânia L., - genoemd naar Fr. Cupani (1657, Mir-
to, Sicilië; 1710, Palermo), pater Franciscaan, di
recteur van den bot. tuin van den vorst van Cat-
tolica te Misilmeri, Z.O. van Palermo, waarvan hij 
de planten beschreef in zijn in 1696 verschenen 
Hortus Catholïcus. - Een door hem nagelaten groot 
plaatwerk over de nat. historie van Sicilië (Pan-
phyton Siculum) verscheen slechts gedeeltelijk in 
het licht. 

cupanioides , - van Cupanïa, plantengesl. (Sapinda-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cupanïa-achtig. 

Guphea ADANS., - van Gr. kuphos, bochel. - De 
naam zinspeelt op de knobbelvormige uitzakking 
aan den kelkvoet. 

Gupia A.P.DC, - Latinizeering van den Malab. plan
tennaam cupi. 

cuprea , - zie cuprêus. 
cupréssiims,a,um, - v a n Cupressus, plantengesl. (Pi-

nacëae), cypres: cypresachtig. 
cupresso ides , - van Cupressus, plantengesl. (Pina-

cëae), cypres; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op een Cupressus gelijkend, cy
presachtig. 

Cup re s sus L., - oude Lat. plantennaam, cypres. 
cûpreus,a,um, - van Lat. cuprum, koper: koperen, 

koperkleurig, koperrood. 
fC\ipulàris,is,e, - van Lat. cupula (verkleinw. van cu-
lcupulât«s,a,Mw, - pa, kuip), nap: napvormig. 
cupuliflórus.a.um, - van Lat cupula (verkleinw. 

van сира, kuip), nap; f los (flóris), bloem: met nap-
vormige bloemen. 

cupulifórmts,ts,e, - van I,at. cupula (verkleinw. van 
сира, kuip), nap; forma, vorm: napvormig. 

rCurânga A.L.juss., - Latinizeering van den Mal. 
IGurân ia R. et s., - plantennaam daoen koe-

koerang, d.i. zaagblad. De naam zinspeelt op den 
scherp gezaagden bladrand. 

curassâvici<s,a,MW, - afkoms'tig van Curaçao (eiland 
in W.-Indië; ±69° W.L., ± 12%° N.B.) of daar 
het eerst gevonden, Curaçaosch. 
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rCurcas ADANS., - meer dan drie eeuwen oude, Lat. 
I cu rcas , - naam voor Jatröpha - L., van on

bekenden oorsprong. 
Gurcul igo GAERTN., - vervorming van Lat. curculïo, 

snuitkever. - De zaden der eerstbeschreven soort, 
C. orchioïdes Gartn., bezitten een verlengstuk, 
waarin men gelijkenis heeft meenen te zien met 
den kop van een snuitkever. 

curcul igoides , - van Curculïgo, plantengesl. (Ama-
ryllidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Curculïgo-achtig. 

C u r c u m a L., - Latinizeering van den Arab, planten
naam kurkum. 

C u r m é r i a LINDEN et ANDRÉ, - genoemd naar Henri 
Leon Curmer (1801, Parijs; 1870, Parijs), vriend 
van wetenschappen en kunsten, uitgever van ver
scheidene fraaie werken over nat. historie. 

C u r r â n i a COPEL., - genoemd naar Hugh McCullom 
Curran (1875, New York City, U.S.A.; χ ) , hout
vester, van 1906-13 verbonden aan het Bureau of 
Forestry te Manila, later werkzaam in Z.-Amerika, 
thans (1932) leeraar aan de School of Forestry te 
Manila. Hij verzamelde vele planten, waarvan er 
een aantal naar hem genoemd zijn. 

c u r r à n i i , - 2e nv. van Curranïus, Latinizeering van 
Curran: van Curran, gevonden door Curran, ge
noemd naar Curran. - Clerodendron - Elm.; Dios-
pyros - Merr., - en Premna - H. J. Lam zijn ge
noemd naar Hugh McCullom Curran (zie Curranïa). 

cu r ran ióps i s , - van Curranïa, plantengesl. (Poly-
podiacëae) of van den soortnaam curranïi (zie 
aldaar); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
1. Curranïa-achtig. 
2. op de soort curranïi gelijkend. 

cu r t a , - zie curtus. 
curtétus,a,um, — van Lat. curlâre (van curtus, ver

kort, verminkt), verkorten, verminken: verkort, 
verminkt. 

cu r t idens , - van Lat. curtus, verkort, korter dan ge
woonlijk, verminkt; dens, tand: met ongewoon kor
te tanden. 

curtilimbMs,α,um, - van Lat. curtus, verkort, 
korter dan gewoonlijk, verminkt; limbus, zoom, 
hier = bladschijf: met ongewoon korte blad
schijf. 

curtilóbiws.a.wm, — van Lat. curtus, verkort, korter 
dan gewoonlijk, verminkt; lobus, lob: met onge
woon korte lobben, met korte lobben, ondiep ge
lobd. 

curtfs i i , - 2e nv. van Curtistus, Latinizeering van 
Curtis: van Curtis, gevonden door Curtis, genoemd 
naar Curtis. - Carex - Ridl.; - Dichrotrfchum -
Clarke; - Eria - Rchb.f.; - Ixöra - Ridl.; - Leca-
noptëris - Baker; - Neuwiedïa - Rolfe; - Paphio-
pedïlum - Pfitz. en Pleopeltis - V.A.v.R. zijn ge
noemd naar haar ontdekker, CA. Curtis (1853-
1928), eerst inzamelaar voor de kweekersfirma 
Veitch & Sons te Chelsea (Londen), in welke kwa
liteit hij Sumatra, Java, Borneo, de Minahasa en 
de Molukken bereisde, van 1884-1902 hortulanus 
van den bot. tuin van Penang. 

Cur t i s ina RIDL., - genoemd naar CA. Curtis (zie 
curtisïi). 

curti&br и s,a,um, - van Lat. curtus, verkort, korter 
dan gewoonlijk, verminkt; Nieuwlat. sörus, spo-
renhoopje, sorus: met ongewoon- korte sporen-
hoopjes of sori. 

curtus,a,um, - (Lat.χ verkort, korter dan geλvoon-
lijk, verminkt. 

curva , — zie curvus. 
curvä ta , - zie curvätus. 

caT\éta\us,a,um, - verkleinw. van Lat. curvätus, ge
kromd: zwak gekromd. 

curvatus,a,um, - van Lat. curväre (van curvus, 
krom), krommen, buigen: gekromd, gebogen. 

curvicâ lcar , - van Lat. curvus, krom; calcar, spoor: 
kromsporig. 

curvicauh's.ts.e, - van Lat. curvus, krom; caulis, 
stengel, steel: kromstengelig, kromstelig. 

curviflórws.a.ttm, - van Lat. curvus, krom; flos (flö-
ris), bloem: krombloemig. 

curvifóli«s,a,Mm, — van Lat. curvus, krom; folium, 
blad: krombladig. 

curvilabrts,ts,c, - van Lat. curvus, krom; läbrum, 
lip: kromlippig. 

curviméntt<s,a,M>M, — van Lat. curvus, krom; men-
tum, kin: met kromme kin. 

curvinérve, — zie curvinervis. 
curvinérvia , - zie curvinervïus. 

f curvinervis,is,e, - van Lat. curvus, krom; nervus, 
icurvinérvitts.a.mw, - nerf: kromnervig, met 

kromme zijnerven. 
curviróstris,ï's,£, - van Lat. curvus. krom; rostrum, 

snavel: kromsnavelig. 
curvisépalws,a,ww, - van Lat. curvus, krom, gebo

gen; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met kromme 
kelkbladen, met gebogen kelkbladen. 

curvispinus.a.Mw, - van Lat. curvus, krom; spina, 
stekel, doorn: kromstekelig, kromdoornig. 

curvistyli's.t's.e, - van Lat. curvus, krom; stylus, stijl: 
kromstijlig. 

curviungUï5,t's,e, - van Lat. curvus, krom; unguis, 
nagel: kromnagelig. 

cù rvu lus , — verkleinw. van Lat. curvus, krom: zwak 
gekromd. 

curvMs.a.Mw, - (Lat.) krom, gebogen, gekromd. 
Cuscuér ia SCHOTT, - van koeskoes ( = Phalanger), 

een in de Molukken voorkomend buideldier. Rum-
phius (Herbarium Amboinense V, 488) zegt van 
de plant: ,,Daar is my anders niet van bekend, als 
„dat de beesjes Koeskoessen zig gaarne daar by 
„ophouden en hare bloemen of eerste uitspruitsels 
„der vruchten eeten, daar hare vangers weeten op 
„te passen" (dwz. hun voordeel mede te doen). 

cuscuariMS,a,um, - door den koeskoes gegeten wor
dend. Zie voorts Cuscuaria. 

Cusciita L., - verscheidene eeuwen oude planten
naam, welks afleiding niet vast staat. Volgens som
migen is hij verbasterd uit Gr. kassütha (zie Cas-
sftha), volgens anderen is hij van Arab, oorsprong. 

cusickii , - 2e nv. van Cusickîus, Latinizeering van 
Cusick: van Cusick, gevonden door Cusick, ge
noemd naar Cusick. - Camassïa - S. Watson werd 
in 1887 genoemd naar W. C. Cusick, die de plant 
in 1886 in Oregon had ontdekt. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

cuspidättts,a,Mw, - van Lat. cuspis (cuspïdis), spits 
(znw.): een spits dragend. 

cuspidéllws,a,uw, - van Lat. cuspidella [verkleinw. 
van cuspis (cuspïdis), spits (znw.)], spitsje: een 
spitsje dragend. 

rcuspidifer, cuspidifera, c u s p i d i f e r u m , - v a n Lat. 
lcuspidiferM5,a,wm, - cuspis (cuspïdis), spits 

(znw.); ferre, dragen: een spits dragend. 
cuspidiflórws.a.wm, - van Lat. cuspis (cuspïdis), 

spits (znw.); flos (floris), bloem: 
1. met door een spits gekroonde bloemen. 
2. met op de bladspits geplaatste sori (hier als de 
bloemen der varens beschouwd). 

cuspidifóliws.a.MW, - van Lat. cuspis (cuspïdis), 
spits (znw.); folïum, blad: met door een spits ge
kroonde bladeren. 



cuspidi formis 153 cyathoides 

cuspidifórrms.ts.e, - van Lat. cuspis (cuspïdis), 
spits (znw.); forma, vorm: den vorm eener spits 
hebbend, spits. 

cuspidiglumts,ïs,e, - van Lat. cuspis [cuspïdis), 
spits (znw.); glüma, kaf je: met door een spitsje 
gekroonde kafjes. 

cuspidilinguts.is.e, - van Lat. cuspis (cuspidis), 
spits (znw.); lingua, tong: met door een spits ge
kroonde tong of (bij orchideeën) lip. 

cuspidilot>Ms,a,ttm, - van Lat. cuspis (cuspidis), 
spits (znw.); löbus, lob: met door een spits ge
kroonde lobben (de bladeren bv.). 

cuspidipétalus,a.uw, - van Lat. cuspis (cuspidis), 
spits (znw.); Nieuwlat. petälum, kroonblad: met 
door een spits gekroonde kroonblad en. 

cuspidispathus.a.um, - van Lat. cuspis (cuspïdis), 
spits (znw.); spät ha, (als bot. term) kolfscheede: 
met door een spits gekroonde kolfscheeden. 

cuspidulâtus,a,um, - van Lat. cuspidula [verkleinw. 
van cuspis (cuspïdis), spits (znw.)], spitsje: van 
een spitsje voorzien, door een spitsje gekroond. 

C u s s a m b i u m LMK, - Latinizeering van den Mal. 
plantennaam koesambi. 

cuthber t són i i , - 2e nv. van Cuthbertsonïus, Latini
zeering van Cuthbertson: van Cuthbertson, gevon
den door Cuthbertson, genoemd naar Cuthbertson. 
- Dendrobïum - F. v. M. is genoemd naar Cuth
bertson, die in 1887 optrad als leider eener Austral, 
expeditie naar Eng. Nieuw-Guinea, waaraan ook 
W. A. Sayer (zie sayeriänus) deelnam; zij ontdek
ten de plant op Mount Obree. - Overigens is mij 
van Cuthbertson niets bekend. 

Cyamóps i s A .P .DC, - van Gr. kuämos, boon; opsis, 
voorkomen, uiterlijk: plant met op prinsesse(n)-
boonen (suikerboonen, spersieboonen, aspergeboo-
nen, slaboonen) gelijkende peulen. 

C ^ a m u s j.E.SM., - Lat. transcr. van Gr. kuämos, 
boon. - De vruchten van Cyämus heetten bij de 
Oude Grieken kuâmoi aiguptïoi, Egypt, boonen. 

C y a n â n d r i u m STAPF, - van Gr. kuänos, donker
blauw staal, korenbloem; anêr (andros), man. De 
mann, organen (helmknoppen) zijn donkerblauw. 

rcyanântha , - zie cyananthus. 
I cyanon thum, -
Cyanânthus WALL., - van Gr. kuänos, donkerblauw 

staal, korenbloem; anthos, bloem: plant met koren
bloemblauwe bloemen. 

cyanânthus,а,мж, - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; anthos, bloem: met korenbloem
blauwe bloemen. 

Cyanas t räceae , - planteniam. als type waarvan het 
gesl. Cyanastrum geldt. 

C y a n a s t r u m OLIV., - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; astron, ster. Plant met koren
bloemblauwe, stervormige bloemen. 

cyàneus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. kuanëos (van 
kuänos, donkerblauw staal, korenbloem), koren
bloemblauw. 

Cyanit is REINW., - Lat. transcr. van Gr. kuanïtis (van 
kuänos, donkerblauw staal, korenbloem i, donker
blauw. - De naam zinspeelt op de kleur der bloemen. 

cyanocérpa , - zie cyanocarpus. 
cyanocârphius,a,um - van Gr. kuänos, donkerblauw 

staal, korenbloem; karphos, halm, stengel: met 
blauwe stengels. 

cyanocarpus,α,um, — van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; karpos, vrucht: met blauwe 
vruchten. 

cyanocéntrus.a.uwï, - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; kentron, stekel, spoor, midden: 
met blauwe spoor, met blauw middendeel. 

cyanócladus.a.um, - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; klädos, twijg, spruit: met don
kerblauwe spruiten of twijgen. 

cyanócrocus , - van Gr. kuänos, donkerblamv staal, 
korenbloem; krökos, saffraan (plant), een Crocus-
soort: met donkerblauwe, Crocus-achtige bloemen. 

Cyanodaphne BL., - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; daphnê, laurier: Lauracëa met 
blauwe vruchten. 

cyanoides, - van Lat. cyänus (Gr. kuänos), koren
bloem; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: met een korenbloem overeenkomend, 
blauw (achtig). 

cyanophyllus,a,um, - van Gr. kuänos, donkerblauw; 
phullon, blad: met donkerblauwe bladeren. 

Cyanópis BL., - Lat. transcr. van Gr. kuanôpis [van 
kuänos, donkerblauw staal, korenbloem; ôps (ôpos), 
oog], donkerblauwoogig: plant met donkerblauwe 
(in werkelijkheid paarse) bloemhoofdjes. 

cyanópterws,α,um, - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; ptëron, vleugel: met donker
blauwe vleugels of daarop gelijkende organen. 

cyanospérma , - zie cyanospermus. 
C y a n o s p é r m u m w. et A., - van Gr. kuänos, donker

blauw staal, korenbloem; sperma, zaad: plant met 
donkerblauwe zaden. 

cyanospérmus,a,um, - van Gr. kuänos, donker
blauw staal, korenbloem; sperma, zaad: met don
kerblauwe zaden. 

cyanostâchyws.a.Mw, - van Gr. kuänos, donker
blauw staal, korenbloem; stächus, aar: met donker
blauwe aren of aartjes. 

Cyanót is D.DON, - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; ous (ótos), oor: plant met don
kerblauwe ooren. De naam zinspeelt op vorm en 
kleur der kroonbladen. 

Cyanth i l l ium BL., - van Gr. kuänos, donkerblauw 
staal, korenbloem; anthêlê, bloem. Plant met don
kerblauwe (in werkelijkheid donkerpaarse) bloem
hoofdjes. 

c;yanus, - Lat. transcr. van Gr. kuänos, korenbloem. 
Cyâthea j . E. SM., - van Lat. cyäthus (Gr. kuäthos), 

beker. De naam zinspeelt op de bekervormige dek-
vliesjes der eerstbeschreven soort. 

Cyatheâceae, - planteniam. als type waarvan het 
gesl. Cyathëa geldt. 

cyatheaefólitt5,a,um, - zie cyatheifolïus. 
cyatheifólius.a.um, - van Cyathëa, plantengesl. (Cy-

atheacëae); Lat. jolïum, blad: met bladeren als die 
eener Cyathëa. 

cyatheoides, - van Cyathëa, plantengesl. (Cyathea-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cyathëa-achtig. 

rcyâthifer, cyathifera, cya th i ferum, - van Lat. 
IcyathiferMs.a.Mm, - cyäthus, beker; ferre, dra

gen: bekervormige organen dragend. 
cyathiflórus.a.wm, - van Lat. cyäthus, beker; f los 

(flôris), bloem: met bekervormige bloemen. 
cyathifórmis.ï's.e, - van Lat. cyäthus, beker; forma, 

vorm: bekervormig. 
Cyathiscus v. TIEGH., - van Gr. kuäthos, beker; is-

kein, gelijk maken: plant met op bekers gelij
kende (bekervormige) schutbladen. 

Cyathócalyx CHAMP., - van Lat. cyäthus (Gr. kuä
thos), beker; cälyx (Gr. kälux), kelk: plant met be-
kervormigen kelk. 

Cyathódes LABILL., - Lat. transcr. van Gr. kuathô-
dês (van kuäthos, beker; ôdês, uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt), bekervormig. - De naam zinspeelt 
op den vorm der honigschijf. 

cyathoides , - van Cyathëa, plantengesl. (Cyathëa-
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céae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cyathëa-achtig. 

cyathóphorws.a.Mw, — van Gr. kuäthos, beker; phe
rein, dragen: een of meer bekervormige organen 
dragend. 

C y a t h o s t é m m a GRIFF., - van Gr. kuäthos, beker; 
stemma, krans: plant met in kransen geplaatste 
bekervormige organen (stempels). 

Cyâthula LOUR., - vr. verkleiningsvorm van Lat. 
cyäthus, beker. De naam zinspeelt op de tot een 
bekertje vergroeide bases der helmdraden. 

cybianthoides , - van Cybianthus, plantengesl. (Myr-
sinacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cybianthus-achtig. 

Cybian thus MART., - van Gr. kubos, teerling, dob
belsteen, kubus; anthos, bloem: plant met teerling-
vormige bloemen, met vierhoekige bloemen. 

Cycadâceae, — plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Cycas (Cycädis) geldt. 

cycadifóliws,a,Mm, - van Cycas (Cycädis), planten
gesl. (Cycadacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Cycas. 

Cycas L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam kukas = koïx, een soort van palm. - Cycas-
soorten gelijken in habitus en blad vorm op palmen. 

Cyclamen L., - wijziging van den ouden Gr. planten
naam kukläminon of kuklamïnos (Cyclamen grae-
cum Link). - Het woord is afgeleid van Gr. kuklos, 
cirkel, en zinspeelt op de cirkelronde knollen. 

cyclaminews.a.Mm, - van Cyclamen (Cyclamïnis), 
plantengesl. (Primulacëae): Cyclämen-achtig. 

Cyc laminus HALL., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam kuklamïnos. Zie voorts Cyclamen. 

Cyclandróphora , HASSK., - van Gr. kuklos, cir
kel, kring, ring-; anêr (andros), man; pherein, dra
gen: plant, welke tot een ring vergroeide mann, or
ganen draagt. De helmdraden zijn aan den voet 
vergroeid tot een ring. 

Cyclanthäceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Cyclanthus geldt. 

Cyclanthéra SCHRAD., - van Gr. kuklos, cirkel; an-
thêra, (als bot. term) helmknop. De helmknop is 
cirkelvormig. 

Cyclanthus POiT., - van Gr. kuklos, cirkel; anthos, 
bloem. De bloemen zijn om de as der bloeiwijze in 
kransen (cirkels) geplaatst. 

C^clea ARN., - van Gr. kuklos, cirkel, kring. De helm
hokjes staan in een kring om den verbreeden top 
der meeldradenzuil. 

cyc lóbas i s , -vanGr . kuklos, cirkel; basis, voet (fig.): 
met cirkelvormigen voet. 

cyclobólbo5,os,on, - van Gr. kuklos, cirkel; bolbos, 
bol: met cirkelronde bollen of schijnknollen. 

Cyclóbothra G. DON, - van Gr. kuklos, cirkel; böthros, 
groeve, kuil. - De drie binnenste bloemdekbladen 
dragen aan den voet een diepe, cirkelronde honig-
groeve. 

cyclobulba, - zie cyclobulbus. 
cyclobulbos,os,ow, - foutief voor cyclobolbos of cyclo

bulbus. 
cyclobulbMs,a,wm, - van Lat. cyclus, cirkel; bulbus, 

bol: met cirkelronde bollen of schijnknollen. 
Cyclocâmpe STEUD., - van Gr. kuklos, cirkel; kampê, 

bocht. De onvruchtbare glumae staan in kransen 
(cirkelvormige „bochten"). 

Cyclocârpa MIQ., - foutief voor Cyclocampe. 
Cyclocódon GRIFF., - van Gr. kuklos, kring; kôdôn, 

klok. — De bloemen zijn klokvormig met in een 
kring uitgespreide slippen. 

cyclócormts.a.mM, - van Lat. cyclus (Gr. kuklos), 
cirkel; coma (Gr. käme), kuif (van haren, bladeren, 

schutbladen of bloemen) : met in een cirkel bijeen-
geplaatste en een soort van kuiven vormende bla
deren, schutbladen of bloemen. 

Cyclodiscus KLOTZSCH, - van Lat. cyclus, cirkel; 
discus, schijf. De toegang tot de bloemdekbuis 
wordt afgesloten door de ringvormige schijf. 

Cyclódium к. в. PRESL, - Lat. transcr. van Gr. 
kuklodlon (verkleinw. van kuklos, cirkel), cirkeltje. 
Varen met cirkelronde dekvliesjes. 

cyclodóntM5,a,Mm, - van Gr. kuklos, cirkel; odous 
(odonlos), tand: met cirkelronde tanden. 

cycloglóssws.a.wm, - van Gr. kuklos, cirkel; glóssa, 
tong: met cirkelronde tong of (bij orchideeën) lip. 

cyclólob«s,a,Mm, - van Lat. cyclus, cirkel; löbus, lob: 
met cirkelronde lobben. 

Cyclonéma HÖCHST., - van Gr. kuklos, cirkel; nêma, 
draad. De helmdraden steken ver buiten de kroon-
buis en zijn vaak cirkelvormig opgerold. 

cyclonéura, — zie cycloneurus. 
fCyclonéuros,os,on, - van Gr. kuklos, cirkel; neuron, 
\cyclonèurus,a,um, - nerf: met (nabij den blad

rand) cirkelvormig gekromde nerven. 
Cyclopéltis j . SM., - van Gr. kuklos, cirkel; peltê, 

schild. Varen met schildvormig aangehechte, cir
kelronde dekvliesjes. 

cyclopénsî's.î's.e, - afkomstig van het Cycloop-ge
bergte (zie onder cyclops) of daar het eerst ge
vonden. 

cyclopétalws,a,wm, - van Gr. kuklos, cirkel; petalon, 
kroonblad: met cirkelronde kroonbladen. 

cyclóphora, — zie cyclophörus. 
cyclophoroides , - van Cyclophörus, plantengesl. 

(Polypodiacëae) of van den soortnaam cyclophörus 
(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: 
1. Cyclophörus-achtig. 
2. op dé soort cyclophörus gelijkend. 

cyc lóphorum, — zie cyclophörus. 
Cyclophörus DEsv., - van Gr. kuklos, cirkel; phe

rein, dragen: cirkels, dwz. cirkelronde sori dragen
de varen. 

cyclophörus,a,urn, — van Gr. kuklos, cirkel; pherein, 
dragen: cirkels dragend, kringen dragend, geringd. 

cyclophyllus,a,ttm, - van Gr. kuklos, cirkel; phullon, 
blad: rondbladig. 

cyclops, - Lat. transcr. van Gr. kuklôps (van kuklos, 
cirkel; óps, oog), letterlijk rondoog: cycloop. — De 
cyclopen waren mythische reuzen met een cirkel-
rond oog midden in het voorhoofd. - Een gebergte 
aan de N.kust van Nieuw-Guinea op ± 140%° O.L. 
heet het Cycloop-gebergte naar twee hooge toppen, 
welke de ontdekker ervan, Bougainville (zie Bou-
gainvillëa), in 1768 van zee uit waarnam en waaraan 
hij den naam schonk van ,,les deux Cyclopes". 
Het woord cyclops wordt wel als soortnaam ge
bezigd voor op dat gebergte gevonden planten. 

cyc lópum, - 2e nv. mv. van Lat. cyclops (cyclöpis), 
cycloop: van de cyclopen, dwz. de beide hooge 
toppen, waaraan het Cycloop-gebergte zijn naam 
ontleent (zie cyclops); afkomstig van het Cycloop
gebergte of daar het eerst gevonden. 

cyclosorws.a.wm, - van Gr. kuklos, cirkel; saros, 
hoop(je): met cirkelronde sporenhoopjes of sori. 

cyclostéie, - van Gr. kuklos, cirkel; stêlê, zuil: met 
cirkelronde stempelzuil. 

Cyclos témon BL., - van Gr. kuklos, cirkel, kring; 
stêm&n, draad. De meeldraden staan in een kring 
om de breede schijf. 

Cydónia MILL., - afkorting van Lat. mala Cydonia, 
Cydonische taf el vruchten, Cydonisch ooft, dwz. de 
kweepeer. - Zie voorts cydonius. 
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cydónia, - zie cydonïus. 
cydoniaefolius,a,wm, - zie cydoniifolïus. 
cydoniifóliMs,a,UMi, - van Cydonïa, plantengesl. (Ro-

sacëae); Lat. folïutn, blad: met bladeren als die 
eener Cydonïa. 

cydónitis.a.ttw, - afkomstig van Cydonia (Gr. Ku-
dónïa), naam eener zeer oude stad aan de N.kust 
van het eiland Creta, het vaderland der kweepeer) 
of daar het eerst gevonden, Cydonisch. 

Cylicodâphne NÉES, -vanGr . kulix (kulïkos), beker; 
daphnê, laurier: Lauracëa met (na den bloei) be-
kervormige bloemdekbuis. 

fcylindriceus.a.um, - van Lat. cylindrus (Gr. hulin-
Icylfndricu5,a,um, - dros), cylinder: cylin-

drisch, rolrond. 
.cylindriflórtis,a,um, - van Lat. cylindrus (Gr. kulin-

dros), cylinder; f los (flöris), bloem: met cylindri-
sche (rolronde) bloemen of bloeiwijzen. 

cylindrobulbws, a.utn, - v a n Lat. cylindrus, cylinder; 
bulbus, bol: met cylindrische (rolronde) bloemen of 
bloeiwijzen. 

cylindrocàrp«s,a,Mm, - van Gr. kulindros, rol, cy
linder; karpos, vrucht: met rolronde vruchten. 

cylindrocéntrt<s,a,tt*w, - van Gr. kulindros, rol, cy
linder; kentron, spoor: met rolronde spoor. 

cylindrocéphalus,a,um, - van Gr. kulindros, rol, 
cylinder; kephàlê, hoofd: met rolronde hoofdjes. 

cyl indrostéchya, — zie cylindrostachfus. 
/ cy l indrós tachys , - van Gr. kulindros, rol, cylinder; 
lcylindrostâchy«s,a,Mw, — stächus, aar: met 

rolronde aren. 
Gylista ΑΙΤ., - gelatinizeerde vr. vorm.van Gr. ku-

listos, gewenteld, geschikt om ermede te rollen. De 
naam zinspeelt op de groote, sterk gewelfde onder
ste kelkslip. 

C y m â r i a втн., - van Lat. суша, (als bot. term) bij-
scherm. De bloemen staan in gesteelde bijschermen. 

/ C y m b a l â r i a MEDIK., - van Lat. cymbälum (Gr. kum-
I cymba lé r i a , - bälon), bekken (muziekinstru

ment): plant met bekkenvormige bladeren. 
rcymbidifólitts,a,um, - van Cymbidïum, plantengesl. 
\cymbidiifólius,a,wm, - (Orchidacëae) ; Lat. 

folium, blad: met bladeren als die van een Cymbi
dïum. 

cymbldioides , - van Cymbidïum, plantengesl. (Or
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Cymbidïum-achtig. 

C y m b i d ï u m sw., - Lat. transcr. van Gr. kumbidion 
(verkleinw. van kumbê, schuitje), klein schuitje. -
De naam zinspeelt op den vorm der lip. 

rc^mbifer , cymbifera , cymbi fe rum, - van Lat. 
\cymbiferM5,a,uw, - cymba (Gr. kumbê), schuit

je; ferre, dragen: een schuitvormig orgaan dragend. 
cymbifóliws.a.Mm, - van Lat. cymba (Gr. kumbê), 

schuitje; folium, blad: met schuitvormige bladeren. 
cymbifórmis.ts.e, - van Lat. cymba (Gr. kumbê), 

schuitje: forma, vorm: schuitvormig. 
cymboglósstis,a,urn, — van Gr.· kumbê, schuitje; 

glóssa, tong: met schuitvormige tong of (bij or
chideeën) lip. 

Cymbopógon SPRENG., - van Gr. kumbê, schuitje; 
pôgèn, baard: gras met schuitvormige schutbladen 
en lange baarden (naalden). 

cymbul ipes , - van Lat. cymbula (verkleinw. van 
cymba, schuitje), klein schuitje; pes, voet, steel: 
met schuitvormigen (zuil)voet. 

Cymelonéma к. в. PRESL, - van Lat. cyma, (als 
bot. term) bijscherm; Gr. hêlos, spijker, pin, pen; 
nêma, draad: plant met tot bijschermen veree-
nigde bloemen en spijker- of penvormige helm
draden. 

icymiger , cymigera , c y m i g e r u m , - van Lat. cyma, 
\cymi£er us,a,urn, - (als bot. term) bijscherm; 

gSrëre, dragen: bijschermen dragend. 
C y m i n ó s m a GAERTN., - van Gr. kuminon, komijn; 

osmê, geur: naar komijn riekende plant. 
c y m i n u m , - Lat. transcr. van Gr. kuminon, komijn. 
Cymodocéa сн. KOEN., - van Gr. KumodÔkê, naam 

eener zeenimf, een der vijftig dochters van den 
zeegod Nereus: in zee levende plant, zeeplant. — 
De naam Kumodökê is afgeleid van Gr. kuma, golf; 
dekesthai of dechesthai, opvangen, en beteekent: 
de golvenopvangster. 

cymÓ8Ms,a,«m, - van Lat. cyma, (als bot. term) bij
scherm: tot bijschermen vereenigd; met tot bij
schermen vereenigde bloemen. 

cymulóSMs,a,ttm, - van Lat. cymüla (verkleinw. van 
cyma, bijscherm), klein bijscherm: tot kleine bij
schermen vereenigd; met tot kleine bijschermen 
vereenigde bloemen. 

cynànchiCMs,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. kunan-
chïkos {van Gr. kunanchê [van kuón (kunos), hond; 
anchein, worgen, doen stikken], keelontsteking bij 
honden}, op eenigerlei wijze tot keelontsteking in 
betrekking staand; als geneesmiddel tegen keel
ontsteking gebezigd. 

Cynanchon, - zie Cynanchum. 
Gynânchum L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 

plantennaam kunanchon [van kuón (kunos), hond; 
anchein, worgen, doen stikken], plant, welke honden 
doet stikken, dwz. voor honden giftig is. 

cynapiifólitt5,a,um,-vanLat. cynapium (ziealdaar), 
oude naam voor Aethüsa cynapïum L., honds-
peterselie; folium, blad: met bladeren als die der 
hondspeterselie. 

c y n a p i u m , - van Gr. kuón (kunos), hond; Lat. 
apïum, eppe, selderij, selderie: hondsselderij, dwz. 
op selderij gelijkende, doch voor den mensch on
eetbare plant, hondspeterselie. Vgl. canïnus. 

Cynara L., - Lat. transe, van den ouden Gr. 
plantennaam kunära, waarmede een soort artisjok 
werd aangeduid. 

cynaroides , - van Cynara, plantengesl. (Composï-
tae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Cynära-achtig. 

Gynóctonum E. MEY., - Latinizeering van den ouden 
Gr. plantennaam kunoktönon [van kuón (kunos), 
hond; Monos (van kteinein, dooden), (in samenstel
lingen), moord], hondenmoord, d.i. voor honden 
giftige plant. Vgl. Lycoctönum. 

fCyiïodon L. CL. M. RICH., - van Gr. kuón (kunos), 
i c y n o d o n , - hond; ödous (ödontos), tand: honds

tand. De naam zinspeelt op den vorm der knoppen, 
welke zich op de uitloopers of de kruipende sten
gels bevinden. Vgl. den Fr. volksnaam chiendent. 

Cynoglóssum L., - van Gr. kuón (kunos), hond; 
glóssa, tong: hondstong. - De naam zinspeelt op 
den bladvorm van de Europ. Cynoglóssum offici
nale L. 

Gynomét ra L., - van Gr. kuón (kunos), hond; metra, 
baarmoeder : baarmoeder eener teef. De naam, welke 
zinspeelt op den vorm der peulen, is bedoeld als 
vertaling van den Mal. volksnaam van C. cauli-
flóra L., poeki andjing (van poeki, vr: schaamdeel; 
andjing, hond), schaamdeel eener teef. 

cynops, - Lat. transcr. van Gr. kunôps [van kuon 
(kunos), hond; óps, aangezicht, gelaat], oude 
naam eener Plantâgo-soort. - Waarop de naam 
zinspeelt, is niet duidelijk; er is niets aan de plant, 
dat aan een hond doet denken. 

Gynopséle, - foutief voor Cynopsöle. 
Cynopsóie ENDL., - van Gr. kuón (kunos), hond; 
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psôlê, geërigeerde penis. De naam zinspeelt op den 
vorm der vr. bloeiwijzen. 

rCynórchis THOU., - van Gr. kuón (kunos), hond; 
ICynosórchis тнои., - orchis, teelbal. - De 

naam zinspeelt op den vorm van den wortelknol. 
cynosorchoides , - van Cynosorchis, plantengesl. 

(Orchidacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Cynosorchis-achtig. 

cynosuro ides , - van Cynosürus, plantengesl. (Gra-
minëae), kamgras; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Cynosurus-achtig, kamgras-
achtig. 

Cynosürus L., - van Gr. kuón (kunos), hond; oura, 
staart: hondestaart. De naam zinspeelt op den vorm 
der aren. 

cypar i s s ias , - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam kuparissias, waarmede een wolfsmelk 
werd aangeduid, welker bladeren op die van een 
cypres (Gr. kuparissos) geleken. Ook de bladeren 
der tegenwoordig Eu. cyparissias L. genoemde plant 
doen eenigszins aan die van naaldboomen denken. 

Cypélla HERB., - van Gr. kupellon, breede beker, 
nap. De naam zinspeelt op den vorm van het 
bloemdek. 

Cyperàceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Cypêtus geldt. 

cyperifóliw.s,a,ww, - van Cypërus, plantengesl. (Cy-
peracëae) ; Lat. folïutn, blad : met bladeren als die 
van een Cypërus. 

сурег1пм5,а,мж, - van Cypërus, plantengesl. (Cy-
peracëae) : Cypërus-achtig. 

cyperoides , - van Cypërus, plantengesl. (Cypera-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Cypërus-achtig. 

Cyperórch is BL., - van Cypërus, plantengesl. (Cy-
peracëae); Orchis, gesl., dat als type geldt van de 
fam. der Orchidacëae: orchidacëa met lange, smalle 
bladeren als die van een Cypërus. 

rCypérus L., - Latinizeering van Gr. kupeiros, ook 
ICyperus L., - wel kupëros geschreven, waar

mede in de Oudheid een plant met geurigen wortel 
werd aangeduid. Sommige Cypërus-soorten (C. ro-
tundus L . ; - C . stolonifërus Retz.) bezitten geurige, 
onderaardsche knolletjes. 

Cyphochi lus SCHLTR, - van Gr. kuphos, gebukt, 
voorovergebogen; cheilos, lip. De lip is aan den voet 
der plaat knievormig naar voren gebogen. 

Cyphólophus WEDD., - van Gr. kuphos, gebukt, 
voorovergebogen; löphos, helmbos. - De bij een 
helmbos vergeleken stempel is omlaaggekromd. 

C y p h o m ó n d r a MART., - van Gr. kuphôma, bult, 
kromming; anêr (andros), man: plant met gebulte 
of gekromde mann, organen. Het helmbindsel is 
dik en gewelfd. 

Cyphos t igma втн., - van Gr. kuphos, bult; stigma, 
stempel. De stempel is aan den voet bultig. 

c^pria , — zie cyprïus. 
cypr\iölius,a,um, - van Cypërus, plantengesl. (Cy-

peracëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Cypërus. 

Cypr iped i lum L., - van Gr. Kupris, de Cyprische, 
dwz. de op Cyprus hoog vereerde Aphrodite (Ve
nus), de schoone godin der liefde; pedilon, sandaal, 
pantoffel: Venuspantoffel, Venusschoentje. De 
naam zinspeelt op de fraaie bloemen met pantoffel-
vormige lip. - Vgl. Cypripedium en Paphiopedi-
lum. 

Cypr iped ium L., - naar den 'vorm afgeleid van Gr. 
Kupris, de Cyprische, dwz. de op Cyprus hoog ver
eerde Aphrodite (Venus), de schoone godin der 
liefde; pedion, vr. schaamdeel: schaamdeel van 

Venus. - Dit is echter niet de verklaring, welke 
Linnaeus [Philosophïa Botanica, Ed. princeps 
(1751), 186] geeft, die het woord afleidt van Ku
pris (zie boven) en podion ( = podeion), sok, dat 
hij willekeurig vertaalt met schoen: Venusschoen. 
- De naam schijnt gegeven te zijn onder den in
vloed der oude volksnamen van de Europ. soort 
C. calceölus L.: Marienschuh; Jungfernschuh; Un
ser lieben Frauen Schuchlein; Calceölus Mariae, 
dwz. schoen van (de maagd) Maria, met zinspe
ling op den vorm der lip en de schoonheid der bloem. 

cfprius.a.um, - van Lat. Cyprus (eiland in het O. 
der Middellandsche Zee; ruim 32 - bijna 35° O.L.; 
±35° N.B.): afkomstig van Cyprus of daar het 
eerst gevonden, Cyprisch, Cypersch. 

Cyrü la L'HÉR., -genoemd naar D. Cirillo (1739, Gru-
mo, N. van Napels; 1799, Napels), hoogleeraar te 
Napels, in 1799 president van het Wetgevend Li
chaam der in Januari van dat jaar door de Franschen 
te Napels uitgeroepen Parthenopeïsche Republiek, 
bij een spoedig daarop gevolgd, door de Russen en 
Engelschen ondersteund oproer door het grauw 
vermoord, waarbij ook zijn bot. verzamelingen 
grootendeels verloren gingen, schrijver van ver
scheidene bot. publicaties. 

Cyr ta LOUR., - Lat. transcr. van Gr. kurtê, vr. vorm 
van kurtos, krom. De naam zinspeelt op de krom
me steenvruchten. 

C y r t a n d r a FORST., - van Gr. kurtos, krom; anêr 
[andros), man: plant met kromme mann, organen, 
met kromme helmdraden. 

cyrtandraefóliu5,a,Mm, - zie cyrtandrifolius. 
cyrtandrifóli«5,a,«»M, - van Cyrtandra, plantengesl. 

(Gesneriacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Cyrtandra. 

C y r t a n d r o m ó é a ZOLL., - van Cyrtandra, planten
gesl. (Gesneriacëae); Gr. homoios, gelijkend (op): 
op Cyrtandra gelijkend gesl. 

Cy r t and róps i s CLARKE, - van Cyrtandra, planten
gesl. (Gesneriacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiter
lijk: op Cyrtandra gelijkend gesl. 

Cy r t én thus ΑΙΤ., - van Gr. kurtos, krom; anthos, 
bloem. De eerstbeschreven soort van het gesl. had 
kromme bloemen. 

cyrtobotry«s,a,u»w, - van Gr. kurtos, krom; bôtrus, 
(als bot. term) tros: met kromme trossen. 

Cyr tocâ rpa н.в.к., - van Gr. kurtos, gebocheld; kar-
pos, vrucht. - In de 9 bloemen draagt het vrucht
beginsel 5 knobbels. 

cyrtocaûlos,os,on, - van Gr. kurtos, krom; kaulos, 
stengel, steel: kromstengelig, kromstelig. 

Cyr tóceras BENN., - van Gr. kurtos, krom; këras, 
hoorn: kromhoornige plant. De naam zinspeelt op 
den vorm der bijkroonschubben. 

cyrtocócca, - zie cyrtococcus. 
Cyr tocóccum STAPF, - van Gr. kurtos, gebocheld; 

kokkos, vrucht: gras met gebulte vruchten. 
cyrtocóccKs.a,«»», - van Gr. kurtos, gebult; kokkos, 

vrucht: met gebulte vruchten. 
Cyr todé i ra HANST., - van Gr. kurtos, krom; deira, 

hals: kromhalzige plant. De naam zinspeelt op den 
vorm der kroonbuis. 

cjfrtodon, - van Gr. kurtos, krom; ödous (ödontos), 
tand: kromtandig. 

Cyr togón ium J. SM., - van Gr. kurtos, krom; gónos, 
kroost. - De in een lange spits uitgetrokken blade
ren slaan vaak wortel nabij den top; op die plaats 
maken zij dan een bocht en brengen zij een nieuwe 
plant voort. 

cyrtólepie, - van Gr. kurtos, krom, gebult; lëpis, 
schub: met kromme of gebulte schubben. 
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cyrtolobus,a,um, - van Gr. kurtos, krom; löbos, lob: 
kromlobbig. 

C y r t ó m i u m к. в. PRESL, - van Gr. kurtôma [van 
kurtoun (van kurtos, krom), krommen, buigen], 
het gekromde. De naam zinspeelt op de sikkelvor-
mig gekromde blaadjes van C. falcätum К. В. 
Presl. 

Cyr topéra LiNDL., - van Gr. kurios, krom, gebocheld; 
pêra, zak. De naam zinspeelt op den vorm der lip. 

cyrtopétalits.a.um, - van Gr. kurtos, krom; petälon, 
kroonblad: met kromme kroonbladen. 

cyrtophylla , - zie cyrtophyllus. 
cyrtophyl loides , - van den soortnaam cyrtophyllus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort cyrtophyllus gelijkend. 

Cyr tophyl lum REINW., - van Gr. kurtos, krom; 
phullon, blad: plant met kromme bladeren. 

cyrtophyllws.a.um, - van Gr. kurtos, krom; phullon, 
blad: krombladig. 

cyr tópoda, - zie cyrtopödus. 
Cyr topód ium R.BR., - van Gr. kurtos, krom; podion 

[verkleinw. van pous (pödos), voet], voetje. De 
naam zinspeelt op den krommen zuilvoet. 

rcyrtópodus,a,wm, - van Gr. kurtos, krom; pous (pö-
t c y r t o p u s , - dos), voet, steel: met krom

men voet; met kromme bloem-, vrucht- of blad
stelen. 

cyrtorrhynchus.a.Mm, - van Gr. kurtos, krom; rhun-
chos, snavel: kromsnavelig. 

cyrtosépalus,a,um, - van Gr. kurtos, krom; Nieuw-
lat. sepälutn, kelkblad: met kromme kelkbladen. 

Cyrtós ia BL., - v a n Gr. kurtos, krom; orchidacëa met 
kromme stempelzuil. 

Cyr tos iphónia MiQ., - van Gr. kurtos, krom; siphon 
(siphônos), buis: plant met kromme kroonbuis. 

C y r t o s p é r m a GRIFF., - van Gr. kurtos, krom; sperma, 
zaad: Aracëa met kromme zaden. 

cyr tos tâchya, - zie cyrtostach$us. 
Cyr tós tachys BL., - van Gr. kurtos, krom; stächus, 

aar: palm met kromme, aarvormige kolf takken. 
rcyr tós tachys , - van Gr. kurtos, krom; stächus, aar: 
Icyrtostâchyws.a.ww, - met kromme aren. 
cyrtostylus.a.wm, - van Gr. kurtos, krom, gebocheld; 

stiilos, zuil, stijl: met krommen stijl, met gebochel
den stijl, met kromme stempelzuil, met gebochelde 
stempelzuil. 

Gys tacân thus тн. ANDERS., - van Gr. kuste, blaas; 
Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Acanthacëae: Acanthacëa met blaasvormig uitge
zette kroonbuis. 

Gyet idianthue HASSK., - van Gr. kustidïon [verklein-
w. van kustis (kustïdos), blaas], kleine blaas; an-
thos, bloem: plant met op een blaas gelijkende 
bloemen. 

cy8tifórmts,ïs,e, - van Gr. kuste, blaas; Lat. forma, 
vorm: blaasvormig. 

Gys tód ium j . SM., - van Gr. kuste, blaas; ödous 

Dàbanus O.K., - Latinizeering van den Amb. plan
tennaam dawan. 

rDabeócia с. косн, - genoemd naar Saint Dabeoc, een 
\Daboéc ia D. DON, - der vele Iersche heiligen, 

van wie weinig of niets bekend is. - Omstreeks 1670 
heette dit gewas in Ierland Saint Dabeoc's plant. 

dacrydi i , - 2e nv. van Dacrydium, plantengesl. (Ta-
xacëae): van (de gedaante van) Dacrydïum, Da-

(ödontos), tand: varen met blaasvormig opgezwol
len (kapvormige) bladtanden. 

Cystógyne GASP., - van Gr. kuste, blaas; günê, 
vrouw. De naam zinspeelt op de geknobbelde, als 
het ware met blaasjes bezette vruchten (voort
gebracht door de vr. bloemen). 

cystópoda, - zie cystopödus. 
cystopidioides, - van Cystöpus, plantengesl. (Or-

chidacëae) of van den soortnaam cystopödus; ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Cystöpus-achtig. 
2. op de soort cystopödus gelijkend. 

cystópodus,a,um, - van Gr. kuste, blaas; pous (po-
dos), voet, steel: met blaasvormigen of met blaas
jes bezetten voet of steel. 

cystopoides, - van Cystöpus, plantengesl. (Orchi-
dacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Cystöpus-achtig. 

Gystópter is BERNH., - van Gr. kuste, blaas; ptëris, 
varen: blaas varen. De naam zinspeelt op de ge
welfde dekvliesjes. 

Cys töpus BL., - van Gr. kuste, blaas; pous, voet. 
steel. Aan weerszijden van den steelvormigen voet 
draagt de lip een blaasvormige opzwelling. 

cys töpus , - van Gr. kuste, blaas; pous, voet, steel: 
met gezwollen voet, met gezwollen steel. 

Cys tórchis BL., - van Gr. kuste, blaas; Orchis, gesl., 
dat als type geldt van de fam. der Orehidacëae: 
orchidacëa, welker bloemen aan weerszijden der 
spoor blaasvormig zijn aangezwollen. 

cytherâéa , - foutief voor cytherêa. 
cytheréa (znw.), - Lat. transcr. van Gr. Kuihereia 

[van Kuthêra (tegenwoordig Cerigo), eiland voor de 
Z.O. punt vanLaconïca ( = Lacedaemonië) (±23° 
O.L.; ± 3 6 % ° N.B.), waar Aphrodite (zie aldaar) 
onmiddellijk na haar geboorte uit het schuim der 
zee aan wal steeg], de Kutherische, dwz. Aphro
dite (Venus), de schoone godin der liefde. De naam 
zinspeelt op de schoonheid van den boom, welke 
echter op Java niet door schoonheid uitmunt. 

Cythér i s LINDL., - naam eener bijzit van den trium
vir Marcus Antonius (83-30 ν . Chr.). De machtige 
triumvir had een goeden smaak en middelen om 
aan dien smaak te voldoen, getuigen zijn bij de 
schoone Cleopatra verwekte kinderen; de naam zal 
dus wel zinspelen op de sierlijkheid der naar Cythé
ris genoemde plant. 

Cy t i sân thus LANG, - van Cytïsus, plantengesl. (Le-
guminösae); Gr. anthos, bloem: plant met bloemen 
als die van een Cytïsus. 

cytisoides, - van Cytïsus, plantengesl. (Leguminö-
sae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een Cytïsus gelijkend, CytJsus-achtig. 

Cyt isus L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam kutïsos, waarmede echter niet de tegen
woordig Cytïsus genoemde planten, doch een Me-
dicâgo-soort werd aangeduid. 

crydïum-achtig, van Dacrydïum afkomstig, op Da
crydïum groeiend of parasiteerend. 

D a c r y d i u m SOL., - Lat. transcr. van Gr. dakrudion 
[verkleinw. v&n dakru, traan (oogvocht)], traantje. 
De naam zinspeelt op de hars, welke vaak drup
pelsgewijs uit den stam naar buiten treedt. 

Dacryodes VAHL, - Lat. transcr. van Gr. dakruôdês 
[van dakruon, traan (oogvocht), hars, gom(, omdat 

D. 
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deze stoffen vaak druppelsgewijs naar buiten tre
den)], tranenrijk, harsrijk: harsrijke boom. 

г dactylifer, dactyl ifera, dac ty l i fe rum, - van Lat. 
\dactyliierus,a,unt, - dactylus, dadel; ferre, dra

gen, voortbrengen: dadels voortbrengend. 
Dactyl ióphora v. TIEGH., - van Gr. daktulïon (ver-

kleinw. van daktulos, vinger), hier gebezigd in de 
beteekenis van vingertje; phërein, dragen: vinger
tjes dragende plant. De bloemen staan drie aan 
drie vingersgewijs bijeen. 

Dactyl ióta BL., - van Gr. daktulios (van daktulos, 
vinger), (vinger) ring. De naam zinspeelt op de ring
vormige schijf, welke het vruchtbeginsel kroont. 

Déctyl is L., - van Gr. daktulos, vinger. De niet ge
lukkig gekozen naam zinspeelt mogelijk op de ver
takkingen der bloeiwijze. 

dactylocârpMs.a.Mm, - van Gr. daktulos, vinger; har
pos, vrucht: met vingervormige of vingervormig 
bijeenstaande vruchten of vruchtjes. 

Dactylócladus OLIV., - van Gr. daktulos, vinger; 
klädos, twijg. De zijtakken ontwikkelen zich vaak 
in een vertikale rij boven de bladoksels, zoodat 
er 5 of meer in een vlak staan, welke, als het ware, 
van eenzelfden knoop uitstralen als de uitgespreide 
vingers eener hand. 

Dacty loc ténium WILLD., - van Gr. daktulos, vin
ger; ktenïon [verkleinw. van kteis (ktënos), kam] , . 
kammetje. Gras met vingervormig bijeenstaande, 
kamvormige schijnaren. 

dactyloides , - van Lat. dactylus, dadel; Jdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: dadel
achtig. 

iDàcty lon R. et SCH., - modificatie van den ouden 
t dac ty lon , - Lat. plantennaam dactylos of dac

tylus (van Gr. daktulos, vinger), waarmede o.a. een 
gras (tegenwoordig Cynödon dactylon Pers.) werd 
aangeduid. De naam zinspeelt op de vingervormig 
bijeengeplaatste schijnaren. 

Dactylorhy'nchus, - zie Dactylorrhynchus. 
Dactylorrhj 'nchus SCHLTR, - van Gr. daktulos, vin

ger; rhunchos, snavel: orchidacêa met vingervormig 
rostelium. 

Dactylus Ν. ι.. BURM., - Lat. transcr. van Gr. dak
tulos, vinger: gras met vingervormig bijeengeplaat
ste schijnaren. 

d a d a h , - Lampongsche plantennaam (beter dadak). 
Daeda lacan thus тн. ANDERS., - van Gr. daidälos, 

kunstig; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de 
fam. der Acanthacëae: kunstig bewerkte Acan-
thacëa. - De naam zinspeelt op de fraai generfde 
schutbladen sommiger soorten. 

daedalanthérus.a.Mm, - van Gr. daidälos, kunstig 
bewerkt, of Daidälos, de beroemde bouwmeester 
van den doolhof (laburinthos) van Creta; anthêra, 
(als bot. term) helmknop: 
1. met kunstig bewerkte helmknoppen. 
2. met op een doolhof gelijkende (veelhokkige, 
heen-en-weergebogen) helmknoppen. 

daedâleu5,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. daidalëos, 
kunstig bewerkt, fraai. 

Déémia POIR., - zie Doetnïa. 
d a é m o n a , - zie daemönus. 

/ D a e m o n ó r r h o p s , -
IDaemónorops BL., - van Gr. daimôn (daimönos), 

tweederangsgodheid, goede of booze geest, demon, 
duivel; rhôps, struikgewas: duivelachtige heester. 
De naam zinspeelt op de tallooze scherpe stekels. 

d â é m o n u m (znw.), - 2e nv. mv. van Lat. daemon 
(daemönis), geest, duivel, demon; van de (geaard
heid der) duivels, duivelsch, demonisch, kwaad
aardig, bij uitbreiding: giftig. 

i Da lbe rg ia 

déémonus,a,um, - van Lat. daemon (daemönis), 
geest, duivel, demon: duivelsch, demonisch, 
kwaadaardig, bij uitbreiding: giftig. 

da£Ànus,a,um (Fritillaria - Turcz.), - Turczaninow 
(zie turczaninowïi), de auteur der soort (Flora 
XVII (1834) I, Beiblatt 25J, geeft bij den naam 
geenerlei toelichting. - De plant werd in het Baikal -
gebied gevonden. 

dahleméns/s,zs,e, - het eerst beschreven naar een in 
den bot. tuin te Dahlem (voorstad van Berlijn) ge
kweekt exemplaar. 

Dahl ia CA.V., - in 1791 genoemd naar A. Dahl (1751, 
Warnhelm, ? in Zweden; 1789, Âbo, Z.-Finland), 
schrijver eener bot. publicatie als uiting van piëteit 
voor de nagedachtenis van Linnaeus (zie Linnaea). 
De eerst bekende soort van het gesl. werd in 1784 
of volgens anderen in 1789 uit Mexico in Europa 
aangebracht. Vgl. cervantesii. 

daiuiànus,a,um (Eulophïa - Kränzl.; - Habenaria -
Kränzl.), - genoemd naar Fr. O. Dahl (1856, Hol
stein; 1929, Berlijn), zoöloog, custos aan het zool. 
museum te Berlijn. In 1889 nam hij deel aan de 
plankton-expeditie in den Atlantischen Oceaan; in 
1896/97 bereisde hij den Bismarck-Archipel (tus-
schen N.O. Nieuw-Guinea, de Admiraliteitseilan
den, Nieuw-Mecklenburg en Nieuw-Pommeren). 

dâhl i i , - 2e nv. van Dahlïus, Latinizeering van Dahl: 
van Dahl, gevonden door Dahl, genoemd naar 
Dahl. - Dictyoptëris - V. A. v. R. en Selaginella -
Hier. zijn genoemd naar Fr. O. Dahl (zie dahliänus). 

dahl ioides , -vanDahlia, plantengesl. (Composïtae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Dahlïa-achtig. 

dahuricMs,a,wm, - afkomstig van Da (h)uria, het land 
der Dauren (volksstam in O.-Azië; ±125° O.L.; 
±50° N.B.) of daar het eerst gevonden, Dahurisch, 
Daurisch. 

Daïs L., - (Gr.) fakkel. - De naam zinspeelt op de tot 
een hoofdje vereenigde roode bloemen der eerst-
beschreven soort. 

dajakénsJ5,zs,£, - van Nieuwlat. Dajäkus, Dajak, 
naam voor de niet-Mohamedaansche inboorlingen 
van Borneo: Dajaksch, dwz. afkomstig van het 
door Dajaks bewoonde deel van Borneo. 

d a i a k ó r u m , - 2e nv. mv. van Nieuwlat. Dajäkus, 
Dajak, naam voor de niet-Mohamedaansche in
boorlingen van Borneo: der Dajaks, dwz. afkom
stig van het door Dajaks bewoonde deel van Bor
neo. 

da laóra , - Philipp, plantennaam. 
Dalberg ia L.f., - genoemd naar de gebroeders Nils 

Dalberg (1736-1819), medicus, in 1768 benoemd 
tot lijfarts van den kroonprins van Zweden, in 1773 
tot lijfarts des konings, beminnaar en ijverig be
vorderaar der natuurkundige wetenschappen, en 
Carl Gustav Dalberg (zich oök noemende Dahlberg), 
officier in Zw. dienst en bezitter van een landgoed 
in Suriname. Hij bracht daar een herbarium van 
186 soorten bijeen, alle met bloemen, welke hij in 
wijngeest had geconserveerd, en deed dit toekomen 
aan koning Gustaaf I I I (zie Gustavïa) van Zweden. 
De koning zond dit herbarium tegen Kerstmis 1774 
aan Linnaeus (zie Linnaea), die toen ongesteld te 
bed lag, doch terstond opstond, de planten begon 
te onderzoeken en te beschrijven en later verklaar
de nimmer zoo'n genoeglijke Kerstmis gehad te 
hebben. Toen Dalberg in 1754 een bezoek bracht 
aan Zweden, bood hij aan een jong natuuronder
zoeker, die naar Suriname wilde reizen, daar koste
loos in zijn huis optenemen. Linnaeus koos daar
voor Roland er (zie Rolandra). Vgl. ook Quassia. 
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da lberg io ides , - van Dalbergïa, plantengesl. (Legu-
minosae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Dalbergïa-achtig. 

d 'a lber t i s i i , - 2e nv. van D'Albertisïus, Latinizee
ring van D'Albertis: van D'Albertis, gevonden door 
D'Albertis, genoemd naar D'Albertis. - Neder-
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar graaf L. G. d'Albertis (zie Albertisïa). 

{Dâlea L., - genoemd naar S. Dale (1659, ? White-
Dalea P . BR., - chapel; 1739, Boeking, Essex), 

dâlea , - apotheker en geneesheer, die sedert 
1680 praktiseerde te Braintree, N.W. van Londen, 
schrijver van pharmacol. werken. - Als soortnaam 
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Dalëa uitte-
drukken. 

dalecórlicws.a.ttm, - afkomstig van Dalekarlië of 
Dalarne (landschap in Zweden, N.W. van Upsâla) 
of daar het eerst gevonden, Dalekarlisch. 

Da lechampia L., - genoemd naar J. Dalechamps 
(1513, Bayeux bij Caen; 1588, Lyon), geneesheer 
te Lyon, schrijver van bot. werken, waaronder de 
beroemde Historïa Generalis Plantärum. Voordat 
hij dit werk beëindigd had, werd hij kindsch, waar
op het voltooid werd door zijn stadgenoot, den 
geneesheer Jean Desmoulins (zie Molinaea). 

Dalénia KORTH., - in 1842 genoemd naar C. Dalen 
(1766, Rotterdam; 1852, Rotterdam), ,,een te Rot
t e r d a m algemeen geacht geneesheer, die als be
hoef enaar en beschermer der natuurlijke geschiede-
,,nis en kruidkunde een opwekkend voorbeeld geeft 
,,aan zijn stadgenooten en door het besteden van 
„den hem van de vervulling zijner maatschappe
l i j k e pligten overblijvenden tijd en van de hem 
„door een gunstig lot geschonken middelen, de 
„wetenschappen tracht te bevorderen." 

da lhousiae , - 2e nv. van Dalkousia, Latinizeering 
(vr. vorm) van Dalhousie: van mevr. (mej.) Dal
housie, gevonden door mevr. (mej.) Dalhousie, ge
noemd naar mevr. (mej.) Dalhousie. - Asplenïum -
W. J. Hook, en Pteris - W. J. Hook, zijn genoemd 
naar Christina Ramsay, gravin van Dalhousie, ge
boren Broun (Brown) (1786, Coalstoun = Col-
stoun, Z.O. Schotland; 1839, Edinburgh), in 1805 
gehuwd met George Ramsay, 9den graaf van Dal
housie. - Toen (1816-19) haar echtgenoot gouver
neur-generaal van Nova Scotia (Z.W. van New
foundland) en later (1829-32) legercommandant in 
Eng. Indië was, verzamelde zij daar vele planten 
en zond ze aan W. J. Hooker (zie hookêri 1.). Na 
haar terugkeer in Europa schonk zij haar uit 1200 
exemplaren bestaand Ind. herbarium aan de Botan
ical Society of Edinburgh. - Zij was een geestige 
vrouw. Van haar wordt verhaald, dat zij op een 
bal te Edinburgh door een baronet, die bekend 
stond als nalooper van aanzienlijke lieden, tot ta-
felbuurvrouw werd gevraagd, omdat hij meende, 
dat zij de voornaamste dame van het gezelschap 
was. Doch kort daarop sprak de baronet haar 
wederom aan, deelde haar mede, dat er een mar
kiezin aanwezig was, en vroeg haar, of zij niet vond, 
dat hij die dame aan tafel geleiden moest. Zeker, 
mijnheer, antwoordde zij, doe dat; ik hoop alleen 
maar voor haar, dat U geen hertogin op de t rap 
ontmoet. 

dalhousiànu5,a,um (Lycopodïum - Spring), - ge
noemd naar de gravin van Dalhousie (zie dalhou
siae) . 

Dal ibâ rda L., - genoemd naar Th. Fr. Dalibard 
(1703, Crannes, Maine, Frankrijk; 1779, Parijs), 
schrijver eener naamlijst van om Parijs groeiende 
planten. Dit was het eerste, in Frankrijk uitgegeven 

werk, waarin het rangschikkingssysteem van Lin
naeus (zie Linnaea) werd gevolgd. 

dal làchyi , - 2e nv. van Dallachyus, Latinizeering van 
Dallachy: van Dallachy, gevonden door Dallachy, 
genoemd naar Dallachy. - Fimbristylis - F. v. M. 
is genoemd naar J. Dallachy (? 1820, in Schotland; 
1871, Rockingham Bay, a/d O.kust van Queens
land op ±18° Z.B.), eerst tuinman van den bot. 
tuin van Kew, van 1849-67 hortulanus van den 
bot. tuin van Melbourne, die bij Rockingham Bay 
planten verzamelde, waaronder de naaj hem ge
noemde. 

dalmàticu5,a,um, - afkomstig van Dalmatië (oost-
rand van het noordelijk deel der Adriatische Zee) 
of daar het eerst gevonden, Dalmatisch. 

D a l r ^ m p l e a ROXB., - genoemd naar A. Dalrymple 
(1737, Edinburgh; 1808, ?), die in 1752 in dienst 
trad bij de Eng. O.I.Compagnie en voor haar een 
aantal ontdekkingstochten maakte in de Aziat. 
zeeën. In 1779 werd hij benoemd tot hydrograaf 
der Compagnie, in 1795 tot hydrograaf der Eng. 
Regeering. In 1808 werd hij plotseling ontslagen, 
wat hij zich zoo aantrok, dat hij kort daarop over
leed. 

dal tóni , - 2e nv. van Daltönus, Latinizeering van 
Dalton: van Dalton, gevonden door Dalton, ge
noemd naar Dalton. - Panïcum - Pari. is genoemd 
naar James Dalton (1764, York; 1843, Croft, 
Yorkshire), geestelijke, kenner van Carïces, korst
mossen en mossen. 

damaiénsïs,is,e, - afkomstig van de omgeving der 
Soengei (rivier) Damai in Borneo of daar het eerst 
gevonden 

D a m a p â n a ADANS., - Engelschind, plantennaam. 
damascénus.a.um, - afkomstig van Damascus (stad 

in Voor-Azië; ±36%° O.L.; ± 33%° N.B.) of daar 
het eerst gevonden, Damascener. 

D a m a s ó n i u m MILL., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam damasônïon, een synoniem van 
Alisma (zie aldaar). Het woord wordt wel in ver
band gebracht met Gr. daman, bedwingen; indien 
dit terecht geschiedt, zou de plant zoo genoemd 
zijn, omdat zij het venijn van padden en zeehazen 
(een soort van zeeslakken met op hazenooren ge
lijkende voelhorens, door de Oude Romeinen ge
bezigd voor de bereiding van tooverdranken) on
werkzaam zou maken, dus zou bedwingen. 

r D â m m a r a LMK, - Latinizeering van Mal. damar, 
I d a m m a r a , - hars: harsleverende boom. 
D a m m a r ó p s i e WARB., - van Dammära, voormalig 

plantengesl. (tegenwoordig Agäthis; fam. Taxa-
cëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op' Dam
mära gelijkend gesl. 

d a m m e r b ó é r i i , - 2e nv. van Dammerboerïus, Lati
nizeering van Dammerboer: van Dammerboer, ge
vonden door Dammerboer, genoemd naar Dammer
boer. - Dendrobïum - J .J .S. is genoemd naar J. G 
Dammerboer (1867, Oeta Rimbaroe op Sumatra; 
χ ) , onderwijs-specialiteit, die zich verdienstelijk 
maakte voor het onderwijs aan inlanders, natuur
vriend, die de naar hem genoemde plant deed toe
komen aan J. J . Smith (zie smithiänus 3), den 
auteur der soort. 

damunénsts.ts.e, - afkomstig van Damun (in Kaiser 
Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden. 

rdamusénsis.is.e, - afkomstig van den Goenoeng 
tdamusiews,a,uw, - (berg) Damoes in Borneo 

of daar het eerst gevonden. 
Dânaë MEDiK., - Lat. transcr. van Gr. Danaê, my

thische prinses, dochter van koning Akrisïos (Acri-
sïus) van Argos, wien door het orakel voorspeld 
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was, dat een zoon van Danaë hem dooden zou. 
Daarom sloot hij haar, nog maagd zijnde; in een 
toren op; de oppergod Zeus echter wist in de ge
daante van een regen van goud tot haar doorte-
dringen en verwekte bij haar een zoon, Perseus, 
die inderdaad later bij toeval zijn vader doodde. 

Danâéa COLLA, - genoemd naar G. P. M. Dana (1736, 
Barge, Z.W. van Turijn; 1801, Turijn), hoogleeraar 
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin 
te Turijn, schrijver van een paar bot. publicaties. 

Danatóphorus ZIPP., - foutief voor Thanatophörus 
(zie aldaar). - Zippelïus (zie Zippelia), de auteur 
van hetgesl., was een Duitscher; voor de aanvangs-
letter & (th) van het met Gr. letters gespelde woord 
ϋ·άνατοσ (thanâtos) kan hij zeer goed een d gelezen 
hebben. Vgl. pentitdis. 

dantórdiae, - 2e nv. van Danfordia, Latinizeering 
(vr. vorm) van Danford: van mevr. (mej.) Dan-
ford, genoemd naar mevr. (mej.) Danford. - Cro
cus - Maw en Iris - Baker zijn genoemd naar mevr. 
Danford, die in 1876 en 1879 haar echtgenoot, С 
G. Danford van Broomhall Bank te Banchory 
(W.Z.W, van Aberdeen) vergezelde op een ornithol. 
reis door den Cilicischen Taurus en den Anti-
taurus (in het Ζ.О. van Klein-Azië), waar zij de 
naar haar genoemde planten ontdekte, welke zij 
vervolgens naar Engeland overbracht. 

dànicus,a,um, - (Nieuwlat.) Deensch. 
danséri, - 2e nv. van Dansêrus, Latinizeering van 

Danser: van Danser, genoemd naar Danser. -
Symplöcos - V. St. is genoemd naar B. H. Danser 
(1891, Schiedam; x ) , van 1910-13 onderwijzer te 
Rotterdam, na te Amsterdam volbrachte studiën 
van 1920-25 leeraar bij het M.O. te Haarlem, van 
1925-29 plantkundige aan het Buitenzorgsche Her
barium, sedert 1931 hoogleeraar in de systemati
sche plantkunde aan de hoogeschool te Groningen, 
schrijver van vele wetensch. publicaties, o.a. over 
de Polygonacëae, Nepenthacëae, Loranthacëae, 
Cornacëae en de Stachytarphëta-soorten van 
Ned. Indië, voorts van studiën over het soort
begrip. Ook over de Polygonacëae van Nederland 
verschenen van zijn hand een aantal publicaties. 
Voor wetensch. doeleinden bereisde hij Zwitser
land, Czechoslowakije en Oostenrijk. 

Danthónia A.P.DC, - genoemd naar E. Danthoine, 
Fr. plantkundige, in het begin der 19de eeuw woon
achtig te Marseille, kenner der grassen van Pro
vence. 

danthóniae, - 2e nv. van Danthónia, plantengesl. 
(Graminëae): van (de gedaante van) Danthonïa, 
Danthonïa-achtig. 

danthónli, - 2e nv. van Danthonius, Latinizeering 
van Danthoine: van Danthoine, gevonden door 
Danthoine, genoemd naar Danthoine. - Festüca -
A. et G. is genoemd naar E. Danthoine (zie Dan
thónia) . 

dantung, - Mal. plantennaam (dantoeng). 
danubiâl*5,is,e, - van Lat. Danubïus, (Boven-)Do-

nau : afkomstig van het stroomgebied van den (Bo
ven-) Donau of daar het eerst gevonden. 

danura, - Lat. transcr. van den Béng. plantennaam 
danoora. 

dao, - Philipp, plantennaam (dóo). 
Dapânia KORTH., - Latinizeering van den Sum. plan

tennaam dapan. 
Daphne L., - Lat. transcr. van Gr. daphnê, laurier. 

- ,,Die boom wordt geheeten . . . naer een jonge 
„dochter Daphne ghenaemt, die was die dochtere 
,,van Ladon ende van der Aerden. Dese beminde 
..die Godt Apollo, ende in huer liefde ontsteken, 

„volghde huer al om naer, tot dz hy huer ten lasten 
„ghegrepen en vast ghehouwen heeft. Dwelck sy 
„ghevoelende heeft terstont aen gheroepen huer 
,,moeder die aerde, die terstont huer inghenomen 
„heeft ende in plaetse van Daphne eenen schoonen 
„Laurus boom voortghebrocht. Dwelck Apollo sien-
,,de es seer verwondert geweest ende heeft den 
„boom, naer syn beminde Daphne, oock Daphnen 
„gheheeten, ende daeraf ghetrocken een tacxken, 
„dat hy in een gevlochten heeft een croone daer 
„af makende die hy op syn hooft ghestelt heeft. 
„Ende van dyer ty t soo es die Laurus boom altyt 
„een teeken gheweest van vaticinatien" (voorspel
lingen) „ende es den Gode Apollo dat es der Son-
„nen toegheschreven. Daerom soo seyt die Hey-
„denisse, dat die Laurus boom wederstaet den qua-
„den geesten ende alle tooveryen, alsoo dat daer 
„een Laurus tacxken in hüys es, gheen quade geest 
„en sal moghen letsel doen, noch gheen blixem 
„eenich hinder, ende dat niemant in thuys wesende 
„sal met die vallende sieckte ghequelt syn" [Do-
doens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 601]. - De te
genwoordig Daphne genoemde planten zijn geen 
laurieren; sommige soorten echter hebben, even
als de laurier, leerachtige, lang blijvende bladeren. 
- Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd om 
gelijkenis met een laurier uittedrukken. 

Daphnephyllum HASSK., - zie Daphniphyllum. 
Daphnidium NEES, - Lat. transcr. van Gr. daphni-

dion (verkleinw. van daphnis, laurier), kleine lau
rier. Het gesl. behoort tot de Lauracëae (Laurier-
achtigen). 

daphniphylloides, - van Daphniphyllum, planten
gesl. (Euphorbiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Daphniphyllum-achtig. 

Daphniphyllópsis KURZ, - van Daphniphyllum, 
plantengesl. (Euphorbiacëae); Gr. opsis, voorko
men, uiterlijk: op Daphniphyllum gelijkend gesl. 

Daphniphyllum BL., - van Gr. daphnê, laurier; phul-
lon, blad: boom met bladeren als die van een Lau
rier of een Lauracëa. 

Daphnóbryon MEISSN., - van Gr. daphnê, laurier; 
bruein, weelderig uitspruiten: sterk vertakte plant 
met leerachtige bladeren gelijk de laurier. 

daphnoidea, - zie daphnoidëus. 
daphnoides, - van Daphnê, plantengesl. (Thyme-

laeacëae) of van Gr. daphnê, laurier; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Daphne-achtig. 
2. laurierachtig. 

dapbnoideus.a.um, -van Daphnê, plantengesl. (Thy-
melaeacëae) of van Gr. daphnê, laurier; idëus, uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Daphne-achtig. 
2. laurierachtig. 

Därea A.L.JUSS., - genoemd naar G. Dare, omstreeks 
1700 apotheker te Londen, ijverig beoefenaar der 
kruidkunde, ontdekker van het gesl. Hymeno-
phyllum in Engeland. 

dareaecarptts,a,w», - zie dareicarpus. 
dareicorpu5,a,«m, - van Darëa, (voormalig) plan

tengesl. (Polypodiacëae); Gr. karpos, vrucht: met 
vruchten (dwz. sporangiën) als die eener Darëa. 

dareoides, - van Darëa, (voormalig) plantengesl. 
(Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Darëa-achtig. 

dariâlicus,a,um, - afkomstig van Darial in den Kau
kasus of daar het eerst gevonden. 

darik, - Mal. plantennaam {akar darik darik). 
d'armandvillei, - 2e nv. van D'Armandvillêus, La

tinizeering van D'Armandville: van D'Armand-
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ville, gevonden door D'Armand ville, genoemd naar 
D'Armandville. - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Jean Henri Idisbald 
Le Cocq d'Armandville (1873, Maastricht; X), in 
1893 benoemd tot 2den luitenant der infanterie 
bij het Nederlandschind. leger, in 1924 totgeneraal-
majoor, in 1926 in dien rang gepensionneerd. Hij 
heeft planten verzameld in Celebes en in het Z.O. 
van Ned. Nieuw-Guinea. 

daronénsts.is.e, - afkomstig van Daron of daar het 
eerst gevonden. - Daron is een plaatsje aan de golf 
van Davao (in het Z. van Mindanao, het zuide
lijkste van de groote eilanden der Philippijnen), dat 
door A. D. E. Elmer (zie elmêri) werd gekozen tot 
uitgangspunt voor zijn expeditie naar den vulkaan 
Apo (zie apoänus of apoënsis) in 1909. 

Dartue LOUR., - Lat. transcr. van Gr. dartos, van de 
huid ontdaan, gevild. De vruchtwand is zóó dun 
en doorschijnend, dat hij schijnt te ontbreken. 

Darwinia RUDGE, - genoemd naar Erasmus Darwin 
(1731, Eiston Hall, Notts.; 1802, Derby), medicus, 
eerst te Lichfield, waar hij een bot. tuin aanlegde, 
daarna te Derby, schrijver van eenige bot. publi
caties, grootvader van Charles Darwin (zie dar-
winii). 

darwinii, - 2e nv. van Darwinius, Latinizeering van 
Darwin: van Darwin, gevonden door Darwin, ge
noemd naar Darwin. - Berberis - W. J. Hook, is 
genoemd naar Charles Robert Darwin (1809, Shrews
bury, Ζ. van Liverpool; 1882, Down, Kent; begra
ven in de abdij van Westminster), wereldberoemd 
natuurhistoricus, die van 1831-36 een tocht op de 
Beagle om de aarde maakte en bij die gelegenheid 
vele planten verzamelde, schrijver van talrijke zool. 
en bot. publicaties, o.a. pver afstammingsleer, over 
de bevruchting van orchideeën en over insecten-
etende planten. 

Dasianthéra, - foutief voor Dasyanthêra. 
dasyacénthus,α,um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 

ruig; akant ha, doorn, stekel: met dicht behaarde 
doornen of stekels; dicht gestekeld. 

dasyantha, - zie dasyanthus. 
Dasyanthêra RCHB.Î., - van Gr. dasus, dicht be

haard, ruig; anthêra, (als bot. term) helmknop: 
plant met (dicht) behaarde helmknoppen. 

dasyânthus,α,um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; anthos, bloem: met dicht behaarde bloemen. 

dasycalyx, - van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; 
kälux, kelk: met dicht behaarden kelk. 

dasycârpus,a,um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; karpos, vrucht: met dicht behaarde vruchten. 

dasycaulus.a.um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; kaülos, stengel, steel: met dicht behaarden 
stengel of steel. 

dasychlamys, - van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; 
chlämus, mantel: met ruigen mantel, ruig behaard. 

dasyclada, - zie dasycladus. 
rdasyclados,os,on, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
tdasycladus,a,um, - ruig; klädos, twijg: met 

dicht behaarde twijgen (stengels, halmen). 
Dasycóleum TURCZ., - van Gr. dasus, dicht behaard, 

ruig; kolëos, scheede. De naam zinspeelt op de be
haarde meeldradenbuis. 

dasycomus,a,um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig, dicht bebladerd; kömê, kuif (van haren, bla
deren, schutbladen, bloemen) : dicht behaard, dicht 
bebladerd, met dicht bijeengeplaatste bloemen, 
met dicht behaarde bladeren. 

Dasylirion zucc , - van Gr. dasus, dicht behaard, 
dicht bebladerd; leirïon, lelie: Liliacëa met zeer tal
rijke, dicht opeengedrongen bladeren. 

1 daucifolius 

da8ylobus,a,um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; lobos, peul: met dicht behaarde peulen. 

Daeyloma A.P.DC, - van Gr. dasus, dicht met iets 
bezet; lama, zoom, rand. De naam zinspeelt op de 
met dicht bijeengeplaatste ribben bezette vrucht. 

daeymaschala, - zie dasymasch&lus. 
Dasymaschalon HOOK. f. et TH., - van Gr. däsus, 

dicht behaard, ruig; maschalê, oksel. De eerstbe-
schreven soort heeft behaarde nerfoksels. 

dasymaschalus,a.um, - van Gr. dasus, dicht be
haard, ruig; maschalê, oksel: met (dicht) behaarde 
nerf oksels. 

dasynéura, - zie dasyneurus. 
dasynéuros,os,on, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
dasyneurus,a,um, - ruig, dicht met iets bezet; 
dasyonéurus,a,um, - neuron, nerf: met dicht 

behaarde nerven, met dicht bijeengeplaatste nerven. 
dasyophthalma, - zie dasyophthalmus. 

rdasyophthâlmos,os,on, - van Gr. dasus, dicht be-
tdaeyophthalmus,α,um, - haard, ruig; oph-

thalmos, oog, bladknop: met dicht behaarde oogen 
of bladknoppen. 

dasyostâchyus.a.um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; stächus, aar: met dicht behaarde aren. 

daeypétalus.a.um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; petälon, kroonblad: met dicht behaarde kroon-
bladen. 

dasyphyllus.a.um, - van Gr. dasus, dicht bezet (met 
haren, bladeren enz.); phullon, blad: 
1. dicht met bladeren bezet, dicht bebladerd. 
2. met dicht behaarde bladeren. 
Het woord wordt soms verkeerdelijk gebezigd in de 
beteekenis van dikbladig (,dat vertaald dient te 
worden met crassifolius of pachyphyllus). 

dasypodus.a.um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; pous (pôdos), voet, steel: met dicht behaarden 
voet of steel. 

daeypyxis, - van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; 
puxis, doos: met dicht behaarde doosvrucht. 

dasyrhachis, - zie dasyrrhächis. 
dasyrrhachis, - van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; 

rhachis, spil van een gevind blad of van een bloei-
wijze: met dicht behaarde spil. 

dasyspérmus,a,um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; sperma, zaad: met dicht behaarde zaden. 

dasystéchya, - zie dasystachpus. 
rdasystachys, - van Gr. dasus, dicht behaard, ruig, 
tdasystéchyus.a.uw, - stächus, aar: met dicht 

behaarde aren. 
dasystémon, - van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; 

stêmôn, draad: met dicht behaarde meeldraden. 
daeyetylus.a.um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 

ruig; stulos, zuil, stijl: met dicht behaarden stijl, 
met dicht behaarde stijlen. 

dasythyrsMs.a.um, - van Gr. dasus, dicht behaard, 
ruig; thursos, (als bot. term) bloempluim: met dicht 
behaarde bloempluimen. 

Datisca L., - van Gr. dateistkai, verdeelen. De naam 
zinspeelt op de samengestelde of in slippen ver
deelde bladeren. 

Datlscâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Datisca geldt. 

Datura L., - gelatinizeerde Engelschind, planten
naam (dhaturd, van Sanskr. dhustura), 

daturaefólius.a.um, - zie daturifolïus. 
daturifólius,a,um, - van Datura, plantengesl. (So-

lanacëae), doornappel; Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Datüra. 

daucifolius,a,um, - van Daucus, plantengesl. (Um-
bellifërae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die 
van een Daucus. 

11 
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daucoides, - van Daucus, plantengesl. (Umbelli-
fërae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Daucus-achtig. 

Daucus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam daukos, waarmede verschillende scherm-
bloemigen werden aangeduid. In de Middeleeuwen 
is de naam overgegaan op het hem thans voerende 
gesl. 

dàûricus.a.um, — = dahurïcus. — Zie aldaar. 
Davallia j . E. SM., - genoemd naar E. Davall (1763, 

in Engeland; 1798, Orbe, Z.W. van het meer van 
Neuchâtel, Zwitserland), die zich in 1788 in Zwit
serland vestigde, waar hij den rang van inspecteur 
bij het Boschwezen verwierf. Hij verzamelde plan
ten voor den auteur van het gesl., J. E. Smith (zie 
smithiänus 1), en zaden voor William Curtis, den 
oprichter en eersten redacteur van The Botanical 
Magazine, en vervaardigde afbeeldingen van Zwits. 
planten. 

davalliâcews,a,wm, - van Davallia, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) : Davallïa-achtig. 

davälliae, - 2e nv. van Davallia, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) : van (de gedaante eener) Davallia, 
Davallïa-achtig. 

davalliänws,a,wm (Carex - Sm.), - genoemd naar 
E. Davall (zie Davallia). 

davallioides, - van Davallia, plantengesl. (Polypo-
diacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Davallïa-achtig. 

Davallódes COPEL., - van Davallia, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) ; ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op Davallïa gelijkend gesl. 

davalloides, - van Davallïa, plantengesl. (Polypo-
diacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Davallïa-achtig. 

davaoéns25,ts,6, - afkomstig van Davao (provincie 
van Mindanao, het zuidelijkste van de grootere 
eilanden der Philippijnen) of daar het eerst ge
vonden. 

daveauânws,a,Mw (Pellionïa - N. E. Br.), - genoemd 
naar Jules Daveau (1852, Argentueil bij Parijs; 1929, 
Montpellier), die in 1866 in dienst trad bij den Jardin 
des Plantes te Parijs en in 1875 door deze instelling 
naar Cyrenaïca (N.-Afrika, O. van de Groote Syrte) 
werd gezonden ter opsporing eener door de Ouden 
silphïon (zie Silphïum) genoemde plant, een scherm-
bloemige, welker sap als geneesmiddel en als krui
derij werd aangewend. Hij bracht van deze reis 
vele planten en zaden mede, waaronder verschei
dene nieuwe soorten. In 1876 werd hij door de 
Portug. Regeering benoemd tot directeur van den 
bot. tuin en van de stadsparken van Lissabon, welk 
ambt hij in 1892 neerlegde. In 1893 werd hij con
servator van den Jardin des Plantes te Montpel
lier; deze betrekking, waarin hij zich door allen, 
die met hem in aanraking kwamen, geëerd en be
mind wist te maken, bekleedde hij tot aan zijn dood. 
- Van zijn hand verschenen vele publicaties over de 
flora van Portugal en op tuinbouwkundig gebied. 

dâvidi, - 2e nv. van Davïdus, latinizeering van David: 
van David, gevonden door David, genoemd naar 
David. - Buddleia - Franch. is genoemd naar A. 
David (zie armandïi). 

Davidia BAILL., - genoemd naar A. David (zie ar
mandïi). 

davidiénus,a,um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A. David (zie armandïi). 

davidii, — 2e nv. van Davidïus, Latinizeering van 
David: van David, gevonden door David, genoemd 
naar David. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A. David (zie armandïi). 

Daviésia J. E. SM., - genoemd naar H. Davies (?1739, 
Llandyfrydog, op Anglesey in het Z. der Iersche 
Zee, nabij de Eng. kust; 1821, Beaumaris op An
glesey), geestelijke, schrijver van eenige bot. publi
caties, waaronder een catalogus der planten van 
Anglesey (1813). 

davisiae, - 2e nv. van Davisïa, Latinizeering (vr. 
vorm) van Davis: van mevr. (mej.) Davis, gevon
den door mevr. (mej.) Davis, genoemd naar mevr. 
(mej.) Davis. Leucothöë - Torr, werd in 1868 ge
noemd naar haar ontdekster, mej. Nancy Jane 
Davis (1833, bij Lewiston, Penn., U.S.A.; 1921, Bir
mingham, Penn.), die tijdens een bezoek aan Cali
fornie een aantal planten verzamelde bij Eureka in 
Nevada County. 

davuricws,a,ww, — = dahurïcus. Zie aldaar. 
dâwei, - 2e nv. van Dawius, Latinizeering van Dawe : 

van Dawe, gevonden door Dawe, genoemd naar 
Dawe. - Pycnostächys - N. E. Br. is genoemd naar 
M. T. Dawe (1880, Sticktepatte in Devonshire, 
Engeland; x ) , eerst tuinman aan den bot. tuin 
van Kew, in 1902 benoemd tot assistent aan het 
Science Department in Uganda (tropisch Afrika, 
brongebied van den Nijl), waar hij de naar hem ge
noemde plant ontdekte, later directeur van land
bouw in Columbia, thans in gelijke functie werk
zaam op Cyprus. 

dawongénsis.ï's.e, - afkomstig van Dawong (in het 
Herzog-gebergte in Kaiser Wilhelmsland) of daar 
het eerst gevonden. 

dawsoniànu5,a,um, - 1. (Anecochïlus - Stuart Low 
ex Rchb. f.), - in 1886 genoemd naar T. Dawson, 
omtrent wien geenerlei mededeeling wordt gedaan. 
2. (Magnolia - Rehd. et Wils.), - genoemd naar 
Jackson T. Dawson (1841, York, Engeland; 1916, 
Jamaica Plain, Mass., U.S.A.), hortulanusvan het 
Arnold-arboretum te Boston, als bewijs van waar
deering voor zijn gedurende 43 jaren bewezen 
diensten. 

dayakórum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. Dayakus, 
Dajak, naam voor de niet-Mohamedaansche in
boorlingen van Borneo: der Dajaks, dwz. afkom
stig van het door Dajaks bewoonde deel van Bor
neo. 

dayànus,a,um (Coelogyne - Rchb.f.; - Cymbidïum -
Rchb.f.; - Paphiopedïlum Pfitz.), - genoemd naar 
John Day (1824, Londen; 1888, Tottenham, Lon
den), orchideeënkweeker te Tottenham (Londen), 
die Eng. Indië, Ceylon, Brazilië en Jamaica be
reisde, varens verzamelde in Perak (Mal. Schier
eiland), vele buitenlandsche orchideeën in Enge
land importeerde, medewerker was aan Veitch's 
Manual of Orchidaceous Plants en een verzameling 
bezat van 3000 gekleurde teekeningen van orchi
deeën (thans te Kew). 

dealbatu£,a,um, - van Lat. dealbäre (van albus, wit), 
witten, pleisteren: (als het ware) gewit, wit. 

deangelisii , - 2e nv. van De Angelisïus, latinizeering 
van De Angelis: van De Angelis, gevonden door De 
Angelis, genoemd naar De Angelis. - Juncus -
Bertol. is genoemd naar Francesco Angelis (zie 
angelisii). 

deârei, - 2e nv. van Dearëus, Latinizeering van Dear e : 
van Deare, genoemd naar Deare. - Bulbophyl-
lum - Rchb.f.; - Dendrobïum - Rchb.f. en Vanda 
- Rchb. f. zijn in de tachtiger jaren der 19de eeuw 
genoemd naar kolonel Deare van Englefield Green 
(bij Egham, W. van Londen), bezitter eener fraaie 
verzameling uitheemsche orchideeën. 

debaryâm«s,a,«w (Quercus - Warb. ), - genoemd naar 
H.A. de Bary (1831, Frankfort a/M. ; 1888, Straats-
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burg), aanvankelijk medicus, doch reeds in 1854 
docent in de plantkunde te Tübingen, in 1855 hoog
leeraar in de plantkunde te Freiburg, later achter
eenvolgens te Halle en te Straatsburg, schrijver 
van vele bot. publicaties, inzonderheid over lagere 
planten. 

débihs,ts,e, - (Lat.) zwak, krachteloos. 
Debregeâsia GAUD., - genoemd naar Prosper Justin 

de Brégeas (1807, Saint-Germain des Prés, Dépt. 
Dordogne, Frankrijk; ?, ?)., in 1824 in dienst ge
treden bij de Fr. marine, in 1835 benoemd tot 
luitenant-ter-zee, in 1848 als zoodanig gepension-
neerd. Van 1836-37 was hij geplaatst op de korvet 
La Bonite, welke in deze jaren een reis om de 
aarde maakte, waaraan ook de auteur van het gesl., 
Gaudichaud (ziegaudichaudi), deelnam. Van 1826-
28 en in 1837 was hij gestationneerd op het eiland 
Bourbon, in 1839 en 1841 in de Fr. Antillen. Of 
hij ooit verzameld heeft, is mij onbekend. 

debregeasiänus,a,um (Freycinetïa - Gaud.), - ge
noemd naar Prosper Justin de Brégeas (zie De-
bregeasïa). 

debrirynii , - 2e nv. van Debruynïus, Latinizeering 
van De Bruyn: van De Bruyn, gevonden door De 
Bruyn, genoemd naar De Bruyn. - Bulbophyllum 
- J .J .S. en Elaeocarpus - O. C. Schmidt zijn ge
noemd naar haar ontdekker, W. K. H. Feuilletau 
de Bruyn (zie bruynïi). 

Decàdia LOUR., - van Gr. dekas (dekädos), tiental. 
De bloemen schijnen tien kroonbladen te bezitten; 
in werkelijkheid zijn er 5 witte kroonbladen en 5 
daarop gelijkende kelkbladen. 

rDecaisnea HOOK.Î. et TH., - genoemd naar J. De-
IDecaisnea LINDL., - caisne (1807, Brussel; 

1882, Parijs), eerst schilder, later assistent aan het 
Muséum d'histoire naturelle te Parijs, in 1848 
hoogleeraar aan die instelling, sedert 1851 hoog
leeraar aan den Jardin des Plantes te Parijs, schrij
ver van verscheidene bot. publicaties, o.a. over op 
Timor verzamelde planten. 

decaisneânus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. Decaisne (zie Decaisnëa). 

decaisnei , - 2e nv. van Decaisnëus, Latinizee
ring van Decaisne: van Decaisne, genoemd naar 
Decaisne. - Nederlandschind. planten van de
zen naam zijn genoemd naar J. Decaisne (zie 
Decaisnëa). 

decaisniânus,a,um (Ruellïa - Nées), - genoemd naar 
J. Decaisne (zie Decaisnëa). 

decaisni i , - 2e nv. van Decaisnïus, Latinizeering 
van Decaisne: van Decaisne, genoemd naar De
caisne. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar J. Decaisne (zie Decaisnëa). 

Decaisnina v. TIEGH., - genoemd naar / . Decaisne 
(zie Decaisnëa). 

(decénder,ra,rum, - van Gr. deka, tien; anêr {andros), 
ldecândrus,a,um, - man: met tien mann, or

ganen of meeldraden, tienhelmig. 
Decanéu rum A.P .DC, - van Gr. deka, tien; neuron, 

nerf. De naam zinspeelt op de 10-ribbige dop-
vruchten. 

decanthérus.a ,um, — van Gr. deka, tien; anthêra, 
(als bot. term) helmknop: met tien helmknoppen, 
tienhelmig. 

decapétalus,a,um, - van Gr. deka, tien; petàlon, 
kroonblad: met tien kroonbladen. 

decarhópalos.os.ow, - zie decarrhopälos. 
decarrhópalos,os.o«, - van Gr. deka, tien; rhopälon, 

knots: met tien knotsvormige organen. 
d e c a s p é r m a , - zie decaspermus. 
D e c a s p é r m u m FORST., - van Gr. deka, tien; sperma, 

zaad. De vruchten der eerstbeschreven soort be
vatten tien zaden. 

decaspermus,α,um, - van Gr. deka, tien; sperma, 
zaad: tienzadig. 

decäs t ro i , - 2e nv. van Decaströus, Latinizeering van 
De Castro : van De Castro, gevonden door De Castro, 
genoemd naar De Castro. - Aspidïum - V.A.v.R. is 
genoemd naar De Castro, omstreeks 1911 Portug. 
bestuursambtenaar op Timor, waar hij vele plan
ten verzamelde. Ook maakte hij gedichten. 

Decâtoca F. V. M., - van Gr. deka, tien; tokos, kind. 
- De vrucht bevat tien steenkernen. 

decemangulâris.is.e, - van Lat. decern, tien; angu-
lus, hoek: tienhoekig. 

decemcostàtus.a.um, - van Lat. decern, tien; costa, 
ribbe: tienribbig. 

decemdentatus.a.um, - van Lat. decern, tien; dens 
(dentis), tand: tientandig. 

decémfidus.a.mw, — van Lat. decern, tien; findëre 
(stam fïd), splijten: tienspletig. 

decémjugws,a.um, - v a n Lat. decern, tien; jugum, juk: 
tienjukkig. 

deciduus,a,um, - van Lat. decidêre (van de, omlaag, 
af; cadëre, vallen), afvallen: afvallend, bij uitbrei
ding: met afvallende bladeren of naalden. 

decipiens, - van Lat. dectpëre, bedriegen: bedrieglijk 
(op iets anders gelijkend). 

déclinâtes,a,um, - van Lat. declinäre, afwenden, af
buigen, verbuigen: afgewend, afgebogen, neerge
bogen. 

decolórans , - van Lat. decoloräre [van decolor (de-
colöris), verkleurd], van kleur berooven, doen ver
kleuren, zijn kleur verliezen: zijn kleur verliezend, 
verbleekend. 

decompósitus.a.um, - van Lat. de, hier versterkend 
voorv.; composïtus, samengesteld: dubbel samen
gesteld, dwz. samengesteld uit samengestelde on
derdeden. 

decóra , - zie decörus. 
decór t icans , - van Lat. decorticäre [van de, af, weg; 

cortex (corticis), schors], ontschorsen, de schors ver
liezen: ontschorsend, de schors verliezend. 

decorticâtus.a.um, — van Lat. decorticäre [van de, 
af, weg; cortex (cortïcis), schors], ontschorsen: ont-
schorst. 

decórus.a.um, - van Lat. decor (decóris), lieflijkheid: 
lieftallig, schoon. 

decréscens , - van Lat. decrescëre, kleiner worden: 
kleiner wordend, afnemend. 

decumónus.a.um, - van Lat. decern, tien: tot de 
tienden behoorend en, omdat de tiendheffers 
van elke tien stuks er één naar willekeur mochten 
nemen en natuurlijk het beste of grootste kozen: 
groot. 

decumbens , - van Lat. decumbëre, gaan liggen: lig
gend. 

decu r r ens , - van Lat. decurrëre (van de, omlaag; 
currëre, loopen), omlaag loopen, naar beneden loo-
pen, afloopen: afloopend. 

decurrentipétalus,a,um, - van Lat. decurrens (de-
currentis), afloopend; Nieuwlat. petälum, kroon
blad: met afloopende kroonbladen. 

decurrentipinnus,a,um, - van Lat. decurrens, af
loopend; pinna, vin: met afloopende vinnen. 

decurs iva , - zie decursivus. 
decursive-pinnâtus.a.uw, - van Lat. decursive, af

loopend (bijw.); pinnätus, gevind: afloopend ge
vind, dwz. gevind met langs de algemeene blad-
spil afloopende blaadjes [Zie Linnaeus, Philoso-
phïa Botanica, Editio princeps (1751), p . 47, sub 
94]. - Het woord wordt ook wel gebezigd in de 
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beteekenis van gevind met naar onder regelmatig 
kleiner wordende blaadjes. 

decursivMs,a,«m, - van Lat. decursus, het afloopen: 
afloopend, naar beneden toe smaller wordend. 

decurtétus,a,um, - van Lat. decurtäre [van de, hier 
versterkend voorv.; curtâre (van curtus, verkort, 
verminkt), verkorten, verminken], verkorten, ver
minken: verkort, korter dan gewoonlijk, (als het 
ware) verminkt. 

decurva , - zie decurvus. 
decurvatus.a.um, - van Lat. de, omlaag; curväre, 

krommen, buigen: omlaag gekromd. 
decurvicâ lcar , - van Lat. decurvus, omlaag ge

kromd; calcar, spoor: met omlaag gekromde spoor. 
decurviscapws,a,«»n, - van Lat. decurvus, omlaag ge

kromd; scäpus, steel eener bloeiwijze: met omlaag 
gekromde stelen der bloeiwijze. 

decurvulus,a,t«n, - verkleinw. van Lat. decurvus, 
omlaaggekromd : zwak omlaag gekromd. 

deciirvMs,a,«m, - v a n Lat. de, omlaag; curvus, krom: 
omlaag gekromd, neergebogen. 

decus m o n t i s , - Lat. decus, sieraad; montis (2e nv. 
enk. van tnons, berg), des bergs: sieraad des bergs; 
fraaie bergplant. 

decussâtM5,a,um, - van Lat. decussäre (van decussis, 
tiental, voorts, omdat tien in het Lat. door X 
wordt voorgesteld, de figuur X), verdeelen in den 
vorm der figuur X: verdeeld in den vorm der figuur 
X, een kruis vormend, kruiswijs tegenoverstaand, 
dwz. dusdanig tegenoverstaand, dat de opeen
volgende paren kruiswijs op elkander staan. 

decus si lvae, - Lat. decus, sieraad; silvae (2e nv. 
enk. van silva, woud), des wouds: sieraad des 
wouds, fraaie boschplant. 

decus sylvae, - zie decus silvae. 
dedeénus.a.um (Draba - Boiss. et Reuter), - in 1845 

genoemd naar Dedé, van wien mij niets bekend is, 
dan dat hij de plant bij Pamplona (N.-Spanje, 
Z.Z.W. van Bayonne) verzameld had. 

Deer ingia R.BR., - genoemd naar F. Chr. Deering 
(eigenlijk Doering), (1695, in Saksen; 1749, Not
tingham, Midden-Engeland), medicus, van 1708-
11 leerling van Boerhaave (zie Boerhaavia). Hij 
vestigde zich als geneesheer in Engeland, maakte 
in het gevolg van een gezant een reis naar Rus
land, praktiseerde sedert 1736 te Nottingham, was 
een kenner van mossen en schreef eenige bot. pu
blicaties. 

deficiens, - van Lat. deficëre (van de, af, weg; facëre, 
maken), tekort schieten, ontbreken: tekort schie
tend, ontbrekend. 

detixus.a.um, - van Lat. defigëre, stevig vasthechten, 
roerloos maken: stevig vastgehecht, roerloos, on
beweeglijk. 

defléctens, - van Lat. deflecti (van de, omlaag; flec-
ti, zich buigen), zich neerbuigen, zich neerbuigend, 
neergebogen. 

defléxa, - zie deflexus. 
deflexicalyx, - van Lat. deflexus, omlaaggebogen; 

cälyx, kelk: met omlaaggebogen kelk. 
deflexifólius,a,wtfi, - van Lat. deflexus, omlaag ge

bogen; folium, blad: met omlaag gebogen bladeren. 
defléicus.a.um, - van Lat. deflectëre (van de, omlaag; 

flectëre, buigen), omlaagbuigen, neerbuigen: neer
gebogen, omlaaggebogen. ' 

deflorâtus,a,Mm, - van Lat. defloräre [van de, af, 
weg; f los (flöris), bloem], de bloemen afplukken, 
bij uitbreiding: van schoonheid berooven: van bloe
men beroofd, van schoonheid beroofd, leelijk. 

defoliàtus.a.um, - van Nieuwlat. defoliate (van de, 
af, weg; folium, blad), ontbladeren: ontbladerd, 

zijn bladeren verloren hebbend. Vgl. efoliätus. 
degen«?,er,er, - van Lat. de, voorv., da t scheiding 

uitdrukt; genus (gënëris), geslacht: van zijn ge
slacht (in slechten zin) afwijkend, ontaard, gede
genereerd. 

rdégénéra, - foutieve vr. (resp. onz.) vorm van Lat. 
I d e g é n e r u m , - degëner (zie aldaar), dat in de 

drie gesl. onveranderd blijft. 
deglabrâtM5,a,uw, - van Lat. deglabräre {van de, 

versterkend voorv.; glabräre [van glaber (glabri), 
kaal], kaal maken}, volkomen kaal maken: volko
men kaal gemaakt, volkomen kaal. 

deglubàtU5,a,um, - foutief voor degluptus. Zie aldaar. 
degluptMs,a,«m, - van Lat. deglubëre (van de, ver

sterkend voorv.; glubëre, afpellen), afpellen, ont-
schorsen: afgepeld, ontschorst, van de schors be
roofd. 

Deguélia AUBL., - afkorting van den Guiaanschen 
plantennaam assa-ha-pagara-undeguélé. 

Dehaäs ia BL., - genoemd naar Dirk de Haas (?, Am
sterdam; ?1702, ?), opgevoed in het Amsterdam-
sche weeshuis, daarna, waarschijnlijk als matroos, 
naar Indië vertrokken. Op onbekende wijze ver
wierf hij in Tonkin een groot vermogen. In 1677 
en 1679 was hij opperhoofd der Ned. O.I. Compa
gnie in Japan, in 1687 werd hij gouverneur van Am-
bon, in 1689 buitengewoon lid van den Raad van 
Indië, in 1691 gewoon lid. In 1691 deed hij aan 
Rumphius (zie Rumphïa) materiaal en een teeke-
ning van Antiâris toxicarîa Lesch. toekomen. -
Vgl. den bij Blume (zie Blumëa), Rumphia I, 57, 
afgedrukten brief van Rumphius: ..quandoquïdem 
„prima aut genulna hu jus arböris f igura. . . magno 
„incendïo anni 1687 fuërit deperdïta anno deinde 
,,1691 Vir. Nob. Diderïcus de Haas, trium provin-
„ciärum orientalïum legâtus et Amboinae quon-
,,dam praefectus, cum in Macassarïa esset alïum 
„ramulum colligendum aliamque ex eo figüram ex-
„primendamcurävit" (daar de eerste of oorspron
kelijke afbeelding van dezen boom . . . bij den groo-
ten brand van 1687 verloren was gegaan, heeft 
later, in 1691, de Weledele Heer Dirk de Haas, 
hoofd der drie oostelijke provinciën en vroeger be
last met het bewind over Ambon, toen hij te Ma-
kasar vertoefde, een nieuw takje doen verzamelen 
en daarvan een nieuwe teekening doen vervaar
digen). 

dehiscens , - van Lat. dehiscëre, splijten, opensprin
gen: openspringend. 

deistél i i , - 2e nv. van Deistelîus, Latinizeering van 
Deistel: van Deistel, gevonden door Deistel, ge
noemd naar Deistel. - Habenaria - Schltr is ge
noemd naar A. Deistel, van wien mij niets bekend 
is, dan dat hij de plant in 1907 op den Wilis (Mid
den-Java) vond. 

delectus,a,um, - van Lat. deficëre (van de, omlaag; 
facëre, werpen), neerwerpen: neergeworpen, lig
gend. 

dekóckii , - 2e nv. van Dekockïus, Latinizeering van 
De Koek: van De Koek, gevonden door De Koek, 
genoemd naar De Koek. - Nederlandschind. plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar А. С de 
Koek (1878, Haarlem; x ) , medicus, in 1904 be
noemd tot officier van gezondheid bij het Neder
landschind. leger (aanvankelijk tijdelijk), in 1919 
gepensionneerd als officier van gezondheid der 1ste 
klasse. Van 1910-12 was hij werkzaam op Nieuw-
Guinea, waar hij ten behoeve van 's Lands Planten-
tuin belangrijke natuurhistorische verzamelingen 
bijeenbracht, waaronder de naar hem genoemde 
planten. 
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De la rb rea VIEILL., - in 1866 genoemd naar Delar-
bre, van wien mij niets bekend is. 

delavayânus.a.utw, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Jean Marie Delavay (1834, Les Gets, 
Dépt. Haute-Savoie, Frankrijk; 1895, Yun-nan-fu, 
Z.-China; ±103° O.L.; ± 2 5 " N.B.), R.C. missio
naris, in 1867 naar Kwan-toeng en Kwang-si (pro
vincies van Z.-China) vertrokken, in 1881 overge
plaatst naar de provincie Yun-nan (W. van Kwang-
si), het „Zwitserland" van Z.-China. Spoedig na 
zijn komst in China begon hij planten te verzame
len, aanvankelijk voor Hance (zie Hancëa), later 
voor het Museum voor Natuurlijke Historie te Pa
rijs. Hij verzamelde meer dan 200 000 uitnemend 
gekozen en geprepareerde exemplaren, waarvan 
hij er 60 000 afstond aan het Parijsche Museum, 
materiaal voldoende voor een halve eeuw arbei-
dens voor den staf dier instelling; voorts zond hij 
vele zaden over. Van de door hem verzamelde soor
ten waren er 3000 nieuw voor China, meer dan 
1800 nieuw voor de wetenschap. Hij ontdekte o.a. 
32 nieuwe Gentiäna's, 38 Pediculâris-soorten, 30 
Primula's in allerlei vormen, waaronder de be
roemde Primula delavayi Franchet met een bloem-
kroon van meer dan 4 cm lang, 34 Rhododendrons, 
21 Saxifräga's, 18 Silenes. De flora van Z.W.
China, vóór hem slecht bekend, is thans vertegen
woordigd door verzamelingen, welke kunnen wed
ijveren met de rijkste ter wereld. Hij beklom meer 
dan 60 malen den 6300 M. hoogen Tzu-mei-chan 
( = Tse-meichang = Heechanmen; ±102° O.L.; 
±29° N.B.), den „Mont-Blanc" van Yun-nan, dien 
hij zijn tuin noemde; hij heeft aangetoond, dat de 
Alpenflora van Z.-China veel rijker is dan die van 
Europa, dat zij vertegenwoordigd is door dezelfde 
geslachten, welke echter 3-20 maal zooveel soorten 
tellen. - Tijdens een pestepidemie in 1886 werd hij 
bij het verplegen van lijders aan die ziekte zelf 
door builenpest aangetast; hoewel hij genas, her
kreeg hij nimmer zijn vorige gezondheid. In 1891 
om gezondheidsredenen naar Europa teruggekeerd, 
kreeg hij kort daarop een beroerte, welke hem van 
het gebruik van den linkerarm beroofde; niette
min keerde hij naar Yun-nan terug en zette zijn 
onderzoekingen voort. In 1894 moest hij een rust-
kuur doen in het district Longki [op de grens van 
Yun-nan, Sze-tsjoean (zie szechuanïcus) en Kwei-
tsjou], een zeer regenrijk oord, waar hij ondanks zijn 
wankele gezondheid vele planten verzamelde, wel
ke grootendeels door vocht en schimmel bedierven, 
doch waarvan hij er toch 750 naar Frankrijk zen
den kon. Hij heeft ook een prachtige schelpen ver
zameling bijeengebracht. Steeds deed hij zijn zen
dingen vergezeld gaan van uitnemende en volle
dige aanteekeningen, doch zelf heeft hij vrijwel 
niets gepubliceerd. 

delavàyi , - 2e nv. van Delavayus, Latinizeering van 
Delavay: van Delavay, gevonden door Delavay, ge
noemd naar Delavay. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar haar ontdekker, J. M. Delavay 
(zie delavayänus). 

deléctans , - van Lat. delectäre, genoegen schenken: 
genoegen schenkend, verheugend. 

deletériMs,α,um, - Lat. transcr. van Gr. dêlêtêrïos 
(van dêleisthai, beschadigen), schadelijk. 

Délia DUM., - afleiding niet met zekerheid bekend. -
Men zou geneigd zijn den naam afteleiden van Gr. 
dêlos, opvallend, in het oog loopend, en dan zou hij 
beteekenen in het oog vallende plant, doch de plant 
is klein en valt niet op. — Vgl. Delïla, een anderen 
naam voor hetzelfde gesl. 

delianus,a,um, - afkomstig van Deli (landschap in 
N.-Sumatra; hoofdplaats Medan) of daar het eerst 
gevonden, Delisch, Deliaansch. 

del icata , - zie delicätus. 
delicétiof.or.us, - vergr. trap van Lat. delicätus, fijn, 

bekoorlijk, fraai: tamelijk fijn, vrij fraai. 
delicatulws.a.um, - verkleinw. van Lat. delicätus, 

fijn, bekoorlijk, fraai: tamelijk fijn, tamelijk be
koorlijk, tamelijk fraai; klein en fijn, klein en be
koorlijk, klein en fraai. 

delicâtus,a,um, - (Lat.) fijn, bekoorlijk, fraai. 
deliciósws.a.wm, - van Lat. deliciae, verfijnde genie

tingen: zeer smakelijk, delicieus, verfijnd. 
deliénsts,»,«, - afkomstig van Deli (landschap in 

N.-Sumatra; hoofdplaats Medan) of daar het eerst 
gevonden, Delisch, Deliaansch. 

Delila DUM. ex PFEIFF.,-genoemd naar A. Raffeneau 
Delile (1778, Versailles; I860, Montpellier), een der 
175 geleerden en hun assistenten, die Napoleon met 
zich nam, toen hij 19 Mei 1798 zijn tocht naar 
Egypte aanvaardde en daar achterliet, toen hij zich 
22 Aug. 1799 naar Europa inscheepte. Hij bleef tot 
1801 in Egypte, eerst als teekenaar, daarna als 
plantkundige, en werd later hoogleeraar in de plant
kunde te Montpellier. - Hij schreef vele bot. pu
blicaties, vooral over de flora van Egypte en de 
adventiefflora van Montpellier. 

delilei, - 2e nv. van Delilêus, Latinizeering van De
lile: van Delile, gevonden door Delile, genoemd 
naar Delile. - Amarantus retroflexus L. var. -
Thell. is genoemd naar A. Raffeneau Delile (zie 
Delïla). 

Delima L., - van Lat. delimäre [van de, af, weg; 
limäre (van lïma, vijl), vijlen], afvijlen: voor af
vijlen, dwz. voor vijl, geschikte plant. De naam zin
speelt op de zeer ruwe bladeren. 

Del imópsis MIQ., - van Delima, (voormalig) plan-
tengesl. (Dilleniacëae) ; Gr. opsis, voorkomen, uiter
lijk: op Delïma gelijkend gesl. 

Delivâria, - foutief voer Dilivarïa. 
Délonix RAFiN., - van Gi. dêlos, opvallend: (tijdens 

den bloei) sterk opvallende boom (door de tallooze 
vlammend roode bloemen; vgl. den volksnaam 
flamboyant). 

rdelphinifólius,a,um, - van Delphinium, plantengesl. 
\delphiniifôliu5,a,um, - (Ranunculacëae), rid

derspoor; Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Delphinium. 

delphinioides , - van Delphinium, plantengesl. (Ra
nunculacëae), ridderspoor; ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Delphi
nium gelijkend, ridderspoorachtig. 

Delphin ium L., - Lat. transcr. van Gr.delphinion, 
ridderspoor, de bekende bloem. - De naam is af
geleid van Delphoi (Lat. Delphi), de plaats in 
Midden-Griekenland, waar zich het vermaarde ora
kel van Apollo bevond, die daarnaar den bijnaam 
Delphinios, d.i. de Delphische, ontving; de aan 
Apollo gewijde ridderspoor ontving den naam 
delphinion, d.i. bloem van den Delphischen Apollo. 

Delphyodon к. SCHUM., - van Gr. delphus, baarmoe
der; ödous (ödontos), tand: plant met getande baar
moeder. Het bij een baarmoeder vergeleken vrucht
beginsel draagt vier tanden op den top. 

deltoidea, - zie deltoideus. 
deltoïdes, - van Gr. delta, de letter Δ (D) ; ides (Gr. 

eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een 
delta (Δ, de Gr. D) gelijkend, deltavormig, drie
hoekig. 

deltoideus.a.um, - van Gr. delta, de letter Δ (D); 
idèus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een 
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delta (Δ, de Gr. D) gelijkend, deltavormig, drie
hoekig. 

demersus,a,urn, — van Lat. demergëre (van de, naar 
beneden; mergëre, dompelen), onderdompelen: on
dergedompeld. 

Demidóvia PALLAS, - genoemd naar Procopius De-
midow (1710-81), schatrijk Russ. mijneigenaar, 
stichter (1756) van een fraaien tuin te Moskou, 
waarin planten uit alle werelddeelen werden ge
kweekt en waarvan Pallas (zie pallasiänus), de 
auteur van het gesl., in 1786 een catalogus uitgaf. 
Bij den grooten brand van 1812 werd de tuin ver
woest. Demidov verrijkte zijn vaderland met vele 
philantropische instellingen. - Hij wordt soms ver
ward met zijn neef P. Gr. Demidov (1738-1821), 
die een groot deel van Europa bereisde, een tijd 
lang de lessen van Linnaeus (zie Linnaea) volgde 
en te Jaroslaw in Polen een lyceum stichtte. 

deminutus.a.um, - van Lat. deminuëre, verminde
ren, verkleinen, verzwakken: klein, zwak. 

demissus,a,urn, — van Lat. demütëre (van de, om
laag; mittëre, zenden), omlaag zenden, naar be
neden doen gaan: afloopend, afhangend, laag. 

d e m m é n i i , - 2e nv. van Demmenïus, Latinizeering 
van Demmeni: van Demmeni, gevonden door Dem-
meni, genoemd naar Demmeni. - Dendrobïum -
J.J .S. werd in 1920 genoemd naar Jean Demmeni 
(1866, Padangpandjang, Sumatra; X), die in 1887 
in Nederland als soldaat in dienst trad en in 1888 
als onderofficier naar Ned. Indië vertrok, waar hij 
later bij den Topographischen Dienst geplaatst en 
tot adjudant-onderofficier bevorderd werd. Van 
1911 tot aan zijn pensionneering in 1920 was hij 
chef der Topographische Inrichting te Batavia. 
Daarna werd hij werkzaam gesteld bij het Centrale 
Kantoor voor Dactyloscopie. Wegens zijn groote 
bedrevenheid in het photographeeren werd hij in 
1911 en 1915 ter beschikking gesteld van weten-
sch. reizigers in Indië. In 1908 nam hij deel aan 
een topographische opname van het eiland Kra-
katau (Zie С A. Backer, The Problem of Krakatao 
as seen by a Botanist, pp. 178 seq.). Hij was de 
eerste, die er in slaagde dat jaar (10 Mei) den top 
te bereiken. De naar hem genoemde orchidee had 
hij te Batavia gekweekt. 

Democr i t ea A.P.DC., - genoemd naar Dêmokrîtos (of 
Demokrïtus, (±460 v. Chr., Abdëra in Thracië, 
±25° O.L.; ±41° N.B.; het Gr. Kampen; ?, ?), 
wijsgeer, mathemathicus en astronoom, schrijver 
van talrijke werken, waarvan slechts enkele frag
menten zijn bewaard gebleven. 

démona , - zie demönus. 
demoncbyénus.a.um (Ixöra - Valet.), - genoemd 

naar P. de Monchy (1861, Rotterdam; 1931, Bui-
tenzorg), die in 1888 in Ned. Indië kwam en eerst 
als volontair, sedert 1892 als tijdelijk ambte'naar, 
werkzaam was bij het Buitenzorgsche Herbarium. 
In 1894 werd hij benoemd tot conservator dier in
stelling, welk ambt hij tot zijn pensionneering in 
1910 vervulde. Daarna vestigde hij zich te Soe-
kaboemi. In het begin zijner In\i. loopbaan ver
zamelde hij eenige planten, o.a. bij Tjampéa (Bui-
tenzorg), Dèpok (tusschen Batavia en Buitenzorg) 
en op den Boekit Toenggoel (W.-Java). Hij was 
,,de ijverige jonge man, welke de ordening van het 
„Buitenzorgsche Herbarium op zich had genomen", 
over wien Treub spreekt in het Voorwoord (p. IV) 
van het eerste deel (April 1889) van Boerlage's 
Handleiding tot de Kennis der Flora van Neder-
landsch Indië. 

d é m o n u m (znw.), - foutief voor daemönum. 

démonus.a.um, - foutief voor daemönus. 
(dempo&nus,a,utn, - afkomstig van den (3170 M. 
ldempoén8t's,is,e, - hoogen) vulkaan Dempo 

(Sumatra, op de grens der residenties Palembang 
en Bengkoelen, op ± 4°Z.B.) of daar het eerst ge
vonden). 

denbe rgé r i , - 2e nv. van Denbergêrus, latinizeering 
van Den Berger: van Den Berger, gevonden door 
Den Berger, genoemd naar Den Berger. - Agrosto-
phyllum - J .J .S. is genoemd naar L. G. den Berger 
(1881, Batavia; X ), na voleindiging zijner studiën 
voor technoloog te Delft van 1905-14 scheikundige 
bij het Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen 
te Buitenzorg, van 1914-17 laboratoriumchef bij 
dat proefstation, van 1917-28 hoofd der afdeeling 
Technologie bij het Boschproefstation te Buiten
zorg, van 1928 tot aan zijn pensionneering in 1931 
directeur van het Algemeen Proefstation van den 
Landbouw, schrijver van verscheidene publicaties 
op landbouwscheikundig en houtanatomisch ge
bied, ontdekker der naar hem genoemde plant. 

dendricola (znw.), - van Gr. dendron, boom; Lat. 
cölëre, wonen, bewonen: boombewonend, epiphy-
tisch. - Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is 
niet fraai; arboricöla is beter. 

dendricolws,a,wm, — van Gr. dendron, boom; Lat. 
cölëre, wonen, bewonen; boombewonend, epiphy-
tisch. - Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is 
niet fraai; arboricölus is beter. 

D é n d r l u m DESV., - Lat. transcr. van Gr. dendrion 
(verkleinw. van dendron, boom), boompje. 

dendrobio ides , - van Dendrobïum, plantengesl. (Or-
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Dendrobïum-achtig. 

Dendrob ïum sw., - van Gr. dendron, boom; bïoun, 
leven (ww.): op boomen levende orchidacëa. 

Dendrocâ l amus NÉES, - van Gr. dendron, boom; 
kalämos, halm: bamboe met boomachtige, dwz. 
lange en dikke halmen. 

Dendróchar i s MIQ., - van Gr. dendron, boom; charts, 
bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der boomen; 
in boomen klimmende, fraaie plant. 

dendrochi lo ides , - van Dendrochïlum, plantengesl. 
(Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Dendrochïlum-achtig. 

/ D e n d r o c h i l u m BL., - van Gr. dendron, boom; chei-
I dend ro ch i l u m, - los, lip: op boomen levende 

orchidacëa met goed ontwikkelde lip. - Als soort
naam gebezigd om op gelijkenis met het gesl. Den
drochïlum te wijzen. 

Dendrocnide MIQ., - van Gr. dendron, boom; knïdê, 
netel: boomachtige netel, boomachtige Urticacëa. 

rDendrocólla BL., - van Gr. dendron, boom; kolla, 
tdendrocól la , - lijm, plakmiddel: aan boomen 

geplakte, aan boomen klevende, dwz. epiphyti-
sche orchidacëa. 

dendrocol lo ides , - van Dendrocolla, (voormalig) 
plantengesl. (Orchidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Dendrocolla-achtig. 

Dendrocónche COPEL., - van Gr. dendron, boom; 
konchê, schelp. - Op boomen groeiende plant met 
schelpvormige humusverzamelende bladeren. 

dendroconchoides , - van Dendrocónche, planten
gesl. (Polypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Dendroconche-achtig. 

dend ródes , - Lat. transcr. van Gr. dendródês (van 
dendron, boom; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), boomachtig. 

Dendroglóssa к. в. PRESL, - van Gr. dendron, boom; 
glôssa, tong. Varen met lange, smalle, bij een tong 
vergeleken bladeren, welke, naar de auteur van het 
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gesl., Presl (zie presliänus), ten onrechte meende, 
op boomen leefde. 

dendro idea , - zie dendroidëus. 
dendrofdes , - van Gr. dendron, boom; ïdes (Gr. eidês), 

uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: boomachtig. 
dendroidëus,α,um, - van Gr. dendron, boom; idius, 

uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: boomachtig. 
Dend ro l i r i um BL., - van Gr. dendron, boom; leirion, 

lelie: op boomen groeiende plant, welke in habitus 
aan een lelie doet denken. 

Dendro lób lum втн., - van Gr. dendron, boom; lo
bos, peul (of het verkleinw. van lobos, lobion, 
peultje): boom of heesterachtige plant, welker 
vrucht eeri (kleine) peul is. 

Dendromécon втн., - van Gr. dendron, boom, hou
tige plant; mêkôn, papaver: houtige (heesterach
tige) Papaveracëa. 

dendromórphus,a ,um, - van Gr. dendron, boom; 
morphê, vorm: boomvormig, boomachtig. 

dendróphilus,a,um, - van Gr. dendron, boom; phi
lein, beminnen: van boomen houdend, op boomen 
groeiend, in boomen klimmend. 

Dendróphthoë MART., - van Gr. dendron, boom; 
phthöé (van phthiein, doen kwijnen, te gronde rich
ten), tering: plant, welke boomen doet uitteren, 
kwijnen, te gronde gaan. 

dendrophyllus,a,um, - foutief voor dendróphilus. 
Dendrórch i s тнои., - van Gr. dendron, boom; Or

chis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Or-
chidacëae: op boomen levend orchideeëngesl. 

Dendró t rophe MIQ., - van Gr. dendron, boom; tre-
phein, voeden: door boomen gevoede, dwz. op 
boomen parasiteerende plant. 

denévei, - 2e nv. van Denevëus, Latinizeering van 
De Neve: van De Neve, gevonden door De Neve, 
genoemd naar De Neve. - Phalaenopsis - J.J.S. is 
genoemd naar Th. A. de Neve (1881, Kota Baroe, 
Sumatra's Westkust; x ) , oprichter (1906) en tot 
1925 administrateur der rubberonderneming Naga 
Djetah bij Pontianak (W.-Borneo), daarna op
richter-eigenaar-beheerder der onderneming Pe-
matang Toedjoeh bij Pontianak. - De naar hem 
genoemde plant had hij in 1926 op de onderneming 
Naga Djetah ontdekt. 

dengek, - Soend. plantennaam {hoeroe dengek). 
d é n h a m i , - 2e nv. van Denhämus, Latinizeering 

van Denham: van Denham, gevonden door Den
ham, genoemd naar Denham. - Davallïa - Hook. 
( = Tapeinidïum - Christensen) is genoemd naar 
Dixon Denham (1786, Londen; 1828, Freetown, 
Sierra Leone), officier in het Eng. leger, die in 
Spanje en België tegen Napoleon streed, en van 
1822-25 tezamen met Clapperton (zie Clapper-
tonïa) Midden-Afrika bereisde, van welke reis zij 
in 1826 een beschrijving uitgaven. In 1827 werd 
Denham benoemd tot gouverneur van Sierra Leo
ne, waar hij weldra overleed. 

Denhàmia MEISSN., - genoemd naar Dixon Denham 
(zie denhämi). 

denhamio ides , - van Denhàmia, plantengesl. (Ce-
lastracëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Denhamïa-achtig. 

denigràtus,a,um, - van Lat. denigrâre {van de, ver
sterkend voorv.; nigräre [van niger (nigri) zwart], 
zwart maken}, geheel zwart maken: geheel zwart 
gemaakt, geheel zwart, bij uitbreiding: donkerge
kleurd; met vele donkere vlekken. 

denisiànus.a.um (Phalaenopsis - Cogn.), - in 1899 
genoemd naar Fernand Denis, directeur eener 
mandewerkfabriek te Vaucluse (Frankrijk), be
kend amateur-kweeker van orchideeën, die de 

plant in 1897 uit de Philippijnen had ingevoerd. 
deni8oniânus,a,um (Artocarpus- King), - genoemd 

naar N. Denison, sinds 1869 in verschillende be
stuursfuncties werkzaam in Sarawak (N.-Bórneo), 
in 1876 benoemd to t secretaris van den resident 
van Perak, in 1881 tot Superintendent van Lower 
Perak, welke functie hij in 1894 nog bekleedde. Van 
zijn verder leven, alsmede van zijn vóór-ambtelijke 
jaren is mij niets bekend. 

Denns tàédt ia BERNH., - genoemd naar A. W. Denn-
stedt, D. plantkundige van het begin der 19de 
eeuw, schrijver van verscheidene bot. publicaties, 
waaronder (1818) een sleutel tot den Hortus Mala-
baricus van Van Rheede (zie rheedëi), 

denns taed t io ides , - van Dennstaedtia, plantengesl. 
(Polypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Dennstaedtïa-achtïg. 

densa , - zie densus. 
dens canis , - (Lat.) dens, tand; canis (2e nv. van 

canis, hond), van een hond: hondstand. 
densepilósws,a,um, - van Lat. dense, dicht (bijw.); 

pilösus, behaard: dicht behaard. 
densepunctâtus,a,um, - van Lat. dense, dicht (bijw.) ; 

punctätus, gestippeld: dicht gestippeld. 
densibâccus,a.um, - van Lat. densus, dicht; bacca, 

bes: met dicht opeengedrongen bessen. 
densiflórus,a,um, - van Lat. densus, dicht; flos (flö-

ris), bloem: met dichte bloeiwijzen, didhtbloemig. 
densifólius,α,um, - van Lat. densus, dicht; folium, 

blad: met dicht opeenstaande bladeren. 
densinérvius.a.ttm, - van Lat. densus, dicht; nervus, 

nerf: met dicht opeengeplaatste nerven; dicht ge
nerfd. 

densiràmeus.a.tim, - van Lat. densus, dicht; ramus, 
tak: dicht vertakt. 

densisérrus,a,um, - van Lat. densus, dicht; serra, 
zaag: dicht gezaagd. 

densisórus,a.um, - van Lat. densus, dicht; Nieuw-
lat. sörus, sporenhoopje: met dicht opeengeplaatste 
sporenhoopjes of sori. 

densispicus.a.um, - van Lat. densus, dicht; spica, 
aar: met dichte aren. 

densissimus,α,um, - overtr. t rap van Lat. densus, 
dicht: zeer dicht. 

densivénius,a,um, - van Lat. densus, dicht; vêna, 
ader: dicht geaderd. 

dens leónis, - (Lat.) dens, tand; leönis (2e nv. enk. 
van leo, leeuw), van een leeuw: leeuwetand (Vgl. 
Eng. dandelion = Fr. dent de lion). De naam 
zinspeelt op de scherp getande bladeren. 

densus,a.um, - (Lat.) dicht, dicht opeen geplaatst. 
Den tà r i a L., - van Lat. dens (dentis), tand. - De 

naam zinspeelt op den vorm der schubben van den 
wortelstok. 

den tâ ta , - zie dentätus. 
dentâto-incisus,a,um, - van Lat. dentätus, getand; 

incïsus, ingesneden: (diep) ingesneden met ge
tande slippen. 

dentàtus,a,um, - van Lat. dens (dentis), tand: getand. 
Dentéila FORST., - van Lat. dens (dentis), tand. -

De naam zinspeelt op de vaak 3-tandige kroon-
slippen. 

dentel loides, - van Dentella, plantengesl. (Rubia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Dentella-achtig. 

denticulàtus,a.um, - van Lat. denticulus [verkleinw. 
van dens (dentis), tand], tandje: tandjes dragend, 
kort getand, fijn getand. 

denticulósus.a.um, - van Lat. denticulus [verkleinw. 
van dens (dentis), tand], tandje: vele tandjes dra
gend. 
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ƒ dentifer, dentifera, den t i fe rum, - van Lat. dens 
Identfferus.a.wm, - (dentis), tand; ferre, dra

gen: een of meer tanden dragend, getand. 
dentflobu5,a,um, - van Lat. dens (dentis), tand; ló-

bus, lob: met een of meer getande lobben. 
denuanus,a,utn, - afkomstig van Denoe (kampong 

aan de Tji Patoedjah, Z. van Nanggërang, in de 
Preanger Regentschappen, Java) of daar het eerst 
gevonden. 

denudâtws.a,um, - van Lat. denudäre [van de, ver
sterkend voorv.; nudäre (van nudus, bloot, naakt), 
ontblooten], geheel ontblooten, naakt maken: 
naakt (gemaakt), geen schutbladen dragend, kaal 
(geworden), minder dicht behaard dan gewoonlijk. 

deodara , - Latinizeering van den Engelschind, plan
tennaam deodar (van Sanskr. devadaru, hout der 
goden). - De boom levert een uitnemend bouw
hout. 

Depâr ia w. j . HOOK, et GREV., - van Gr. depas (de-
päos), beker. Varen met bekervormige dekvliesjes. 

fdepar io ides , - van Departa, (voormalig) planten-
t d e p a r o i d e s , - gesl. (Polypodiacëae); ïdes (Gr. 

eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Deparïa-
achtig. 

depauperâttt5,a,wm, - van Nieuwlat. depauperate 
(van pauper, arm), verarmen: verarmd, slecht ont
wikkeld. 

depéndens , - van Lat. dependêre (van de, omlaag; 
pendêre, hangen), afhangen, neerhangen: afhan
gend, neerhangend. 

Deplânchea VIEILL., - genoemd naar E. Fr. Dèplan-
che (1824, Argentan, Z. van Le Havre, Normandie; 
1874, Argentan), in 1854 benoemd tot chirurgijn bij 
de Fr. marine, in 1867 gepensionneerd. Van 1854-
56 was hij geplaatst te Cayenne (Fr. Guiana), van 
welke plaats als uitgangspunt hij Guiana explo
reerde en natuurhistorische verzamelingen bijeen
bracht; hij onderscheidde zich zeer tijdens een gele-
koortsepidemie te Cayenne. Van 1858-67 was hij 
geplaatst op Nieuw-Caledonië, waar hij, te zamen 
met zijn collega Vieillard (zie vieillardii), natuur
historische verzamelingen (planten en vogels) bij
eenbracht en publicaties over zijn onderzoekingen 
uitgaf. 

deplânchei , - 2e nv. van Deplanchëus, Latinizee
ring van Déplanche : van Déplanche, gevonden door 
Déplanche, genoemd naar Déplanche. - Baumêa -
Boeck. is genoemd naar E. Fr. Déplanche (zie De-
planchêa). 

depokénsts,i£,e, - afkomstig van de plaats Dèpok of 
daar het eerst gevonden. Op Java dragen minstens 
twee plaatsen dezen naam. De best bekende en 
meest bezochte ligt tusschen Batavia en Buiten-
zorg op ± 9 3 M. zeehoogte; in haar onmiddellijke 
nabijheid ligt een geschonden oerboschrestant 
(thans natuurmonument), waar zeer dikwijls ver
zameld wordt. - Een tweede Dèpok [vermeld door 
Junghuhn in zijn te weinig gelezen Topographische 
und Naturwissenschaftliche Reisen durch Java 
(1858)] ligt nabij de zee aan den linkeroever der 
Kali Opak in het Z. der residentie Djokjakarta. 

déppei , - 2e ην. van Deppëus, Latinizeering van 
Deppe : van Deppe, gevonden door Deppe, genoemd 
naar Deppe. - Oxälis - Lodd. is genoemd naar haar 
ontdekker, F. Deppe (?, Berlijn; 1828, in Mexico), 
bloemkweeker te Berlijn, die in 1828 met Schiede 
(zie schiedeänus) naar Mexico ging om planten te 
verzamelen en ook Californie bereisde. 

depréssa , - zie depressus. 
depressiusculws,a,um, - verkleinw. van Lat. de

pressus, neergedrukt, afgeplat; laag: eenigszins | 

neergedrukt, eenigszins afgeplat, tamelijk laag. 
depressoglobósws,a,uw, - van Lat. depressus, neer

gedrukt, afgeplat; globösus, bolvormig: neerge
drukt bolvormig, d.i. ongeveer bolvormig, doch in 
vertikale richting eenigszins afgeplat. 

depré88M5,a,Mw, - van Lat. deprimere (van de, om
laag; premëre, drukken), neerdrukken : neergedrukt, 
afgeplat, laag. 

derasus.a.um, - van Lat. der ader e (van de, af, weg; 
rädere, schaven, afkrabben), wegkrabben, afscha
ven: als het ware afgeschaafd, glad. 

Der inga ADANS., - genoemd naar G. Chr. Deering 
(zie Deeringia). 

deri\é&us,a,um, - van Lat. deriväre (van de, weg, af; 
rivus, waterloop), afleiden: afgeleid, uit een andere 
soort ontstaan. 

de rópong , - Mal. vruchtennaam (mangga derópong). 
D e r r l s LOUR., - (Gr.) huid. De naam zinspeelt op de 

dunne peul der eerstbeschreven soort. 
dé r ry i , - 2e nv. van Derrfus, Latinizeering van Der-

ry : van Derry, gevonden door Deny, genoemd naar 
Derry. - Dendrobïum - Ridl. is genoemd naar i?. 
Derry (1860, ?; x ) , eerst verbonden aan den bot. 
tuin van Berbice (Britsch Guiana), van 1885-1903 
werkzaam bij het Boschwezen in Malaka en Perak, 
van 1904-08 adjunct-hortulanus van den bot. 
tuin van Singapore, in 1908 superintendent 
van den bot. tuin van Penang, van 1909 tot aan 
zijn pensionneering in 1913 hortulanus van den 
bot. tuin van Singapore. Hij verzamelde planten, 
waaronder de naar hem genoemde, op het Malei
sche Schiereiland. 

dertonénsis.i's.e, - afkomstig van Tortöna (in de 
Oudheid Dertöna), O. van Alessandria, in Piémont, 
of daar het eerst gevonden, Tortoonsch. 

descensus,a,um, - van Lat. descendëre (van de, om
laag; scandëre, stijgen), afstijgen, afdalen: afge
daald. 

Deschémps i a P.B., - in 1812 genoemd naar L. 
Deschamps te St. Orner, die van 1791-93 als na
tuuronderzoeker deelnam aan de door den Fr. ma
rineofficier A. R. J. Bruny Dentrecasteaux geleide, 
vruchtelooze expeditie van La Recherche en L'Es
pérance (zie Billardiêra). 

desciscens, — van Lat. desciscëre, zich losmaken, af
vallen: zich losmakend, afvallend. 

descript«s,a,«m, - van Lat. describëre, beschrijven: 
beschreven, reeds onder een anderen naam be
schreven. 

Descurâ in ia WEBB et BERTH., - genoemd naar Fr. 
Descurain of Descourain (1658, ?; 1740, ?), apothe
ker teËtampes (Z. van Parijs), schrijver eener flora 
van Ëtampes). 

d e s e r t ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. desertum (van 
deserëre, verlaten), onbewoond oord, woestenij, 
woestijn, steppe: (afkomstig) van onbewoonde 
oorden, woestenijen, woestijnen, steppen. 

Desfontainea RUIZ et PAV., - genoemd naar R. 
Louiche Desfontaines (1752 x), Tremblay, N. van 
Rennes, Frankrijk; 1833, Paris), gedurende vele 
jaren hoogleeraar in de plantkunde en directeur 
van den Jardin des Plantes te Parijs, die van 
1783-85 planten verzamelde in het W. van N.
Afrika, schrijver der beroemde, de planten van dit 
gebied behandelende Flora Atlantäca (1798-1800) 
en andere bot. publicaties. 

deeinérvitts.a.wwt (Trichomànes - V.A.v.R.), - vol
gens schriftelijke mededeeling van den auteur der 
soort, Van Alderwerelt van Rosenburgh (zie alder-
wereltiänus), foutief voor densinervïus. 

1) Als geboortejaar wordt ook wel 1750 opgegeven. 
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Desmanthus WILLD., - van Gr. destnê, bundel; an-
thos, bloem. - Onzijdige en $ bloemen staan in een
zelfde hoofdje bijeen, zijn, als het ware, tot een 
bundel vereenigd. 

desmocârpws.a.Mm, - van Gr. destnê, bundel, of des
mos, ketting; karpos, vrucht: 
1. met tot bundels vereenigde vruchten. 
2. met kettingvormige vruchten. 

Desmochâéta A .P .DC, - van Gr. destnê, bundel, bos; 
chatte, borstel, lang haar, manen. Uit lange, haak-
vormige borstels bestaande, onvruchtbare bloemen 
zijn met normale, vruchtbare tot kluwens (bossen) 
opeengedrongen. 

desmodioides, - van Desmodïum, plantengesl. (Le-
guminösae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Desmodïum-achtig. 

Desmódium DESV., - Lat. transcr. van Gr. desmo-
dïon (verkleinw. van desmos, ketting), kettinkje. -
De naam zinspeelt op de duidelijk gelede, tusschen 
de leedjes ingesnoerde en daardoor eenigszins op 
kettingen gelijkende peulen van een aantal soor
ten. 

D e s m o s LOUR., - (Gr.) ketting. De naam zinspeelt 
op de door insnoeringen in leedjes verdeelde vrucht. 

desmotrichoides, - van Desmotrïchum, (voormalig) 
plantengesl. (Orchidacëae); ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Desmotrichum-
achtig. 

Desmótrichum BL., - van Gr. desmê, bundel; thrix 
(trichos), haar. De lip draagt een bundel of groep 
haren. 

despiciens, - van Lat. despicêre (van de, omlaag; 
spicëre, naar iets zien), op iets neerzien, verachten, 
versmaden: verachtend, verachtelijk (actief). -
Eragrostis - Schuit, ontving den soortnaam naar 
aanleiding van hetgeen Rumphius (Herbarium 
Amboinense VI, 11) van dit gras zegt: „Ik weet 
,,er geen gebruik van, als dat men 't aan malkander 
„zend, om te verwyten, dat iemand ongestadig in 
„zyn zeggen is, en dat zyne beloften maar wind 
„zijn." 

desquamàtws,a,um, — van Lat. desquamäre (van de, 
voorv., dat verwijdering uitdrukt; squama, schub), 
van schubben berooven, afkrabben: als het ware 
van schubben beroofd, onbeschubd. 

desrousseauxii , - 2e nv. van Desrousseauxïus, La-
tinizeering van Desrousseaux: van Desrousseaux, 
genoemd naar Desrousseaux. - Garcinïa - Pierre 
is mogelijk genoemd naar Desrousseaux, die voor 
het in 1789 verschenen derde deel der Encyclo
pédie Méthodique van Lamarck (zie lamarckiänus) 
de Loranthacëae bewerkte. — Pierre (zie peirrëi), 
de auteur der soort, geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

destillatórius,a,um, - van Lat. destilläre [van de, 
af; stilläre (van stilla, droppel), droppelen, drup
pelen, druipen], afdruppelen, afdruipen: waarin, 
waaruit of waarvan afdruppelen of afdruipen plaats 
vindt. 

detérgens, - van Lat. detergëre, afwisschen, reinigen: 
reinigend, als waschmiddel (zeepsurrogaat) bruik
baar. 

detergibilt5,ts,e, - van Lat. detergëre, afwisschen: af-
wischbaar, door wrijving gemakkelijk te verwijde
ren (van haren bv.). 

detzneriànu5,a,um (Cyrtandra - Schltr) ,-genoemd 
naar Hermann Detzner (1882, Spiers; X), officier 
in het D. leger, die van 1907-09 deelnam aan de 
Yola-Crosz-expeditie langs de N.W.grens van Ka
meroen (tropisch W.-Afrika), van 1912-13 als 
rijkscommissaris de vastlegging dier grens regelde 

en van 1914-18 exploratietochten maakte in het 
Z. van Kaiser Wilhelmsland. In 1920 werd hij ver
bonden aan het Rijksarchief te Potsdam. Van zijn 
hand verschenen een aantal publicaties over de 
door hem bereisde gebieden. 

deuteramómum, - van Gr. deutet os, tweede; Amö-
mum, plantengesl. (Zingiberacëae) : tweede Amö-
mum. - Amömum - K. Schum. werd zoo genoemd, 
omdat de wortelstok als surrogaat kan dienen voor 
dien van Amömum cardamömum Willd. 

Déutzia THUNB., - genoemd naar Jean Deutz (1743, 
?; 1784, ?), vermogend Amsterdamsch rechtsge
leerde, in 1769 benoemd tot commissaris, in 1772 
tot schepen, van 1775 tot aan zijn dood Raad dier 
stad. Met eenige anderen (zie ook Hovenia en Pol-
lïa) verschafte hij aan den auteur van het gesl., 
den Zw. plantkundige C. P. Thunberg (zie Thun-
bergïa),de middelen zich van 1772-76 voor een na
tuurhistorisch onderzoek naar Kaapland, Java en 
Japan te begeven, uit dankbaarheid waarvoor 
Thunberg zijn in 1784 uitgegeven Flora Japonïca 
aan hem en zijn medegevers opdroeg en naar hen 
de gesl. Deutzïa, Hovenïa en Pollïa noemde. 

deutziaeflóru5,a,um, - zie deutziiflôrus. 
deutziiflóru5,a,um, - van Deutzïa, plantengesl. (Sa-

xifragacëae) ; Lat. flos (flöris), bloem : met bloemen 
als die eener Deutzïa. 

devAnsAyAnus,a,urn (Caladïum- Linden et Rodecke), 
- in 1886 genoemd naar George Marie Alphonse Es-
nault de la Devansaye (1855, La Flèche, Dépt. Sar-
the, Frankrijk; 1900, Anverse, Dépt. Maine-et-
Loire, Frankrijk), zeer verdienstelijk amateur-
kweeker, van 1878-1900 president van de Société 
d'Horticulture d'Angers et du Département de 
Maine-et-Loire, liefhebber van Aracëae en Brome-
liacëae, medewerker aan tuinbouwbladen. 

Devérra A.P.DC., - (Lat.) godin van het vegen met 
een bezem, hetgeen bij de Oude Romeinen voor het 
huis eener kraamvrouw geschiedde om booze in
vloeden te weren. De plant werd zoo genoemd met 
het oog op haar bezemachtigen habitus. 

de\érsus,a,um, — van Lat. devertëre (van de, af, weg; 
vertere, wenden), afwenden, afkeeren: afgewend,af
gekeerd. 

de\éxus,a,um, - (Lat.) omlaag loopend, afloopend. 
Bij Pleocnemïa - V.A.v.R. zinspeelt de soortnaam 
op de lange, onderwaarts gerichte, onderste blaad
jes der onderste vinnen. 

rde\oniAnus,a,um (Dendrobïum - Paxt.), - genoemd 
Idevonlénsis,is,e (Nymphaea - Paxt.) , - naar 

William G. Spencer Cavendish, hertog van Dev
onshire, in wiens kassen de plant gekweekt werd 
(zie cavendishii). 

devoógdii, - 2e nv. van Devoogdïus, Latinizeering 
van De Voogd: van De Voogd, gevonden door De 
Voogd, genoemd naar De Voogd. - Dendrochïlum 
- J.J.S. is genoemd naar den ontdekker der plant, 
C. N. A. de Voogd (1895, Utrecht; X), in 1924 
benoemd tot houtvester bij het Boschwezen in 
Ned. Indië, thans (1933) opperhoutvester te Sin-
garadja (Bali). - Hij heeft vele exploratietochten 
gemaakt in Z.-Sumatra en een aantal artikelen ge
schreven in De Tropische Natuur en in Tectöna. 

devoogtii, - 2e nv. van Devoogtïus, Latinizeering 
van De Voogt: van De Voogt, gevonden door De 
Voogt, genoemd naar De Voogt. - Vanda r- J .J .S. 
is genoemd naar Johannes George Heinrick de 
Voogt (1855, Wageningen; 1935, 's Gravenhage), in 
1876 benoemd tot 2den luitenant bij het Neder-
landschind. leger, in 1909 gepensionneerd met den 
titulairen rang van generaal-majoor. De naar hem 
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genoemde plant had hij aan J . J . Smith (zie smilhi-
änus 3), den auteur der soort, gezonden. 

devosianus,α,um (Dendrobïum - J.J.S.), - genoemd 
naar F. de Vos (1891, Soerabaja; X ), in 1913 in 
dienst getreden bij de K(oninkkjke) P(aketvaart) 
M(aatschappij), sedert 1926 sous-chëf dier Mij. met 
de standplaats Batavia. De naar hem genoemde 
Dendrobïum had hij gekweekt en aan den auteur 
der soort, J. J. Smith (zie smithiänus 3), toege
zonden. 

devrieseânMs,a,wm, - 1. (Sarcanthus - Rchb.f.), -
genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesëi). 
2. (Rhododendron - Kds), - foutief voor devriesiä-
nus (door Koorders, den auteur der soort, zelf ver
beterd). 

devriései , — 2e nv. van Devriesëus, Latinizeering 
van De Vriese: van De Vriese, gevonden door De 
Vriese, genoemd naar De Vriese. - Dryoptëris -
Rosenst.; - Ficus annuläta BI. var. - Boerl. en 
Freycinetïa - Solms zijn genoemd naar W. H. de 
Vriese (1806, Oosterhout; 1862, Leiden), sinds 1834 
hoogleeraar in de plantkunde te Amsterdam, se
dert 1845 te Leiden, van 1834-45 met Prof. J. van 
der Hoeven redacteur van het Tijdschrift voor Na
tuurlijke Geschiedenis en Physiologie, medeop
richter der Ned. Bot. Vereeniging (1845), schrijver 
van vele bot. publicaties, ook over de flora van 
Ned. Indië, uitgever der wetensch. nalatenschap 
van Reinwardt (zie reinwardti). Van 1858-61 be
reisde hij Ned. Indië ten einde een onderzoek inte-
stellen naar den staat der cultures; in 1860 maakte 
hij met Teysmann (zie teysmanni) een reis door de 
Minahasa, de Molukken en Timor, van welke reis 
hij met geknakte gezondheid in Nederland terug
keerde. 

devriesiânu5,a,um, - 1. (Phalaenopsis - Rchb. f ) , -
genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesëi). 
2. (Rhododendron - Kds), - genoemd naar Hugo 
de Vries (1848, Haarlem; 1935, Lunteren), in 1871 
benoemd tot leeraar inde nat. historie aan de H.B.S. 
te Amsterdam, spoedig daarop door de Pruis. Re
geering belast met landbouwkundige onderzoekin
gen, van 1878-1918 hoogleeraar aan de Gemeente
lijke Universiteit te Amsterdam, wereldberoemd 
door zijn onderzoekingen over osmose, variabiliteit 
en erfelijkheid. Na zijn emeritaat vestigde hij zich 
te Lunteren, waar hij zich tot kort voor zijn dood 
bezig hield met wetensch. onderzoekingen. 

dewevér i , - 2e nv. van Dewevërus, Latinizeering van 
De Wever: van De Wever, gevonden door De Wever, 
genoemd naar De Wever. - Dryoptëris - J. et W. 
is genoemd naar A. Fr. С de Wever (1874, Nuth bij 
Heerlen, Z.-Limburg; χ ), medicus, sedert 1902 te 
Nuth gevestigd, zeer verdienstelijk onderzoeker 
der flora van Z.-Limburg, schrijver over de flora 
dier streek in de Jaarboeken van het Natuurhis
torisch Genootschap van Limburg (1911-22). 

dextrórsMs,a,MW, - van Lat. dextre, rechts; vorsus 
(van vortëre, wenden, keeren), gewend, gekeerd: 
naar rechts gewend, naar rechts gedraaid. 

Deyeuxia P.B., - genoemd naar N. Deyeux (1745, 
Parijs; 1837, Passy, Savoie), scheikundige, apo
theker van Napoleon I en hoogleeraar aan de Me
dische Hoogeschool te Parijs, schrijver van ver
scheidene werken. 

diabóliCM5,a,MW, - Lat. transcr. van Gr. diabolikos 
[van diabolos (van diaballein, lasteren), lasteraar 
(Gods), duivel], duivelsch. 

D iacaecâ rp ium, - zie Diacicarpium. 
Diacâlpe BL., - van Gr. dia, door; kalpê, kruik. -

Het dekvliesje is aanvankelijk bolvormig en omvat 

den sorüs als een soort kruik; later springt het aan 
den top open en kunnen de sporen „door" de ope
ning de ,,kruik" verlaten. 

diacânthMs,α,um, - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; akantha, doorn, stekel: met twee doornen of 
stekels, tweedoornig, tweestekelig, met paarsge
wijs bijeengeplaatste doornen of stekels. 

Diac ica rp ium BL., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; akis, punt, spits; karpos, vrucht. De vrucht 
eindigt in twee spitsjes. 

diadélphws.a.wm, - van Gr. di{s), dubbel, twee
maal; adelphos, broeder: tweebroederig, tot twee 
bundels vereenigd. 

d i adéma , - Lat. transcr. van Gr. diadêma (van dia
dein, ombinden), een vaak met juweelen bezette, 
om het hoofd gewonden band als symbool der ko
ninklijke waardigheid, diadeem. 

diadenus,a,um, — van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
aden (adënos), klier: met twee klieren. 

Dia l ium L., —Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam dialïon, waarmede een soort van helio
troop bedoeld werd. Linnaeus (zie Linnaea) heeft 
den naam willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl. 

Dia lycârpa MASTERS, - van Gr. dialuein, losmaken, 
ontbinden; karpos, vrucht. Bij de vruchtrijpheid 
laten de drie alleen aan den top verbonden vrucht-
bladen geheel van elkander los. 

dialypétalu5,a,«m, - van Gr. dialuein, losmaken; 
petälon, kroonblad: met losgemaakte, dwz. vrije 
kroonbladen. - Het woord wordt wel als soortnaam 
gebezigd voor losbloembladige planten, welke be-
hooren tot een gesl., waarin de kroonbladen ge
meenlijk vergroeid zijn. 

diànder,ra.rum, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
anêr (andros), man: met twee mann, organen, met 
twee meeldraden, tweehelmig. 

d i andra , - zie diander of diandrus. 
Diandrié l la ENGL., - van Lat. diandrus (zie aldaar), 

met twee meeldraden, tweehelmig. - Plant met 
tweehelmige <$ bloemen. 

diandrus,a,urn, - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
anêr (andros), man: met twee mann, organen, met 
twee meeldraden, tweehelmig. 

Dianélla LMK, - verkleinw. van Lat. Diana, de vaak 
in bosschen vertoevende godin der jacht. - De 
eerstbeschreven Dianella-soort (D. nemorösa Lmk) 
is een boschplant. 

d ian tha , - zie dianthus. 
dianthélws,a,ttm, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 

anthêlê, bloem, bloeiwijze: met twee bloemen, met 
twee bloeiwijzen. 

Dian thé ra L., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; an-
thêra, (als bot. term) helmknop: plant met twee 
helmknoppen. 

dianthérus.a.wm, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: met twee helm
knoppen, tweehelmig. 

dianthiflórus,a,Mm, - v a n Dianthus, plantengesl. (Ca-
ryophyllacëae), anjelier; Lat. flos (flöris), bloem: 
met bloemen als die van een Dianthus. 

dianthifóliu5,a,um, - van Dianthus, plantengesl. (Ca-
ryophyllacëae), anjelier; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Dianthus. 

d ian tho ides , - van Dianthus, plantengesl. (Caryo-
phyllacëae); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Dianthus-achtig, anjelier-achtig. 

dianthóphorws,a,uw, - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; anthos, bloem; pherein, dragen: twee bloemen 
dragend, tweebloemig, twee bijeengeplaatste bloe
men dragend. 
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dianthum, - zie dianthus. 
Diânthus L., - van Gr. dios, goddelijk; anthos, bloem: 

goddelijke bloem, godenbloem, bloem der goden. 
De naam zinspeelt op de fraaie, zeer geurige bloe
men van D. caryophyllus L. 

dianthus,a,um, - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
anthos, bloem: tweebloemig. 

Diapénsia L., - oude plantennaam, waarmede vroe
ger een Sanicüla werd aangeduid, door Linnaeus 
(zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl. 

Diapensiäceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Diapensïa geldt. 

diapensioides, - van Diapensïa, plantengesl. (Dia
pensiäceae); Ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Diapensïa-achtig. 

diàphana, - zie diaphânus. 
diaphanlria, - van Lat. diaphânus (zie aldaar), door

schijnend; iria, soortnaam van een Cypërus: op 
(Cypêrus) irïa L. gelijkend en met doorschijnende 
kafj es. 

diaphanoides, - van den soortnaam diaphânus (zie 
aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort diaphânus gelijkend. 

diaphanus.a.um, - van Gr. diaphanes (van dia, door; 
phainesthai, zichtbaar worden), doorschijnend: 
doorschijnend. 

Diâphora LOUR., - (Gr.) verschil. - Loureiro (zie 
Lourêa), die de plant tot de grassen rekende, schonk 
haar dezen naam, omdat hij meende, dat haar 
bloemen 10 meeldraden bezaten, waardoor zij van 
„andere" grassen verschilde, 

diaphragmarius,a,wn, - van Gr. diaphragma (van 
dia, dóór, doorheen; phragma, omheining, schot), 
tusschenschot: van tusschenschotten voorzien. 

diâprepes,es,es, - Lat. transcr. van Gr. diaprêpês, 
uitnemend, uitblinkend. 

diârrhenus,a,um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
arrhên (arrhënos), mannelijk: met twee mann, or
ganen, met twee meeldraden, tweehelmig. 

Diascia LINK et отто, - van Gr. di{s), dubbel, twee-
(maal); askos, zak. - De bloemkroon draagt aan 
den voet van de zijslippen der onderlip twee zâk-
vormige uitstulpingen. 

Diasperus O.K., - van Gr. diaspeirein (van dia, 
voorv., dat scheiding uitdrukt; speirein, zaaien), 
uitzaaien, verstrooien. - Bij de rijpheid springen 
de vruchten open, waarbij de zaden worden weg-
geslingerd. 

Diastema втн., - Lat. transcr. van Gr. diastema, 
tusschenruimte, afstand. De 5 schijf schubben zijn 
uiteengeplaatst. 

Diasteménthe STEUD., - van Gr. diastema, tusschen
ruimte, afstand; anthos, bloem: gras met uiteen-
geplaatste aartjes. 

diatherws.a.wtw, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
athêr (athëros), naald: met twee naalden. 

Diàtoma LOUR., - Lat. transcr. van Gr. diatömê 
(van dia, door; temnein, snijden), het doorsnijden, 
de scheiding. - De naam zinspeelt op de ingesneden 
kroonbladen. 

Diblémma j . SM., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
blemma, blik, aanblik. De naam zinspeelt op de ver
anderlijkheid dezer varen, welker sori nu eens rond 
en verstrooid zijn, dan weer tot een lijnvormig 
geheel samenkomen. 

Dibrächya ECKL. et ZEYH., - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; brachus, kort. De beide bovenste vol
komen meeldraden zijn zeer kort. 

Dfcalix LOUR., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
Lat. cälix, kelk. Aan den voet der kelkbuis bevin

den zich twee vrij groote schutblaadjes, welke te 
zamen aan een kelk doen denken, zoodat de bloem 
een dubbelen kelk schijnt te bezitten. 

dicallósus,a,um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
Lat. callum of callus, (eelt)knobbel: met twee knob
bels, tweeknobbelig. - Deze samenkoppeling van 
Gr. en Lat. is niet fraai; bicallösus is beter. 

Dicalyx HASSK., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
kalux, kelk. Aan den voet der kelkbuis bevinden 
zich twee vrij groote schutblaadjes, welke te zamen 
aan een kelk doen denken, zoodat de bloem een 
dubbelen kelk schijnt te bezitten. 

dicalyx, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kälux, 
kelk: met dubbelen kelk (althans in schijn). 

dic&rpus,a,um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
kar pos, vrucht: met twee vruchten of sporangiën 
(bijeen). 

Dicéntra BERNH., - v a n Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
kentron, spoor: De bloemen dragen twee sporen. 

Dicera FORST. (Elaeocarpacëae), - van Gr. di(s), 
dubbel, tweemaal; hëras, hoorn. De helmknoppen 
zijn aan den top tweelobbig, eindigen, als het ware, 
in twee hoornen. 

Dicera ZIPP. (Ulmacëae), - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; këras, hoorn. - De stempels zijn twee-
lobbig. 

diceras, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; këras, 
hoorn: tweehoornig. 

Dicérma A .P .DC, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
kerma, een muntstukje. - De naam zinspeelt op de 
uit twee platte, ronde leedjes bestaande peul. 

Dicerólepis BL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
këras, hoorn; lëpis, schub. De keel der bloemkroon 
draagt vijf tweespletige, als het ware tweehoornige 
schubben. 

rDiceros BL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kë-
•jDiceros LOUR., - ras, hoorn: tweehoornige 
4>iceros P E R S . , - plant. - De naam zinspeelt op 

de uiteenwijkende helmkokjes. 
Dicerost^lis BL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 

këras, hoorn; stülis (verkleinw. van stulos, zuil), 
zuil(tje). - De stempelzuil draagt ter wederzijde 
van den stempel een hoorntje. 

Dichâéa LINDL., - van Gr. dicha, in tweeën, in twee 
partijen. - De bladeren staan in twee rijen. 

dichaeoides, - van Dichaea, plantengesl. (Orchida-
cëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Dichaea-achtig. 

Dichaespérmum CLARKE, - van Gr. dicha, dubbel, 
in twee partijen; sperma, zaad. Elk vruchthokje 
bevat een dubbele rij zaden. 

Dichänthium VILLEM. , - van Gr. dicha, in tweeën, 
oneens, verschillend; anthos, bloem. - De lagere 
zittende aartjes (hier als bloemen beschouwd) zijn 
ongenaaid, de hoogere zijn genaaid en verschillen 
dus van de lagere. 

Dichapetalâceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Dichapetälum geldt. 

Dichapétalum тнои., - van Gr. dicha, in tweeën; 
petâlon, kroonblad. - De kroonbladen zijn 2-lobbig 
of 2-deelig. 

Dichelactina HANCE - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; chêlê, klauw; aktis (aktinos), straal. De straal -
vormig uitstaande stijlen zijn elk in twee gekromde 
armen (klauwen) verdeeld. 

Dichelostylis втн., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; chêlê, klauw; stülis (verkleinw. van stulos, 
zuil), stijl: plant met tweeklauwigen, dwz. twee-
spletigen stijl. 

dichila, - zie dichïlus. 
Dichilanthe THW., - van Gr. di(s), dubbel, twee-
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maal; cheilos, lip; anthos, bloem. De zoom der 
bloemkroon is 2-lippig. 

dichilus,a,urn, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
cheilos, lip: met dubbele lip. 

Dichóndra FORST., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; Chondros, korrel. De vrucht bestaat uit twee 
kleine, langwerpige ronde vrachtjes. 

Dichópsis raw., - van Gr. dicha, in tweeën; opsis, 
voorkomen, uiterlijk. Bij de eerstbeschreven soort 
is het helmbindsel aan den top kort 2-lobbig. 

Dichopus BL., - van Gr. dicha, in tweeën; pous, voet, 
steel. - De stempelzuil draagt een wigvormig aan
hangsel onder den stempel, zoodat deze laatste, als 
het ware, op twee voeten (het aanhangsel en de 
stempelzuil zelve) rust. 

D i c h o r i s â n d r a MIKAN, - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; charts, afzonderlijk, anders dan de rest; 
anêr (andros), man. Twee der meeldraden (mann, 
organen) zijn aanmerkelijk grooter dan de 4 andere. 

Dichostyl is NEES, - van Gr. dicha, in tweeën; stulis 
Dichostyl is P.B., - (verkleinw. van stülos, 

zuil), stijl: plant met tweedeeligen stijl. 
d i chó toma, - zie dichotömus. 
dichotomiflór«s,a,Mm, - van Lat. dichotömus (van 

Gr. dichotömos, gehalveerd), (herhaaldelijk) vorks-
gewijs vertakt; f los (flöris), bloem: met vorksge-
wijs vertakte bloeiwijzen. 

dichotomie ,а ,мт , - Lat. transcr. van Gr. dichotö
mos (van dicha, in tweeën; lemnein, snijden), ge
halveerd, in tweeën gedeeld: (herhaaldelijk) in 
tweeën gedeeld, (herhaaldelijk) vorksgewijs ver
takt, gaffelvormig vertakt. 

Dichroa LOUR., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
chröa, kleur: plant met tweekleurige bloemen (van 
buiten bleek, van binnen blauw). 

d ichroa , - zie dichröus. 
dichroànthws,a,wm, - van Gr. dichröos [van di(s), 

dubbel, tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; an
thos, bloem: met tweekleurige bloemen; met bloe
men van tweeërlei kleur. 

Dichrocéphala L'HÉR., - van Gr. dichröos [van di{s), 
dubbel, tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; ke-
phalê, hoofd : plant met tweekleurige bloemhoofd-
jes. 

d i c h r ó m a , - zie dichrömus. 
Dichrómena L. CL. M. RICH., - van Gr. di(s), dub

bel, tweemaal; chroma, kleur. De buitenste schut
bladen der bloeiwijze zijn tweekleurig (groen met 
nagenoeg witten voet). 

d ichromenoides , - van Dichrom&na, plantengesl. 
(Cyperacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Dichromëna-achtig. 

dichrómws.a.Mm, - Lat. transcr. van Gr. dichrômos 
[van di(s), dubbel, tweemaal; chroma, kleur], twee
kleurig. 

dichrophyllM5,a,Mw, - van Gr. dichröos [van di (s), 
dubbel, tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; phul-
lon, blad: met tweekleurige bladeren; met bladeren 
van tweeërlei kleur. 

Dichrós tachys w. et Α., - van Gr. dichröos [van 
di(s), dubbel, tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; 
stächus, aar. De lagere bloemen der aar zijn paars, 
de hoogere geel (, doordat de aren hangen, bevinden 
zich de lagere bloemen echter boven de hoogere). 

d i ch ro th r ix , - van Gr. dichröos [van di(s), dubbel, 
tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; thrix, haar: 
met tweekleurige haren; met haren van tweeërlei 
kleur. 

d ichró t r i cha , - zie dichrotrïchus. 
D i c h r ó t r i c h u m REINW., - van Gr. dichröos [van 

di(s), dubbel, tweemaal; chröa, kleur], twee

kleurig; thrix (trichos), haar. De zaden dragen aan 
het eene uiteinde een wit, aan het andere een bruin 
haar. 

dichrótrichu£,a,um, - van Gr. dichröos [van di(s), 
dubbel, tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; 
thrix (trichos), haar: met haren van tweeërlei kleur; 
met tweekleurige haren. 

d i ch ró t rop i s , - van Gr. dichröos [van di(s), dubbel, 
tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig; tröpis, 
(scheeps)kiel: met tweekleurige kielen, met kielen 
van een andere kleur dan het haar dragend orgaan. 

dichröus,a,urn, — Lat. transcr. van Gr. dichröos [van 
di(s), dubbel, tweemaal; chröa, kleur], tweekleurig. 

Dicksónia L'HER., - genoemd naar J. Dickson (1738, 
Traquhair, Z. van Edinburgh; 1822, Croydon, Ζ. 
van Londen), kweeker, medeoprichter der Lin-
nean Society (1788), verzamelaar van planten, 
waaronder ook mossen. Zijn herbarium bevindt 
zich in het British Museum. 

dicksónii , - 2e nv. van Dicksonius, Latinizeering van 
Dickson: van Dickson, gevonden door Dickson, 
genoemd naar Dickson. - Arëca - Roxb. is genoemd 
naar Dickson, omstreeks het begin der 19de eeuw 
geneesheer te Bedanore in Bengalen. Hij maakte 
Roxburgh (zie Roxburghïa), den auteur der soort, 
op de naar hem genoemde plant opmerkzaam. 

dicksonioides, - van Dicksonïa, plantengesl. (Po-
lypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Dicksonïa-achtig. 

Dic l id ium SCHRAD., - van Gr. diklis (diklidos), twee-
vleugelig (van deuren). De spil van het aartje 
draagt twee vleugels. 

Dic l idocârpus A. GRAY, - van Gr. diklis (diklidos), 
tweevleugelig (van deuren); karpos, vrucht: plant 
met tweevleugelige vruchten. 

diclinis,is,e, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
Mine, bed: met twee bedden, zich in twee bedden 
bevindend, met $ en Ç geslachtsorganen in afzon
derlijke bloemen, met éénslachtige bloemen (één-
of tweehuizig). 

Dicl iptera A. L. JUSS., - van Gr. diklis, dubbel (van 
deuren); ptëron, vleugel: plant met dubbele vleu
gels. Bij het openspringen der vrucht laten de zaad-
lijsten bijna geheel van de vliezige kleppen los; 
elke klep splitst zich gedeeltelijk in 2 helften, die, 
als het ware, vleugels aan de zaadlijst vormen. 

d ic l ip teroides , - van Dicliptera, plantengesl. (Acan-
thacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Dicliptëra-achtig. 

dicóccu5,a,Mm, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
kokkos, vrucht, nootje: met uit twee nootjes be
staande vruchten; met tweekluizige vruchten. 

Dicóélia втн., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
koilos, hol. De kroonbladen vertoonen aan de bin
nenzijde onder het midden een dubbele holte. 

dicranogrâmmws.a.Mw, - van Gr. dikränos [van 
di(s), dubbel; krânon, schedel, hoofd; letterlijk: 
de tweehoofdige], vork; gramma, opschrift, in-
schrift, inscriptie: met gevorkte (hier bij een in-
schrift vergeleken) sori. 

d icranólepis , - van Gr. dikränos [van di(s), dubbel; 
tweemaal; kränon, schedel, hoofd; letterlijk: de 
tweehoofdige], vork; lëpis, schub: met gevorkte 
(tweespletige) schubben of kafjes. 

Dic ranóp te r l s BERNH., - van Gr. dikränos [van di (s) 
dubbel, tweemaal; kränon, schedel, hoofd; letter
lijk: de tweehoofdige], vork; ptëris, varen: vork
varen, gaffelvaren, varen met herhaaldelijk ge
vorkte bladeren. 

dicranurws.a.Mm, - van Gr. dikränos [van di(s), dub
bel, tweemaal; kränon, schedel, hoofd; letterlijk: 
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de tweehoofdige], vork; oura, staart: met gevork-
ten staart. 

Dicrophi la RAFIN., - van Gr. dikrous, dubbel; phï-
lein, beminnen: verdubbeling beminnende plant. 
- De naam zinspeelt op de beide wijd afstaande 
zijdelingsche kelkbladenen de in twee uiteenwij
kende slippen gedeelde lip. 

d ic tamnoides , - van Dictamnus, plantengesl. (Ru-
tacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Dictamnus-achtig. 

D i c t amnus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam diktamnos, waarmede echter andere 
gewassen werden aangeduid dan thans met den 
naam Dictamnus. - Het woord wordt wel afgeleid 
van Dikte, berg op Creta; thamnos, struik: struik 
van den Dikte, dwz. daar veelvuldig voorkomende 
plant. 

d ic tyocârpa, - zie dictyocarpus. 
rdictyoc&rpos,os,on, - van Gr. diktuon, net; karpos, 
Idictyocârpus.a.um, - vrucht: met netvormig 

geaderde of netvormig geribde vruchten. 
dictyocóleus,a.um, - van Gr. diktuon, net; kolëos, 

scheede: met netvormige of netvormig geteekende 
scheeden. 

Dictyodâphne BL., - van Gr. diktuon, net; daphnê, 
laurier: Lauracëa met opvallend netvormig geader
de bladeren. 

D i c t y o g r ä m m a к. в. PRESL, - van Gr. diktuon, net; 
gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. - Varen 
met netvormig ineenloopende sori. 

Dictyonéura BL., - van Gr. diktuon, net; neuron, 
nerf: plant met netvormig ineenloopende nerven. 

dictyonéurus,α,um, - van Gr. diktuon, net; neuron, 
nerf: met netvormig ineenloopende nerven. 

dictyóphleba, - zie dictyophlëbus. 
Dictyophlébia GRISEB., - van Gr. diktuon, net; 

phleps (phlebos), ader: Varen met netvormig in
eenloopende aderen. 

fdictyophlébltts.a.MW, - van Gr. diktuon, net; phleps 
\dictyóphlebu5,a,um, - {phlêbos), ader: met 

netvormig ineenloopende aderen. 
dlctyophyllus.a.um, - van Gr. diktuon, net; phullon, 

blad: met netachtige, dwz. netvormig geaderde 
bladeren. 

Dictyópter is к. в. PRESL, - van Gr. diktuon, net; 
ptëris, varen: varen met opvallend adernet. 

Dic tyospérma н. WENDL. et DRUDE, - van Gr. dik
tuon, net; sperma, zaad. Palm met netvormig ge
ribde zaden. 

D i c t y o s p é r m u m WIGHT, - van Gr. diktuon, net; 
sperma, zaad : plant met netvormig geribde zaden. 

Dictyóspora REINW., - van Gr. diktuon, net; spöra, 
zaad. De zaadhuid is netvormig geribd. 

Dicymânthes DANS., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; kuma (Lat. cyma), (als bot. term) bijscherm; 
anthos, bloem. Plant, welker bloeiwijzen uit twee 
bijschermen (elk van drie bloemen) bestaan. 

didâctyla , - zie didactylus. 
Didâctylon MOR., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 

daktulos, vinger. De naam zinspeelt op de beide 
schijnaren, welke op den halmtop bijeenstaan. 

didâctylus,a,wn, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
daktulos, vinger: tweevingerig. 

D i d e s m â n d r a STAPF, - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; desmê, bundel; anêr (andros), man. De mann, 
organen (meeldraden) zijn tot twee bundels ver
groeid. 

d id iér i , - 2e nv. van Didiêrus, Latinizeering van 
Didier: van Didier, gevonden door Didier, ge
noemd naar Didier. - Tulïpa - Jord. is genoemd 
naar E. Didier (1811, ?; 1889, St.-Jean-de-Mau-

rienne, Savoie, a/d Are), eerst rechter, later be
stuursambtenaar, laatstelijk onderprefect te Al
bertville (Savoie), verdienstelijk onderzoeker der 
flora van Savoie. 

Didiscus A.P .DC, - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
diskos, schijf. - De naam zinspeelt op den vorm der 
uit twee ronde, schijfvormige helften bestaande 
vruchten. 

Did i s sândra CLARKE, - van het herhaalde Gr. di(s), 
dubbel, tweemaal; anêr (andros), man: plant met 
tweemaal twee mann, organen, dwz. met vier meel
draden, welker helmknoppen paarsgewijs samen
hangen. 

d idyma , - zie didfmus. 
didymobótryus,α,um, - van Gr. didumos, dubbel; 

bötrus, (als bot. term) tros: met dubbele trossen. 
d idymocà rpa , - zie didymocarpus. 

-d idymocârpum, -
Didymoca rpus WALL., - van Gr. didümos, dubbel; 

karpos, vrucht. De vruchten staan vaak paarsge
wijs bijeen, doordat de bloemen (,uit elk waarvan 
niet meer dan één vrucht ontstaat, ) tot paren ver-
eenigd zijn. 

didymocarpus,α,urn, — van Gr. didümos, dubbel; 
karpos, vrucht: met dubbele vruchten; met paars
gewijs bijeenstaande vruchten; met tweelobbige 
vruchten. 

Didymôcheton BL., - van Gr. didümos, dubbel; 
chitôn, hemd: plant met twee hemden. Het vrucht
beginsel wordt omsloten door de buisvormige 
schijf en deze weer door de meeldradenbuis. 

Didymóchi ton , - zie Didymôcheton. 
Didymochlâéna DESV., - van Gr. didümos, dubbel; 

chlaina, mantel. De sori hebben een dubbelen man
tel, dwz. de dekvliesjes zijn langs hun lange as aan
gehecht en naar weerszijden klepvormig geopend. 

d idymoglóssa , - zie didymoglossus. 
Didymoglós sum DESV., - van Gr. didümos, dubbel; 

glôssa, tong: de dekvliesjes bezitten twee (hier bij 
tongen vergeleken) kleppen. 

didymoglossus,a,um, - van Gr. didümos, dubbel; 
glôssa, tong: met een dubbele tong of eenig daar
bij vergelijkbaar orgaan. 

didymophyllus,a,um, - van Gr. didümos, dubbel; 
phullon, blad: met dubbele (paarsgewijs bijeenge-
plaatste) bladeren of blaadjes. 

Didymopléxis GRIFF., - van Gr. didümos, dubbel; 
plexis, het vlechten: dubbelsamengevlochten plant, 
dwz. dat de beide zijdelingsche kroonbladen ver
groeid (als het ware samengevlochten) zijn met het 
achterste kelkblad. 

didymosórMs.a.ttm, - van Gr. didümos, dubbel; sa
ros, hoop (je) : met dubbele sporenhoopjes, met dub
bele sori. 

D i d y m o s p é r m a н. WENDL., - van Gr. didümos, dub
bel; sperma, zaad: palm, welks vruchten twee za
den kunnen bevatten. 

didymus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. didümos, dub
bel, in paren geplaatst, uit twee geheel of gedeelte
lijk gescheiden helften bestaand. 

Diéc tomis р. в., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
ektemnein (van ek, uit; temnein, snijden), uitsnijden, 
bij uitbreiding de geslachtsorganen uitsnijden, 
castreeren: dubbel gecastreerde plant. Van de bei
de gesteelde aartjes is er één geheel onvruchtbaar, 
het andere bevat menigwerf geen $ bloem. 

Dieffenbachia SCHOTT, - genoemd naar Dieffen-
bach, omstreeks 1830 hortulanus van den bot. tuin 
van Schönbrunn (Weenen), waarvan de met hem 
bevriende Schott (zie schottiänus), de auteur van 
het gesl., directeur was. 
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dielsianus,a,um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Ludwig Diels (1874, Hamburg; X), 
in 1900 benoemd tot privaat-docent te Berlijn, in 
1908 tot buitengewoon hoogleeraar te Marburg, in 
1921 tot hoogleeraar aan de universiteit te Berlijn 
en algemeen directeur van den bot. tuin en museum 
te Berlijn-Dahlem. Van 1900-1902 bereisde hij Z.
Afrika, .Australië, Nieuw-Zeeland en Java. Hij is 
de schrijver van vele belangrijke bot. publicaties, 
waaronder een flora van Centraal-China (1901), 
voorts van Die Pflanzenwelt von West-Australien 
(1908), Pflanzengeographie (1908), verder van een 
aantal monographieën. 

diélsi i , - 2e nv. van Dielsïus, Latinizeering van 
Diels: van Diels, gevonden door Diels, genoemd 
naar Diels. - Euphrasia - Du Rietz en Sela-
ginella - Hier. zijn genoemd naar L. Diels (zie 
dielsianus). 

Diélytra СНАМ, et SCHLECHT., - van Gr. di{s), dub
bel, tweemaal; elutron, omhulsel. - De naam zin
speelt op het feit, dat de beide buitenste kroon-
bladen met hun sterk gewelfden voet de beide bin
nenste grootendeels omhullen. 

Dieménia KORTH., - waarschijnlijk genoemd naar А. 
van Diemen (1593, Culemborg; 1645, Batavia), 
burgemeesterszoon, die, na als koopman te Am
sterdam failliet te zijn gegaan, onder den valschen 
naam Teunis Meeuwsen als soldaat naar Indië ver
trok. In 1619 trad hij daar bij de Ned. O.I.Com-
pagnie als klerk in dienst op een maandelijksch 
salaris van / 20; in 1623 klom hij op tot opper-
koopman; in 1626 werd hij lid van den Raad van 
Indië, in 1629 directeur-generaal van den Handel; 
van 1636 tot aan zijn dood was hij gouverneur-
generaal. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt op 
velerlei gebied, o.a. door het aanleggen van een 
groot deel van Batavia, het dempen van een op
stand in de Molukken, het veroveren van Malaka 
op de Portugeezen (1641), het sluiten van een 
handelstraktaat met Japan, waarbij alle andere 
naties werden buitengesloten, het invoeren van een 
nieuw wetboek, het uitzenden van Abel Tasman 
(zie tasmanïcus) op ontdekkingsreizen in 1642/43 
en 1644; op diens eersten tocht werd het naar Van 
Diemen genoemde Vandiemensland ( = Tasmanië) 
ontdekt. 

Diena RCHB., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; heis 
(hënos), één: twee aaneen. - De stuifmeelklompjes 
zijn paarsgewijs verbonden. 

diengénsïs.is.e, - afkomstig van het Diewg-plateau 
in Midden-Java of daar het eerst gevonden. 

Diénia LINDL., - van Gr. di(sf? dubbel, tweemaal; 
heis (hënos) één: twee aaneen. De stuifmeelklomp
jes zijn paarsgewijs verbonden. 

d iepenhors t ! , - 2e nv. van Diepenhorstus, Latini
zeering van Diepenhorst: van Diepenhorst, gevon
den door Diepenhorst, genoemd naar Diepenhorst. 
- Orophëa - Scheff. is genoemd naar haar ontdek
ker, H. Diepenhorst (1811, Giessen-Nieuwkerk, Z.
Holland; 1860, ?), in 1834 benoemd tot onderwij
zer in Ned. Indië, in 1839 overgegaan naar het 
Binnenlandsch Bestuur, in 1848 benoemd tot con
troleur 1ste klasse, in 1852 tot assistent-resident 
van Agam (Sumatra's Westkust; hoofdplaats Fort 
de Koek), in 1853 van Priaman. Hij zond vele 
planten, vooral uit de afdeeling Priaman, aan 
's Lands Plantentuin te Buitenzorg en bracht een 
groote verzameling gedroogd materiaal bijeen voor 
Teysmann (zie teysmanni), die hem in 1857 op een 
reis in de residentie Sumatra's Westkust had ont
moet. 

diepenhorst iänus,a,um (Dioscorëa - Miq.), - ge
noemd naar haar ontdekker, H. Diepenhorst (zie 
diepenhorsti). 

diepenhórs t i i , - 2e nv. van Diepenhorstïus, Latini
zeering van Diepenhorst: van Diepenhorst, gevon
den door Diepenhorst, genoemd naar Diepenhorst. 
De talrijke Sum. planten van dezen naam zijn ge
noemd naar haar ontdekker, H. Diepenhorst (zie 
diepenhorsti). 

Die rama , - (Gr.) trechter. - De naam zinspeelt op 
den vorm van het bloemdek. 

/Diervi l la ADANS., - genoemd naar Dier(e)ville, Fr. 
iDiervil lea BARTL., - medicus, die N.-Amerika 

bereisde en in 1708 de naar hem genoemde plant 
vandaar aan Tournefort (zie Tournefortia) zond. 

Diesingia ENDL., - genoemd naar K. M. Diesing 
(1800, Krakau; 1867, Weenen), medicus, custos 
aan het zool. Museum te Weenen, schrijver eener 
verhandeling over het werkzame bestanddeel der 
braaknoot. 

d ie t r ichiae , - 2e nv. van Dietrichïa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Dietrich: van mevr. (mej.) Dietrich, 
gevonden door mevr. (mej.) Dietrich, genoemd 
naar mevr. (mej.) Dietrich.- Carex - Boeck. is ge
noemd naar mevr. Amalie Dietrich, geb. N elle 
(1823, Siebenlehn, Saksen; 1891, Rendsburg, W. 
van Kiel), die in 1863 door de Hamburgsche han
delsfirma Godeffroy und Sohn naar Queensland 
werd gezonden om ten behoeve van het door die 
firma gestichte museum een verzameling natuur
historische voorwerpen van allerlei aard bij een te-
brengen. Zij bleef daar tien jaren lang en verza
melde o.a. vele planten, waaronder de naar haar 
genoemde. Na haar terugkeer in 1873 werd zij cus
tos van het museum Godeffroy. 

diffórrms.is.e, — van Lat. dis (hier geassimileerd tot 
dij), voorv., dat scheiding uitdrukt; forma, vorm, 
gedaante: afwijkend van vorm, van ongewone ge
daante. 

diff l indens,- van Lat. diffundére (van dis, hier geas
simileerd tot dif, voorv., dat scheiding uitdrukt, 
uiteen; fundëre, uitgieten), (zich) uitbreiden: zich 
uitbreidend, in een of andere richting in grootte 
toenemend, bv. langwerpig rond in plaats van rond. 

diffuses,α,um, — van Lat. diffundére (van dis, hier 
geassimileerd tot dif, voorv., dat scheiding uit
drukt, uiteen; fundëre, uitgieten), zich uitbreiden: 
uitgebreid, uitgespreid, met wijd afstaande tak
ken, wijd vertakt. 

Diges te r MIQ., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
gaster, buik: tweebuikige plant. - De naam zin
speelt op de dwarslangwerpige, in het midden in-
gesnoerde vrucht. 

digbyânus,a,um [Bras(s)avöla - Lindl.], - in 1846 
genoemd naar Edward St. Vincent Digby [van Min-
terne in Dorsetshire (Engeland)], amateur-orchi-
deeënkweeker, bij wien de plant het eerst in Enge
land gebloeid had en van wien mij overigens niets 
bekend is. 

Digéra FORSK., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam didjar. [Forskâl (zie forskalïi), de auteur 
van het gesl., was een Zweed; in het Zw. wordt de 
tweede lettergreep van Digera uitgesproken als je]. 

rDigital is L., - van Lat. digitus, vinger: bij een vinger 
I d igi ta l is , - behoorend(e plant), vingerhoeds

kruid. De naam zinspeelt op den vorm der ,,schoo-
,,ne lange ronde hole bloemkens eenen Vingerhoet 
,,ghelijckende" [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk 
(1563), 156]. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis 
met het gesl. Digitalis uittedrukken. 

Digi tar ia SCOP., - van Lat. digitus, vinger. - De 
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naam zinspeelt op het vaak vingervormig bijeen-
staan der schijnaren van D. sanguinâlis Scop. 

digitatus,a,um, - van Lat. digitus, vinger: vinger
vormig; met vingersgewijs bijeenstaande organen 
(blaadjes, bladslippen, takken der bloeiwijze). 

digitifórmts.ts.e, - van Lat. digitus, vinger; forma, 
vorm: vingervormig. 

rDiglyphis BL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
IDiglyphósa BL., - gluphis, insnijding: (als het 

ware) in tweeën gesneden plant. - De naam zin
speelt op den tweespletigen helmknop. 

digoelénsts.ts.e, - afkomstig van de omgeving der 
rivier Digoel (in het Z.O. van Ned. Nieuw-Guinea) 
of daar het eerst gevonden, Digoelsch. 

D i g r a m m â r i a w. j . ноок., - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: 
varen, welker (bij een opschrift vergeleken) sori de 
nerven aan beide zijden begeleiden. 

D i g r a m m â r i a к. в. PRESL, - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: 
varen met twee aan twee samenvloeiende (bij een 
opschrift vergeleken) sori. 

Digraph i s TRIN., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
gräphis, penseel. De naam zinspeelt op de kleine, 
langharige g8 en g4. 

digulânu5,a,um, - afkomstig van de omgeving der 
rivier Digoel (in het Z.O. van Ned. Nieuw-Guinea) 
of daar het eerst gevonden, Digoelsch. 

digynus,a,um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
gunê, vrouw: met twee vr. organen (vruchtbegin
sels, stijlen, stempels). 

d i la tâ ta , - zie dilatätus. 
dilatatocóllis.ts.e, - van Lat. dilatätus, verbreed; 

Collum, hals: met verbreeden hals. 
dilatatus,a,um, - van Lat. dilatäre (van latus, breed), 

verbreeden, verwijden: verbreed, verwijd, breed. 
Dil ivâria A. L. JUSS., - Latinizeering van den Phi

lipp, plantennaam diluariu. 
Dillénia L., - genoemd naar J. J. Dillenïus (1687, 

Darmstadt; 1747, Oxford), medicus, sinds 1721 in 
Engeland gevestigd, sedert 1728 hoogleeraar in de 
plantkunde te Oxford, schrijver van eenige bot. 
werken. 

Dilleniäceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Dillénia geldt. 

dilleniànws,а,мт (Stellarïa - Moench), - genoemd 
naar J. J. Dillenïus (zie Dillénia). 

dillénii , - 2e nv. van Dillenïus : van Dillenïus, ge
noemd naar Dillenïus. - Desmodïum - Darl. ; - Ipo-
moea - R. et Sch. en Opuntia - Haw. zijn genoemd 
naar J. J. Dillenïus (zie Dillénia). 

dil lwynii , - 2e nv. van Dillwynius, Latinizeering 
van Dillwyn: van Dillwyn, genoemd naar Dillwyn. 
- Eria - W. J. Hook, is genoemd naar Dillwyn 
Llewelyn van Pennleegar, die de plant uit de Philip-
pijnen had ontvangen en bij wien zij in 1843 bloei
de. Overigens is mij van hem niets bekend. 

rDilóchia LINDL., - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
\Di lochu8 MIQ., - löchos, schaar, bende. De 

naam zinspeelt op de tweerijige, dus in een dubbele 
rij langs den stengel geschaarde bladeren. 

di luta , - zie dilütus. 
dilüte-viridts.ts.e, - van Lat. dilute (bijwoord bij 

dilütus, nat gemaakt), verdund; viridis, groen: 
lichtgroen. 

óilutus.a.um, - van Lat. diluére, nat maken, ver
dunnen: nat gemaakt, dwz. op drassig terrein 
groeiend; verdund, dwz. licht van kleur. 

Dimeréza LABILL., - van Gr. di (s), dubbel, in tweeën; 
merizein (van miros, deel), deelen. De naam zin
speelt op de dubbele, als het ware in tweeën ge-
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deelde schub aan den voet van de binnenzijde der 
kroonbladen. 

D imér i a R.BR., - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
mëros, deel. De naam zinspeelt op de uit twee dee
len (schijnaren) bestaande bloeiwijze. 

Dimét ia w. et A., - van Lat. dimetäre, begrenzen. 
De vrucht springt alleen aan den top open en niet 
verder dan tot aan den bovenrand der kelkbuis, 
door welken rand dus, als het ware, het opensprin
gen begrensd wordt. 

dimidiâtus,a,um, - van Lat. dimidtäre [van dimidium 
(van medïus, half), helft], halveeren: gehalveerd. 

diminutws,a,wm, - van Lat. diminuëre, verminderen, 
verkleinen, verzwakken: klein, zwak. 

D imocâ rpus LOUR., - volgens Loureiro (zie Lourêa), 
den auteur van het gesl., samengetrokken uit Gr. 
didümos, dubbel; karpos, vrucht: plant met dub
bele, dwz. diep 2-lobbige vruchten (een der beide 
lobben blijft meestal zeer klein. 

d i m ó r p h a , - zie dimorphus. 
dimorphacànthws,a,MW, - van Gr. dimorphos (zie 

dimorphus), tweevormig; akantha, doorn, stekel: 
met doornen of stekels van tweeërlei vorm. 

D i m o r p h a n t h é r a F . v. M., - van Gr. dimorphos (zie 
dimorphus), tweevormig; anthêra, (als bot. term) 
helmknop: plant met tweeërlei helmknoppen. 

D i m o r p h â n t h u s MIQ., - van Gr. dimorphos (zie di
morphus), tweevormig; anthos, bloem: plant met 
tweeërlei (tweeslachtige en éénslachtige) bloemen. 

Dimorphóca lyx THW., - van Gr. dimorphos (zie di
morphus), tweevormig; kalux, kelk. — De kelk der 
Ç bloemen neemt na den bloei sterk in grootte toe. 

dimorphophyllu5,a,Mm, - van Gr. dimorphos (zie 
dimorphus), tweevormig; phullon, blad: met bla
deren van tweeërlei (en dan aanmerkelijk ver
schillenden) vorm. 

Dimorpho théca MOENCH, - van Gr. dimorphos (zie 
dimorphus), tweevormig; thêkê, doos. De naam zin
speelt op den vorm der dopvruchten, de ,,doozen", 
waarin het zaad ligt: de buitenste zijn breed en 
plat met verdikten of gevleugelden rand; de bin
nenste zijn smal. 

dimorphótr ichus,a ,um, - van Gr. dimorphos (zie 
dimorphus), tweevormig; thrix (trichos), haar: met 
haren van tweeërlei vorm. 

dimórphus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. dimorphos 
[van di(s), dubbel, tweemaal; morphê, vorm], twee
vormig. 

Dinâéba DELILE, - Latinizeering van Arab, dinëb, 
staartje. - De naam zinspeelt op den vorm der 
bloeiwijze bij de eerstbeschreven soort (D. arabïca 
Jacq.). 

dinaricus,a,um, - afkomstig uit de Dinarische Alpen 
(langs den O.rand van het midden der Adriatische 
Zee) of daar het eerst gevonden, Dinarisch. - Het 
schijnt, dat Silene dinarica Spreng, niet in de Dina
rische Alpen voorkomt en dus haar soortnaam ten 
onrechte draagt. 

rDinéba р. в., - varianten van den naam Dinaeba. -
IDinébra JACQ., - Zie aldaar. 
Dinétus BUCH.-HAM., - Lat. transcr. van Gr. dinê-

tos, in een kring ronddraaiend, dwarrelend. De 
naam zinspeelt op de beweging, welke de door den 
uitgespreiden, grooten kelk gedragen vruchten bij 
het afvallen maken. 

dinhénsts,is,e, - afkomstig van den berg Dinh (waar ? ) 
in Cochinchina of daar het eerst gevonden. 

Dinóchloa BUSE, - van Gr. deinos, geweldig, zeer 
groot; chlöa, gras: zeer groot gras. 

Dioclea н. в. к., - genoemd naar den Gr. arts Diöklês 
van Karustos, die eenige eeuwen voor den aanvang 
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der Chr. jaartelling leefde en een werk over genees
krachtige planten schreef. 

Diódia GRONOV. ex L., - van Gr. dia, langs; hodos, 
weg: op en langs wegen groeiende plant, wegrand-
plant, wegrandonkruid. 

diodOn, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; ödous 
(ödontos), tand: tweetandig. 

fdióécus.a.um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
Xdiöicus.a.um, - oikos, huis: tweehuizig. 
/D ionaea ELL., - van Lat. Diönê (Gr. Diônê), de moe-
td ionâéa , - der van Venus: de Dionische, de uit 

Diönê geborene, dwz. Venus, de schoone godin der 
liefde. De naam zinspeelt waarschijnlijk op de 
schoonheid der plant. Mogelijk (dit blijkt echter niet 
uit de oorspronkelijke beschrijving, waarin geenerlei 
toelichting gegeven wordt) zinspeelt hij ook op de 
eigenschap der plant insekten aantelokken om ze 
te dooden en uittezuigen en daarna weer een nieu
we prooi te verleiden, in welk opzicht ze overeen
komt met de moderne priesteressen van Venus, die 
argelooze mannen tot zich lokken, vasthouden en 
plunderen en dan naar een nieuw slachtoffer uit
zien. - Het woord wordt wel als soortnaam gebe
zigd voor planten, welke in eenig opzicht overeen
komen met een Dionaea, bv. door het bezit van 
langs den bladrand geplaatste borstels. 

d ionaeoides , - van Dionaea, plantengesl. (Drosera-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: in een of ander opzicht, het bezit van 
lange borstels bv., met een Dionaea overeenko
mend, Dionaea-achtig. 

Dioryk tändra HASSK., - van Gr. dioruktos [van dio-
ruttein (van dia, door; oruttein, graven), dóórgra
ven] , doorgegraven, doorboord; anêr (andros), man. 
- De helmknoppen (mann, organen) hangen samen 
tot een kegelvormig geheel, waardoorheen de stijl 
steekt, dat dus, als het ware, door den stijl door
boord wordt. 

Dioscoréa L. , - genoemd naar Pedacïus of Pedanïus, 
bijgenaamdDioscorïdes (50n. Chr., Anazarba, nabij 
de N.O.punt der Middellandsche Zee; ?, ?), Gr. 
arts, die met Rom. legers verschillende landen 
doorkruiste en vele bot. waarnemingen deed. Hij 
schreef een tot in de Middeleeuwen zeer beroemd 
handboek over geneesmiddelen (Peri hulês iatrïkês 
logoi hex, d.i. Zes boeken over geneesmiddelen). 

Dioscoreaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Dioscoréa geldt. 

D i ó s m a L., - van Gr. dios, goddelijk, hemelsch; osmê, 
geur: plant met hemelschen geur. 

dio&mifalius,a,um, - van Diosma, plantengesl. (Ru-
tacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Diosma. 

diospyrIfólitts,a,Mw, - van Diospyros, plantengesl. 
(Ebenacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Diospyros. 

diospyrophyll»5,a,um, - van Diospyros, plantengesl. 
(Ebenacëae); Gr. phullon, blad: met bladeren als 
die van een Diospyros. 

Diospyros L., - van Gr. dios, goddelijk, hemelsch; 
püros, tarwe, bij uitbreiding vrucht: goddelijke 
vrucht. Bedoeld wordt de kësëmek, die in Japan 
zeer smakelijk moet zijn; de op Java gekweekte 
zijn hoogstens eetbaar te noemen en doen niet aan 
godenspijs denken, hoewel ik erkennen moet, dat 
ik den smaak der goden niet ken. 

Diót is DESF., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; ous 
(ôtos), oor. - De kroonbuis draagt aan den voet 
een in twee oortjes eindigend aanhangsel. 

Dioxippe м. j . ROEM., - L a t . transcr. van Gr. Diôxip-
pê (van diókein, aandrijven; hippos, paard: de 

paard enaandrij f ster ), naam eener door den zonnegod 
Hêlïos bij de nimf Klumënê verwekte nimf. - Toen 
haar broeder Phaëthön, wien zijn vader Hêlïos, 
door een onvoorzichtige belofte gebonden, zeer 
tegen zijn zin en met sombere voorgevoelens, had 
toegestaan één dag den zonnewagen te mennen, de 
vurige rossen niet in toom kon houden en deze op 
hol sloegen, waardoor de gloeiende wagen te dicht 
bij de aarde kwam, zoodat de Aethiopiërs (zie aethi-
opicus) verschroeiden (vandaar hun zwarte huid), 
de visschen naar de diepste diepten der uitdrogen
de zee vloden, de zeenimfen zich in holen en grot
ten op den bodem des oceaans verstaken, zelfs de 
god der zee, Poseidon (Neptunus), het niet waagde 
de gloeihitte te trotseeren en eindelijk de geheele 
aarde dreigde in vlammen optegaan, greep Zeus, 
de Oppergod, zijn bliksem en slingerde dien naar 
den onbekwamen voerman, die dood uit den wagen 
in den Êridànos (d.i. de Po) tuimelde, waarop de 
zonnegod zijn paarden wederom opving. - Phaë-
thôn's zusters, de Hêliades (d.i. dochters van Hêlï
os: Diôxippe, Hêlïe, Lampetïê en Meröpê) hieven 
bij het lijk haars broeders een hevig gejammer aan, 
dat maanden lang aanhield, totdat zij eindelijk 
door de goden, hetzij omdat dezen naar rust ver
langden, hetzij uit medelijden, in boomen werden 
veranderd. - De soorten van het gesl. Dioxippe zijn 
boomachtig. 

Dipél ta MAXIM., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
peltê, schild: dubbelschild. - De naam zinspeelt op 
de beide ronde, op den voet der kelkbuis ingeplante 
schutblaadjes. 

d ipé ra , - zie dipërus. 
D i p é r i u m DESV., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 

pêra, zak. De lagere aarspilleden dragen twee op 
gelijke hoogte ingeplante, zittende, vruchtbare aar
tjes; elk daarvan is weggedoken in een (bij een zak 
vergeleken) holte. 

dipérw5,a,«m, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; pê
ra, zak: met twee zakjes. 

dlpétalws.a.wm, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
petälon, kroonblad: met twee kroonbladen. 

Diphaca LOUR., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
phakê, peul (der linze) : plant, welke, naar de auteur 
van het gesl., Loureiro (zie Lourëa), ten onrechte 
meende, uit één bloem twee peulen voortbrengt. 

dipba.cus,a,um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
phakê, peul (der linze) : (uit één bloem) twee peulen 
voortbrengend. 

Diphyes BL., - Lat. transcr. van Gr. diphuês, van 
dubbele gedaante, zich in twee vormen voordoend. 
- Bij sommige soorten van het gesl. staan de bla
deren elk afzonderlijk op den top van een schijn-
knol, bij andere zijn zij in twee rijen langs een ge
wonen stengel geplaatst. 

diphyl la , - zie diphyllus. 
rdiphyllos.os.OM, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
IdiphyllMs.a.Mwi, - phullon, blad: tweebladig, 

met twee bladeren of blaadjes bijeen. 
Diplachne р. в., - van Gr. diplous, dubbel; achnê, 

kaf je. Na het afvallen der rest van het aartje blij
ven de beide onderste kafjes achter. 

D i p l a c r u m R.BR., - van Gr. diplous, dubbel; äkron, 
spits (znw.) : de vruchtbare gluma is diep uitgerand 
en eindigt ter wederzijde der uitranding in een 
spitsje. 

D ip lan the ra BANKS et SOL. (Bignoniacëae), - van 
Gr. diplous, dubbel; anthêra, (als bot. term) helm-
knop: plant met gescheiden helmhokjes. 

Dip lan thera тнои. (Potamogetonacëae), - van Gr. 
diplous, dubbel; anthêra, (als bot. term), helm-
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. knop: plant met twee uiteengeplaatste, zittende 
helmknoppen. 

Diplarrhena LABILL., - van Gr. diplous, dubbel; ar? 
rhên (arrhinos), mannelijk: plant met 2 vruchtbare 
meeldraden; de 3de is to t een staminodium ver
minderd. 

Diplasânthum DESV., - van Gr. diplasios, dubbel; 
anthos, bloem. Gras met paarsgewijs bijeengeplaat-
ste aartjes. 

Diplatia v. TIEGH., - van Gr. di (s), dubbel, tweemaal; 
plateion, plaat (iets plats): plant met tweebreede, 
platte schutbladen aan den voet der bloei wij zen. 

diplazioides, - van Diplazium, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Diplazïum-achtig. 

Diplaziópsis CHRISTENSEN, - van Diplazium, plan
tengesl. (Polypodiacëae) ; Gr. opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op Diplazium gelijkend gesl. 

Diplazium sw., - van Gr. diplasïos, dubbel. De naam 
zinspeelt op de (althans ten deele) dubbele sori. 

Diplecósia G. DON, - van Gr. di (s), dubbel, tweemaal; 
plëkos, vlechtwerk, tuin (gevlochten omheining). 
- De bloemkroon is dubbel omtuind, dwz. staat 
binnen een goed ontwikkelden kelk, terwijl zich 
aan den voet van het vruchtbeginsel nog een bij-
kelk bevindt. 

Dipléctria О. к., - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
plêktron, spoor: plant met twee sporen. De naam 
zinspeelt op de beide knobbels aan den voet van 
het helmbindsel. 

diplocardius,a,um, - van Gr. diplous, dubbel; kar-
dïa, hart: den vorm van een dubbel, dwz. diep 2-
deelig hart hebbend. 

Diplocaulóbium RCHB.1 , - van Gr. diplous, dub
bel; kaulos, stengel; bioun, leven (ww.): orchida-
cëa, welke leeft met dubbele stengels, dwz. welker 
bloemdragende stengels aanmerkelijk verschillen 
van de bladdragende. 

diplóceras, - van Gr. diplous, dubbel; hëras, hoorn: 
tweehoornig. 

Diploclinlum LINDL., - van Gr. diplous, dubbel; 
Mine, bed. -De zaadlij sten (de ..bedden" der eitjes) 
zijn tweespletig. 

Diploclisia MIERS, - van Gr: diplous, dubbel; klista, 
tent, hut, bed. De naam schijnt te zinspelen op de 
beide binnenwaarts omgeslagen zijranden der 
kroonbladen. 

Diplocoe BUR., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
plökos, haarvlecht. De stijl is in twee lange, hier bij 
haarvlechten vergeleken takken gedeeld. 

Diploknéma PIERRE, - v a n Gr. diplous, dubbel; knê-
mis, scheenplaat. - De naam zinspeelt op de beide 
buitenste kelkbladen, welke breed zijn, vrij wel 
klepsgewijs aaneensluiten en de drie binnenste als 
een soort van harnas bedekken. 

Diplomórpha GRIFF. (Euphorbiacëae), - van Gr. 
diplous, dubbel; morphê, vorm. - De (? bloemen 
verschillen zeer sterk van de Ç. 

Diplomórpha MEISSN. (Thymelaeacëae), - van Gr. 
diplous, dubbel; morphê, vorm. — Veranderlijke 
plant met afwisselende of tegenoverstaande blade
ren en okselstandige of eindelingsche bloeiwijzen. 

diplóncos, - van Gr. diplous, dubbel; onkos, zwel
ling: met een dubbele aanzwelling; tweeknobbelig. 

Diplopàppus CASS., - van Gr. diplous, dubbel; pap-
pos, vruchtpluis der Composïtae. - Composïta met 
dubbel vruchtpluis, dwz. de buitenste vruchtpluis-
borstels zijn aanmerkelijk korter dan de binnenste. 

diplopétalws,а.иж, - van Gr. diplous, dubbel; petä-
lon, kroonblad: met (schijnbaar) dubbele kroon
bladen. 

Diplophrâctum DESF., - van Gr. diplous, dubbel; 
pkraktos (van phrattein, insluiten), ingesloten. Tus-

. sehen de zaden der vijfhokkige vrucht bevinden 

. zich valsche tusschenschotten, zoodat zij zoowel 
door echte als door valsche tusschenschotten, dub
bel derhalve, zijn ingesloten. 

Diplophrâgma w. et Α., - van Gr. diplous, dubbel; 
phragma {угла, phrattein, insluiten), omheining, hek, 
tusschenschot. Bij het openspringen der vrucht 
splijt het tusschenschot in de dikte in tweeën, 
wordt het, als het ware, dubbel. 

Diplóra BAKER, - van Gr. diplous, dubbel. Elke 
sorus bezit twee dekvliesjes. 

Diplosiphon DECSNE, - van Gr. diplous, dubbel; 
siphon, buis. Het vruchtbeginsel draagt een langen 
snavel, welke aan een bloemdekbuis doet denken 

en door Decaisne (zie Decaisnëa), den auteur van 
het gesl., daarvoor werd aangezien; het wordt 
grootendeels omgeven door een buisvormige schee-
de, zoodat de bloem, naar de meening van Decais
ne, een dubbele buis bezat. 

diplosóra, - zie diplosörus. 
diplosoroides, — van den soortnaam diplosörus (zie 

aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort diplosörus gelijkend. 

diplosörus,α,um, — van Gr. diplous, dubbel; sôros, 
hoop(je), hier sporenhoopje, sorus: met dubbele 
sori, met telkens twee sori, met een dubbele rij sori 
aan weerszijden der middennerf. 

Diplóspora A.P.DC., - van Gr. diplous, dubbel; spöra, 
zaad. Elk hokje van het vruchtbeginsel bevat twee 
eitjes of twee rijen eitjes. 

Diplostémon A.P.DC. ex STEUD., - van Gr. diplous, 
dubbel; stêmón, draad: plant met dubbel zooveel 
meeldraden als kroonbladen. 

Diplostéphium н.в.к., - van Gr. diplous, dubbel; 
stephion (verkleinw. van stephos, krans), kransje. -
Composïta met dubbel vruchtpluis, dwz. de bui
tenste vruchtpluisborstels zijn aanmerkelijk korter 
dan de binnenste. 

Diplotàxis A .P .DC, - van Gr. diplous, dubbel; taxis, 
rij. - In elk hokje der hauw bevindt zich een dub
bele rij zaden. 

Diplothémium MART., - van Gr. diplous, dubbel; 
thêmïon, het bijeengeplaatste. In de onmiddellijke 
nabijheid van elke ? bloem staan 2 (J. 

diploxiphion, - van Gr. diplous, dubbel; xiphïon 
(verkleinw. van xiphos, zwaard), klein zwaard, hak
mes: met dubbele zwaard- of hakmesvormige or
ganen (lobben der lip, bv.). 

Diplycósia BL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
plëkos, vlechtwerk, tuin (gevlochten omheining). -
De bloemkroon is dubbel omtuind, dwz. staat bin
nen een goed ontwikkelden kelk, terwijl zich aan 
den voet van het vruchtbeginsel nog een bijkelk 
bevindt. 

Dipódium R.BR., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
podion [verkleinw. van pous (pödos), voet, steel], 
steeltje. De beide polliniën zijn elk met een afzon
derlijken steel op de hechtklier bevestigd. 

dippeliànus,a.um (Ulmus - С. К. Schneid.), - ge
noemd naar L. Dippel (1827, Lauterecken, Beier-
sche Pfalz; 1914, Darmstadt), hoogleeraar in de 
plantkunde aan de Technische Hoogeschool en di
recteur van den bot. tuin te Darmstadt, schrijver 
van bot. werken, waaronder het beroemde Hand
buch der Laubholzkunde. 

dipsâcea, - zie dipsaeëus. 
Dipsàceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Dipsäcus geldt. 
dipsàceus.a.um, - van Dipsäcus, plantengesl. (Di-
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psacëae), kaardebol: op een Dipsäcus gelijkend, 
kaardebolachtig. 

Dipsacus L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam dipsäkos, kaardebol. Het woord is afge
leid van Gr. dipsên (van dipsa, dorst), dorst heb
ben, en zou vrij vertaald kunnen worden met: plant 
voor den dorst; aan dorstenden lafenis biedende 
plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 
448: ,,Wt elcken knoop wassen twee groote langhe 
„bladeren die aen den steel tsamen in een vergaren 
„alzo dat het water daer op van den reghen of 
,,dauw vallende, daerop blijft ligghende." 

Dipseudochór ion BUCH., - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; pseudein, bedriegen; chorion, ruimte: 
plant met twee valsche hokjes of luchtkamers in de 
vrucht. 

d ip te ra , - zie diptêrus. 
Dip te r acân thus NÉES, - van Gr. diptëros [van di(s), 

dubbel, tweemaal; ptêron, vleugel], tweevleugelig; 
Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Acanthacëae: tweevleugelige Acanthacëa. De naam 
zinspeelt op de beide groote schutblaadjes aan den 
kelkvoet. 

/ D i p t e r l s REiNW., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
Id ip te r i s , - ptëris, varen: dubbele varen. De 

naam zinspeelt op de uit twee geheel of bijna ge
heel gescheiden helften bestaande bladschijf. 

d ip t e rocâ rpa , - zie dipterocarpus. 
Dipterocarpaceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Dipterocarpus geldt. 
d i p t e r o c ä r p u m , - zie dipterocarpus. 
Dip te roca rpus GAERTN., - van Gr. diptëros [van 

di(s), dubbel, tweemaal; ptëron, vleugel], twee
vleugelig; harpos, vrucht. Doordat twee slippen van 
den blijvenden kelk na den bloei sterk uitgroeien, 
schijnt de vrucht twee vleugels te bezitten. 

dipterocârpws.a.wm, - van Gr. diptëros [van di{s), 
dubbel, tweemaal; ptëron, vleugel], tweevleugelig; 
kar pos, vrucht: met tweevleugelige vruchten. 

dipteronéuros,os,o«, - van Gr. diptëros [van di(s), 
dubbel, tweemaal; ptëron, vleugel], tweevleugelig; 
neuron, nerf: met twee vleugels langs de nerven. 

D i p t e r o s p é r m a HASSK., - van Gr. diptëros [van di (s), 
dubbel, tweemaal; ptëron, vleugel], tweevleugelig; 

sperma, zaad. - Plant met tweevleugelige zaden. 
diptertts,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. diptëros [van 

di(s), dubbel, tweemaal; ptëron, vleugel], twee
vleugelig. 

Dip te ryx scHREB., - van Gr. di{s), dubbel, twee
maal; ptërux, vleugel. - De beide bovenste kelk
slippen zijn zeer groot en vleugelvormig. 

dipyrén«s,e,Mm, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
puren (purênos), pit of kern van vruchten: met 
twee pitten, tweekernig. 

rDiracódes BL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
Id i racódes , - rhakôdês, verscheurd. - De naam 

zinspeelt op het boven de helmhokjes verlengde, 
tweelobbige helmbindsel. De juiste spelling zou 
Dirrhacödes zijn. - Als soortnaam gebezigd om uit-
tedrukken, dat de aldus genoemde plant vroeger 
tot het gesl. Diracödes gerekend werd. 

Di rca L., - Latinizeering van Gr. Dirkê, naam eener 
bron, N.W. van Thebe in Boeotië (tegenwoordig 
Viottia). - De naam werd voor de plant gekozen, 
omdat zij op drassig terrein groeit. 

dirhizws,a,wm, - zie dirrhizus. 
Dirbynchós ia , - zie Dirrhynchosia,. 
dirrhizus,a,um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 

rhiza, wortel: met twee wortels, met paarsgewijs 
bijeengeplaatste wortels. 

Di r rhynchós ia BL., - van Gr. di(s), dubbel, twee

maal; rhunchos, snavel. - De naam zinspeelt op de 
tweesnavelige vruchten. 

Disa BERG., - waarschijnlijk van Gr. dis, dubbel, 
tweemaal. De stempelzuil draagt twee groote vleu
gels; de beide helmhokjes zijn gescheiden - Dat 
(zie Botanical Magazine, t. 4073) de naam afgeleid 
zou zijn van Lat. Dis (eigenlijk: de rijke; hij, wien 
alles ten deel valt = Pluto), de heer der onder
wereld, en zou zinspelen op de schoonheid der 
plant, acht ik niet waarschijnlijk. De bewering van 
Wittstein (Etymologisch-botanisches Handwörter
buch, in voce), dat Disa de Kaapsche naam der 
plant zou zijn, is een verzinsel. 

D i san thus MAXIM., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; anthos, bloem: dubbelbloemige plant. - De 
bloemen staan in 2-bloemige hoofdjes. 

Discalyxia MARKGR., - van Lat. discus, schijf; Aly-
xïa, plantengesl. (Apocynacëae) : aan Alyxïa ver
want gesl., waarbij de schijf de vruchtbeginsels 
omsluit. 

discérpt«5,a,M«Ï, - van Lat. discerpêre (van dis, 
voorv., dat scheiding uitdrukt; carpëre, plukken, 
rukken), uiteenrukken, stukscheuren: (als het ware) 
stukgescheurd; sterk ingesneden. 

Dischidia R.BR., - van Gr. dischidês [van di(s), dub
bel, in tweeën; schizein, splijten], tweespletig. De 
naam zinspeelt op den vorm der bijkroonschubben. 

dischidiifóliu5,a,um, - van Dischidia, plantengesl. 
(Asclepiadacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Dischidia. 

dischidioides , - van Dischidia, plantengesl. (As
clepiadacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Dischidïa-achtig. 

dischorénsi5,ï5,e, - afkomstig van het Dischore-ge-
bergte in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst 
gevonden. 

(disciger , discigera, d i sc ige rum, - van Lat. discus, 
\discigerMs,a,Mw«, - schijf; gërëre, dragen: een 

schijf dragend. 
Discócalyx MEZ, - van Gr. diskos, schijf; kälux, kelk. 

Bij de c? bloemen der eerstbeschreven soort is de 
kelk wijd uitgespreid en schier ongelobd, dus schijf-
vormig. 

discócalyx, - van Gr. diskos, schijf; kälux, kelk: met 
schijfvormigen kelk. 

discocârptts,a,MW, - van Gr. diskos, schijf; karpos, 
vrucht: met schijfvormige vruchten. 

discocâulo5,os,ow, - van Gr. diskos, schijf; kaulos, 
stengel: met schijfvormigen stengel. 

discoidéhs.is.e, - van Lat. discoïdes, schijfvormig: 
schijfvormig. 

discoidea, - zie discoidèus. 
discoides, - Lat. transcr. van Gr. diskoeidês (van 

diskos, schijf; eidês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), schijfvormig. 

di8Coideus,a,«m, - van Lat. discus, schijf; idëus, uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: schijfvormig. Het 
woord wordt vooral gebezigd voor planten met 
bloemhoofdjes zonder randbloemen. 

di8cólabrï5,z5,e, - van Lat. discus, schijf; läbrum, 
lip: met schijfvormige lip; met een of ander schijf
vormig orgaan op de lip. 

discolor, - van Lat. dis, voorv., dat scheiding uit
drukt; color, kleur: van verschillende kleur, bont. -
Het woord wordt voornamelijk gebezigd voor plan
ten, welker bladeren van onder opvallend anders 
getint of gekleurd zijn dan van boven, soms ook 
voor planten, welker oude bladeren in kleur ver
schillen van de jonge. 

discóphorws,a,wtn, - van Gr. diskos, schijf; pherein, 
dragen: een schijf dragend, een dikke schijf bezit-
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tend, een schijfvormige verdikking of verbreeding 
dragend; schijfvormige (dwz. ronde) dekvliesjes 
dragend. 

diecósa, - zie discösus. 
Discostigma HASSK., - van Gr. diskos, schijf; stigma, 

(als bot. term) stempel. De stempel is schijfvormig. 
discösus,a,um, - van Lat. discus, schijf: met groote 

schijf; met vele of opvallende, schijfvormige orga
nen. 

discrepans, - van Lat. discrêpare (van dis, voorv., 
dat scheiding uitdrukt; crëpàre, klinken; letterlijk: 
anders klinken), verschillen: verschillend. 

discrétus.a.ww, - van Lat. discernêre (van dis, voorv., 
dat scheiding uitdrukt; cernëre, waarnemen), on
derscheiden, afzonderen: afgezonderd, gescheiden, 
op zichzelf staand, niet met andere organen ver
bonden. 

D i s é m m a LABILL., - uit de door den auteur van het 
gesl. gegeven toelichting [Labillardière, Sertum 
austro-caledonïcum (1824), 78] blijkt, dat de naam 
Distemma (zie aldaar) behoort te luiden. 

Disépa lum HOOK, f., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: plant met twee 
kelkbladen. 

disjuncta, - zie disjunctus. 
di8Junctibulbus,a,wm, - van Lat. disjunctus, ge

scheiden, uiteengeplaatst; bulbus, bol: met uiteen-
geplaatste bollen of schijnknollen. 

disjunct»s,a,um, - van Lat. disjungëre (van dis, 
voorv., dat scheiding of verwijdering uitdrukt; jün
gere, binden), losbinden, scheiden: gescheiden, uit
eengeplaatst.. 

d isoides , - van Disa, plantengesl. (Orchidacëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Disa-achtig. 

dispânsus,a,um, - van Lat. dispandëre (van dis, 
voorv., dat scheiding of verwijdering uitdrukt; pan-
dëre, uitbreiden), uitbreiden, uitspannen: uitge
breid, uitgespannen, wijd vertakt. 

d i spa r , - van Lat. dis, hier ontk. voorv.; par, gelijk: 
ongelijk. 

disparifóliws.a.um, - van Lat. dispar, ongelijk; fo
lium, blad: met bladeren, welke in eenzelfde paar 
aanmerkelijk verschillend zijn. 

disparilâterws,a,um, - van Lat. dispar, ongelijk; la
tus (latëris), zijde: met ongelijke zijden, ongelijk
zijdig. 

Dispér i s sw., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
pêra, zak: plant met twee zakvormige organen. De 
beide zijdelingsche kelkbladen dragen elk een kor
te spoor of zak. 

dispérmws,а,мж, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
sperma, zaad: tweezadig. 

dispérsus,a,um, - van Lat. dispergëre, verstrooien, 
verbreiden, bestrooien: verstrooid, verbreid, be
strooid. 

Disphénia к. в. PRESL, - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; phainesthai, zich voordoen. De naam zin
speelt op de ten deele gevorkte zijnerven. 

Disporum SAL., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
spôra of spôros, zaad. De bessen kunnen tweezadig 
zijn. 

d i s r u m p e n s , - van Lat. disrumpëre (van dis, voorv., 
dat scheiding uitdrukt; rumpëre, breken), verbre
ken, verscheuren, barsten: barstend, in stukken 
uiteenvallend. 

d issécta , - zie dissectus. 
dissectifólitts,a,um, - van Lat. dissectus, stukgesne

den; folium, blad: met sterk ingesneden bladeren. 
disséctws.a.Mm, — van Lat. dissecäre (van dis, voorv., 

dat scheiding uitdrukt; secure, snijden), stuksnij-

den: stukgesneden, sterk ingesneden (en dan vaak 
met uiteenwijkende slippen). 

dissimilis,is,e, - van Lat. dis, hier ontk. voorv.; 
similis, gelijk: ongelijk. 

dissita, - zie dissitus. 
dissitiflóru5,a,um, - van Lat. dissitus, uiteenge

plaatst; f los (flöris), bloem: met uiteengeplaatste 
bloemen. 

dissitifólius,a,um, - van Lat. dissitus, uiteenge
plaatst; folium, blad: met uiteengeplaatste blade
ren. 

dissitus,a,ww, - van Lat. disserëre (van dis, voorv., 
dat scheiding uitdrukt; serëre, zaaien), wijd uiteen-
zaaien : uiteengeplaatst. 

Dissochaéta BL., - van Gr. dissos, dubbel; chatte, 
lang .haar. Het helmbindsel draagt aan den voet 
twee lange, draadvormige aanhangsels. 

Dissoléna LOUR., - van Gr. dis, dubbel, tweemaal; 
sôlên (sôlênos), buis. De kroonbuis bestaat uit twee 
gedeelten, nl. een dik deel, dat de meeldraden be
vat, en een daarboven geplaatst, dunner deel. 

dissolutU5,a,um, - van Lat. dissolvëre (van dis, 
voorv., dat scheiding uitdrukt; solvere, losmaken), 
losmaken, scheiden: gescheiden, uiteengeplaatst. 

d is tachya, - zie distach'pus. 
ƒdistâchyos,os,on, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
ldistâchyMS,a,u»n, - stächus, aar: met twee 

aren; tweearig. 
d i s t ans , — van Lat. distäre (van di, voorv., dat 

scheiding uitdrukt; stare, staan), afzonderlijk staan, 
gescheiden zijn: gescheiden, uiteengeplaatst. 

distantiflórus,a,um, - van Lat. distans (distantis), 
verwijderd, uiteengeplaatst; f los (flöris), bloem: 
met uiteengeplaatste bloemen. 

distasósMs,a,um, - van Gr. diistasthai, zich splitsen. 
— Bij Saurauja - Korth. zinspeelt de naam op de 
duidelijk vertakte bloeiwijzen. 

D i s t e m m a LEM., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
stemma, krans, kroon. De naam zinspeelt op de 
dubbele bijkroon, waarvan er één uit draden be
staat, de andere uit een vlies, dat den stamper
drager omsluit. 

D i s témon WEDD., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
stêmôn, draad. De $ bloemen bevatten twee meel
draden. 

d is t icha, - zie distïchus. 
distichànthMs,a,um, - van Gr. distïchos [van di(s), 

dubbel, tweemaal; stichos, rij], tweerijig; anthos, 
bloem: met tweerijige bloemen. 

distichocarpws.a.MWï, - van Gr. distichos [van di (s), 
dubbel, tweemaal; stichos, rij], tweerijig; karpos, 
vrucht: met tweerijige vruchten of sori. 

fdi8tichos,os,ow, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
\distich«s,a,«m, - stichos, rij: tweerijig. 

di8tillatóriu5,a,Mm, - van Lat. distilläre [van di, 
voorv., dat scheiding uitdrukt; stilläre (van stilla, 
droppel), droppelen, druppelen, druipen], afdrup-
pelen, afdruipen: waarin, waarvan of waaruit af-
druppelen of afdruipen plaats vindt (doorgekapte 
lianenstengels, bv.). 

distinctus,a,um, - van Lat. distinguëre, onderschei
den: goed onderscheiden, goed onderscheidbaar, 
duidelijk, uiteengeplaatst. 

Distréptus CASS., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
streptos, gedraaid. Twee der kafnaalden zijn \\] -
vormig gebogen. 

Distrianthes DANS., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; tri(s), driemaal; anthos, bloem. De bloemen 
staan drie aan drie; elke bloeiwijze bestaat uit 
twee zulke drietallen. 

dis tyla , - zie distylus. 
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Dis ty l ium SIEB, et z u c c , - van Gr. di(s), dubbel, 
tweemaal; stülos, (als bot. term) stijl. - De ? bloe
men bezitten twee stijlen. 

distylws,a,um, - van Gr. di{s), dubbel, tweemaal; 
stülos, (als bot. term) stijl: tweestijlig. 

Di théca Mig., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
thêkê, doos. De naam zinspeelt op het tweehokkige 
vruchtbeginsel. 

Di thécina v. TIEGH., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; thêkê, doos: plant met 2-hokkige helmknop
pen (stuifmeeldoozen). 

Di thyrocàrpus ктн, - van Gr. dithuros [van di(s), 
dubbel, tweemaal; thura, deur], tweedeurig, twee
kleppig; karpos, vrucht: plant met tweekleppige 
vruchten. 

ditschiénsts,ïs,£, - afkomstig van Ditschi (in het 
Arfak-gebergte, in den „vogelkop" van Nieuw-
Guinea) of daar het eerst gevonden. 

D i t t e l ä sma HOOK.Î., - van Gr. dittos, dubbel; elastna, 
(metalen) plaat. De kroonbladen dragen van bin
nen even boven den voet een breede schub en be
zitten dus, als het ware, een dubbele plaat. 

d iu ra , - zie diürus. 
Diur i s j . E. SM., - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 

oura, staart: dubbelstaart. De naam zinspeelt op de 
beide lange en zeer smalle, zijdelingsche kelkbladen. 

diurnus,a,um, - van Lat. dies, dag: dagelijksch, een 
dag durend, overdag bloeiend, dag-. 

D iu rog lós sum TURCZ., - van Gr. di(s), dubbel, twee
maal; oura, staart; glôssa, tong. De bij tongen ver
geleken kroonbladen eindigen aan den top in twee 
staartvormige slippen. 

dlurus.a.um, - van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; 
oura, staart: tweestaartig, met twee staartvormige 
aanhangsels. 

diutinws,a,Mm, - (Lat.) van Lat. diu, lang (en tijd): 
lang durend. 

diutdrnus,a.um, - van Lat. diu, lang(en tijd) : lang 
levend, langer levend dan gewoonlijk. 

d ivar ica ta , - zie divaricätus. 
divaricatissimu5,a,um, - overtr. trap van Lat. di

varicätus, uitgespreid, wijd vertakt: zeer ver uit
gespreid, zeer wijd vertakt. 

divaricâtMs,a,«m, — van Lat. divaricäre (van di, 
voorv., dat scheiding uitdrukt; varicäre, wijdbeens 
gaan), uitspreiden: uitgespreid, wijd vertakt. 

d ivérgens , - van Lat. divergëre (van di, voorv., dat 
scheiding uitdrukt; vergere, ergens heen gericht 
zijn), uiteenwijken: uiteenwijkend, wijd afstaand, 
wijd vertakt. 

di ve rsa , - zie diversus. 
diversicolor , - van Lat. diversus, verschillend; color, 

kleur: verschillend van kfeur; van verschillende 
kleuren. 

diversiflórMs,a,um, - van Lat. diversus, verschillend; 
flos (floris), bloem: met verschillende gevormde 
bloemen (of aartjes) op hetzelfde individu of bij 
dezelfde soort, ongelijkbloemig. 

divereifóliws.a.Mm, - van Lat. diversus, verschillend; 
folium, blad: met verschillend gevormde bladeren 
op hetzelfde individu of bij dezelfde soort, ongelijk-
bladig. 

diversiform«, is ,e , - van Lat. diversus, verschillend; 
forma, vorm: verschillend van vorm, van verschil
lenden vorm, ongelijkvormig. 

diversilobu5,a,um, - van Lat. diversus, verschillend; 
löbus, lob: met verschillend gevormde lobben; met 
lobben van aanmerkelijk verschillenden vorm. 

diversivenó8U5,a,um, - v?.n Lat. diversus, verschil
lend; vena, ader: met aderen van verschillenden 
л'огт; met andere aderen dan gewoonlijk. 

divérs«s,a,«m, - van Lat. divertëre (van di, voorv., 
dat scheiding uitdrukt; vertere, wenden, keeren), 
naar verschillende kanten loopen, uiteenloopen: 
uiteenloopend, verschillend. 

dives,es,es, - (Lat.) rijk, overvloed hebbend (van 
sori, vruchten of vijgen bv.). 

divisu5,a,um, - van Lat. dividëre, deelen, verdeelen : 
gedeeld, verdeeld. 

divitiflórws,a,ww, - van Lat. dives (divïtis), rijk; flos 
(flöris), bloem: rijkbloemig. 

divulsM5,a,Mw, - van Lat. divellëre (van di, voorv., 
dat scheiding uitdrukt; vettere, trekken, plukken), 
uiteentrekken, vaneenscheuren: uitéengetrokken, 
vaneengescheurd, losgerukt, gescheiden. 

d ixsóni , - 2e nv. van Dixsônus, Latinizeeriug van 
Dixson: van Dixson, gevonden door Dixson, ge
noemd naar Dixson. - Naar welken Dixson Den-
drobïum - . Bailey genoemd is, is mij onbekend. 

djabia, - in Z.-Celebes gebruikelijke plantennaam. 
rdjambiânws,a,um, - afkomstig uit Djambi (residen-
Idjambién8u,ï5,e, - tie van Midden-Sumatra) 

of daar het eerst gevonden. 
djampangénst°5,ts,£, - afkomstig van ,,de Djam-

pangs" of daar het eerst gevonden. - De 3 Djam-
pangs [Djampang koeion (west), Djampang tengah 
(middelst), Djampang wètan (oost)] vormen teza
men het Z.W.deel der Preanger Regentschappen. 
Vóór de invoering der theecultuur waren zij slechts 
schraal bevolkt; hoewel de zegenrijke ondernemings
geest der Europeanen (theecultuur) daarin groote 
verbetering en onder de bevolking te voren onge
kende welvaart heeft gebracht, zijn er ook thans 
(1935) nog vele dun bevolkte gedeelten. 

d}amuénsis,is,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Djamoe (bronrivier der Minjem; zie min-
jemensis) in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst 
gevonden. 

djaraténsjs.is.e, - afkomstig van den Boekit djarat 
(berg op Sumatra, in het Padangsche) of daar het 
eerst gevonden. 

dj ir inga, - Latinizeering van den Mal. plantennaam 
djiring. 

djongkongénsis.is.c, - afkomstig van Djongkong (in 
W.-Borneo) of daar het eerst gevonden. 

djouat , - Jav. plantennaam (ten rechte djoewël). 
djungiel , - Soend. plantennaam (djoengil). 
dochna , - Latinizeering van den Arab, plantennaam 

dochn. 
dôcilis.is.e, — van Lat. docêre, onderwijzen: leerzaam, 

duidelijk, begrijpelijk, gedwee. - Het schijnt, dat 
Calamus interruptus Весе. var. doeïlis Весе, van 
het type verschillend door het bezit van ongewa
pende bladscheeden, den variëteitsnaam ontvan
gen heeft door een vergissing van Beccari (zie bec-
cariänus), die gemeend schijnt te hebben, dat Lat. 
doeïlis dezelfde beteekenis had als Ital. docile, goed
aardig (Lat. benignus, mitis). Vgl. impönens. 

doctérs i i , - 2e nv. van Doctersïus, Latinizeering van 
Docters: van Docters, gevonden door Docters, ge
noemd naar Docters. - De talrijke Nederlandsch-
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
haar ontdekker, W. M. Docters van Leeuwen (1880, 
Batavia; x ) , van 1908-09 als bioloog verbonden 
aan het Algemeen Proefstation te Salatiga, van 
1909-18 werkzaam bij het Middelbaar Onderwijs te 
Semarang en te Bandoeng, van 1918-32 directeur 
van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, daarnaast 
van 1926-32 buitengewoon hoogleeraar te Welte
vreden, ijverig plantenverzamelaar (Java, Suma
tra, Saleier en omliggende eilanden). In 1926 fun
geerde hij als leider eener Ned.-Amer, expeditie 
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naar Nieuw-Guinea, waar hij materiaal bijeen
bracht. Bovendien is hij de schrijver van een groot 
aantal publicaties, o.a. over de dubbele reductie-
deeling bij soorten van Polytrichum, over de gallen 
van Ned. Indië, over de herbegroeiing van de eilan
den der Krakatau-groep, over de biologie der plan
ten en dieren, welke voorkomen in de hoogere 
deelen van den Pangerango-Gëdeh, en zeer vele 
kleinere. - Thans is hij gepensionneerd en privaat-
docent aan de universiteit van Amsterdam. Zie 
voorts koningsbergëri, reynvaanïae en Schefferella. 

dodâr t i i , - 2e nv. van Dodartïus, Latinizeering van 
Dodart: van Dodart, gevonden door Dodart, ge
noemd naar Dodart. - Urtica pilulifëra L. var. -
Asch. is genoemd naar D. Dodart (1634, Parijs; 
1707, Parijs), lijfarts van koning Lodewijk XIV 
van Frankrijk, schrijver van een bot. werk. 

Dodecadénia NEES, - van Gr. dôdëha, twaalf; aden 
(adënos), klier: plant met twaalf klieren in de bloe
men. 

<dodecénder,ra,rum, - van Gr. dódëka, twaalf; anêr 
ldodecândrus,a,um, - (andros), man: met 

twaalf mann, organen, met twaalf meeldraden, 
twaalfhelmig. 

Dodecas témon HASSK., - van Gr. dódëka, twaalf; 
stêmôn, draad: plantengesl. met 12 meeldraden in 
de $ bloemen. 

Dodecatheon L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
naam dódekathëon (van dódëka, twaalf; thëos, god), 
twaalfgodenkruid. - In de Oudheid (zie Plinïus, 
Historïa Naturalis XXV, 9) werd met dezen naam 
een zeer beroemde plant aangeduid, welke uit een 
gelen wortel zeven bladeren, sprekend op die der 
salade gelijkende, voortbracht, en welke " geacht 
werd, met water gedronken, alle kwalen te genezen. 
Men beschouwde haar als zinnebeeld van de majes
teit der twaalf hoofdgoden (Gr. Aphrodite, Lat. 
Venus, godin der liefde en der schoonheid; Gr. 
A rês. Lat. Mars, god van den oorlog, beschermgod 
van het Romeinsche rijk; Gr. Artëmis, Lat. Diana, 
godin der jacht en der maan; Gr. Athene of Pallas 
Athene, Lat. Minerva, godin der wijsheid, der kun
sten en der wetenschappen; Gr. Demeter, Lat. Cerës, 
godin van den landbouw; Gr. Dionusos, Lat. Bac
chus, god van den wijn; Gr. Hermès, Lat. Mercu-
rïus, bode der goden. God des handels, der dieven 
en der reizigers; Gr. Hêphaistos, Lat. Vulcänus, god 
van het vuur; Gr. Hêrê, Lat. Juno, de gemalin van 
den oppergod Zeus (Jupiter) ; Gr. Hestïa, Lat. Vesta, 
godin van den huiselijken haard; Gr. Poseidon, Lat. 
Neptünus, god der wateren; Gr. Zeus, Lat. Jupi
ter, de oppergod). - Linnaeus (zie Linnaea) schijnt 
den naam op het hem tegenwoordig voerende, den 
Ouden onbekende Amer. gesl. overgedragen te heb
ben, omdat de bloeiwijze niet zelden 12-bloemig is. 

dodol , - (Jav.) taaie snoeperij van kleefrijst en sui
ker, voorts naam eener manggavariëteit, welker 
smaak aan dien van dodol herinnert. 

Dodonaéa L., — genoemd naar Rembert Dodoens 
(1517, Mechelen; 1685, Leiden), die, de gewoonte 
van zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot 
Dodonaeus, medicus, die te Leuven studeerde en 
Frankrijk, Italië en Duitschland bereisde. In 1548 
werd hij stadsgeneesheer te Mechelen, in 1574 lijf
arts van keizer Maximiliaan II (t 1576) en daarna 
van diens zoon en opvolger Rudolf. In 1579 nam 
hij zijn ontslag en vestigde hij zich te Keulen, waar 
hij grooten naam verwierf; in 1582 werd hij be
noemd tot hoogleeraar in de geneeskunde te Lei
den. Hij schreef vele werken, waaronder het be
roemde Cruydeboeck (1554; 2e druk 1563, later 
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nog herhaaldelijk omgewerkt en herdrukt; laatste 
druk 1644), uit welks tweeden druk in dit woorden
boekje vaak is geciteerd. 

dodonaéi , - 2e nv. van Dodonaeus, Latinizeering van 
Dodoens: van Dodoens, genoemd naar Dodoens. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar R. Do
doens (zie Dodonaéa). 

aodrantélis,is,e, - van Lat. dodrans {dodrantis) (sa
mengetrokken uit de, weg, af; quadrans, vierde 
deel: waaraan een vierde deel ontbreekt), drie
vierde, bij uitbreiding: drievierde voet lang. - Voor 
de lengte van den voet zie men onder pedälis. 

Dóémia R.BR., - Arab, plantennaam. 
doIabratu5,a,um, - van Lat. doläbra, houweel: hou-

weelvormig. 
dolabrifórrms,ts,£, - van Lat. doläbra, houweel; 

forma, vorm: houweelvormig. 
doldsópa , - naam van onbekende afleiding en betee-

kenis, mogelijk een Engelschind, plantennaam. 
Dol ichandróne FENZL, - van Gr. dolichos, lang; an-

drôn (andrônos) [van anêr (andros), man], mannen-
vertrek. De naam zinspeelt op de lange kroonbuis, 
waarbinnen de meeldraden ((J organen) besloten 
zijn. 

dolichànthu5,a,um, - van Gr. dolichos, lang; anthos, 
bloem: langbloemig. 

dolichâùlos,os,on, — van Gr. dolichos,'lang; aulos, 
buis: met lange buis. - Bij Elaphoglossum - V. A. 
v. R. is de soortnaam volgens welwillende mede-
deeling van den auteur der soort, Van Alderwerelt 
van Rosenburgh (zie alderwereltiänus), een druk
fout voor dolichocaulon. — Zie dolichocaulos. 

dol ichobléphara , - zie dolichoblephärus. 
fdolichoblépharos.os.on, - van Gr. dolichos, lang; 
ldolichoblépharus,a,wm, - blephäris, wimper: 

met lange wimpers, lang gewimperd. 
dolichobólbos,os,ow, - van Gr. dolichos, lang; bolbos, 

bol: met lange bollen of schijnknollen. 
dol ichóbot rys , - van Gr. dolichos, lang; bötrus, (als 

bot. term) tros: met lange trossen. 
dolichobràchiws,a,wm, - van Gr. dolichos, lang; Lat. 

brachïum, (onder)arm: langarmig. 
dolichobulbos,os,on, - foutief voor dolichobolbos. 
dolichócalyx, - van Gr. dolichos, lang; kalux, kelk: 

met langen kelk. 
dolichocarpws,a,wm, - van Gr. dolichos, lang; kar-

pos, vrucht: met lange vruchten. 
dol ichocâula , - zie dolichocaulus. 

rdolichocàulos,os,ow, - van Gr. dolichos, lang; kaulos, 
ldolichocaulus,a,wm, - stengel, steel: langsten-

gelig, langstelig. 
dolichocéntrws.a.utw, - van Gr. dolichos, lang; ken-

tron, spoor: lang gespoord. 
dol ichóclada, - zie dolichoclödus. 

idolichócla.des,es,es, - van Gr. dolichos, lang; klädos, 
dolichóclados,os,on, - twijg: met lange twij-

dolichócladws,a,wm, - gen. 
dolichoglóttis.ïs.e, - van Gr. dolichos, lang; glótta, 

tong: met lange tong of (bij orchideeën) lip. 
dolichoides, - van Dolichos, plantengesl. (Legumi-

nösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Dolïchos-achtig. 

Dol icholóbium A. GRAY, - van Gr. dolichos, lang; 
lobos, hauw: plant met lange, hauwvormige vruch
ten. 

dolichopétalu5,a,um, - van Gr. dolichos, lang; peta-
lon, kroonblad: met lange kroonbladen. 

dolichophyllus,a,Mm, - van Gr. dolichos, lang; phul-
lon, blad: langbladig. 

dolichopodus,а,мт, - van Gr. dolichos, lang; pous 
(pödos), voet, steel: met langen voet, lang gesteeld. 
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dolichópteru5,a,um, - van Gr. dollchos, lang; ptlron, 
vleugel: iangvleugelig. 

dolichopus, - van Gr. dollchos, lang; pous, voet, 
steel: met langen voet, lang gesteeld. 

Dollchos L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam dollchos ( = lang), waarmede een hoog-
windende plant met lange peulen (echter niet tot 
het tegenwoordige gesl. Dollchos behoorende) werd 
aangeduid. 

dolicbosàrus,a,um, - van Gr. dollchos, lang; saros, 
hoop (je): met lange sporenhoopjes of sori. 

do l ichospär te , - van Gr. dollchos, lang; spartê, touw: 
met lange touwen, dwz. met lange, klimmende 
stengels. 

dol ichostâchya, - zie dolichostachyus. 
rdol ichóstachys, - van Gr. dollchos, lang; stächus, 
tdoHchostâchyM5,a,«m, - aar: met lange aren, 

langarig. 
dolichostyla, - zie dolichostylus. 

cdolichosty\is,is,e, - van Gr. dollchos, lang; stûlos, 
Idolichostybis.a.Mm, - (als bot. term) stijl: 

langstijlig. 
dolichótrichus,a,um, - van Gr. dollchos, lang; thrix 

(trlchos), haar: langharig. 
doligophyllMs,a,wm, - foutief voor dolichophyllus. 
doloâr la , - verbasterde Philipp, plantennaam (ten 

rechte diluariu). 
dolomiticus,a,um, - afkomstig van de Dolomieten of 

Dolomiet-Alpen (N.O. van het Garda-meer of Lago 
di Garda) of daar het eerst gevonden. Het gebergte 
is genoemd naar het kalkgesteente, dolomiet, waar
uit het bestaat; het gesteente is genoemd naar den 
Fr. geoloog Dolomieu (1750-1801). 

dolösus,a,um, - van Lat. dolus, bedrog: bedrieglijk. 
dol t sópa , - naam van onbekende afleiding en betee-

kenis, mogelijk een Engelschind, plantennaam. 
fdomati ifer , domat i i fe ra , doma t i i f e rum, - van 
Idomatiiferws.a.ttm, - Lat. domatlum (Gr. dô-

matlon, huisje, kamertje), domatium, dwz. deel 
eener plant, dat door eigenaardigen bouw bestemd 
is voor woning van andere organismen, vooral de 
vaak door mijten bewoonde, al of niet door haar-
bosjes beschermde inzinkingen in de nerfoksels aan 
de onderzijde der bladeren; ferre, dragen: doma-
tiën dragend. 

rdomat i iger , doma t i i ge r a , d o m a t i l g e r u m , - van 
tdomatiigerMS,a,«w, - Lat. domatlum (Gr. dó-

matlon, huisje, kamertje), domatium, dwz. deel 
eener plant, dat door eigenaardigen bouw bestemd 
is voor woning van andere organismen, vooral de 
vaak door mijten bewoonde, al of niet door haar-
bosjes beschermde inzinkingen in de nerf oksels aan 
de onderzijde der bladeren; gërëre, dragen: doma-
tiën dragend. 

Dombé^a CAV., - genoemd naar / . Dombey (1742, 
Macon; 1794, eiland Montserrat, Kleine Antillen), 
medicus, die zich met de Sp. plantkundigen Ruiz 
Lopez (zie ruiziânus) en Pa von (zie Pavonla) in 
1777 te Cadiz inscheepte en met hen van 1779-85 
Peru en Chili bereisde, waar hij vele planten, dieren 
en delfstoffen verzamelde. Toen hij in 1785 te Cadiz 
landde, nam de Sp. Regeering de helft zijner ver
zamelingen in beslag en eischte van hem een ver
klaring onder eede, dat hij niets zou publiceeren, 
voor Ruiz Lopez en Pavon in Spanje teruggekeerd 
zouden zijn, wat in 1789 geschiedde. Bevreesd, dat 
Dombey zijn eed zou breken, trachtte men hem te 
vermoorden, waarop hij met de rest zijner verza-
lingen naar Frankrijk vluchtte. In 1793 werd hem 
een zending opgedragen naar de Vereenigde Staten; 
hij werd echter door kapers gevangen genomen en 
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in een gevangenis op Montserrat geworpen, waar hij 
van ellende omkwam. Zijn planten werden bewerkt 
door L'Héritier (zie Heritiêra), aan wien hij ze 
clandestien tegen een jaarlijksch pensioen ver
kocht had. 

dombeyóntts,a,wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar / . Dombey (zie Dombeya). 

dombéyi, - 2e nv. van Dombeyus, Latinizeering van 
Dombey: van Dombey, gevonden door Dombey, ge
noemd naar Dombey. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. Dombey (zie Dombeya). 

domèstlcus,a,um, - van Lat. domus, huis, woning: 
bij het huis behoorend, bij menschelijke woningen 
gekweekt. 

domin&ènsis,is,e, - afkomstig van San(to) Domingo 
(oostelijk deel van Haïti, met gelijknamige hoofd
plaats op ± 70° W.L.; ± 1 8 % ° N.B.) of daar het 
eerst gevonden, Domingeesch. 

Donacódes BL., — Lat. transcr. van Gr. donakódês 
[van donax (donäkos), riet], vol riet: op riet ge
lijkende, veelstengelige plant. 

donacoides , - van Donax (Donäcis), plantengesl. 
(Graminëae) of van Gr. donax {donäkos), riet; ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Donax-achtig. 
2. rietachtig. 

Donät ia FORST., - genoemd naar Vitaliano Donati 
(1717, Padua; 1762, op den Ind. Oceaan), hoog
leeraar aan de universiteit te Turijn. Hem werd 
door Karel Emanuel I I I van Sardinië opgedragen 
een reis naar den Orient te maken, ten einde mate
riaal te verzamelen voor een opterichten museum 
voor nat. historie. Na zich in 1759 te Alexandrie 
ontscheept te hebben doorkruiste hij de Nijldelta, 
begaf zich van daar naar Kairo, waar hij eenige 
maanden bleef en voer den Nijl op tot de eerste 
stroomversnellingen (bij Assoean; ± 24° N.B.). 
Daarna bezocht hij Sinâi en Palestina, vervolgens 
Arabië en ging te Maskat (aan de golf van Oman) 
scheep naar Indië, doch werd onderweg ziek en 
overleed. Een deel zijner verzamelingen kwam in 
handen van Linnaeus (zie Linnaea), die daarom
trent het volgende mededeelt (Bref och skrifvelser 
af och till Carl von Linné, utgifna af Upsala 
Universitetet, Första Afdelningen, Del I I , p . 264, 
ann. 3): ,,De koning van Sardinië zond hem naar 
,,den Orient en naar Alexandrie. Daar werd hij 
„verliefd op een zeer mooi meisje, dat zich niet 
,,wilde laten winnen, tenzij hij haar broeder als 
„metgezel medenam op zijn reis. Dit deed hij dan 
,,ook om in het bezit der zuster te geraken. De 
„broeder echter ontstal Donati al zijn geld en 
„zijn verzamelingen, waarmede hij naar Frankrijk 
„vluchtte. Echter vreezende uitgeleverd te zullen 
„worden aan den koning van Sardinië nam de 
„dief de wijk naar Constantinopel, nadat hij mij" 
(Linnaeus) „de geheele verzameling had toegezon-
, ,den, waaronder zich verscheidene merkwaardig-
,,heden bevonden."- Donati schreef een publicatie 
over de natuurlij ke geschiedenis der Adriatische Zee. 

donatioides, - van Donatio, plantengesl. (Saxifra-
gacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Donatïa-achtig. 

rDonax LOUR., - (Gr.) riet. Het woord is afgeleid van 
Idonax , - Gr. donein, wuiven, en zou vertaald 

kunnen worden met wuivende plant, op den wind 
wiegelende plant. - Het gesl. Donax is geen riet; 
de stengels doen echter eenigszins aan riethalmen 
denken. - Arundo donax L. is een echte rietsoort. 

Dondisia A .P .DC, - genoemd naar J. Dondi (1298, 
Padua; 1355, Padua), die zich in 1318 te Chioggia 
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(Ζ. van Venetië) vestigde als medicus en later naar 
Padua verhuisde, waar hij zich bezig hield met al
chimie en sterrenkunde. In 1344 plaatste hij te Pa
dua een door hem vervaardigd raderuurwerk, 
dat door een gewicht werd gedreven; in 1352 slaag
de hij erin zout te winnen uit de warme bronnen 
van Abano Bagni bij Padua (zie Aponogêton). Hij 
is de schrijver van een geïllustreerd werk over ge
neeskunde en geneeskrachtige planten. 

Dónia G. et D. DON, - door de gebroeders G. Don en 
D. Don (zie doniânus 2), genoemd naar hun vader 
G. Don (1764, Menmuir, in 0.-Schotland;'l814, 
Forfarshire, Schotland), kweeker, superintendent 
van den bot. tuin van Edinburgh, plantenverzame-
laar, schrijver eener bot. publicatie. 

donianws.a.wra, - 1. (Salix - J . E. Sm.), - genoemd 
naar G. Don (den vader) (zie Donïa). 
2. (Aganosma - Wight; - Carex - Spreng.; - Glo-
riösa - R. et Sch.), - genoemd naar David Don 
(1799, Doo Hillock, Forfarshire, Schotland; 1841, 
Londen), eerst bibliothecaris van Lambert (zie 
Lambertïa), sinds 1822 bibliothecaris der Linnean 
Society, van 1836 tot aan zijn dood hoogleeraar in 
de plantkunde te Londen, schrijver van bot. pu
blicaties, waaronder de Prodrömus Florae Nepa-
lensis (Voorlooper eener Flora van Nepal). - Zijn 
broeder, GeorgeDon( 1798, Doo Hillock, Forfarshire, 
Schotland; 1856, Kensington, Londen), bereisde 
voor rekening der Horticultural Society Brazilië, 
West-Indië en Sierra Leone. Ook hij schreef eenige 
bot. publicaties. 

dóni i , - 2e nv. van Donïus, Latinizeering van Don: 
van Don, genoemd naar Don. - Polygonum -
Meissn., is genoemd naar D. Don (zie doniânus 2). 

Doódia R.BR., - genoemd naar Samuel -Doo<Zy(1656, 
Doódia ROXB., - in Staffordshire; 1706, 
Doódya SADEBECK, - Londen), apotheker en 

plantkundige te Londen, sinds 1691 hortulanus 
van den bot. tuin van Chelsea (Londen), bevriend 
met Petiver (zie petivëri) en Plukenet (zie pluke-
nêti), helper van Ray (zie Rajanïa), in zijn tijd 
zeer beroemd. 

Doóna THW., - Latinizeering van den Ceylonschen 
plantennaam doon. 

doormanensis, is ,e, - afkomstig van den Doorman-
doormanianus,a,um, - top (in Ned. Nieuw-
doormaniénsis, is ,e, - Guineaj N.N.W. van 

den Wilhelmina-top) of van de omgeving der op de 
O.helling van dien berg ontspringende Doorman-
rivier, of daar het eerst gevonden. - Berg en rivier 
zijn genoemd naar L. А. С M. Doorman (1891, 
Gouderak; χ ) , in 1910 als adelborst in dienst 
getreden bij de Koninklijke Nederlandsche Ma
rine, in 1933 bevorderd tot kapitein-luitenant-ter-
zee. Als luitenant-ter-zee 2e klasse maakte hij van 
Sept. 1912 tot Febr. 1915 deel uit van een militair 
exploratiedetachement in N.-Nieuw-Guinea. Hij 
was de eerste Europeaan, die (1914) den later naar 
hem genoemden top besteeg. 

doorman! montis , - 2e nv. van Lat. Doormant 
mons, d.i. de berg van Doorman, het Doormange-
bergte in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W. van den 
Wilhelmina-top: afkomstig van het Doorman-ge-
bergte of daar het eerst gevonden. - Voor Doorman 
zie men doormanensis. 

doormanniénsis, ts ,e, - afkomstig van den Doorman-
top (in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W. van den Wil
helmina-top) of van de omgeving der op de O.-
helling van dien berg ontspringende Doorm«m-rivier 
of daar het eerst gevonden. Voor den naamsoor
sprong zie men doormanensis. 

Doórnia DE VR.,-in 1855 genoemd naar H. J. baron 
Van Doorn van Westkapelle (1786, Vlissingen; 1853, 
's Gravenhage), zeer conservatief staatsman, die 
verschillende hooge ambten heeft bekleed. Van 
1830-36 was hij minister van Binnenlaridsche Za
ken, van 1843-48 vice-president van den Raad van 
State, van 1845 tot aan zijn dood curator der Leid-
sche hoogeschool. De Vriese (zie devriesëi), de au
teur van het gesl., roemt hem „als iemand, aan 
..wiens bescherming de natuurkundige wetenschap-
,,pen in ons vaderland veel te danken hebben en 
,,wiens naam onvergetelijk zal blijven bij allen, 
,,die het geluk hadden dezen voortreffelijken man 
,,te kennen en de uitstekende gaven van zijn ver
s t a n d en edel hart te waardeeren." 

D o p ä t r i u m BUCH .-HAM., - afleiding en beteekenis 
onbekend, mogelijk de latinizeering van een volks
naam der plant in Eng. Indië. 

rDorâéna THUNB., - van Gr. doru, lans. - De naam 
Ido râéna , - zinspeelt op de lange, rechte takken. 

dordracéns is , is,e, - afkomstig van Dordrecht (Nieuw-
lat. Dordräcum) of daar het eerst gevonden, 
Dordtsch. 

cdoreénsis,is,e, - afkomstig van de baai van Dorè (bij 
Idorénsis.ts.e, - Manokwari, in het N.O. van 

den „vogelkop" van Nieuw-Guinea op ± 134° O.L.) 
of daar het eerst gevonden. - In de omgeving der 
baai van Dorè werd o.a. verzameld door Lesson 
(zie lessonïi) in 1824, door Gaimard (zie gaimar-
diänus) en Quoy (zie quoyänus) in Aug, en Sept. 
1827, en door Teysman (zie teysmanni) op 10 en 11 
Sept. 1871. 

doréyi , - 2e nv. van Doreyus, Latinizeering van Do-
rey, ten rechte Dorè: van Dorè, gevondett bij Dorè. 
-Asplenïum - Kth werd in 1827 door de Fr. natuur
onderzoekers Gaimard (zie gaimardiänus) en Quoy 
(zie quoyänus) gevonden in de omgeving der baai 
van Dorè (bij Manokwari, in het N.O, van den 
„vogelkop" van Nieuw-Guinea, op ±134° O.L.), 
waar hun vaartuig L'Astrolabe (onder bevel van 
Dumont d'Urville; zie durvillaei) van 25 Aug. tot 
5 of 6 Sept. lag. 

Dor i t i s LINDL., - van Gr. doru, lans. De lip gelijkt op 
een lanspunt. 

dormaniânus,a,um (Laelïa - Rchb.f.), - in 1880 ge
noemd naar CA. Dorman te Sydenham (Londen), 
amateur-orchideeënkweeker, bij wien de plant het 
eerst in Europa in bloei kwam. Omtrent hem heb 
ik niets naders kunnen uitvorschen. 

doronicoides , - van Doronïcum, plantengesl. (Com-
posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Doronïcum-achtig. 

rDorón icum L., - Voor-Linnaeaansche plantennaam, 
Idorón icum, — welks afkomst en beteekenis 

niet vast staan. - Als soortnaam gebezigd voor een 
Senecïo, welks bloemen op die van een Doronïcum 
gelijken. 

Dorsténia L., - genoemd naar Th. Dorsten (±1492, 
in Westfalen; 1552, Kassel), die, de gewoonte van 
zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde to t Dor-
stenius, hoogleeraar in de geneeskunde te Marburg 
(Hessen-Nassau), schrijver van een werk over ge
neeskrachtige planten. 

dortmànna, - voor-Linnaeaansche naam, door Rud-
beck (zie Rudbeckïa) geschonken aan een plant, 
welke door den Groningschen apotheker Dortmann 
was ontdekt en omstreeks 1600 aan den Leidschen 
hoogleeraar Clusius (zie Clusïa) gezonden, welke 
haar beschreef als Gladiolus stagnälis dortmanni. 

Doryópteris j . SM., - van Gr.doru, lans; ptëris, varen : 
lansvaren. - De naam zinspeelt op den blad vorm. 
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Dor^xylon ZOLL., — van Gr. doru, lans; xulon, hout, 
boom: boom, welks hout voor lansen gebezigd 
wordt. 

Dossinia^MORR., -genoemd naar P. E. Dossin (1777, 
Luik; 1852, Luik), apotheker, bezitter van een 
fraai herbarium, schrijver eener naamlijst van in de 
provincie Luik in het wild groeiende planten en van 
eenige kleinere publicaties. 

dósua , - Latinizeering van den Nepalschen planten
naam dosu-swa. 

Douglasia LINDL., - genoemd naar David Douglas 
(1798, Scone bij Perth, Schotland; 1834, Hawaii, 
door een val in een vangkuil voor wilde dieren), die 
voor de Royal Horticultural Society van 1823-33 
het westelijk deel van N.-Amerika (o.a. Californie 
en Br. Columbia) bereisde, vanwaar hij vele plan
ten levend naar Europa zond. In Californie alleen 
verzamelde hij 800 soorten; hij voerde 217 nieuwe 
planten in Engeland in, waaronder de naar hem 
genoemde. 

doug lä s i i , - 2env . van Douglasïus, Latinizeering van 
Douglas: van Douglas, gevonden door Douglas, ge
noemd naar Douglas. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar David Douglas (zie Douglasïa). 

dowianus,a,um (Cattleya - Batem.), - in 1866 ge
noemd naar J. M. Dow, ,,een dapper scheepskapi-
, ,tein bij de Amer, paketvaart, als gering bewijs van 
„erkentelijkheid voor de vriendelijkheden en veel-
, .vuldige hulp, welke hij bewees aan Eng. verzame
l a a r s van naturaliën en aan geleerden, welke zoo 
„gelukkig waren hem te ontmoeten op hun vaart 
„langs de kusten van den Stillen Oceaan." 

D o x ó m m a MIERS, - van Gr. doxa, roem; otnma, 
schouwspel: tooneel van roem, prachttooneel, 
prachtschouwspel. - De naam wil zinspelen op de 
schoonheid der plant. 

ƒ D r a b a L., - Lat. transcr. van Gr. drabê, oude naam 
\ d r a b a , - eener scherp smakende plant (thans 

Lepidïum - L.). - De naam is door Linnaeus (zie 
Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl. 

drabifóliMs,a,um, - van Draba, plantengesl. (Cruci-
fërae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die eener 
Draba. 

Dracaena L., - Lat. transcr. van Gr. drakaina (vr. 
vorm van drakôn, draak), drakin. — De stam van 
verscheidene Dracaena-soorten, o.a. Dr. cinnabäri 
Balf. en Dr. draco L., bevat een roode hars, welke 
in de Oudheid haima tou drakontos (drakenbloed) 
en kinnabari werd genoemd, en als geneesmiddel, 
als kleurstof en voor vernisbereiding werd ge
bezigd. 

dracaenifólius,a,wm, - van Dracaena, plantengesl. 
(Liliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Dracaena. 

d racaenoides , - van Dracaena, plantengesl. (Lilia
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Dracaena-achtig. 

d raco , - (Lat.) draak. Het woord wordt wel als 
soortnaam gebezigd voor planten, in welker stam 
of welker vruchten een roode hars aanwezig is. 
Zulke hars heette in de Oudheid haima tou dra
kontos, bloed vanden draak, drakenbloed. Zij werd, 
en wordt nog wel, gebezigd als geneesmiddel, als 
kleurstof en voor vernisbereiding. 

Dracocépha lum L., - van Gr. draken, draak, slang; 
kephalê, hoofd: drakenkop, slangenkop. De naam 
zinspeelt op den vorm der bloemkroon. 

draconcel lus , - door Beccari (zie beccariänus)"ge
smeed verkleinw. van den soortnaam draco (zie 
aldaar): op de soort draco gelijkend, doch klei

ner. - Het klassieke verkleinw. is dracunculus. 
dracón i s , - 2e nv. van Lat. draco, draâk, slang: van 

(de gedaante van) een draak of een slang. 
D r a c ó n t i u m L., - Latinizeering van Gr. drakontïon 

[verkleinw. van drakôn (drakontos), slang], naam 
eener plant met slangachtig gekronkelden wortel. 

rDracontomélon , - van Gr. drakôn (drakontos), draak, 
I D r a c o n t o m é l u m BL., - slang; melon, boom

vrucht, ooft, appel. De naam is een vertaling van 
den door Rumphïus (Herbarium Amboinense I, 
168) geschonken Lat. naam Pomum Dracönum 
(drakenooft), met de toelichting: ,,wy hebben deze 
„vrugt in 't Latyn genaamt Pomum Dracönum 
„na ' t Maleytsche Boa-Rau, waarmede zij door 
„geheel Water-Indien bekent is, hoewel men de 
„oorzaak dezes naams niet wel uitvinden of raaden 
„kan." 

dracunculifóliws,a,ww, — van Dracunculus, planten
gesl. (Aracëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Dracunculus. 

d racuncu lo ides , - van Dracunculus, plantengesl. 
(Aracëae) of van dracunculus, soortnaam eener Ar
temisia; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: 
1. Dracuncülus-achtig. 
2. in eenig opzicht met Artemisia dracunculus L. 
overeenkomend. 

rDracunculus ADANS., - verkleinw. van Lat. draco, 
(.dracunculus (Arum - L . ) , - draak, slang: 

draakje, slangetje. - De naam is bedoeld als Lati
nizeering van den ouden Gr. naam der plant dra-
kontïa megàlê [van drakontïon, verkleinw. van 
drakôn (drakontos), slang; megalê, vr. vorm van 
megas, groot], groot slangenkruid. 

d racuncu lus (Artemisia - L.), - naar den vorm een 
verkleinw. van Lat. draco, draak. Waarschijnlijk 
echter is het woord verbasterd uit Arab, tharchün, 
naam der sinds overoude tijden als specerij ge
bezigde dragon (Artemisia dracunculus L.). 

Dräpe t e s BANKS, - Lat. transcr. van Gr. drapitês, 
vluchteling, weggeloopen slaaf. De plant vormt 
zoden, breidt zich over den grond uit, loopt als het 
ware weg. 

rDrapiéza BL., - genoemd naar P. A. J. Drapiez 
IDrapiéz ia , - (1778, Rijssel; 1856, Brussel), 

hoogleeraar in de scheikunde te Brussel, lid der 
commissie van het Koninklijk Museum voor Na
tuurlijke Historie aldaar, welks verzamelingen hij 
verrijkte, medeoprichter van het Koninklijk Tuin
bouwkundig Genootschap te Brussel, waarvan hij 
vele jaren secretaris was, medewerker aan den 
Dictionnaire classique d'Histoire Naturelle, schrij
ver van tuinbouwkundige werken. 

dr&sticus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. drastïkos 
(van drân, doen), werkzaam, krachtig werkend. 
Het woord wordt vooral als soortnaam gebezigd 
voor purgeerend werkende planten. 

Drebbél ia ZOLL., - genoemd naar C. Drebbel (1572, 
Alkmaar; 1634, Londen), AVIS- en natuurkundige, 
uitvinder o.a. van een onder water varende boot, 
van een koelmachine, van nachtbrillen, van een 
broedmachine, doch niet van den thermometer, 
zooals Zollinger (zie zollingêri), de auteur van het 
gesl., verkeerdelijk meende. 

Drégea E. MEY., - genoemd naar / . Fr. Drège (1794, 
?; 1881, Altona), die van 1826-31 Z.-Afrika bereisde 
en daar groote plantenverzamelingen bijeenbracht. 

dregeanws.a.mw (Angioptëris - De Vr.; - Mariscus -
Kth), - genoemd naar / . Fr. Drège (zie Dregêa). 

drégei , - 2e nv. van Dregêus, Latinizeering van Drège : 
van Drège, gevonden door Drège, genoemd naar 
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Drège. - Begonia - Otto et Link is genoemd naar 
J. Fr. Drège (zie Dregëa). 

D r e p a n a n t h u s MAING., - van Gr. drepänon, sikkel; 
anthos, bloem. - De naam zinspeelt op den vorm 
der kroonbladen. 

d repanoides , - van Gr. drepänon, sikkel; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: sikkel-
vormig. 

drepanophyllus,a,um, - van Gr. drepänon, sikkel; 
phullon, blad: met sikkelvormige bladeren. 

d repanóp te ra , - zie drepanoptirus. 
rdrepanópteros,os,oft, - van Gr. drepänon, sikkel; 
ldrepanópterws,a,wm, - ptëron, vleugel: met 

sikkelvormige vleugels. 
Dr iessén ia KORTH., - genoemd naar P. Driessen 

(1753, Groningen; 1828, Groningen), medicus, in 
1787 benoemd to t buitengewoon hoogleeraar en 
later tot gewoon hoogleeraar in de geneeskunde te 
Harderwijk, later te Groningen, sinds 1806 ook 
hoogleeraar in de plantkunde aldaar, emeritus in 
1823, schrijver over scheikundige en geneeskundige 
onderwerpen, in zijn tijd een beroemdheid. 

D r i m i a JACQ., - van Gr. drimus, scherp van smaak, 
bijtend, bitter: scherp smakende plant. 

Dr lmióps i s LINDL. et PAXT., - v a n Drimia, planten-
gesl. (Liliacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Drimia gelijkend gesl. 

D r i m y s FORST., - Lat. transcr. van Gr. drimus, 
bijtend, scherp. - De naam zinspeelt op den smaak 
der schors. 

D r i m y s p é r m u m REINW., - van Gr. drimus, scherp, 
bijtend; sperma, zaad: heester met scherp smaken
de zaden. 

d r ivér i , - 2e nv. van Drivërus, Latinizeering van 
Driver: van Driver, genoemd naar Driver. - Ficus 
- Elm. is genoemd naar den heer en mevrouw T. J. 
Driver, onderwijzer (es) te Balacbac (Philippinen). 

Droguét ia GAUD., - genoemd naar Droguet, omtrent 
wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 1826 de 
auteur van het gesl., niets mededeelt en van wien 
mij niets bekend is. 

Drose ra L., — vr. vorm van Gr. drosëros (van drosos, 
dauw), bedauwd: bedauwd (e plant). De bladeren zijn 
bezet met vele klieren, welke vaak zooveel vocht-
droppels afscheiden, dat zij schijnen bedauwd te zijn. 

Dröseraceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Drosera geldt. 

d r u m m ó n d i i , - 2e nv. van Drummondius, Latini
zeering van Drummond: van Drummond, gevonden 
door Drummond, genoemd naar Drummond. - Co
reopsis - Torr, et Gray en Phlox - W. J. Hook-, zijn 
genoemd naar Thomas Drummond (?, in Schot
land; 1835, Havana, Cuba), die in 1825 als assistent 
van den naturalist Sir John Richardson werd toe
gevoegd aan de tweede noordpoolgebied-expeditie 
van John Franklin, doch zich in 1826 van de ex
peditie afscheidde om de Rocky Mountains te door-
vorschen. In Oct. 1827 kwam hij te Londen terug, 
waarna hij van 1828-31 hortulanus was van den 
bot. tuin van Belfast (Ierland). Ten behoeve van 
dien tuin ging hij in 1831 anderwerf naar Amerika, 
dat hij van Canada tot Texas bereisde. In 1835 
scheepte hij zich in naar Cuba, waar hij na een ver
blijf van nauwelijks een maand overleed. 

drupécews,a,mw, - van Lat. drupa, (als bot. term) 
steenvrucht:, steenvruchtachtig. 

Dryadórch i s SCHLTR, - van Lat. dryas (dryädis), La
tinizeering van Gr. druas (druädos), boomnimf, 
boschnimf; Orchis, gesl., dat als type geldt van de 
fam. der Orchidacëae: in bosschen op de boomen 
levende orchidee; epiphytische boschorchidee. 

d r y a d u m , - 2e nv. mv. van Lat. dryas (dryädis), 
[Latinizeering van Gr. druas (druädos)], boom
nimf, boschnimf: der boomnimfen, der boschnim-
fen, dwz. op boomen of in bosschen groeiend. 

D r y à n d r a THUNB., - genoemd naar / . Dry ander 
(1748, in Zweden; 1810, Londen), plantkundige-, 
leerling van Linnaeus (zie Linnaea), na Solander 
(zie Solandra) bibliothecaris van Banks (zie Bank-
sëa) en van de Linnean Society, schrijver van eenige 
bot. publicaties. 

d r y a n d r i , - 2e nv. van Dryandrus, Latinizeering van 
Dry ander: van Dryander, genoemd naar Dryander. 
Polygonum - Spreng, is genoemd naar / . Dryander 
(zie Dryandra). 

Dryas L., - van Gr. drus, eik. - De naam zinspeelt op 
de eikebladvormige bladeren. 

D r y m â r i a WILLD., - van Gr. drumos, bosch: bosch
plant. - Drymaria cordäta Willd. groeit op Java 
niet zelden in vochtig, licht bosch, vooral in jong 
secundair bosch. 

d r y m a r i o i d e s , - van Dry maria, plantengesl. (Ca-
ryophyllacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Drymaria-achtig. 

D r y m l s p é r m u m RCHB., - foutief voor Drimyspér
mum. 

drymoglosso ides , - van Drymoglossum, planten
gesl. (Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Drymoglossum-achtig. 

D r y m o g l o s s u m к. в. PRESL, - van Gr, drumos, 
bosch; glôssa, tong: boschtong. Op boomen in bos
schen (en ook elders) levend varentje met tong
vormige bladeren. 

Drymophlóéus ZIPP., - van Gr. drumos, bosch; 
phloiein, in volle kracht zijn. Krachtige boschpalm. 

drymorrhizus.a.Mwi, - van Gr. drumos, hout; rhiza, 
wortel: met houtigen wortel (stok). 

Drynâ r i a BORY, - van Gr. drus, eik. De wortelstok 
draagt, behalve gewone, assimileerende loofblade-
ren, ook eikebladvormige, humusverzamelende 
nestbladeren. 

drynariàcews.a.wra, - van Drynaria, plantengesl. 
(Polypodiacëae): Drynarïa-achtig. 

d rynar io ides , - van Drynaria, plantengesl. (Poly
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Drynarïa-achtig. 

dryobalanoides , (Hopëa-Miq.) , -van Dryobalänops, 
plantengesl. (Dipterocarpacëae); ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dryobalänops-
achtig. 

Dryoba länops GAERTN.Î., - van Gr. druobalänos 
[van drus (druos), eik; balânos, eikel, eikelach
tige vrucht, als dadel, kastanje], eikel; dps, ge
zicht, voorkomen : boom met eikelachtige vruchten. 

Dryomén l s FÉE, - van Gr. drus (druos), eik; mênê, 
maan : varen met eikebladachtig ingesneden blaad
jes en halvemaanvormige dekvliesjes. 

Dryópter ie ADANS., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam druoptëris [van drus (druos), eik; 
ptëris, varen], een op (oude) eiken groeiende va
ren. De Nederlandschind. soorten van het tegen
woordige gesl. Dryoptëris doen dat niet. 

Dryos t achyum j . SM., - van Gr. drus (druos), eik; 
stächus, aar. - De onvruchtbare bladgedeelten zijn 
eikebladvormig; de vruchtbare bladslippen gelijken 
op aren. 

Drjfpetes VAHL, - Lat. transcr. van Gr. drupêtês, 
boomrijp, volkomen rijp. Waarop de naam zin
speelt, is mij duister. 

d ryp topé ta la , - zie dryptopetalus. 
Dryp topé t a lum ARN., - van Gr. druptein, stuk-

krabben; petalon, kroonblad: plant met, als het 
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ware, stukgekrabde, dwz. in slippen verdeelde 
kroonbladen. 

dryptopétalus,a,um, - van Gr. druptein, stukkrab-
ben; petälon, kroonblad: met, als het ware, stukge
krabde, dwz. in slippen verdeelde kroonbladen. 

dschischungarénst5,ts,£, - afkomstig van Dschi-
schungari (in het N.O. van Kaiser Wilhelmsland, 
in het stroomgebied der Waria) of daar het eerst 
gevonden. 

Duabanga BUCH.-HAM., -Latinizeering van den En-
gelschind. plantennaam duyabangga. 

dubâ rd i i , - 2e nv. van Dubardïus, Latinizeering van 
Dubard: van Dubard, genoemd naar Dubard. -
Madhuca - H. J. Lam is genoemd naar Marcel Du
bard, Fr. plantkundige, in het begin der twintigste 
eeuw schrijver over Sapotacëae. 

dubia , - zie dubïus. 
dubiós«s,a,wm, — van Lat. dubïum, twijfel: twijfel

achtig, onzeker, dubieus. 
dubius,a,um, — (Lat.) twijfelachtig, onzeker, dubieus. 
Dubouzét ia PANCH. - genoemd naar J. F. E. du 

Bouzet (1805, Parijs; 1867, Parijs), in 1820 in dienst 
getreden bij de Fr. marine, in 1858 bevorderd tot 
schout-bij-nacht (contre-amiral), deelnemer als 
eerste officier van La Zélée aan den tocht van Du-
mont d'Urville (zie durvillaei) naar Oceanië en het 
Zuidpoolgebied (1837-40), van 1854-58 gouver
neur der Fr. vestigingen in Oceanië (dus ook van 
Nieuw-Caledonië, waar het naar hem genoemde 
gesl. werd ontdekt) en commandant van het aldaar 
gestationneerde eskader. 

Dubruéi l ia GAUD ., - genoemd naar Joseph Marie Du-
bruel (niet Dubrueil) (1790, Landerneau, Dépt. Fi
nistère, Frankrijk; ?, ?), in 1804 als apotheker 3e 
klasse in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1813 
bevorderd tot officier van gezondheid 1ste klasse, 
in 1818 benoemd tot leeraar in de anatomie te 
Rochefort, datzelfde jaar overgeplaatst naar Tou
lon, in 1825 benoemd tot hoogleeraar in de anato
mie te Montpellier, datzelfde jaar uit den zeedienst 
ontslagen. 

dubruelliânu5,a,Mm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar H. Dubruel (zie Dubruéilia). 

Duchassa ing ia WALP., - genoemd naar Placide Du-
chassaingde Fontbressin (1818, Moule, Guadeloupe; 
1873, in Périgord, Dordogne, Frankrijk), die te Pa
rijs in de geneeskunde studeerde en zich in 1844 te 
Moule als arts vestigde. Hij was een ijverig ver
zamelaar van dieren en planten en maakte vele 
studiereizen. In 1848 verhuisde hij naar Panama, 
waar hij een herstellingsoord voor doortrekkenden 
en scheepsofficieren oprichtte. Omdat het leven 
hem daar bemoeilijkt werd, keerde hij in 1851 naar 
Guadeloupe terug; later vestigde hij zich op St. 
Thomas, waar hij tot 1867 als arts werkzaam bleef. 
Toen vertrok hij naar Frankrijk en vestigde hij zich 
in Périgord, waar hij tot aan zijn dood bleef. Na 
1850 gaf hij zich, buiten zijn practijk als arts, ge
heel aan de studie van koralen en sponsen. 

Duchésnea j . E. SM., - genoemd naar A. N. Duchesne 
(1747, Versailles; 1827, Parijs), schrijver over nut
tige planten (o.a. van een monographie der aard-
beziën). 

duclouxiânus,a,um (Cupressus - Hickel), - genoemd 
naar den ontdekker der plant, François Ducloux 
(1864, Pélussin, O. van St.-Etienne; χ ), R.C. mis
sionaris, in 1889 naar China vertrokken, thans in 
Yun-nan. - Hij zond in 1900 een verzameling van 
250 plantensoorten uit Yun-nan naar het Museum 
voor Natuurlijke Historie te Parijs, waarvan er 100 
(waaronder vele varens en eenige boomsoorten) 

nieuw waren voor de wetenschap. 
Ducoudróéa BUR., - Bureau (zie Bureavella), in 1864 

de auteur van het gesl., geeft bij den naam gee-
nerlei toelichting. 

duffii, - 2e nv. van Duffïus, Latinizeering van Duff: 
van Duff, gevonden door Duff, genoemd naar Duff. 
- Nephrolëpis - Th. Moore werd in 1878 genoemd 
naar John Duff, tot 1884 beambte van den bot. 
tuin van Sydney, die de plant had aangetroffen op 
een der Duke-of-York eilanden [=Neu-Lauenburg, 
bij de N.O.punt van Neu-Pommern ( = Nova Brit-
ania) op ±152 »4° O.L.; bijna 4^4° Z.B.], waar hij 
voor dien tuin planten en zaden verzamelde. 

duf M i , - 2e nv. van Dufftïus, Latinizeering van 
Duf ft: van Duf ft, gevonden door Duf ft, genoemd 
naar Dufft. - Rumex - Hausskn. is genoemd naar 
Karl Dufft (1825, Rudolstadt, Z. van Weimar; 
1900, Rudolstadt), hofapotheker te Rudolstadt, 
verdienstelijk onderzoeker van de flora der omge
ving zijner woonplaats, kenner van wilde rozen. 

Duhäldea A . P . D C , - genoemd naar / . B. Duhalde 
S.J. (1674, Parijs; 1743, Parijs), die een voor dien 
tijd uitnemende beschrijving van China samen
stelde (1735) uit rapporten, welke door in dat land 
werkzame missionarissen naar Europa waren ge
zonden. - Hijzelf is nimmer in China geweest. 

D u l c a m a r a MOENCH, - van Lat. dulcis, zoet; amä-
d u l c a m â r a (znw.), - rus, bitter: bitterzoet. De 

gekauwde stengel smaakt eerst bitter, daarna zoet. 
d u l c a m a r a , — zie dulcamärus. 
d u l c a m a r o i d e s , - van dulcamara, oude naam der 

bitterzoet (tegenwoordig Solanum dulcamara L.) 
of van den soortnaam dulcamärus; ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. bitterzoetachtig. 
2. op de soort dulcamärus gelijkend. 

dulcamärus,a,um, - van Lat. dulcis, zoet; amärus, 
bitter: zoet en bitter, bitter met zoeten nasmaak; 
zoet met bitteren nasmaak. 

du\cis,is,e, - (Lat.) zoet, lieflijk. 
duliténsî5,î5,e, - afkomstig van den Goenoeng(berg) 

Doelit in Br. N.-Bórneo of daar het eerst gevonden. 
dumàlis,is,e, - van Lat. dumus, struweel, struikwil

dernis: een struweel vormend, een dichte begroei
ing vormend, in struweelen of struikwildernissen 
groeiend. 

Dumart ró j fa GAUD., - genoemd naar Louis Félix 
Camus-Dumartroy, leerling aan boord van de kor
vet La Bonite, waarop Gaudichaud (zie gaudi-
chaudi), de auteur van het gesl., in 1836/37 een reis 
om de aarde maakte. - De Centrale Archieven der 
Fr. marine bevatten omtrent Dumartroy geen ge
gevens, zooals de Capitaine de Vaisseau P. Chack, 
Chef du Service Historique, mij welwillend mede
deelde. 

D u m â s i a A.P.DC., - genoemd naar / . B. Dumas 
(1800, Alais, Z.O.-Frankrijk; 1884, Cannes), schei
kundige, hoogleeraar te Parijs, sinds 1832 lid van 
de Académie des Sciences, van 1849-51 minister 
van Landbouw en Handel in Frankrijk, sinds 1875 
lid der Académie Française, schrijver van vele 
wetensch. verhandelingen. 

d u m e t ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. dumëtum, stru
weel, struikwildernis: van de struweelen, dwz. in 
struweelen groeiend, struweelen vormend. 

dumöstts ,a,um, - van Lat. dumus, struweel, struik
wildernis: een struweel vormend, een dichte be
groeiing vormend, in struweelen groeiend. 

dunalianus,a,um (Solanum - Gaud.), - genoemd 
naar M. F. Dunal (1789, Montpellier; 1856, Mont
pellier), hoogleeraar in de plantkunde te Mont-
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pellier, schrijver van vele bot. publicaties. Hij be
werkte o.a. de Solanacëae in deel XII I , 1, van den 
Prodrömus van De Candolle (zie Candollëa) en 
schreef een monographie der Annonacëae. 

Dunbària w. et Α., - genoemd naar G. Dunbar (1784, 
Coddingham, Berwickshire, Schotland; 1851, Edin
burgh), in zijn jeugd tuinman, doch door een val 
uit een boom ongeschikt geworden voor lichame-
lijken arbeid, waarop hij zich op de studie van het 
Gr. toelegde. In 1806 werd hij benoemd tot hoog
leeraar in die taal aan de universiteit te Edinburgh. 
Hij schreef vele philol. werken. 

dunénsis,is,é\ - van het Keltische dûn, zandheuvel, 
duin: in de duinen groeiend. 

duplex, - van Lat. duo, twee; plicäre, vouwen, letter
lijk: in tweeën gevouwen, bij uitbreiding: dubbel. 

duplicàto-serrâtus,а,иж, - van Lat. duplicätus {van 
duplicäre [van duplex (duplicis), dubbel], verdub
belen}, verdubbeld, dubbel; serrätus, gezaagd: dub-
belgezaagd, dwz. gezaagd met gezaagde tanden. 

duplicibréchius,a,um, - van Lat. duplex (duplïcis), 
dubbel; brachïum, (onder)arm: met dubbele armen. 

duplicilobu5,a,um, — van Lat. duplex (duplïcis), dub
bel; lóbus, lob: met dubbele lobben, met dubbel-
gevouwen lobben. 

dura, - zie durus. 
duracinus.a.um, — van Lat. durus, hard: een harde 

schil hebbend. 
Durândea PLANCH., - genoemd naar den Fr. R.C. 

geestelijke van het einde der 18de en het begin der 
19de eeuw Philippe Durand, goed kenner der flora 
van Z.-Spanje, die o.a. in 1798 en 1807 in Marokko 
planten verzamelde, schrijver over Chloris-soorten. 

D u r â n t a L., - genoemd naar C. Durante (±1529, 
Gualdo bij Spoleto; 1590, Viterbo), lijfarts van 
paus Sixtus V, schrijver van een kruidboek. 

durie,•— (Mal.), ten rechte doeri, doorn, stekel. In het 
Mal. wel als soortnaam gebezigd voor gedoomde of 
gestekelde planten (bv. bajam doeri, gedoomde 
Amarantus; - bamboe doeri, gedoomde bamboe). 

durifóliMS,a,wm,-vanLat. durus, hard; folium, blad: 
hardbladig. 

duri l imbus,a.um, - van Lat. durus, hard; limbus, 
hier = bladschijf.: met (bij de gedroogde plant) 
harde bladschijf, hardbladig. 

Durio AD ANS., - Latinizeering van den Mal. vruchten
naam doerian. 

durionifólius,a,um, - van Durio (Duriönis), plan-
tengesl. (Bombacacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Durio. 

durionoides, - van Durio (Duriönis), plantengesl. 
(Bombacacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Durio-achtig. 

durior,or,us, - vergr. trap van Lat. durus, hard: ta
melijk hard, harder dan gewoonlijk. 

duriusculj<s,a,wm, - verkleinw. van Lat. durus, 
hard: tamelijk hard. 

durobrivénsts,is,£, - van Lat. Durobrivis, oude 
naam voor de stad Rochester, O.Z.O. van Londen: 
- afkomstig van Rochester of daar het eerst ge
vonden. Crataegus - Sarg, is echter niet van 
deze stad Rochester afkomstig, doch van de gelijk
namige aan den Z.oever van het Ontario-meer 
(U.S.A.). 

durus,a,um, - (Lat.) hard. 
durvillâéi, - 2e nv. van Durvillaeus, Latinizeering 

van D'Urville: van D'Urville, genoemd naar D'Ur-
ville. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
J. S. C. Dumont D'Urville (1790, Condé-sur-Noi-
reau, Dépt. Calvados, Frankrijk; 1842, Versailles, 
door een spoorwegongeluk), marineofficier, uit

nemend hydrograaf, die drie groote ontdekkings-
en opnemingstochten in den Stillen Oceaan maak
te, nl. van 1822-25 als eerste stuurman van La Co
quille onder Duperrey, van 1826-29 als comman
dant van L'Astrolabe (hetzelfde vaartuig, dat vroe
ger La Coquille geheeten had), van 1837-40 als 
commandant van L'Astrolabe en La Zélée. - Hij 
mat groote deelen der kust van Nieuw-Guinea op, 
ontdekte een deel der Zuidpoollanden en verleende 

" steun'aan de natuuronderzoekers Lesson (zie les-
sonii), aan boord der Coquille, en Gaimard (zie 
gaimardiânus) en Quoy (zie quoyânus), beiden aan 
boord der Astrolabe op den tocht van 1826-29. 

durvilleânws,a,wm (Angioptëris - De Vr.), - ge
noemd naar J. S. C. Dumont d'Urville (zie durvil-
laei). 

durvi l le i , - 2e nv. van Durvillêus, Latinizeering van 
D'Urville: van D'Urville, genoemd naar D'Urville. 
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J.S.C. 
Dumont d'Urville (zie durvillaei). 

d'urvi l lei , - 2e nv. van D'Urvillëus, Latinizeering 
van D'Urville: van D'Urville, genoemd naar D'Ur
ville. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
J. S. C. Dumont d'Urville (zie durvillaei). 

duthieanws,α,um (Loranthus - King = Amylothëca 
- Dans.), -genoemd naar John Firminger Duthie 
1845, Sittingbourne bij Chatham; 1922, Worthing, 
tusschen Portsmouth en Brighton), van 1876-1903 
superintendent van den bot. tuin van Saharanpur 
(in de Bovengangesvlakte; ±ПУ2" O.L.; ±30° 
N.B.), schrijver van een flora dier vlakte en van 
andere bot. publicaties. 

duthiei, - 2e nv. van Duthiëus, Latinizeering van 
Duthie: van Duthie, gevonden door Duthie, ge
noemd naar Duthie. - Lipäris - Hook. f. is ge
noemd naar J. F. Duthie (zie duthieömus). 

duval i i , - 2e nv. van Duvalius, Latinizeering van 
Duval: van Duval, gevonden door Duval, genoemd 
naar Duval. — Scirpus — Hoppe is genoemd naar 
Ch. J. Duval [1751, Roie in Picardie, N.W. Frank
rijk; 1828, Irlbach a/d Donau beneden Straubing, 
op het landgoed van zijn oudleerling graaf Van 
Bray (zie Braya)], scherm- en taalleeraar, goed 
florist, schrijver van eenige bot. publicaties. 

Duvaljouvea PALLA, - genoemd naar J. Duval-Jouve 
(1810, Boissy-Lamberville, Dépt. Eure; 1883, 
Montpellier), schrijver van vele bot. publica
ties, o.a. van een monographie der Equisëtum-
soorten van Frankrijk. Hij was een der eersten, die 
anatomische kenmerken bezigden om soorten van 
elkander te onderscheiden. 

duvauânws,а,мт (Pellionïa - ) , - foutief voor daveau-
änus. 

dyak, - het door Eng. ooren opgevangen Mal. woord 
Dajak, dwz. niet-Mohamedaansch inboorling van 
Borneo. - Als soortnaam gebezigd voor een plant 
van Borneo, het land der Dajaks. 

Dyct ióspora , - foutief voor Dictyospöra. 
Dyéra HOOK, f., - genoemd naar Sir William Turner 

Thiselton-Dyer (1843, Westminster; 1928, Witcom-
be, Gloucestershire), plantkundige, in 1875 als 
onderdirecteur verbonden aan den bot. tuin van 
Kew, van 1885-1905 directeur dier instelling, 
schrijver van of medewerker aan verscheidene bot. 
publicaties, o.a. de Flora Capensis en de Flora of 
Tropical Africa, oprichter van het Kew Bulletin 
of Miscellaneous Information. 

dyéri, - 2e nv. van Dyërus, Latinizeering van Dyer: 
van Dyer, genoemd naar Dyer. - Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar Sir Wil
liam Turner Thiselton-Dyer (zie Dyéra). 
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dyerianus,a,um (Strobilanthes - Hook.f.), - ge
noemd naar Sir William Turner Thiselton-Dyer (zie 
Dyëra). 

Dyschor is te NÉES, - van Gr. dus, slecht, moeilijk; 
chôristos, gescheiden: de slecht gescheidene. De 
naam zinspeelt op het feit, dat de kelk slechts half
weg ingesneden is en de kelkbladen dus minder 
goed gescheiden zijn dan bij de meeste andere Acan-
thacëae. Vgl. Isochoriste. 

dysentéricMs,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. dusen-
terïkos [van dusenterïa (van dus, slecht; entëron, 
darm), bloedafgang, roodeloop, dysenterie], op 
eenigerlei wijze tot dysenterie in betrekking staand; 
als geneesmiddel tegen dysenterie aangewend. 

Dysóda LOUR., - van Gr. dusôdês, stinkend: stinken-
Dyeódia CAV. - de plant. 
dysodóxylon, - van Gr. dusôdês, stinkend; xülon, 

hout: met stinkend hout. 
Dysolóbium PRAIN, - van Gr. dus, kwaad, slecht; 

lobos, peul: plant met oneetbare peulen. 

E â r i n a LINDL., - vr. vorm van Gr. earinos (van ear, 
lente), bij de lente behoorend: lenteblóem. - Or
chidee, welke in haar vaderland, Nieuw-Zeeland, 
in de lente (Sept.-Oct.) bloeit. 

ea r ino ides , - van Earïna, plantengesl. (Orchida-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Earina-achtig. 

ebbingénsis,is,e, - afkomstig van de omgeving van 
het landhuis De Ebbinge (in den Aardenhout, tus-
schen Heemstede en Zandvoort) of daar het eerst 
gevonden. 

ebenacea, — zie ebenacëus. 
Ebenàceae, - plantenfam. als type waarvan Dios-

pfros ebënum Koen., de echte ebbenhoutboom, 
geldt. 

ebenâcews,a,«m, - van Lat. ebënus, ebbenhout: eb-
benhoutachtig. 

ebenâs te r , - van Lat. ebënus, ebbenhout; aster, uit
gang met kleineerende beteekenis: onecht ebben
hout. - Zie voorts alsinastrum. 

ebénea, - zie ebenëus. 
ebeneórhacb is , - van Lat. ebenëus, ebbenhouten, 

ebbenhoutzwart; Gr. rhachis, spil: met een spil zoo 
zwart als ebbenhout. 

ebéneus.a.um, - van Lat. ebënus, ebbenhout: eb
benhouten, ebbenhoutzwart. 

ebénipes , - van Lat. ebënus, ebbenhout; pes, voet, 
steel: met een steel zoo hard of zoo zwart als eb
benhout. 

ebenoides , - van Lat. ebënus, ebbenhout, of van den 
soortnaam ebënus; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: 
1. ebbenhoutachtig. 
2. op de soort ebënus gelijkend. 

Ebenóxylon, - zie Ebenoxflum. 
Ebenóxy lum LOUR., - van Gr. ebënos, ebbenhout; 

xülon, hout: boom met ebbenhoutachtig hout. 
ébenum, - (Nieuwlat.) ebbenhout. 
ébenus , - Lat. transcr. van Gr. ebënos, ebbenhout. 
E b e r m a i é r a NEES, - genoemd naar / . E. Chr. Eber-

maier (1767, Melle, bij Osnabrück; 1825, Düssel
dorf), apotheker en arts achtereenvolgens te Göt-
tingen, Dortmund, Kleef en Düsseldorf, schrijver 
van pharmaceutische en geneeskundige werken. 

eboracén8t5,ts,e, - van Eboräcum, oude Lat. naam 

i E c c r e m a n t h u s 

Dysopbylla BL., - van Gr. dus, kwaad, slecht; phul-
lon, blad. - De naam zinspeelt op den onaahgena-
men geur der gekneusde bladeren. 

Dysósmia MIQ., - van Gr. dus, slecht; osmê, geur: 
kwalijk riekende plant, stinkende plant. 

dyeoxylifóliws,a,um, - van Dysoxjlum, plantengesl. 
(Meliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Dysoxylum. 

dysoxyloides , - van Dysoxylon of Dysoxflum, plan
tengesl. (Meliacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op een Dysoxylon (Dyso
xylum) gelijkend, Dysoxylum-achtig. 

Dysoxylon BARTL., - van Gr. dus, slecht, onaange
naam; xülon, hout: boom met onaangenaam rie
kend hout. 

dysoxylonoides , - van Dysoxylon, plantengesl. (Me
liacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Dysoxylon-achtig. 

Dysóxy lum BL., - van Gr. dus, slecht, onaangenaam; 
xülon, hout: boom met onaangenaam riekend hout. 

van de stad York in Engeland. - Dendrobïum -
Kränzl. werd zoo genoemd, omdat de plant het 
eerst gevonden is op een der Duke-of-York-eilan
den [ = Neu-Lauenburg; bij de N.O.punt van Neu-
Pommern ( = Nova Britania) op ±152 yz° 0,L.; 
bijna 4%° Z.B.]. 

eborinu5,a,um, - van Lat. ebur (eböris), ivoor: ivoren, 
ivoorhard, ivoorkleurig. De klassieke woorden zijn 
eborëus en eburnëus. 

ebracteâtu5,a,um, — van Lat. e, ontk. voorv.; brac-
teätus, met (opvallende) schutbladen: schutbladloos. 

ebûlbis.is.e, - van Lat. e, ontk. voorv.; bulbus, bol: 
zonder bollen, zonder schijnknollen. 

rÉbu lum GARCKE, - oude Lat. naam der thans Sam-
t é b u l u s , - bucus ebülus L. genoemde, kruid

achtige vlier. 
eburnew5,a,w>w, - van Lat. ebur, ivoor, elpenbeen: 

ivoorkleurig, ivoorwit, ivoorhard. 
E b u r o p é t a l u m B E c c . - v a n L a t . ebur, ivoor; Nieuw-

lat. petälum, kroonblad: plant met ivoorkleurige 
kroonbladen. - Het woord is slecht gevormd, het 
had Eboripetälum moeten luiden. 

ecae, - 2e nv. van den als een Lat . substantief be
handelden vrouwennaam Eca: van Eca, genoemd 
naar Eca. - Rosa - Aitch. werd door den ontdek
ker der plant, Aitchison (zie aitchisonii), genoemd 
naar zijn echtgenoote. 

'ecalcaratU5,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; cal-
carätus, gespoord: ongespoord. 

ecallÓ8ws,a,wm, - van Lat. e, ontk. voorv.; callösus, 
een of meer knobbels dragend: ongeknobbeld. 

ecalyculatus,a,ton, - van Lat. e, ontk. voorv.; caly-
culätus, van een bijkelk voorzien: zonder bijkelk; 
zonder kleine omwindselbladen aan den voet der 
groote. 

ecarinâtws,a,«»7, - van Lat. e, ontk. voorv. ; carinä-
tus, gekield: ongekield. 

Ecba l l ium A. RICH., - van Gr. ekballein, uitwerpen. 
- Bij het openspringen der vrucht worden de zaden 
eruit geslingerd. 

rEcból ium KURZ, - van Gr. ekbölos, uitgeworpen. -
l e c b ó l i u m , - Bij het openspringen der vrucht 

worden de zaden weggeslingerd. 
E c c r e m a n t h u s THW., - van Gr. ekkrëmês, hangend; 

anthos, bloem: boom met hangende bloeiwijzen. 

E. 
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Eccremocarpus Ruiz et PAV., - van Gr. ekkrëmês, 
hangend; karpos, vrucht: plant met hangende 
vruchten. 

Ecdysanthéra HOOK, et ARN., - van Gr. ekduesthai, 
zich van iets ontdoen; anthêra, (als bot. term) helm-
knop. - De helmknoppen dragen aan den voet lan
ge aanhangsels, welke geen stuifmeel bevatten, 
zich, als het ware, daarvan ontdaan hebben. 

Echàltium WIGHT, - Latinizeering van den Engelsch
ind, plantennaam echalat of echilut. 

Echevéria A. P. D C , - in 1828 genoemd naar Eche-
verïa, een uitnemenden, Mexicaanschen planten-
schilder, van wien mij niets naders bekend is. 

Echinacânthus NÉES, - van Lat. echinus, zeeëgel 
(het gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde 
landdier; vgl. erinacëus); Acanthus, gesl., dat als 
type geldt van de f am. der Acanthacëae: gestekel
de Acanthacëa. 

Echinacea MOENCH, - van Lat. echinus, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde land
dier; vgl. erinacëus) : (zee)egelachtige plant. - De 
naam zinspeelt op den met stekelige strooschubben 
bezetten, algemeenen bloembodem. 

echinâtws,a,Mw, - van Lat. echinus, zeeëgel (het ge
stekelde zeedier), soms egel (het gestekelde land
dier; vgl. erinacëus), (zee)egelachtig, dwz. geste-
keld. 

echinifórim's,t's,e, - van Lat. echinus, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde land
dier; vgl. erinacëus); forma, gedaante, vorm: van 
de gedaante van een (zee)egel, (zee)egelachtig, ge-
stekeld. 

echinisépalws,a,wm, - van Lat. echinus, zeeëgel (het 
gestekeMe zeedier), soms egel (het gestekelde land
dier; vgl. erinacëus); Nieuwlat. sepälum, kelkblad: 
met (zee)egelachtige, dwz. gestekelde kelkbladen. 

rechinocarpa, - zie echinocarpus. 
lechinocârpum, -

Echinocarpus BL., - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier) ; 
Gr. karpos, vrucht: boom met (zee)egelachtige, 
dwz. gestekelde vruchten. 

echinocârpws.a.wm, - van Gr. ech{nos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); 
Gr. karpos, vrucht: met (zee)egelachtige, dwz. ge
stekelde vruchten of sporangiën. 

i Echinocaulon MEISSN., - van Gr. echinos, zeeëgel 
lEchinocaulos HASSK., - (het gestekelde zee

dier) , egel (het gestekelde landdier) ; kaulos, sten
gel: plant met (zee)egelachtigen, dwz. gestekelden 
stengel. 

Echinóchloa р. в., - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); 
chlöa, gras: grassengesl., welks eerstbeschreven 
soort lange naalden draagt, welke vergeleken wor
den bij de stekels van een (zee)egel. 

Echinócitrus TANAKA, - van Lat. echinus, zeeëgel 
(het gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde 
landdier; vgl. erinacëus); Citrus, plantengesl. (Ru-
tacëae): aan Citrus verwante, gedoomde plant. 

Echinodiscus втн., - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier) ; 
diskos, schijf: plant met gestekelde, schijfvormige 
(dwz. korte, breede, platte) peulen. 

Echinódorus L. CL. M. RICH., - v a n Gr. echinos, zee
ëgel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde 
landdier); döros, zak. - De eerstbeschreven soort 
bezit zakvormige, langgesnavelde, gelijk de stekels 
van een zeeëgel of van een (ingerolden) egel naar 
alle zijden uitstaande vruchtjes. 

echinolabius,a,wm, — van Lat. echinus, zeeëgel (het 

gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde land
dier; vgl. erinacëus); labium, lip: met (zee)egelach-
tige, dwz. gestekelde lip. 

Echinolâéna DESV., - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); 
laina, mantel: gras, welks aartjes, als het ware, in 
een (zee)egelachtigen, dwz. gestekelden mantel zijn 
gehuld. G t draagt vaak lange borstels en sluit het 
aartje grootendeels in. 

Echinolysium втн., - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); 
lusis, scheiding. - De naam zinspeelt terzelfdertijd 
op de (zee)egelachtige, dwz. genaaide kafjes en de 
afgebroken-aarvormige bloeiwijze. 

echinométrus,a,Mm, - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); 
mêtêr, moeder. - Korthalsïa - Весе, is een rotan
soort, welker (zee)egelachtige, dwz. gestekelde 
bladscheeden beschutting verleenen aan mieren, 
gelijk een moeder aan haar kinderen. 

Echfnops L., - van Gr. echinos, zeeëgel (het gestekel
de zeedier), egel (het gestekelde landdier); ôps, ge
laat, voorkomen: (zee)egelachtige plant. - De 
naam zinspeelt op de stekelige omwindselbladen 
der 1-bloemige hoofdjes, waaruit de bolvormige 
bloeiwijze bestaat. 

Echinopsilon MOQ., - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier) ; egel (het gestekelde landdier) ; 
psilos, kaal. - De naam zinspeelt terzejfdertijd op 
de onbehaarde vrucht en de stekeldragende slippen 
van het bloemdek in den vruchttijd. 

echinospérma, — zie echinospermus. 
Echinospérmum sw., - v a n Gr. echinos, zeeëgel (het 

gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier) ; 
sperma, zaad: plant met (zee)egelachtige, dwz. ge
stekelde, hier als zaden beschouwde vruchtkluisjes. 

echinospérmus,a,um, - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier) ; 
sperma, zaad : met gestekelde zaden of als zoodanig 
beschouwde organen. 

echinósporws.a.wm, - van Gr. echinos, zeeëgel (het 
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde land
dier); spöra of spöros, zaad, spore: met (zee)egel-
achtige, dwz. gestekelde zaden of sporen. 

echinóstoma, - van Gr. echinos, zeeëgel (het geste
kelde zeedier), egel (het gestekelde laftddier) ; sto
ma, mond: met (zee)egelachtigen, dwiz. gestekel
den mond. 

echinulâttts,a,um, - van Lat. echinulus (verkleinw. 
van echinus; zie aldaar), (zee)egeltje: op een (zee)-
egeltje gelijkend, dwz. fijn gestekeld, kojrt gestekeld. 

rEchinue LOUR., - (Lat.) zeeëgel (het gestekelde zee-
1 echinus , - dier), soms egel (het gestekelde land

dier; vgl. erinacëus): plant met (zee)egelachtige, 
dwz. gestekelde vruchten. 

Echioglóssum BL., - van Gr. echts, adder; glôssa, 
tong: addertong. De naam zinspeelt op de twee-
spletige lip. 

echioides, - van Echium, plantengesl. (Borragina-
cëae); ides (Gr. eidés), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Echïum-achtig, dwz. ruwharig. 

Echites L., - van Gr. echts, adder, slang. - De naam 
zinspeelt op den gekronkelden stengel der eerstbe
schreven soort. 

Echium L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam echion (van echts, adder, gifslang), slan-
genkruid. De naam zinspeelt op den vorm der 
vruchtnootjes. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. 
(1663), 9: ,,als die bloemen afgheuallen syn, soo 
„vindt men ' t saet dat swert en cleyn es, van 't 
„fatsoene eenen slangenhoofdeken gelyck." In die 
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gelijkenis zag men oudtijds (signatuurleer) een aan
wijzing, dat de plant genezing bracht bij den beet 
van gifslangen. Vgl. Dodoens, I.e.: ,,doen Alcibius 
„slapende van een slanghe ghesteken was, ontwa-
,,kende ende dit cruyt vindende, heeft hetselue in 
„den mont ghenomen ende gheknaut, ende 'tsap 
„duer ghenomen, ende het gheknaude cruyt op die 
„wonde gheleyt, waer duer hy tot ghesontheyt ghe-
„comen es." 

Echtrus LOUR., - van Gr. echthros, hatelijk, vijandig. 
De naam zinspeelt op de vele doornen der plant. 
Voor de vervanging van th door / zie men ook 
onder Tridax. 

ecicatrisótMs.a.Mw, - van Lat. e, ontk. voorv.; cica
trix (cicatrïcis), litteeken: zonder litteeken (op den 
bladsteel, bv.). 

eciliât«s,a,Mm, - van Lat. e, ontk. voorv.; ciliätus, 
gewimperd: ongewimperd. 

eciliolatws.a.wm, - van Lat. e, ontk. voorv.; ciliolätus, 
kort gewimperd: zonder (korte) wimpers. 

ecléctews,a,M»n, - van Gr. eklektos (van eklègein, uit
lezen, uitkiezen), uitgelezen, uitstekend. 

ecklónii , - 2e nv. van Ecklonïus, Latinizeering van 
Ecklon: van Ecklon, gevonden door Ecklon, ge
noemd naar Ecklon. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Chr. Fr. Ecklon (1795, Apen-
rade, N.-Sleeswijk; 1868, Kaapstad), apotheker, 
die van 1823-28 vele planten verzamelde in de 
Kaapkolonie. Van 1829-33 verzamelde hij daar 
wederom, nu tezamen met K. L. Ph. Zeyher (zie 
onder zeyhêri). In 1838 vestigde hij zich voor goed 
aan de Kaap. 

ecklónis, - 2e nv. enkv. van den als een Lat. sub
stantief behandelden naam( Ecklon: van Ecklon, 
gevonden door Ecklon, genoemd naar Ecklon. -
Zehnerïa - Endl. is genoemd naar Chr. Fr. Ecklon 
(zie ecklónii). 

Eclipta L.,-afkorting van ££Лу><гса, naam door Rum-
phïus (Herbarium Amboinense VI, 43) aan de plant 
geschonken. - „Deze bloeme in haar fleur staande 
„met dat groene vlakke heuveltje' ' (den algemeenen 
bloembodem) „en de witte blaadjes rontom ver-
,.toont zeer natuurlyk een Eclipserende Zon, gelyk 
„ze in de Almanakken geschildert wert, te weten 
„als er een totale Eclipsis voorvalt, daar de zonne 
„binnen haren omkring, het donker lighaam van de 
„maan bevat, en met hare heldere stralen even aan 
„de kanten uitsteekt." 

ecóllis,is,e, - van Lat. e, ontk. voorv.; collum, hals: 
halsloos. - De schijnknollen van Dendrobïum -
J.J.S. zijn aan den top niet in een hals versmald. 

ecornutKs.a.ttm, - van Lat. e, ontk. voorv.; cornütus, 
gehoornd: ongehoornd. 

ecostatws.a.Mm, - v a n Lat. e, ontk. voorv.; costätus, 
geribd, generfd: ongeribd, ongenerfd. 

ecristAtus,a,um,-van Lat. e, ontk. voorv.; cristätus, 
kamdragend: zonder kam (men). 

ectasiphyllM£,a,Mm, - van Gr. ektàsis, uitgestrekt
heid; phullon, blad: grootbladig. 

Ect rós ia R.BR., - van Gr. ektrósis, miskraam. - Al
leen de 1-2 onderste bloemen van het aartje zijn 
ψ, de andere zijn $ of onzijdig, dus onvolkomen, 
als het ware onvoldragen. 

edelféldtii, - foutief voor edelfeltïi. 
edelféltii, - 2e nv. van Edelfelttus, Latinizeering van 

Edelfelt: van Edelfelt, gevonden door Edelfelt, ge
noemd naar Edelfelt. - Coelogyne - F . v. M.; Fi
cus - King; - Renanthêra - F . v. M. et Kränzl. en 
Sterculïa - F. v. M. zijn genoemd naar E. G. Edel
felt, in de tachtiger jaren der 19de eeuw opkooper 
van produkten en agent der Eng. Regeering te 

Toaripi ( = Motu motu, aan de Z.kust van Nieuw-
Guinea op ruim 146° O.L.), die op tochten in het 
achterland zijner woonplaats een aantal planten 
verzamelde. 

edénii, - 2e nv. van Edenius, Latinizeering van (Van) 
Eden: van (Van) Eden, genoemd naar (Van) Eden. 
- Naar welken (Van) Eden Palaquïum - Pierre ge
noemd is, deelt de auteur der soort, Pierre (zie 
pierrëi), niet mede. Waarschijnlijk is F. W. van 
Eeden bedoeld (zie eedenii). 

edentat«s,a,wm, - van Lat. e, ontk. voorv.; dentätus, 
getand: ongetand. 

edéntul«s,a,ww, — van Lat. e, ontk. voorv.; dentulus 
[verkleinw. van dens (dentis), tand] , tandje: zon
der tandje (s). 

edgewórthii, - 2e nv. van Edgeworthius, Latinizee
ring van Edgeworth: van Edgeworth, gevonden 
door Edgeworth, genoemd naar Edgeworth. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar M. P. 
Edgeworth (1812, Edgeworthstown, Ierland; 1881, 
eiland Eigg, aan de W.kust van Schotland op bijna 
57° N.B.), sinds 1831 burgerlijk ambtenaar in Ben
galen, die zich verdienstelijk maakte voor het flo
ristisch onderzoek dier provincie en ook planten 
verzamelde op Aden. - Met J . D. Hooker (zie hoo-
këri 2) te zamen bewerkte hij de Caryophyllacëae, 
Zygophyllacëae en Geraniacëae (inclusief de Oxali-
dacëae) voor de Flora of British India. 

ediénsis,is,e, - afkomstig van de omgeving der Edi-
stroomversnellingen in den Mamberamo in N.-
Nieuw-Guinea. De stroomversnellingen zijn ge
noemd naar het marinevaartuig Edi, dat herhaal
delijk dienst deed bij de exploratie van Nieuw-
Guinea. Het vaartuig heet naar de plaats Edi (of 
Idi) aan de O.kust van Atjèh. 

edinénSi's,is,e, - van Middeleeuwsch Lat. Edinum, 
Edinburgh: Edinburghsch. 

édi thae , - 2e nv. van Edïtha, Latinizeering van E-
dith: van Edith, gevonden door Edith, genoemd 
naar Edith. - Aganosma - werd in 1863 doorHance 
(zie Hancëa) genoemd naar zijn „teederbeminde 
„echtgenoote", mevr. Edith Hance (met hem ge
huwd in 1852; overleden in 1872), welke de plant 
ontdekt had. - Het woord Edith is van Angel -
saksischen oorsprong en beteekent: geluk, rijke 
gave. 

edule, - zie edülis. 
eduléntus,a,um, - foutief voor edentulus. 
edülis,is,e, — van Lat. edëre, eten: eetbaar. 
Edwârdsia SAL., - genoemd naar Sydenham Teast 

Edwards (?1769, Abergavenny, N. van Cardiff; 
1819, Chelsea, Londen), beroemd teekenaar van 
bot. platen, o.a. (1786-1814) voor The Botanical 
Magazine en (1815-19) The Botanical Register. 

edwardsiânws.a.wm (Nepenthes - Hook.f.), - in 
1859 genoemd naar George Edwardes, gouverneur 
van Laboean (voor de baai van Broenei, a/d N.W.-
kust van Borneo, ruim 5° N.B.), die Low (zie 
lowëi 2) bij zijn bot. doorvorsching van het eiland 
steun had verleend. 

eedenii, - 2e nv. van Eedenïus, Latinizeering van 
Van Eeden: van Van Eeden, genoemd naar Van 
Eeden. - Fraxïnus - Boerl. et Kds is genoemd naar 
F. W. van Eeden (1829, Haarlem; 1901, Haarlem), 
stichter (1871) en eersten directeur van het Kolo
niaal Museum te Haarlem (voorlooper van het te
genwoordige Koloniale Instituut te Amsterdam), 
die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
natuurhistorisch onderzoek van Nederland en zijn 
koloniën. -Zi jn bundels schetsen, „Onkruid", zijn 
te recht beroemd. 
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eetveldeanus.a.wm (Hibiscus - De Wildem.), - ge
noemd naar baron E. van Eetvelde (1862, Moll, 
België, Z. van Tilburg; 1926, Brussel), die na een 
handelsschool afgeloopen te hebben, eenige jaren 
als douaneambtenaar in China werkzaam was. Daar
na bekleedde hij enkele consulaire betrekkingen in 
Eng. Indië, o.a. te Calcutta. Na de stichting van 
den Kongostaat (1886) vervulde hij eenige jaren 
ministerieele functies in dien staat en werd er 
daarna staatssecretaris. In 1903 legde hij dit ambt 
neder en werd hij adviseur des konings (van Bel
gië) in Kongo-aangelegenheden. 

efarinóSMs.a.ww, - van Lat. e, ontk. voorv.; farinö-
sus, met meel of iets daarop gelijkende bedekt: 
niet met meel of iets daarop gelijkends bedekt. 

effugitus,a,um, - van Lat. effugëre, ontsnappen, ont
gaan, onopgemerkt blijven: ontsnapt, onopge
merkt gebleven, aan de aandacht ontgaan. 

effusa, - zie effüsus. 
effusiflórws,a,um, - van Lat. effüsus, wijd uitge

spreid; f los (flöris), bloem: met wijd vertakte bloei-
wijzen. 

effüsus,a,um, - van Lat. effundëre (van ex, hier ge
assimileerd tot ef, uit; fundëre, gieten), uitgieten: 
als het ware uitgegoten, wijd uitgespreid, met wijd 
vertakte bloeiwijzen. 

etoliétus,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; foliätus, 
bebladerd: onbebladerd, bladerloos. - Vgl. defoliä-
lus. 

Egenólfia SCHOTT, - genoemd naar Chr. Egenolff 
(1602, Hadamar, O. van Coblenz; 1555, Frankfort 
a/M.), die van 1528-30 te Straatsburg een drukke
rij bezat en zich in 1530 te Frankfort a/M. als 
boekdrukker vestigde. Hij gaf o.a. een aantal door 
hemzelven vervaardigde afbeeldingen van planten 
uit. 

egenolfioides, - van Egenolfïa, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Egenolfïa-achtig. 

eggér i , — 2e nv. van Eggêrus, Latinizeering van Eg
gen van Egger, gevonden door Egger, genoemd 
naar Egger. - Fritillaria - Bornm. is in 1930 ge
noemd naar G. Egger, sekretaris van het D. con
sulaat te Tebris (Tabris) in N.W.-Perzië, die de 
plant kort te voren in de omgeving zijner woon
plaats had ontdekt. 

eglandulós»s,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; glan-
dulósus, klierdragend : klierloos. 

eglantér ia , - Latinizeering van den Fr. plantennaam 
églantier, welke zelf, via Oudfr. aiglent, een ver
bastering is van Middeleeuwsch Lat. aculentarius 
(van acus, naald) en zinspeelt op de vele scherpe 
stekels der plant. De door F . W. van Eeden (On
kruid II , 96) gegeven afleiding van Eghelen tere, 
stekelige boom, is fantastisch. Zie ook Matricaria 
en Valeriana. 

egrégius.a.ttm, - van Lat. e, uit; grex (gregis), kudde: 
uit de kudde gekozen, uitgelezen, voortreffelijk. 

Ehré t i a L., - genoemd naar G. D. Ehret (1708, Hei
delberg; 1770, Chelsea, Londen), beroemd planten-
teekenaar, die o.a. platen maakte voor Linnaeus' 
(zie Linnaea) Hortus Cliffortiänus, Browne's (zie 
Brownëa) Civil and Natural History of Jamaica en 
Trew's (zie Trewia) Plantae Selectae. Platen uit 
dit laatste werk hangen aan de wanden der slaap
kamer van Linnaeus' landhuis Hammarby bij Up-
sâla. 

E h r h â r t i a WEB., - genoemd naar J. Fr. Ehrhart 
(1742, Holderbank, Kanton Bern, Zwitserland; 
1796, Herrenhausen, Hannover), van 1773-76 leer
ling van Linnaeus (zie Linnaea) en diens zoon, bo

tanicus te Herrenhausen, schrijver over natuur-
wetensch. en scheikundige onderwerpen. In 1782 
bereisde hij een groot deel van Nederland. 

ehrhartii, - 2e nv. van Ehrhartius, Latinizeering van 
Ehrhart: van Ehrhart, gevonden door Ehrhart, ge
noemd naar Ehrhart. - Scrophularia - Steven is 
genoemd naar J. Fr. Ehrhart (zie Ehrhartia). 

Eichhórn ia ктн, - in 1843 genoemd naar J. A. Fr. 
Eichhorn (1779, Wertheim a/d Main; 1866, Ber
lijn), in 1817 staatsraad. Hij nam deel aan de her
vorming van het Pruisische staatsrecht, bevorderde 
handel en verkeer, werd in 1840 minister van Eere-
dienst en Onderwijs, was als zoodanig sterk gekant 
tegen de vrijzinnige richting en moest in het revo
lutiejaar 1848 met het geheele ministerie aftreden. 

eichlér i , - 2e nv. van Eichlêrus, Latinizeering van 
Eichler: van Eichler, gevonden door Eichler, ge
noemd naar Eichler: 
1. (Quercus - Wenzig), - genoemd naar A. W. 
Eichler (1839, Neukirchen, Hessen-Nassau; 1887, 
Berlijn), in 1861 benoemd tot assistent van Von 
Martius (zie martiänus) te München, in 1871 tot 
hoogleeraar te Graz, in 1873 tot hoogleeraar te 
Kiel, in 1878 tot hoogleeraar in de plantkunde en 
directeur van den bot. tuin te Berlijn, na den dood 
van Von Martius redacteur der Flora Brasiliensis, 
waarvoor hij talrijke familiën bewerkte, schrijver 
van vele andere bot. publicaties, waaronder de be
roemde Blüthendiagramme, be\verker der Conifërae 
in den eersten druk van Engler und Prantl, Die 
Natürlichen Pflanzenfamilien. 
2. (Tulïpa - Regel), - in 1874 genoemd naar Wil
helm Eichler, natuurvriend te Bakoe, die de plant 
ontdekt en aan den auteur der soort, Von Regel (zie 
Aregelïa), gezonden had. Overigens is mij van hem 
niets bekend, dan dat hij in 1889 reeds hoog be
jaard was. 

eichleriân«s,a,wm (Angraecum - Kränzl.), - ge
noemd naar A. W. Eichler (zie eichléri). 

eitapénsis,is,e, - afkomstig van het district Eitape 
(met gelijknamige hoofdplaats, aan de N.kust van 
Kaiser Wilhelmsland op bijna 142%° O.L.), of 
daar het eerst gevonden. 

Ekebérg ia SPARRM., - genoemd naar C. G. Ekeberg 
(1716, Djursholm, N. van Stockholm; 1784, Al-
tomto-gârd, in Upland, N. van Stockholm), in zijn 
jeugd opgeleid voor medicus, later stuurman en 
daarna kapitein in dienst der Zw. O.I.Compagnie, 
als hoedanig hij tien reizen naar O.-Indië en China 
maakte, vanwaar hij belangrijke verzamelingen 
naturaliën naar Zweden overbracht. In 1763 slaag
de hij erin theeplanten levend te Göteborg aante-
brengen, waarvan men groote economische voor-
deelen verwachtte, welke natuurlijk uitbleven. In 
1777 maakte hij zijn laatste reis naar China. Nadat 
hij zich uit het zeemansleven had teruggetrokken, 
vestigde hij zich op zijn landgoed Altomto, waar 
hij moerassen draineerde, het land bebouwde (o.a. 
met Egyptische rogge en Siciliaansche weit), zijn 
schuren op Kaapsche wijze met riet dokte, proeven 
nam met het verbouwen van maanzaad en zijn 
medische kennis ten bate zijner onderhoorigen aan
wendde. In 1761 werd hij to t lid gekozen der Zw. 
Academie van Wetenschappen, in welker verhan
delingen vele opstellen van zijn hand voorkomen. 

Elachócroton F. V. M., - van Gr. elächus, kort; CrÖ-
ton, plantengesl. (Euphorbiacëae) : korte Croton, 
dwz. lage, op een Croton gelijkende plant. 

elachoglossus,α,um, - van Gr. elächus, kort; glôssa, 
tong: met korte tong (en) of daarbij vergelijkbare 
organen, lintbloemen bv. 
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Elaeagnacëae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Elaeagnus geldt. 

elaeagnifólius,α,Mw, - van Elaeagnus, plantengesl. 
, (Elaeagnacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 

als die van een Elaeagnus. 
elaeagnoidews.a.ww, - van Elaeagnus, plantengesl. 

(Elaeagnacëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Elaeagnus-achtig. 

E laeagnus L.,· - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam elaiagnos [van elaia, olijfboom; agnos, 
de tegenwoordig Vitex agnus castus (zie agnus cas
tus) genaamde plant]. De elaiagnos der Ouden ge
leek op beide. 

Elâéis JACQ., - van Gr. elaion, olie: oliepalm. 
e laeocérpa, - zie elaeocarpus. 
Elaeocarpaceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Elaeocarpus geldt. 
e laeocarpoides , - van Elaeocarpus, plantengesl. 

(Elaeocarpaceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Elaeocarpus-achtig. 

e l aeocâ rpum, — zie elaeocarpus. 
Elaeocarpus L., - van Gr. elaia, olijf; karpos, vrucht: 

boom met olijfachtige vruchten. 
elaeocârpu5,a,um, — van Gr. elaia, olijf; karpos, 

vrucht: met olijfachtige vruchten. 
Elaeocócca A. JUSS., - van Gr. elaion, olie; kokkos, 

bes, vrucht: plant met oliehoudende zaden. 
Elaeodéndron JACQ. f., - van Gr. elaion, olie; den-

dron, boom: olieboom. Bij vele soorten bevatten 
de zaden olie. 

Elaeógene MIQ., — van Gr. elaion, olie; genos, oor
sprong: olieleverende plant. 

e laphoglósea, - zie elaphoglossus. 
e laphoglossoides , - van Elaphoglossum, planten

gesl. (Polypodiacëae) of van den soortnaam ela
phoglossus; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: 
1. Elaphoglossum-achtig. 
2. op de soort elaphoglossus gelijkend. 

E laphog lossum SCHOTT, - van Gr. eläphos, hert; 
glôssa, tong: hertstong. De bladeren zouden aan de 
tong van een hert doen denken. 

elaphoglóssMs,a,MW, - van Gr. eläphos, hert; glôssa, 
tong: met een of ander orgaan (bladeren, lip), dat 
door vorm of ruwheid aan de tong van een hert 
doet denken. 

e laphróxylon, - van Gr. eläphros, licht (niet zwaar); 
xulon, hout: met licht hout. 

e l a s m â t o p u s , - van Gr. elasma (elasmätos), door 
hameren verkregen metalen plaat; pous, voet, steel: 
met als het ware uitgehamerden (langen of breeden) 
voet of steel. 

elésticM5,a,Mw, - van Gr. elaunein, voortdrijven: 
elastisch, veerkrachtig, een elastische stof (rub
ber) leverend, bij uitbreiding: zich bij uitdroging 
inrollend, bij bevochtiging weer strekkend. 

e lâ ta , - zie elätus. 
Élate L., - Lat. transcr. van Gr. elâtê, hier = jong 

palmblad. De plant is een palm. 
E l a t e r i o s p é r m u m BL., - van Gr. elatêrïos, verdrij

vend; sperma, zaad. Plant, welker vruchten bij het 
openspringen de zaden wegslingeren. 

e l a t é r ium, - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam elatêrïon (van elaunein, voortdrijven, uit
werpen), springkomkommer, zoo genoemd naar de 
vruchten, „cleyne rouwe ronde Concommerkens 
„omtrent eenen duym dick ende lanck vol saps 
,,ende bruyne keernen die daer uit zeer snellyck 
,,springhen als men die Concommerkens aanruert 
,,alszy rijp zijn" [Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr., 
(1563), 318]. 

Ela t inäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
: gesl. Elatïne geldt. 
Ela t lne L., - van Gr. elatinos (van elâtê), spar), op 

een spar gelijkend: op een spar gelijkende plant. 
Onder water gegroeide individuen van E. alsi-
nastrum L. doen inderdaad aan twijgen van haald-
boomen denken. 

elat ine, - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam elatinê, waarmede een soort van leeuwenbek 
werd aangeduid." 

elàtior.or.us, - vergr. t rap van Lat. elätus, verheven, 
hoog: hooger dan gewoonlijk, tamelijk hoog, de 
hoogste van twee. 

rE la tos t éma FORST., - van Gr. elätos, gedreven, ge-
l e la tos téma , - strekt, te strekken, elastisch; 

stêmón, draad. - De meeldraden zijn in den knop 
binnenwaarts omlaaggeslagen en strekken zich bij 
het ontluiken der bloem elastisch, waarbij het stuif
meel wordt weggeslingerd. - Als soortnaam gebe
zigd om gelijkenis met het gesl. Elatostëma uitte-
drukken. 

E l a t o s t é m m a , — foutief voor Elatostëma. 
ela tos temoides , - van Elatostëma, plantengesl. (Ur-

ticacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Elatostëma-achtig. 

E la t tós tachys RADLK., - van Gr. elattón (vergr. trap 
• van elächus, klein), tamelijk klein; stächus, aar: 

plant met vrij kleine, aarvormige bloeiwijzen. 
éiétus,a,um, — (Lat.) verheven, hoog. 
elba, - zie elbus. 
elbér t i , - 2e nv. van Elbertus, Latinizeering van El-

bert: van Elbert, gevonden door Elbert, genoemd 
naar Elbert. - Clerodendron - Hall. f. is genoemd 
naar / . Elbert (1878, Koppenbrügge bij Hameln; 
1915, Granâda, Spanje), geoloog-geograaf, in 
1909/10 leider eener door de „Frankfurter Verein 
„für Geographie und Statistik" uitgeruste expeditie 
naar de Kleine Soenda-eilanden en Z.O.-Celébes, 
waar hij met zijn echtgenoote Hetta (zie hettae) en 
zijn assistent C. Gründler (zie gruendlëri) vele 
planten verzamelde. In 1914 werd hij op een reis 
in Kameroen verrast door het uitbreken van 
den wereldoorlog; hij werd gevangen genomen 
en geïnterneerd in Spanje, waar hij aan de slaap
ziekte overleed. Hij schreef eenige wetensch. pu
blicaties. 

elbertiân«s,a,wm (Passiflora horsfieldïi Bl. var. -
Hall.f.), - genoemd naar J. Elbert (zie elberti). 

elbér t i i , - 2e nv. van Elbertius, Latinizeering van 
Elbert: van Elbert, gevonden door Elbert, ge
noemd naar Elbert. - Oberonïa - J .J .S. ; - Peristy-
lus - J .J .S. en Piper — С. DC. zijn genoemd naar 
J. Elbert (zie elberti). 

élbidus,a,um, - van Lat. elbus, honiggeel: geelachtig. 
elbus,a,um, - (Lat.) honiggeel, isabellakleurig. 
Elcâna BLANCO, - genoemd naar J. S. de Elcano 

(±1476, Guetaria, a/d N. kust van Spanje, ± 2 ° 
O.L.; 1526, op zee, in den O.I.Archipel), die als 
eerste stuurman deelnam aan den door Magelhaes 
in 1519 aangevangen tocht om de aarde en na 
diens dood de overgebleven schepen naar de Mo-
lukken terugvoerde, waarna hij zelf op zijn schip 
Santa Maria de la Victoria Spanje bereikte (1522). 
- In 1525 nam hij op hetzelfde schip deel aan een 
tweeden tocht via de straat van Magelhaes naar de 
Molukken; hij overleed echter voor het doel bereikt 
was. 

eleagrifóliws.a.Mm, - vàn Gr. elaia agria, wilde olijf
boom; Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een wilden olijfboom. - Deze samenkoppeling van 
Gr. en Lat. is niet fraai; beter waren geweest: 



electracanthus 1 

eleagriophyllus en oleastrifolius (oleastrum = wilde 
olijfboom). 

electracânthus.a.um, - van Gr. elektron, barnsteen, 
ook een alliage van 4 deelen goud en 1 deel zilver; 
akantha, stekel, doorn: met barnsteenkleurige ste
kels of doornen. 

élegans, - van Lat. eligêre (van e, uit; légère, zoeken), 
uitzoeken, uitkiezen: kieskeurig, bij uitbreiding: 
smaakvol, sierlijk. 

elegântior.or.us, - vergr. trap van Lat. eligans (ele-
ganlis), smaakvol, sierlijk: sierlijker dan gewoon
lijk, vrij sierlijk, de sierlijkste van twee. 

elegantieeimns.a.Mm, - overtr. trap van Lat. elëgàns 
(eleganlis), sierlijk: zeer sierlijk. 

elegàntius, - zie elegantïor. 
elegântul«s,a,M»t, - verkleinw. van Lat. eligans 

(elegantis), sierlijk: tamelijk sierlijk. 
eléngi, - Malab. plantennaam. 
Eleo . . . , - zie Heleo . . . 
elephânticeps, - van Lat. eliphas (elephantis), oli

fant; caput, hoofd, kop: olifantskop, op een oli-
fantskop gelijkend. 

elephantidens, - van Lat. eliphas (elephantis), oli
fant; dens, tand: olifantstand; op een olifantstand 
gelijkend. 

elephântinus,a,ttm, - Lat. transcr. van Gr. elephan-
tinos [van elëphas (elephantos), olifant, ivoor], ivo
ren, ivoorwit. 

elephantlnus.a.um, - v a n Lat. elephantus, olifant: in 
eenig opzicht met een olifant overeenkomend, op 
een olifantskop gelijkend, zeer groot. 

elephântipes, - van Lat. elephantus, olifant; pes, 
voet, steel: met een voet als die van een olifant; 
met dikken (stam)voet. 

Elephântopus L., - van Gr. elëphas (elephantos), oli
fant; pous, voet, poot: olifantspoot. Waarop de 
naam zinspeelt, is niet duidelijk; mogelijk slaat 
hij op den vorm der bloeiwijzen van Elephantöpus 
scaber L. of op het plat op den grond liggende wor-
telrozet dier plant (olifantsspoor). 

elephântum, - 2e nv. mv. van Lat. elëphas (elephan
tis), olifant: (van de gedaante) der olifanten; met 
een dikke huid gelijk die eens olifants. 

Elettâria MATON, - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam elettäri. 

Elettariópsis BAKER, - van Elettâria, plantengesl. 
(Zingiberacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Elettâria gelijkend gesl. 

Eléusine GAERTN.,-van Eleusis (tegenwoordig Elev-
sis, N.W. van Athene), stad in Griekenland, waar 
Dêmêtêr, de godin van den landbouw vereerd 
werd. - Een Eleusïne-soort wordt als graan ver
bouwd. 

eleusinoides, - van Eléusine, plantengesl. (Grami-
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Eleusïne-achtig. 

Eleutheràndra v. SL., - van Gr. eleuthëros, vrij; anêr 
(andros), man: plant niet vrije mann, organen, met 
vrije meeldraden. 

eleutherândrws,a,um, - van Gr. eleuthëros, vrij ; anêr 
(andros), man: met vrije mann, organen, met vrije 
meeldraden. 

Eleutheranthéra POIT., - van Gr. eleuthëros, vrij; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: Composiet met 
vrije helmknoppen. 

Eleuthérine HERB., - van Gr. eleuthëros, vrij. De 
naam zinspeelt op de vrije bloemdekbladen en de 
vrije meeldraden. 

Eleutherococcus MAXIM., - van Gr. eleuthëros, vrij; 
kokkos, bes, vrucht. - De bloemsteeltjes zijn aan 
den top geleed; bij rijpheid laten de vruchten van 
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haar steel los, komen zij vrij ervan. 
eleutheropétalus,a,um, - van Gr. eleuthëros, vrij ; />«-

talon, kroonblad: met vrije kroonbladen. 
elevata, - zie elevätus. 
elevâto-punctàtus,a,um, - van Lat. elevätus, ver

heven, uitspringend; punctum, stip: met uitsprin
gende stippels of puntjes, fijn wrattig. 

elevätus,α,urn, - van Lat. elevare (van e, opwaarts; 
leväre, heffen), opheffen, verheffen: verheven,hoog, 
uitspringend. 

Elionurus, - foutief voor Elyonürus. 
elisabéthae, - 2e nv. van Elisabêtha, Latinizeering 

van Elisabeth : van Elisabeth, genoemd naar Elisa
beth. - Melandrjmm - Rohrb. is genoemd naar Eli
sabeth, echtgenoote van aartshertog Rainer van 
Oostenrijk (1783-1864) [een onbeduidenden, jonge
ren broeder van Frans I (zie Franciscëa) van Oos
tenrijk], van 1815 tot aan de revolutie van 1848 
onderkoning van het Lombardisch-Venetiaansch 
koninkrijk, toen een Oostenrijksch kroondomein. -
De naam Elisabeth is van Hebreeuwschen oor
sprong en beduidt: de aan God gewijde. 

Elisma BUCH., - van Gr. elissein, omdraaien. - De 
naam zinspeelt op het feit, dat bij dit gesl., in te
genstelling tot de meeste Alismatacëae, het kiem-
worteltje naar de buikzijde van het zaad, dus naar 
het midden der bloem is gekeerd. - Terzelfdertijd 
wil hij op de verwantschap met het gesl. Alisma 
wijzen. 

ellacombianus,a,um (Sedum - Praeger), - genoemd 
naar H. N. Ellacombe (1822, Bitton, Glos., Enge
land; 1916, Bitton), geestelijke, bezitter van een 
kleinen, doch beroemden tuin, schrijver van tuin
bouwkundige werken. 

elleryânus.a.um (Euodla - F. v. M.), - genoemd naar 
R. L. J. Ellery (1827, Cranley, Z.Z.W. van Londen; 
1908, Melbourne), die zich in 1851 in Australië ves
tigde en van 1856-95 als regeeringsairibtenaar in 
den staat Victoria sterrenkundige en geodetische 
waarnemingen verrichtte. Hij was een van de op
richters der Royal Society of Victoria en van 
1856-84 president daarvan. 

elliottianus,a,um (Richardïa - Knight), - in 1892 
genoemd naar kapitein Elliott van Farnborough 
Park in Hampshire (Engeland), bij wien de plant 
het eerst in Europa bloeide. 

Ellipanthus HOOK.Î., - van Gr. ellïpês, gebrekkig; 
anthos, bloem: plant met gebrekkig ontwikkelde 
bloemen. Vijf der meeldraden zijn onvolkomen. 

Ellipéia HOOK.Î. et TH., - van Gr. ellipes (onz. van 
ellïpês, gebrekkig), het gebrekkige, het ontbreken
de, het gebrek. - Het gesl. is verwant aan Uvaria, 
doch verschilt daarvan, doordat de vruchtbegin
sels slechts 1 eitje bevatten, als het ware gebrek 
aan eitjes hebben. 

ellipsoideus,a,um, - van Lat. ellipsis, ellips; idëus, 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een ellips ge
lijkend, elliptisch, ellipsoidisch. 

elliptica, - zie ellipticus. 
ellipticifolïus,а,иж, - van Nieuwlat. ellipticus, ellip

tisch; folium, blad: met elliptische bladeren. 
elliptico8órus,a,um, - van Nieuwlat. ellipticus, el

liptisch; sörus, sporenhoopje, sorus: met elliptische 
sporenhoopjes of sori. 

ellipticus,a,um, - (Nieuwlat.) van Lat. ellipsis, el
lips: ellipsvormig, elliptisch. 

elliptifólius,a,um, - afkorting van ellipticifolïus. Zie 
aldaar. 

Ellobocarpue KAULF., - van Gr. ellöbos, hauw; kar-
pos, vrucht: varen, welker vruchtbare bladslippen 
lang en smal, dus min of meer hauwvormig zijn. 
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Éllobum BL., - van Gr. ellöbos, ha«w. De naam zin
speelt op den vorm der doosvrucht. 

ellwangeriänw5,a,wm (Crataegus - Sarg.), - ge
noemd naar George Herman Ellwanger (1848, 
Rochester, a/d Z.oever van het Ontario-meer, 
U.S.A.; 1906, Rochester), verdienstelijk kweeker te 
Rochester, in wiens kweekerij een fraai exemplaar 
dezer soort stond. 

elméri, - 2e nv. van Elmêrus, Latinizeering van El
mer: van Elmer, gevonden door Elmer, genoemd 
naar Elmer. - Lampas - Dans. en Thecostële -
Ames zijn genoemd naar Adolph Daniel Edward El
mer (1870, Vandyne, Winconsin, U.S.A.; x ) , on
derwijzer, landbouwkundige, botanicus en plan-
tenverzamelaar, sinds 1904 in de Philippijnen ge
vestigd, die daar voor handelsdoeleinden zeer vele 
planten verzamelde en een groot aantal daarvan als 
nieuwe soorten beschreef in de door hem uitgege
ven Leaflets of Philippine Botany. Hij verzamelde 
ook in Br. N.-Bórneo en in het W. der Vereenigde 
Staten van N.-Amerika. 

elmeriàn«s,a,«m, — planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A.D. E. Elmer (zie elmëri). 

Elmer r i l l i a DANDY, - genoemd naar Elmer Drew 
Merrill (1876, Auburn, Maine, U.S.A.; x ) , van 
1899-1902 assistent-agrostologist aan het U.S. 
Department of Agriculture, Washington; van 
1902-23 als plantkundige verbonden aan het Bureau 
of Science te Manila, van 1919-23 directeur dier 
instelling, van 1924-29 Dean of the Agricultural 
University of California, sinds 1930 directeur van 
den bot. tuin van New York. Van 1902-23 bracht 
hij groote planten verzamelingen bijeen in de Phi
lippijnen en Z. en O.-China. Hij schreef ongeveer 
250 publicaties over de flora van N.-Amerika, de 
Philippijnen, Sumatra, Borneo, de Molukken, de 
Marianen en China, waaronder voor Ned. Indië de 
belangrijkste zijn: An Interpretation of Rumphius's 
Herbarium Amboinense, A Bibliographic Enumera
tion of Bornean Plants, An Enumeration of Philip
pine Plants, Flora of Manila en Species Blancoänae. 

éloba, - zie elöbus. 
elobàtus,a,um, — van Lat. e, ontk. voorv.; lobätus, 

gelobd: ongelobd. 
elobulatus.a.um, - van Lat. e, ontk. voorv.; lobulä-

lus, ondiep gelobd, met kleine lobjes: zonder kleine 
lobjes. 

élobus.a.um, - van Lat. e, ontk. voorv.; löbus, lob: 
ongelobd. 

Elodéa JACK, - van Gr. helodes (van helos, moeras), 
Elodéa L.CL.M.RICH., - moerassig: moeras-

plant. — De spelling Helodëa is beter. 
elodeiflóru£,a,um, - van Elodéa, plantengesl. (Hy-

drocharitacëae) ; f los {floris), bloem: met bloemen 
als die eener Elodéa. 

elódes, - Lat. transcr. van Gr. helodes (van helos, 
moeras), moerassig, op moerassig terrein groeiend. 
- De schrijfwijze helodes verdient de voorkeur. 

elongat«s,a,um, - (Lat.) beteekent eigenlijk verwij
derd, afgelegen, doch wordt in de systematische 
botanie gebezigd in de beteekenis van verlengd, 
lang en smal, lang en dun. 

Elphégea CASS., - Cassini (zie Cassinia), in 1818 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

Elshól tz ia WILLD., - genoemd naar J. S. Elsholtz 
(1623, Frankfort a/O.; 1688, Berlijn), scheikundige 
en medicus, lijfarts van Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg (den Grooten Keurvorst), schrijver 
van eenige bot. publicaties. 

Elsshólzia GARCKE, - foutief voor Elshóltzia. 

eVwesianus.a.um (Eremûrus - Hort. ), - genoemd naar 
H. J. Elwes (1846, Colesborne, Gloucestersh.; 1922, 
Colesborne), eerst officier in het Eng. leger, later 
wereldreiziger, verdienstelijk ornitholoog-entomo-
loog-botanicus-tuinbouwkundige-dendroloog. Hij 
bereisde geheel Europa, voorts N.-Afrika, Klein-
Azië, Tibet, Eng. Indië, China, Japan, N.-Ameri
ka, Mexico en Chili, voerde vele nieuwe planten, 
waaronder de naar hem genoemde, in Europa in, 
bezat fraaie verzamelingen van vlinders en andere 
natuurhistorische voorwerpen, schreef belangrijke 
publicaties over vogels, een monographie van het 
gesl. Lilïum en een zeer uitgebreid werk over de 
boomen van Groot Brittanje en Ierland. Toen na 
den wereldoorlog (1914-18) The Botanical Maga
zine (, waarin ongeveer honderd zijner planten zijn 
afgebeeld,) met den ondergang bedreigd werd, red
de hij het tijdschrift door het schenken eener aan
zienlijke som gelds. 

e lwési i , - 2e nv. van Elwesius, Latinizeering van El
wes: van Elwes, genoemd naar Elwes. - Galanthus 
- Hook. f. is genoemd naar H. J. Elwes, die de 
plant in 1875 in Europ. tuinen invoerde (zie el-
wesiänus). 

Elyonûrus нимв. et BONPL., - van Gr. eluein, om
wikkelen; oura, staart. De naam zinspeelt op de 
aarvormige, wollig behaarde, als het ware in wol 
gewikkelde bloeiwijzen. 

E l y t h r o s t â m n a , - foutief voor Elytrostamna. 
Ely t rân the BL., - van Gr. elutron, omhulsel, dek-

schild; anthos, bloem. De bloeiwijzen worden door 
groote schutbladen omsloten. 

E ly t r â r i a L. CL. M. RICH., - van Gr. elutron, omhulsel, 
dekschild. Plant met dakspansgewijs dekkende, 
vrij groote schutbladen. 

elytrobléphari<5,a,Mw, - van Gr. elutron, omhulsel; 
blephäris, wimper: met gewimperde omhulsels (ge-
wimperde kafj es, bv.). 

elytrofdes, - van Nieuwlat.. etyrum (Gr. elutron), 
bedekking, dekschild; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: dekschildachtig, met op 
dekschilden gelijkende organen. 

E ly t róphorus р. в., - van Gr. elutron, omhulsel; phe-
rein, dragen. - De palëae dragen twee breede vleu
gels, welke, als het ware, een omhulsel ervan vor
men. 

E l y t r o s t a m n a BOJER, - van Gr. elutron, omhulsel; 
stamnos, wijnkruik. De bij een wijnkruik vergele
ken bloemen zijn voorzien van een omhulsel, een 
napvormig schutblad. 

E ly t ro t âmna , - foutief voor Elytrostamna. 
emarginâtU5,a,um, - van Lat. emarginäre [van e, 

uit; margo (margïnis), rand], een stuk uit den rand 
wegnemen: uitgerand. 

E m b â m m a GRIFF., - (Gr.) saus om spijzen intedoo-
pen. - De naam schijnt te zinspelen op het feit, dat 
de bloemen zijn weggedoken in de sterk verbreede 
as der bloeiwijze. 

Embé l i a N. L. BURM., - Latinizeering van den Cey-
lonschen plantennaam aembilla. 

rÉmbl ica GAERTN., - Latinizeering van den Béng. 
t é m b l i c a , - plantennaam dtnlaki. 
embolostégiw5,a,wn, - v a n Gr. embölon, snavel, sneb

be, nebbe; stege, dek: met gesnavelde dekvliesjes. 
E m b ó t h r i u m FORST., - van Gr. en (voor b verande

rend in em), in; bothrïon (verkleinw. van bothros, 
kuil), kuiltje. - De helmknoppen zijn in holten 
(kuiltjes) der bloemdekslippen geplaatst. 

Embryogon ia BL., - van Gr. embruon, ongeboren 
vrucht, (als bot. term) kiem; gônïa, hoek: plant 
met hoekige kiem. 
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ƒ E m b r y o p t e r i e GAERTN., - van Gr. embruon, onge-
l e m b r y ó p t e r i s , - boren vrucht, (als bot. term) 

kiem; ptëron, vleugel: plant met gevleugelde kiem. 
De zaadlobben zijn groot en plat; zij vormen, als 
het ware, vleugels aan de kiem. - Als soortnaam 
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. 
Embryoptëris gerekend werd. 

E m e r i c l a R. et s., - van Gr. hêmëris, vr. vorm bij 
hêmëros, veredeld, gekweekt: gekweekte plant, sier
plant. - De schrijfwijze Hemericia zou beter zijn ge
weest. 

e m e r s ó n i , - 2e nv. van Emersönus, Latinizeering van 
Emerson: van Emerson, gevonden door Emerson, 
genoemd naar Emerson. - Davallïa - Hook, et 
Grev. is in 1829 genoemd naar Dr. Emerson, die de 
plant op Ceylon had ontdekt en van wien mij overi
gens niets bekend is. 

é m e r u s , - Lat. transcr. van Gr. hêmëros, gekweekt: 
gekweekte plant. 

E m e x NECK., - willekeurige wijzigmg van den naam 
Rumex om op de nauwe verwantschap met dat 
gesl. te wijzen. 

Emi l ia с ASS., - Cassini (zie Cassinïa), in 1817 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

é m i n e n s , - v a n Lat. emïnêre [van e, uit; minere, (u i t 
steken], uitsteken, op den voorgrond treden: uit
stekend, uitstekend. 

emin i i , - 2e nv. van Eminïus, Latinizeering van 
Emin: van Emin, genoemd naar Emin. Maesopsis -
Engl, is genoemd naar E. Schnitzer (1840, Oppeln, 
Silezië; 1892, Kanena, tusschen het Albertmeer en 
den Kongo), medicus, die in Egypt, dienst trad, 
naar het bestuur overging en in 1878 onder den 
naam Emin Pasja gouverneur werd van Z.-Egypte. 
Hij maakte een aantal reizen in tropisch Afrika, 
waarop hij ook natuurhistorisch materiaal verza
melde. In 1890 ging hij in D. dienst over; datzelfde 
jaar ondernam hij wederom een reis, vergezeld 
door den D. officier-zoöloog Stuhlmann (zie stuhl-
manni), welke bij die gelegenheid de naar Emin 
Pasja genoemde plant ontdekte. Toen het bleek, 
dat het doel der reis, het gebied der groote meren, 
niet bereikt kon worden, zond Emin Pasja Stuhl
mann terug; hijzelf, ziek en half blind, begaf zich 
op weg naar den Kongo, doch werd, vóór hij dien 
bereikt had, door Arabieren vermoord. De moorde
naars werden het volgende jaar in den Kongostaat 
terechtgesteld; de Belg. Regeering deed Emin's 
papieren aan de D. toekomen. Zijn dagboeken wer
den door Stuhlmann uitgegeven. 

ι E m m e n ó p t e r y s OLIV., - van Gr. emmènes, volhou-
l E m m e n ó p t e r y x OLIV., - dend, volhardend, 

blijvend; ptërux, vleugel. Bij een deel der bloemen 
is een der kelkslippen bladachtig uitgegroeid; dit 
bij een vleugel vergeleken blad blijft tot aan de 
vruchtrijpheid. 

e m ó d i , - 2e nv. van Lat. Emödus, Latinizeering van 
den ouden Gr. naam Êmödon (oros), gebergte ge
legen in het land der Skythen, later geïdentificeerd 
met den Himalaya: van den Himalaya, op den 
Himalaya gevonden. Zie himalaïcus. 

E m p e t r a c ë a e , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Empëtrum geldt. 

empetrifólius,a,um, - van Empëtrum, plantengesl. 
(Empetracëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Empëtrum. 

empetrifórmts.ts.é!, - van Empëtrum, plantengesl. 
(Empetracëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Empëtrum, Empëtrum-achtig. 

É m p e t r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 

plantennaam empëtron [van en (voor ρ em), op; 
pëtra, rots], waarmede een rotsplant werd aan
geduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam 
willekeurig overgedragen op het hem thans voe
rende gesl., welks eenige soort, E. nigrum L., vaker 
niet dan wel op rotsen groeit. 

E m p u s a LINDL., - Lat. transcr. van Gr. empousa, 
een spook, dat verschillende gedaanten kon aan
nemen en waarmede men kinderen bang maakte. 
De naam zinspeelt op den vorm der bloemen. 

Éna lus L. CL. M. RICH., - Lat. transcr. van Gr. enalos 
[vanen, in; hals (halos), zee], zich in zee bevindend: 
in zee levende plant. 

Enaulóphyton v. ST., - van Gr. enaulos, bergstroom, 
snel vlietend water; phuton, plant. - De plant 
groeit aan snel vlietend water. 

Ench id ium JACK, — van Gr. encheiê, werpspies: 
werpspiesenboom. - Deze naam werd door Jack 
(zie Jackia) aan de plant gegeven, omdat hij haar, 
ten onrechte echter, hield voor den Kajoe kalowai 
of Arbor spiculörum ( = boom der pijlen, boom der 
werpspiesen) van Rumphïus (Herbarium Amboi-
nense I I I , 167), bij welken naam Rumphïus de 
volgende toelichting geeft: ,,De jonge bladeren ge-
..knouwt en op de wonden gelegt, die van Werp-
,,pylen Caloway gemaakt zyn, trekt de splinters 
,,en stukken uyt, die van dezelve in de wonden zyn 
,,steken blyven, want Caloway zijn lange pylen 
,,van scherp riet, of ander hout gemaakt, die men 
,,uyt de hand schiet, by de Ceramse Volkeren zeer 
„gemeen, een snood geweer 't welk in ' t quetzen 
,,ορ het been stotende, ligt splintert, of in ' t been 
„zoodanig steken blyft, dat men ' t zonder stukken 
„niet uyttrekken kan." 

encleisacârpws,a,um, — zie encleisocarpus. 
encleisocarpu5,<z,um, - van Gr. enklêiein, opsluiten, 

insluiten; karpos, vrucht: met ingesloten vruchten. 
endecaphyllws,а,мт, - zie hendecaphyllus. 
enderiânMs,a,Mm (Timonïus - Warb.), - Warburg 

(zie warburgiänus), de auteur der soort, wien ik 
omtrent dezen naam om inlichtingen vroeg, ant
woordde mij bij schrijven van 16 Dec. 1934, dat 
hij meende de plant genoemd te hebben naar den 
kapitein der kleine Chin, vrachtboot, welke hem 
(in 1889) van Makasar overbracht naar Sekar (vaak 
verminkt tot Sigar of Segaar) aan de N.W.kust 
van het schiereiland Onin in W. - Nieuw-Guinea. 
Van dezen Ender is mij niets bekend. 

endér t i , - 2e nv. van Endertus, Latinizeering van 
Endert: van Endert, gevonden door Endert, ge
noemd naar Endert. — Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdek
ker, Fr. H. Endert (1891, Semarang; X), na op
leiding te Wageningen in 1916 benoemd tot can-
didaat-houtvester bij het Boschwezen in Ned. In
die, in 1916 to t aspirant-houtvester, in 1925 tot 
opperhoutvester, sedert 1917 verbonden aan het 
Boschbouwproefstation te Buitenzorg, uitnemend 
florist, zeer verdienstelijk door zijn onderzoekingen 
der bosschen van Sumatra en Borneo, schrijver van 
een groot aantal boschbouwkundige publicaties, 
waaronder de uitnemende Geslachtstabellen voor 
de Nederlandschindische boomsoorten naar vege
tatieve kenmerken, voorts van het bot. deel van 
het Verslag der Midden-Oost-Borneo-expeditie van 

-1925, welke haar onderzoek uitstrekte over het toen 
nog vrijwel ongekende, ± 1 2 000 km* groote gebied 
tusschen ± Ш У з 0 en 11ву3

0 O.L. en 1-2° N.B., 
doorsneden door den middelloop der Kajanrivier. 

Ende r t i a v. ST., - genoemd naar Fr. H. Endert (zie 
enderti). 
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endér t i i , - 2e ην. van Endertius, Latinizeering van 
Endert: van Endert, gevonden door Endert, ge
noemd naar Endert. — De talrijke Nederlandsch-
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
haar ontdekker, Fr. H. Endert (zie enderti). 

E n d e s p é r m u m BL., - van Gr. endëês, behoeftig; 
sperma, zaad. De naam zinspeelt op de peulen, 
welke gemeenUjk slechts één zaad bevatten. 

E n d i é n d r a R.BR., - van Gr. endeia, gebrek, tekort; 
anêr (andros), man : plant met een tekort aan mann, 
organen (meeldraden). Alleen de meeldraden van 
den binnensten der drie kransen zijn volkomen. 

endivia, - (Ital.) ( = indivia), andijvie, verbasterd 
uit Lat. intibum (ook wel intibus, intübum, intubus, 
intfbum, intfbus), cichorei, andijvie. 

endlicheriân«s,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar St. L. Endlicher (1804, Presburg; 
1849, Weenen), hoogleeraar in de plantkunde en 
directeur van den bot. tuin en van het bot. museum 
te Weenen, schrijver van vele bot. publicaties. 

E n d o s p é r m u m втн., - van Gr. endon, binnen in, 
inwendig; sperma, zaad. De zaden blijven besloten 
binnen de niet-openspringende vruchtkluisjes. 

éndo th r ix , - van Gr. endon, binnen in, inwendig; 
thrix, haar: van binnen behaard. 

endot râchys , - van Gr. endon, binnen in, inwendig; 
trächus, ruw: van binnen ruw. 

Endó t rop i s ENDL., - van Gr. endon, binnen in, in
wendig; tröpis, (scheeps)kiel. De bijkroonschub-
ben dragen aan de binnenzijde een aanhangsel, dat 
bij een scheepskiel vergeleken wordt. 

endréss i i , - 2e nv. van Endressius, Latinizeering 
van Endress: van Endress, gevonden door Endress, 
genoemd naar Endress. - Geranium - J. Gay is 
genoemd naar Ph. A. Chr. Endress (1806, Luste-
nau bij Ellwangen, O.-Württemberg; 1831, Straats
burg), die in opdracht der Württembergsche reis-
vereeniging een verzamelreis in de Pyreneeën on
dernam en op de terugreis overleed. 

/ E n d y m i o n DUM., - Latinizeering van Gr. Endumiôn, 
i e n d y m i o n , - naam van een schoonen jonge

ling, zoon van Zeus, in het bezit der onsterfelijk
heid en der eeuwige jeugd, door de maangodin 
Selênê, die op hem verliefd was, in een eeuwigen 
slaap gedompeld. De naam zinspeelt op de schoon
heid der plant. Als soortnaam gebezigd voor 
planten, welke in bloeiwijze op een Endymïon 
gelijken. 

enérve , — zie enervis. 
enérvia , - zie enervius. 

{ enérvis,is,e, - van Lat. e, ontk. voorv.; nervus, nerf: 
enérvlus.a.um, - ongenerfd. 
Engelhard ia , - zie Engelhardtïa. 
Engelhard t ïa LESCH. ex BL., - genoemd naar N. 

Engelhard (1761, Arnhem; 1831, Buitenzorg), die 
in 1778 bij de Ned. O.I.Compagnie in dienst trad 
als onderkoopman en van 1801-08 gouverneur was 
van Java 's N.O.kust, in welke hoedanigheid hij 
steun verleende aan het onderzoek van den Fr. 
plantkundige Leschenault de la Tour (zie lesche-
naultiänus), den auteur van het gesl. 

enge lmanni , - 2e nv. van Engelmannus, Latinizee
ring van Engelmann: van Engelmann, gevonden 
door Engelmann, genoemd naar Engelmann. - Pi
cea - Engelm. is genoeemd naar G. Engelmann 
(1809, Frankfort a. M.; 1884, St. Louis, Miss., 
U.S.A.), arts te St. Louis, uitnemend onderzoeker 
der flora van N.-Amerika, schrijver van vele bot. 
publicaties o.a. over Conifërae en over het gesl. 
Cuscuta. 

Engenólfia, - foutief voor Egenolfia. 
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englér i , - 2e nv. van Englêrus, Latinizeering van 
Engler: van Engler, genoemd naar Engler. - Aren-
ga - Весе, en Cyrtandra - Kds zijn genoemd naar 
H.G.A.Engler (1844, Sagan, Silezië; 1930, Berlijn), 
van 1889-1921 hoogleeraar in de plantkunde en 
directeur van den bot. tuin van Berlijn, schrijver of 
redacteur van een zeer groot aantal en daar onder 
vele zeer belangrijke bot. werken, o.a. Die Natür
lichen Pflanzenfamilien, Das Pflanzenreich, Die 
Vegetation der Erde en tal van andere. 

englerianM5,a,Mm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar H.G.A. Engler (zie englëri). 

englér i i , - 2e nv. van Englerïus, Latinizeering van 
Engler: van Engler, genoemd naar Engler. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar H. G. A. 
Engler (zie englëri). 

Énha lus L. CL. M. RICH., - zie Enälus. 
É n h y d r a LOUR., - zie Enfdra. 
E n h y d r i a s RIDL., - van Gr. en, in; hudor, water: in 

het water levende plant, ondergedompelde water
plant. 

Enico . . ., - zie Henico. 
Enk iän thus , - zie Enkyanthus. 
Enkléia GRIFF., - van Gr. enklêiein, insluiten. De 

vrucht wordt aan den voet omsloten door de ge
spleten bloemdekbuis. 

E n k y a n t h u s LOUR., - van Gr. enküos, zwanger; an-
thos, bloem: zwangere bloem. De bloemen staan in 
schermen, welke aanvankelijk omsloten worden 
door een bloemkroonachtig gekleurd om windsel. 
Wanneer dit laatste zich opent, blijkt het zwanger 
te zijn, dwz. bloemen in zijn schoot te bevatten. 

Enkylia GRIFF., - van Gr. enkulïein, inrollen. - Klim-
plant, welke de kruinen der boomen vaak geheel 
omkleedt. 

enneacânthws,a,wm, - van Gr. ennëa, negen; ahan-
tha, stekel, doorn: negenstekelig, negendoornig. 

enneandrws.a.MW, - van Gr. ennëa, negen; anêr (an
dros), man: met negen mann, organen, met negen 
meeldraden, negenhelmig. 

enneaphyllMs,a,ww, - van Gr. ennëa, negen; phullon, 
blad: negenbladig, met negen blaadjes. 

enneaspérmu£,a,ttm, — van Gr. ennëa, negen; sper
ma, zaad: negenzadig. 

enödis.is.e, - van Lat. e, ontk. voorv.; nödus, knoop: 
zonder knoopen. 

enoénsis.is.e, - afkomstig van Wat Eno op Boeroe 
(±126~±127°O.L . ; ± 3 - ± 4 ° Z.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

enotatus.a.um, - van Lat. e, ontk. voorv.; notätus, 
gemerkt, van een kenteeken voorzien: ongemerkt, 
zonder vlekken of strepen. 

ensatus.a.um, - van Lat. ensis, zwaard : een of ander 
zwaardvormig orgaan (bladeren, kelkslippen en 
dgl.) dragend. 

enséte , - wijziging van enset, Abyss, volksnaam van 
Musa - J. Fr. Gmel. 

renslcullfer, enslculifera, ens icul i ferum, - .van 
\ensicvdtterus,a,um, - Lat. ensicula (verkleinw. 

van ensis, zwaard), klein zwaard; ferre, dragen: een 
of meer kleine, zwaardvormige organen dragend. 

enaifàlius,a,urn, — van Lat. ensis, zwaard; folium, 
blad: met zwaardvormige bladeren. 

ensifbrmis.is.e, - van Lat. ensis, zwaard; forma, 
vorm: zwaardvormig. 

énsif rons , - van Lat. ensis, zwaard; frons, loof, ge
bladerte: met zwaardvormige bladeren. 

rEn tâda AD ANS., - Malab. plantennaam. 
l e n t â d a , -
E n t e r o l o b i u m MART., - v a n Gr. entëron, darm; lobos, 

peul: plant met op darmen gelijkende peulen. 



en te romischos 197 Ep i lob ium 

etiteromiBChos,os,on, - van Gr. entëron, het binnen
ste; mischos, steel: met stelen in het midden (der 
uiteengevallen vrucht, bv.). 

en thaematoé idee , - foutief voor enthematoeides. 
en thematoé ides , - van Gr. enthima (enthemätos), 

entrijs; eidos, gedaante: van de gedaante van ent-
rijs, entrijsachtig, op een dunnen tak gelijkend, 
uit dunne takken bestaand. 

É n y d r a LOUR., - van Gr. enudros (van en, in; hudôr, 
water), in het water (levend). De plant groeit op 
drassig of ondiep geïnundeerd terrein. 

e n y s i i , - 2 e n v . van Enysïus, Latinizeering van Enys: 
van Enys, gevonden door Enys, genoemd naar 
Enys. - Carmichaëlïa - Kirk is genoemd naar.J. D. 
Enys (1837, Enys, Cornwall, Engeland; 1912, 
Leeds), die van 1861-91 in Nieuw-Zeeland verblijf 
hield en daar en op de Chatham-eilanden (O. van 
het Zuider-Eiland) vele planten, waaronder de 
naar hem genoemde, verzamelde. 

Eomécon HANCE, - van Gr. heôs (heô), morgenrood; 
bij uitbreiding de plaats, waar het morgenrood zicht
baar is, het oosten; mêkôn, papaver: Papaveracëa 
uit het oosten (ten opzichte van Europa, in casu 
uit China). 

Eophyion A. GRAY, - v a n Gr. heôs (heô), morgenrood; 
bij uitbreiding de plaats, waar het morgenrood 
zichtbaar is, het oosten; pkülon, stam, geslacht: 
plant van Oosterschen stam; in O.-Indië inheem-
sche plant. 

Epac r idâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Epäcris geldt. 

epacrideu5,a,um, - van Epäcris, plantengesl. (Epa-
cridacëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Epäcris-achtig. 

Épac r i s FORST., - van Gr. epi, op; akron; top: op 
bergtoppen groeiende plant. 

Epà l tes CASS., - Cassini (zie Cassinia), in 1818 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. Men zou geneigd zijn verband te zoe
ken met Gr. epalthês1), geneeskrachtig, doch ik 
heb niets kunnen vinden omtrent geneeskrachtige 
eigenschappen der plant. 

epapillósMs,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; papil-
lôsus, met papillen bezet: papillen dervend, geen 
papillen dragend. 

epeltétus,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; peltätus, 
schildvormig: niet schildvormig. 

eperforâtws.a.wm, - van Lat. e, ontk. voorv.; per
forates, doorboord: niet doorboord. 

Epé rua AUBL., - Latinizeering van een Guiaansch 
woord éperu, dat sabel zou beteekenen. De naam 
zinspeelt op den vorm der peulen. 

epetiolârts.ts.e, - van Lat. e, ontk. voorv.; petiolä-
ris, met goed ontwikkelden (blad)steel: zonder 
goed ontwikkelden (blad)steel, zeer kort gesteeld. 

epetiolétus,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; petio-
lätus, gesteeld (van bladeren) : met ongesteelde bla
deren. 

E p h e d r a L., - bij de Oude Grieken naam (van ephë-
dros, ergens op zittend) eener tegen boomen op
klimmende, biesachtige, onbebladerde plant, welke 
ten slotte als zwart paardenhaar naar beneden 
hing. - De soorten van het tegenwoordige gesl. 
Ephedra bezitten dunne, ronde stengels en zeer 
kleine bladeren; een Noordafrik. soort (E. altissï-
ma Desf.) heeft hoog klimmende, sterk vertakte 
stengels, welke de steunplant vaak overdekken met 
een dicht kleed van afhangende, dunne twijgen. 

i) Het uitstooten der h komt vaker voor. Vgl.: Atràgena, 
Echtrus, Tridax, Trionum, Trixis. 

e p h e m e r a , - zie ephemërus. 
E p h é m e r u m MOENCH, - van Gr. ephêmëros (van epi, 

op; hêmëra, dag), één dag durend: plant, welker 
bloemen slechts één dag (of een gedeelte van een 
dag) duren. 

ephémerus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. ephêmëros 
(van epi, op; hêmëra, dag), één dag durend, slechts 
één dag bloeiend, ephemeer. 

ephippiàtws,a,um, - van Lat. ephippïum [ = Gr. 
ephippïon (van epi, op; hippos, paard)], paarde-
deken, zadel: gezadeld, met een of ander zadel-
vormig orgaan (bladvoet bv.). 

rEph ipp ium BL., - Lat. transcr. van Gr4 ephippïon 
l e p h i p p i u m , - (van epi, op; hippos, paard), 

paardedeken, zadel. De naam zinspeelt op den vorm 
der lip. 

Ep ib lâs tus SCHLTR, - van Gr. epi, op; blastos, spruit. 
- Bij de typische soorten ontstaan de nieuwe schijn-
knollen bovenop de oude. 

epibólbos.os.on, - van Gr. epi, op; bolbos, bol: op 
een bol of een schijnknol geplaatst. 

epibulbos,os,ои, - foutief voor epibolbos. 
E p i c a r p u r u s BL., - van Gr. epi, op; karpos, vrucht; 

oura, staart. De (jonge) vruchten worden gekroond 
door een staartvormigen stijl. 

Ep icha r i s BL., - (Gr.) bekoorlijk. - Fraaie boom. 
Epichys iân thus VOIGT, - van Gr. epichüsis, het op-

gieten; anthos, bloem. De naam zinspeelt op de 
trechtervormige bloemkroon. 

{Epic ran thes BL., - van Gr. epikrïon, ra, spriet; 
Epicriantb.es, BL., - anthos, bloem. De voet 

epicriantb.es, - der stempelzuil wordt 
omringd door de sprietvormige slippen der beide 
achterste kroonbladen. 

ep idéndra , — zie epidendrus. 

Î
Epidéndron L., - van Gr. epi, op; dendron, boom: 
ep idéndron , — op boomen groeiende plant. 
E p i d é n d r u m L. -
epidendrus,a,um, — van Gr. epi, op; dendron, boom: 

op boomen groeiend. 
Epigaéa L., - als substantief gebezigde vr. vorm 

van Lat. epigaeus (zie aldaar), bovenaardsch, op 
de aarde liggend. - Plant met op den grond liggen
de stengels en takken. 

epigaéws.a.ww, - Lat. transcr. van Gr. epigaios (van 
epi, op; gaia, aarde), bovenaardsch, op de aarde 
groeiend of liggend, 

epigéios.os.on, - (Gr.) (van epi, op; gê, aarde, grond) : 
op den grond (niet in het water) levend (e plant). 

epigyna, - zie epigfnus. 
Epigynén thus BL., - van Gr. epi, op; günê, vrouw; 

anthos, bloem. - De bloembekleedselen zitten op 
den steelvormigen top van het vruchtbeginsel (vr. 
orgaan). 

Ep igyn ium KLOTZSCH, - v a n Gr. epi, op; günê, vrouw. 
Op het vr. orgaan (vruchtbeginsel) bevindt zich 
een dikke schijf. 

Ep igynum WIGHT, - van Gr. epi, op; günê, vrouw. 
Het vr. orgaan (vruchtbeginsel) draagt op zijn top 
vijf schijflobben. 

epigym*s,a,um, - van Gr. epi, op; günê, vrouw: op 
het vr. orgaan (vruchtbeginsel) geplaatst. 

ep i l inum, - van Gr. epi, op; lïnon, vlas: op vlas pa-
rasiteerende plant. 

Epi l i thes BL., - van Gr. epi, op; Itthos, steen: op 
steenen groeiende plant. 

epi l i thes ,« ,« , - van Gr. epi, op; lithos, steen: op 
steenen groeiend. 

Epi lob ium L., — Latinizeering van Gr. epi lobon ion 
(epi, op; lobos, hauw; ion, viooltje). De bij een 
viooltje vergeleken bloemkroon (van E. angusti-
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folium L.) staat op den top van een hauwvormig 
vruchtbeginsel. 

epilosus,a,urn, - van Lat. e, ontk. voorv.; pilösus, 
behaard: onbehaard. 

E p i m é d i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam epitnêdïon, welks afleiding en betee-
kenis onbekend zijn en waarmede een plant werd 
aangeduid, welker identiteit niet vast staat. -
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl. 

rEpipâc t i s AD ANS., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
l ep ipâc t i s , - plantennaam epipaktis, welks af

leiding onbekend is, en waarmede o.a. een Verä-
trum-soort werd aangeduid. - De naam werd op 
het hem later voerende orchideeëngesl. overge
dragen, omdat de bladeren daarvan op die van een 
Verätrum gelijken. Als soortnaam gebezigd voor 
planten, welke in eenig opzicht, de gedaante van 
het wortelstelsel, bv., op Epipactis of op een Verä
trum, de epipaktis der Ouden, gelijken. 

Ep iphanes BL., - Lat. transcr. van Gr. epiphanês, 
kenbaar, opmerkelijk: kenbare of opmerkelijke 
plant. 

epiphylla , - zie epiphyllus. 
epiphyllânthtts,a,um, - van Gr. epi, op; phullon, 

blad; anthos, bloem: met schijnbaar op de bladeren 
geplaatste bloemen. 

Ep iphy l lum HAW., - van Gr. epi, op; phullon, blad. 
De bloemen zijn aan bladachtig verbreede stengels 
geplaatst. 

epiphyIlM5,a,um, - van Gr. epi, op; phullon, blad: 
op bladeren groeiend; op bladeren zittend; met 
boven een schijnkrans van bladeren geplaatste 
bloeiwijzen. 

epiphyÏicws.a.wwi, - van Gr. epi, op; phuton, plant: 
op een andere plant groeiend, epiphytisch. 

fEpipógium EHRH., - van Gr. epi, op; pógón, baard: 
•jEpipógon L.CL.M.RicH., - orchidee met op-
••Epipógum L.CL.M.RICH., - waarts gerichten 

baard, dwz. lip. 
E p i p r e m n ó p s i s ENGL., - van Epiprémnum, plan-

tengesl. (Aracëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Epiprémnum gelijkend gesl. 

E p i p r é m n u m SCHOTT, - van Gr. epi, op; premnon, 
stam voet, boomstronk: op het onderste deel van 
boomstammen levende plant. 

Ep ip r inus GRIFF., - van Gr. epi, op, bij; prtnos, 
steeneik, hulst. - Waarop deze duistere naam zin
speelt, is mij onbekend. 

ÎEp i rh i zân the , - zie Epirrhizanthe. 
Epi rh i zân thus ENDL., -
Epi r ixan thes BL., -
Ep i r i zân the BL., -

r Ep i r rh i zan the MIQ., - van Gr. epi, op; rhiza, wor-
lEp i r rh i zân the s CHOD., - tel; anthos, bloem: 

op een wortel groeiende bloem. Vroeger meende 
men, dat Epirrhizanthe een wortelparasiet was. 

Episcia MART., - van Gr. episkios, beschaduwd: 
plant van beschaduwd terrein. 

episcopâlis,ts,e, - van Lat. episcöpus ( = Gr. epis-
köpos, van epi, op; skopein, acht slaan, toezien), 
opziener, bestuurder, bij uitbreiding toeziener op 
de lagere geestelijkheid, bisschop: bij een bisschop 
behoorend, den vorm van een bisschopsmijter heb
bend. 

Ep i s ty l ium sw., - Lat. transcr. van Gr. epistulïon 
(van epi, op; stulos, zuil), op zuilen rustende, hori
zontale balk. De helmknop staat horizontaal op 
den helmdraad. 

{E p i t h e m a BL., - Lat. transcr. van Gr. epithëma of 
E p i t h é m a BL., - epithêma( van epi, op; tithë-

>8 E r a g r o s t i s 

nai, plaatsen; letterlijk: het ergens op geplaatste), 
deksel. De vruchten springen met een dekseltje 
open. 

Epi th in ia JACK, - van Gr. epi, op; this (thinos), zee-
slijk: in het slijk der zee groeiende plant, man-
groveplant. 

ep i thymoides , - van Lat. epith-pmum (zie aldaar), 
in de Oudheid naam eener op thijm parasiteerende 
plant; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: in eenig opzicht, vorm der vruchten, bv., 
met een epitlrymum overeenkomend. 

e p i t h y m u m , - Lat. transcr. van Gr. epithumon (van 
Gr. epi, op; thumon, tijm), een op thijm parasi-
teeTende plant. 

epitricbus,a,um, - van Gr. epi, op; thrix (trïchos), 
haar: van boven behaard, 

epunctatws.a.ww, - van Lat. e, ontk. voorv.; punc-
tätus, gestippeld: ongestippeld. 

equalises,e, — foutief voor aequälis. 
requester,ris.re, - van Lat. equus, paard: bij een rui-
lequéstrts, is,e, - ter behoorend; bij een ridder 

behoorend: 
1. (Calamus - Willd.), - zoo genoemd, omdat stuk
ken van den stengel (rotan) door ruiters als zweep 
worden gebezigd. 
2. (Hippeastrum - Herb.), - zoo genoemd wegens 
de fraaie bloemen, waardoor dit gewas, als het 
ware, tot den ridderstand onder de sierplanten 
behoort. 

equinus,a,um, — van Lat. equus, paard: bij paar
den behoorend, als paardenvoeder gebezigd, 
paarde(n)-. 

Equise taceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Equisêtum geldt. 

equisetifóliws,a,um, - van Equisêtum, plantengesl. 
(Equisetaceae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Equisêtum (zeer klein en schub-
vormig). 

equisetifórrm's.is.e, - van Equisêtum, plantengesl. 
(Equisetaceae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Equisêtum, Equisëtum-achtig, 
paardenstaartachtig. 

equisetinws.a.wm, - van Equisêtum, plantengesl. 
(Equisetaceae), paardenstaart: Equisëtum-achtig, 
paardenstaartachtig. 

r E q u i s ê t u m L., - oude Lat. plantennaam (van equus, 
l e q u i s é t u m , - paard; sëta, borstel, stijf haar), 

bedoeld als vertaling van den ouden Gr. planten
naam hippouris (van hippos, paard; oura, staart) : 
paardenstaart. De naam zinspeelt op den habitus 
van Europ. soorten van het geslacht. Vgl. Dodoens, 
Cruydeboeck, 2e druk, (1563), 91: ,,De stelen zijn 
„rontsomme aan elck let beset met veele teere 
„gheknoopte biesekens . . . eenen Peertsteert niet 
„onghelijck." - Als soortnaam gebezigd om over
eenkomst in eenig opzicht met het geslacht Equi
sêtum uittedrukken. 

équ i t ans , - van Lat. equitäre [van eques (equïtis), 
ruiter], paardrijden: rijdend, dwz. dusdanig in twee 
tegenoverstaande rijen geplaatst, dat de voet van 
elk blad dien van het onmiddellijk erboven ge
plaatste gedeeltelijk omvat. 

eradiâtus.a,um, — van Lat. e, ontk. voorv.; radiätus, 
stralend, met straalbloemen: niet stralend, zonder 
straalbloemen. 

eragrostifórmis,ts ,e, - van Eragrostis, plantengesl. 
(Graminëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante eener Eragrostis, Eragrostis-achtig. 

г E rag ros t i s HOST, - van Gr. eros (erou), liefde; agrós-
l e r a g r o s t i s , - tis, hier gras in het algemeen: 

gras der liefde, lieflijk gras. - Als soortnaam ge-
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bezigd om gelijkenis met het gesl. Eragrostis uit-
tedrukken. 

E r a n t h e m u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam eranthêtnon, welks afleiding niet vast 
staat. Het tweede lid der samenstelling is in elk 
geval anthëmon, bloem; als eerste lid beschouwen 
sommigen het woord eri, versterkend voorv. ; Lin
naeus (zie Linnaea) era, aarde, nog anderen eros 
{erou), liefde. De naam beteekent dan onderschei
denlijk: bloemrijke plant, op de aarde groeiende 
plant, lieflijke plant. 

E r é n t h i s SAL., - van Gr. ear (eäros en êros) of êr 
(êros), lente; anthos, bloem: lentebloem. 

{Erci l ia ENDL., - genoemd naar Don A lonso de Ercilla 
Erci l la A. juss. , - y Zunigo (1633, Madrid; 

1695, Madrid), die deelnam aan een veldtocht 
tegen de Araucanen (Indianenstam in Z.-Chüi) en 
zoo getroffen werd door hun moed, dat hij den 
strijd nam tot onderwerp voor een heldendicht (La 
Araucana). Op vermoeden, dat hij medeplichtig 
was een een poging to t oproer, werd hij ter dood 
veroordeeld; hij bevond zich reeds op het schavot, 
toen zijn onschuld bleek. Daarop keerde hij terug 
naar Spanje, bereisde een groot deel van Europa, 
werd kamerheer bij Rudolf II (1652—1612, sedert 
1576 keizer van Duitschland), keerde in 1680 naar 
Madrid terug en overleed in groote armoede. 

rErech th . . ., - zie Er echt . . . . er echt. . . 
i e r e c h t h . . . . , -

Erech t i t es RAFIN., - wijziging van den ouden Gr. 
plantennaam erechtites of erechtitis, waarmede een 
Senecïo-achtige plant werd aangeduid. 

erecht i to ides , - van Erechtites, plantengesl. (Com-
posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Erechtïtes-achtig. 

e réc ta , - zie erectus. 
erectiflórus.a.Mw, - van Lat. erectus, opgericht; f los 

(floris), bloem: met opgerichte bloemen. 
erectifólius,a,um, - van Lat. erectus, opgericht; foli

um, blad: met opgerichte bladeren. 
e rec tópa tens , - van Lat. erectus, opgericht; pätens, 

wijd afstaand: 
1. tusschen opgericht en wijd afstaand in, schuin 
opstaand, schuin afstaand. 
2. deels opgericht, deels afstaand. 

erectus,α,um, - van Lat. erigëre, oprichten: opgericht. 
e r e m ó c h l a m y s , - van Gr. erêmos, ontberend, ont

bloot van; chlamus, mantel: een mantel ontberend, 
zonder schutbladen, onbehaard. 

Eremóchloa BUSE, - van Gr. erêmos, woestijn; chlöa, 
gras: woestijngras, gras van droog, zonnig terrein. 

E r e m u r u s MARSCH.-BIEB., - van Gr. erêmos, woes
tijn, woestenij, steppe; oura, staart: steppeplant 
met staartvormige bloeiwijzen. 

É r i a LiNDL., - van Gr. erion, wol. Eenige soorten 
van het gesl. zijn sterk behaard. 

Er iàchne R.BR., - van Gr. erion, wol; achnê, kafje: 
gras met wollig behaarde kafj es. 

eriaefórrms.ts.e, - zie eriiformis. 

{e r i ân tha , - zie erianthus. 
e r i a n t h u m , -
E r i a n t h u s L. CL. м. RICH., - van Gr. erion, wol; an

thos, bloem: gras met wollig behaarde bloemen 
(aartjes). 

erianthus,a,um, - van Gr. erion, wol; anthos, bloem: 
met wollig behaarde bloemen. 

Er ica L., - Lat. transcr. van Gr. ereikê, heide. 
Ericaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Erica geldt. 
e r icae · . -, - zie erici . . . 
Erica la D. DON, - van Gr. eri, versterkend voorv.; 

kale, vr. vorm van kalos, schoon: de zeer schoone 
(plant). 

e r i c e tó rum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. ericêtum 
(van Lat. erica, heide), heideveld: der heidevelden, 
op heidevelden groeiend. Zie voorts bambusetörum. 

ericiflórus.a.um, - van Erica, plantengesl. (Erica
ceae); Lat. f los (flöris), bloem: met bloemen als die 
eener Erica. 

ericifólius,a.um, - van Erica, plantengesl. (Erica
ceae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die eener 
Erica. 

ericinus.a.um, - van Erica (Gr. ereikê), plantengesl. 
(Ericaceae): op een of andere wijze tot Erica in 
betrekking staand, Erïca-achtig, tusschen Erica 
groeiend. 

ericinus.a.um, - van Lat. ericïus, egel, het gestekelde 
zoogdier: bij een egel behoorend, met een egel over
eenkomend, stekelig. 

e r icoides , - van Erica, plantengesl. (Ericaceae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Erïca-achtig. 

Er icói la BORKH., - van Gr. eri, versterkend voorv.; 
koilos, hol: plant met zeer holle, dwz. lang buis-
vormige bloemkroon. 

e r igero ides , - van Erigëron, plantengesl. (Compo-
sïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Erigëron-achtig. 

E r igë ron L., - van Gr. êri, vroeg in den morgen; 
gërôn, grijsaard: grijsaard in den vroegen morgen 
(des levens). De naam zinspeelt op het spoedig na 
den bloei zichtbaar worden van het vruchtpluis; 
het aantal vruchtpluis vertoonende hoofdjes over
treft vaak verre dat der bloeiende. 

eriiflórus.a.um, - van Erïa, plantengesl. (Orchida-
cëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen als die 
eener Erïa. 

eriifórmts.is.e, - van Erïa, plantengesl. (Orchida-
cëae) ; Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener 
Erïa, Eria-achtig. 

e r i m a e , - 2e nv. van Erima, naam van een plaatsje 
in Kaiser Wilhelmsland, Ζ. van Friedrich Wilhelms
hafen, nabij de Astrolabe-baai: afkomstig van Eri
ma of van het daar nabij gelegen Erima-hafen of 
daar het eerst gevonden. 

E r i m a t a l i a R. et s., - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam erima tali. 

Erinâcea AD ANS., - van Lat. erinacèus, egel, het ge
stekelde zoogdier. - Sterk gedoomde plant. 

e r inâcea (bnw.), — zie erinacëus (bnw.). 
e r inéceus (znw.), - (Lat.) egel. het gestekelde zoog

dier. Als soortnaam gebezigd voor gestekelde of 
gedoomde planten. 

erinéceus,a,um, - het bijvoeglijk gebezigde, Lat. znw. 
erinacëus, egel, het gestekelde zoogdier: egelachtig, 
gestekeld, gedoomd. 

e r inoides , - van Erinus, plantengesl. (Scrophularia-
cëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Erïnus-achtig. 

г E r i n u s L., - Lat. transcr. van Gr. erinos, oude naam 
\ e r i n u 8 , - eener thans onbekende plant. - Als 

soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Erinus uittedrukken. 

erioacéntrms,a,um, - van Gr. erion, wol; akantha, 
doorn, stekel: met wollig behaarde doornen of 
stekels. 

E r iobó t rya LINDL., - van Gr. erion, wol; bötrus, 
druiven,,tros": plant met wollig behaarde, aan 
druiven,.trossen" herinnerende bloeiwijzen. Men 
weet, dat, botanisch gesproken, druiventrossen 
geen trossen, doch pluimen zijn. 

e r iobó t rya , - zie eriobotrfus. 
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i e r ióbot rye , - van Gr. erïon, wol; bötrus, (als bot. 
teriobótryiM.a.Mm, - term) tros: met wollig be

haarde trossen. 
er iócalyx, - van Gr. erïon, wol; kälux, kelk: met wol

lig behaarden kelk. 
e r iocarpa , - zie eriocarpus. 

feriocarpos.os.on, - van Gr. erïon, wol; karpos, vrucht: 
leriocärpMs.a.mn, - met wollig behaarde vruch

ten. 
Er iocaulóceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Eriocaulon geldt. 
Er iocéulon L., - van Gr. erïon, wol; kaulos, stengel, 

steel. - Bij een aantal soorten van het gesl. is de 
steel der bloeiwijze wollig behaard. 

Erióchloa н. в. к., - van Gr. erïon, wol; chlöa, gras: 
wolgras (niet te verwarren met het Ned. wolle
gras; zie Eriophörutn). - De naam zinspeelt op de 
behaarde aartjes. 

erioclóntis.a.Mm, - van Gr. erïon, wol; Mon (klônos), 
twijg: met wollig behaarde twijgen. 

Er iocóccus HASSK., - van Gr. erïon, wol; kokkos, 
vrucht (nootje): plant met wollig behaarde vruch
ten. 

E r iócoma н. в. к., - van Gr. erïon, wol; kömê, kuif 
(van haren, bladeren, bloemen). De strooschubben, 
welke de vruchten omsluiten, nemen na den bloei 
sterk in grootte toe; zij vormen, als het ware, een 
kuif op het hoofdje en zijn bij een aantal soorten 
wollig behaard. 

E r iodéndron A. P . D C , - van Gr. erïon, wol; dendron, 
boom: wolboom. De naam zinspeelt op de door de 
vruchten opgeleverde kapok. 

E r iog lós sum BL., - van Gr. erïon, wol; glôssa, tong: 
woltong. De naam zinspeelt op de wollig behaarde 
schub aan den binnenvoet der kroonbladen. 

er iógona, - zie eriogönus. 
E r i ó g o n u m L. CL. M. RICH., - van Gr. erïon, wol; 

tweede helft van den naam Polygonum (zie aldaar) : 
gesl. van wollig behaarde, aan Polygonum verwan
te planten. 

eriógonMs,a,Mw, - van Gr. erïon, wol; gonu, knoop, 
verdikking: met wollig behaarde knoopen. 

eriógyn«s,a,um, - van Gr. erïon, wol; gunê, vrouw: 
met wollig behaard vr. orgaan (vruchtbeginsel, 
stijl, stempel). 

er io ides , - van Erïa, plantengesl. (Orchidacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op een Erïa gelijkend, Erfa-achtig. 

Er ió lopha RIDL., - van Gr. erïon, wol; löphos, helm-
bos. - De naam zinspeelt op het behaarde aanhang
sel van het helmbindsel. 

eriopétaltts.a.wm, - van Gr. erïon, wol; petälon, 
kroonblad: met wollig behaarde kroonbladen. 

e r ióphora , - zie eriophörus. 
/ E r i ó p h o r u m L., - van Gr. erïon, wol; phërein, dra-
l e r i ó p h o r u m , - gen: woldragende plant, wol

legras. Het vruchtbeginsel wordt omringd door 
vele borstels, welke na den bloei uitgroeien tot 
een wolachtige massa. - Als soortnaam gebezigd 
om gelijkenis met het gesl. EriophÖrum uitte-
drukken. 

erióphorws.a.Mw, - Lat. transcr. van Gr. eriophÓros 
(van erïon, wol; pherein, dragen), woldragend. 

er ioph^l la , - zie eriophyllus. 
Er iophy i lum LAG., - van Gr. erïon, wol; phullon, 

blad. - Plant met wollig behaarde bladeren. 
eriophjfllws.a.Mm, - v a n Gr. erïon, wol; phullon, blad: 

met wollig behaarde bladeren. 
eriópodws,a,w»«, - van Gr. erïon, wol; pous (pödos), 
e r iopus , - voet, steel: met wollig behaarden 

voet of steel. I 

fEr ior . . ., - zie Eriorrh . . . . eriorrh . . . 
l e r i o r . . . , -
e r i ó r rhach i s , - van Gr. erïon, wol; rhachis, rugge-

graat, bij uitbreiding spil van een bloeiwijze of van 
een gevind tot meervoudig gevind blad : met wollig 
behaarde spil. 

E r i ó r r h a p h e MIQ., - van Gr. erïon, wol; rhaphê, 
naad. Bij het openspringen der vrucht laten de 
kleppen los van een langharige nerf (hier beschouwd 
als de naad, waarmede de vruchtkleppen aanvan
kelijk aan elkander verbonden waren). 

E r i o s é m a DESV., - van Gr. erïon, wol; sêma, ken-
teeken, hier = vlag: Leguminose met wollig be
haarde vlag. 

e r ios iphon, - van Gr. erïon, wol; sïphôn, buis: met 
wollig behaarde buis. 

Er iosoléna BL., — van Gr. erïon, wol; sôlên {sólênos), 
buis: plant met wollig behaarde bloemdekbuis. 

erióspathu5,a,um, - van Gr. erïon, wol; Lat. spätha, 
(kolf)scheede : met wollig behaarde (kolf)scheede(n). 

eriospérmM5,a,um, — van Gr. erïon, wol; sperma, 
zaad: met wollig behaarde zaden. 

e r ios t émon , - van Gr. erïon, wol; stêmón, draad : met 
wollig behaarde meeldraden. 

E r i s m â n t h u s WALL., - van Gr. ereisma, steun; an-
thos, bloem. De <J bloemen zijn vereenigd tot een 
dichte bloeiwijze met korte, dikke hoofdas. 

Er i tha l i s L., - oude Gr. plantennaam, welks aflei
ding niet vast staat. 

eritimus,a,um, — Lat. transcr. van Gr. eritïmos 
(van eri, versterkend voorv. ; time, eer), zeer geëerd, 
hoog geschat. 

E r i t r i c h i u m SCHRAD., - van Gr. erïon, wol; thrix 
(trïchos), haar: wollig behaarde plant. 

e r m â n i , - 2e nv. van Ermänus, Latinizeering van 
Erman: van Erman, gevonden door Erman, ge
noemd naar Erman. - Betula - Cham, is genoemd 
naar G. A. Erman (1806, Berlijn; 1877, Berlijn), 
sedert 1834 hoogleeraar in de physica te Berlijn, 
die, ten einde het aardmagnetisme te bestudeeren 
in 1828 een reis maakte door Europ. Rusland, Si
berië, Kamtsjatka naar Sitcha (zie sitchensis) en in 
1830 over San Francisco, Tahiti, om Kaap Hoorn 
en via Rio de Janeiro in Europa terugkeerde, van 
welke reis hij een zeer uitvoerig verslag uitgaf. Op 
zijn tocht verzamelde hij vele planten, welke be
werkt werden door Von Chamisso (zie Chamissöa). 
- Hij schreef vele wetensch. publicaties. 

ermineus.a.um, - de kleur hebbend der wintervacht 
van den hermelijn (Putorius erminëus L. ), herme
lijn wit. - Putorïus, afgeleid van putor, stank, kan 
vertaald worden met stinkdier; erminëus, hermelijn, 
is een oud woord van onbekende afkomst, dat in 
allerlei varianten in vele talen wordt aangetroffen. 

e rnae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden vrouwennaam Erna: van Erna, ge
noemd naar Erna. - Naar welke Erna SymplÖcos -
Brand genoemd is, heeft de inmiddels overleden 
auteur der soort niet medegedeeld. 

e rodioides , - van Erodïum, plantengesl. (Gerania-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Erodïum-achtig. 

E r ó d i u m L'HÉR., - van Gr. erôdïos, reiger. - De naam 
zinspeelt op de langgesnavelde vruchten, welke bij 
een reigerkop worden vergeleken. 

Eróph i la A. P. D C , - van Gr. êr (êros), lente; phïlein, 
beminnen: de lente beminnende plant, in de lente 
bloeiende plant. 

e rósa , - zie erösus. 
erosipetalus,a,urn, - van Lat. erösus, afgeknaagd, 

uitgevreten; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met 
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kroonbladen, welker rand onregelmatig getand is, 
zoodat hij er uit ziet, alsof er aan geknaagd ware. 

eröso-dentatus.a.um, - van Lat. erösus, af geknaagd, 
uitgevreten; dentäius, getand: uitgevreten-getand, 
dwz. met onregelmatig gekarteld-getanden rand, 
welke er uit ziet, alsof er aan geknaagd ware. 

erÓ80-pinnatifid«s,а,иж, - van Lat. erösus, afge-
knaagd, uitgevreten; pinnatifïdus, vinspletig, vin-
deelig: uitgevreten vinspletig, uitgevreten vindee-
lig, dwz. vinspletig of vindeelig met onregelmatig 
gekarteld-getanden rand, welke er uit ziet, alsof er 
aan geknaagd ware. 

eróstrts.ts.e, - van Lat. e, ontk. voorv.; rostrum, sna
vel: ongesnaveld. 

erósulws.a.wm, - verkleinw. van Lat. erösus, afge-
knaagd, uitgevreten: eenigszins uitgevreten. 

erösus,a,um, - van Lat. erödëre (van e, weg, uit; 
rodere, knagen), afknagen, uitknagen, wegvreten: 
als het ware af geknaagd, uitgeknaagd, weggevre
ten, uitgevreten. 

Erpé t ion A.p.DC, - zie Herpetion. 
errabundws,a,um, — van Lat. erräre, dwalen, zwer

ven: omdwalend, ver voortkruipend, hier en daar 
opslaand. 

e r r a t a , - zie errätus. 
err&ticus,a,um, - van Lat. erräre, dwalen, zwerven: 

1. dwalend, geen vaste woonplaats hebbend, hier 
en daar opslaand. 
2. een dwaling veroorzaakt hebbend, voor een an
dere soort aangezien geworden zijnd. 

errótus.a.um, - van Lat. erräre, dwalen: afgedwaald, 
van den rechten weg afgedwaald, niet recht om
hoog of vooruit gaand. 

errónews.a.um, - van Lat. erro (errônis) (van erräre, 
zwerven), zwerver: zwervend. 

erskineànws,a,utw (Bassïa - F. v. M. — Burckella -
Pierre), — genoemd naar Sir James Elphinstone 
Erskine (1838, ?; 1911, Venlaw, Peebleshire, Schot
land), in 1852 in dienst getreden bij de Koninklijke 
Eng. Marine, in 1868 bevorderd tot kapitein, in 
1881 tot commodore (kapitein-ter-zee-divisie-
commandant), in welken rang hij in 1884 belast 
werd met een zending naar Nieuw-Guinea ten einde 
het Br. protectoraat over het Z.O. van dit eiland 
te proclameeren, wat voor Ferdinand von Müller 
(zie ferdinandi muellêri) aanleiding was een Nieuw-
guineaansche plant naar hem te noemen. In 1908 
werd hij als admiraal gepensionneerd. 

e rubéscens , - van Lat. erubescëre (van ruber, rood), 
rood worden, blozen: blozend, roodachtig, rood 
verkleurend, licht rood. 

E r u c a ADANS., - oude Lat. plantennaam, welks af
leiding niet vast staat. Sommigen brengen hem in 
verband met Gr. ereugesthai, oprispen, boeren, an
deren met Lat. urëre, branden. In beide gevallen 
zou hij kunnen zinspelen op den scherpen smaak 
der plant, welke oprisping zou teweegbrengen. 

rErucâgo ADANS., - van Eruca, plantengesl. (Cruci-
l e rucago , - fërae) : op Erüca gelijkend gesl. Als 

soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Erucägo uittedrukken. 

E r u c a r i a GAERTN., - van Erüca, plantengesl. (Cru-
cifërae): op Erüca gelijkend gesl. 

fE rucne t rum к. в. PRESL, - van Erüca, plantengesl. 
l e r u c â e t r u m , - (Crucifërae) ; astrum, uitgang 

met kleineerende beteekenis: onechte Erüca, op een 
Erüca gelijkende plant. - Zie voorts alsinastrum. 
- Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het 
gesl. Erucastrum uittedrukken. 

rerucifer, erucifer, e ruc i ferum, - van Lat. erüca, 
\eruclfer«s,a,um, — koolrups; ferre, dragen: op 

rupsen gelijkende organen (bloeiwijzen, bv.) dra
gend. 

erucifólius,a,Mm, - van Erüca, plantengesl. (Cruci
fërae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Erüca. 

erucifórmts,is,e, - van Lat. erüca, koolitups; forma, 
gedaante: van de gedaante eener koo|rups, rups-
vormig, met op een rups gelijkende organen (bloei
wijzen, bv.). 

E r v a t â m i a STAPF, - gelatinizeerde afkorting van den 
Malab. plantennaam nandi-ervatam. 

ervilia, - oude Lat. plantennaam, verkleinw. van 
ervum. - Zie Ervum. 

E r v u m L., - oude Lat. naam van een peulgewas 
(niet de erwt). 

rErycibe ROXB., - lichte wijziging van Gr. erusïbê, 
lerycibe, - meeldauw, een poederigfe zwam. De 

naam werd aan het gesl. gegeven met het oog op 
de fijne beharing. - Als soortnaam gebezigd voor 
een Cappàris om gelijkenis met E. tortientösa BI. 
aanteduiden. 

eryliae, - 2e nv. van Erylia, Latinizeerin^ (vr. vorm) 
van Eryl: van Eryl, gevonden door ErVl, genoemd 
naar Eryl. - Lobelïa - С E. С Fisch, is genoemd 
naar de ontdekster der plant, mevr. Dr, Eryl Smith 
(±1890, ?; 1930, ?, bij een auto-ongeluk) (echtge-
noote van Dr. Malcolm Smith), varenkundige, die 
o.a. Siam, Kambodja, Hainan, Celebes en Timor 
voor bot. doeleinden bereisde en vele varens ver
zamelde. Zij schreef eenige pteridol. publicaties. 

E r y n g i u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam erungïon of êrungion. Dit woord 
wordt wel in verband gebracht met Gr. brungänein, 
oprispen, boeren, waartegen een Eryngïum-soort 
als middel zou zijn aangewend. Dodoe^is [Cruyde-
boeck, 2e druk (1563), 446] maakt van\dit gebruik 
geen gewag, doch wel zegt hij: „Die wortelen 
,,van dat Eryngium in wijn ghesodeii ende ghe-
„droncken, zyn goet den ghenen die dat colica 
„ende pijne oft weedom in den buytck hebben, 
„want zy doen dz crimpel vergaen enfle die win-
„den scheyden". 

E r y s i m u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam erusïmon, waarmede verschillende ge
neeskrachtige planten werden aangeduid. Het 
woord wordt wel in verband gebracht met Gr. 
eruesthai, redden. 

E r y t h r a c â n t h u s NÉES, - van Gr. erüthros, rood; 
Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Acanthacëae: roodbloemige Acanthac^a. 

E ry th raea BORKH., - van Gr. erüthros, Irood: rood
bloemige plant. 

e ry thraeoides , - van Erythraea, plantengesl. (Gen-
tianacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Erythraea-achtig. 

E ry th r ina L., - van Gr. erüthros, rood: roodbloemige 
plant. 

erytbrinus.a.um, - van Gr. erüthros, rood: rood. 
re ry throcarpa , - zie erythrocarpus. 
l e r y t h r o c à r p u m , -
E r y t h r o c a r p u s BL., - van Gr. erüthros, rood; kar-

pos, vrucht: plant met roode vruchten. 
erythrocarpu5,a,Km, - van Gr. erüthros, rood; kar-

pos, vrucht: met roode vruchten. 
erythrocóulos,os.on, - van Gr. erüthros, rood; kau-

los, stengel, steel: roodstengelig, roodstelig. 
rerythrochi la , - zie erythrochilus. 
l e ry th roch i lum, -
Ery throchi lus REINW., - van Gr. erüthros, rood; 

cheilos, lip: plant met roode lippen, dwz. met roode 
schubben tusschen de meeldraden. 
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erythrochilM5,a,«m, - van Gr. eruthros, rood; chei-
los, lip: roodlippig. 

Ery thrócbJ ton GRIFF., - van Gr. eruthros, rood; chi
ton, hemd: plant met een rood hemd. De naam zin
speelt op het roode vruchtvleesch, dat de zaden 
omsluit. 

e r y t h r ó c h l a m y s , - van Gr. eruthros, rood; chlämus, 
mantel: met rooden mantel (roode bladscheed en 
bv.). 

erythrocóccMs.a.Mm, - van Gr. eruthros, rood; kok-
kos, vrucht (nootje): met roode vruchten, met 
roode vruchtnootjes. 

E r y t h r ó d a n u m тнои., - Lat. transcr. van Gr. eru-
throdänon (van eruthros, rood), meekrap (plant, 
welker wortels een roode verfstof leveren). - De 
door Thouars (zie thouarsïi), Erythródanum ge
noemde plant bezit roode vruchten. 

e ry th ródasys , - van Gr. eruthros, rood ; däsus, dicht 
behaard, ruig: dicht roodharig. 

E ry th ródes BL., - Lat. transcr. van Gr. eruihródês 
(van eruthros, rood; ôdês, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt), roodachtig: roodachtige plant. 

e ry th ródes , - Lat. transcr. van Gr. eruthrôdês (van 
eruthros, rood; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), roodachtig. 

e ry throdoides , - van Erythródes, plantengesl. (Or-
chidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Erythrôdes-achtig. 

Ery th rógyne vis., - van Gr. eruthros, rood; gunê, 
vrouw: plant met roode vr. bloemen. 

e ry th ró lep i s , - van Gr. eruthros, rood; lëpis, schub: 
met roode schubben. 

r e r y t h r o n é m a , - van Gr. eruthros, rood; nêma, draad: 
lerythronémM5,a,«m, - rooddradig. 
E r y t h r ó n i u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 

plantennaam eruthronion (van eruthros, rood). De 
eerstbeschreven soort bezit roode bloemen en bruin
rood gevlekte bladeren. 

E ry th ropâ l l a HASSK., - van Gr. eruthros, rood; opal-
lios, opaal, een blauw edelgesteente. De buiten-
vruchtwand is rood en laat, na het openspringen, 
de blauwe kern der vrucht (als het ware een opaal 
in een rood omhulsel) zien. 

E r y t h r ó p a l u m BL., - van Gr. eruthros, rood; Lat. 
opälus, opaal, een blauw edelgesteente. Zie voorts 
Erythropâlla. 

erythroparêius,a,um, - van Gr. eruthros, rood; pa-
reia, wang: roodwangig. 

E r y t h r o p h l ó é u m AFZ., - van Gr. eruthros, rood; 
phloios, bast. De schors van E. guineense G. Don 
bevat een roode kleurstof. 

erythrophylltts.a.wm, - van Gr. eruthros, rood; phul-
lon, blad: roodbladig. 

erythrópodws.a.ttwï, - van Gr. eruthros, rood; pous 
(pôdos), voet, steel: roodvoetig, roodstelig. 

e ry th ropógon , - van Gr. eruthros, rood; pôgôn, 
baard: roodbaardig. 

E ry th róps i s LiNDL., - van Gr. eruthros, rood; opsis, 
voorkomen, uiterlijk. De naam zinspeelt op de 
vlammend oranjeroode kleur der bloemen van den 
bladerloos en vaak zeer rijk bloeienden boom. 

e ry t h ropus , - van Gr. eruthros, rood; pons, voet, 
steel: roodvoetig, roodstelig. 

e ry th ró r ach i s , — zie erythrorrhächis. 
Ery th ró rch i s BL., - van Gr. eruthros, ropd; Orchis, 

gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchi-
dacëae: rood gekleurde Orchidacëa. 

e r y t h r ó r h a c h i s , - zie erythrorrhächis. 
e r y t h r ó r r h a c h i s , - van Gr. eruthros, rood; rhächis 

(als bot. term) spil eener bloeiwijze of van een ge
vind tot meervoudig gevind blad: met roode spil. 

erythrösmus,a,um, - van Gr. eruthros, rood; hes-
mos, zwerm, menigte : met opeengehoopte, geheel 
of ten deele roode organen (bloemen bv.). 

erythrosórtts.a.Mm, - van Gr. eruthros, rood; sôros, 
hoop (je): met roode sporenhoopjes of sori. 

e r y t h r o s p é r m a , - zie erythrospermus. 
E r y t h r o s p é r m u m LMK, - van Gr. eruthros, rood; 

sperma, zaad: plant met roode zaden. 
erythrospérmws,a,ttm, - van Gr. eruthros, rood; 

sperma, zaad: roodzadig; met roode vruchten. 
e ry th ros tächya , - zie erythrostachfus. 

re ry th rós tachys , - van Gr. eruthros, rood; stächus, 
lerythrostächyws.a.wm, - aar: roodarig. 
e ry th ro s t émon , - van Gr. eruthros, rood; stêmôn, 

draad: met rooden meeldraad, met roode meel-
draden. 

erythrostictws.a.wm, — van Gr. eruthros, rood; stik-
tos, gestippeld: rood gestippeld. 

E r y t h r o s t i g m a HASSK., - van Gr. eruthros, rood; 
stigma, stip. - De bladeren zijn van onder rood ge
stippeld. 

erythrótrichws.a.ttm, - van Gr. eruthros, rood; thrix 
(trïchos), haar: roodharig. 

Ery throxylâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Erythróxylon geldt. 

Ery th róxy lon L., - van Gr. eruthros, rood; xülon, 
hout: boom met rood hout. De schors van E. areo-
lätum L. levert een roodbruine kleurstof. 

e ry thróxylon , - van Gr. eruthros, rood; xülon, hout: 
met rood hout. 

Escal lónia MUTIS, - in 1781 genoemd naar Escallon 
(? Escalona), een Spanjaard, die de eerstbekende 
soort van het gesl. in Columbia ontdekt had. 

Eschschól tz ia BERNH., - zie Eschscholzïa. 
Eschschólzia СНАМ., - genoemd naar J. Fr. Esch-

scholz (1793, Dorpat; 1831, Dorpat), die als arts 
deelnam aan de door Von Kotzebue geleide Russ. 
expedities (1815-18 en 1823-26) om de aarde en 
daarna hoogleeraar in de zoölogie werd te Dorpat. 
Aan den eersten tocht (op de Rurik) nam ook de 
auteur van het gesl.. Von Chamisso (zie Chamis-
só~a), deel. De plant werd op dien eersten tocht ge
vonden. 

Eschwei lé r ia ZIPP., - genoemd naar Fr. G. Esch-
weiler (1796, ?; 1834, Regensburg), medicus, do
cent in de nat. historie aan het koninklijk lyceum 
te Regensburg, lichenoloog, schrijver over lagere 
planten. 

eschweileriänu5,a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Fr. G. Eschweiler (zie Esch
weiléria) . 

esculénttt5,a,um, - van Lat. esca, spijs: eetbaar. 
Esenbéckia BL., - genoemd naar Th. Fr. L. Nees von 

Esenbeck (1787, Reichenberg, Ζ.Ο. van Darmstadt; 
1837, Hyères), hoogleeraar in de plantkunde te 
Bonn, schrijver van verscheidene bot. publicaties. 
- Aan hem en aan zijn broeder, Chr. G. Nees von 
Esenbeck (1776, Reichenberg; 1858, Breslau), hoog
leeraar in de plantkunde te Breslau, droeg Blume 
(zie Blumla), die met beiden bevriend was, de 
eerste aflevering zijner Enumeratïo Plantärum Ja-
vae (Opsomming der planten van Java) op. 

resétifer, esetifera, ese t i fe rum, - van Lat. e, ontk. 
lesetiferws.a.wm, - voorv.; setïfè~r{us), borstel-

dragend: geen borstels dragend, borstels dervend. 
rEsmeré lda RCHB.Î., - aan het Sp. ontleende vrou-
l e s m e r ä l d a , - wennaam (zie bv. Victor Hugo, 

Notre Dame de Paris), door H. G. Reichenbach 
(zie reichenbachianus) willekeurig aan een exotisch 
orchideeëngesl. geschonken. 

essequeboënsis,is,e, - afkomstig van de omgeving 
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der Essequébo (hoofdrivier van Br. Guiana) of daar 
het eerst gevonden. 

esserteauiânu5,a,um (Sorbus - Koehne), - genoemd 
naar Dr. Esserteau, bacterioloog, verbonden aan de 
Geneeskundige School te Chang-tu of Cheng-tu 
(China), die den vinder der plant, George Wilson 
(zie wilsöni), hulp verleende bij diens onderzoekin
gen. 

estipitâtws.a.wm, - van Lat. e, ontk. voorv. ; stipitä-
tus, gesteeld: ongesteeld. 

estipulatus,a,utn, - van Lat. e, ontk. voorv.; stipu-
lätus, van steunbladen voorzien: steunbladen der
vend. 

estriétus,a,utn, - van Lat. e, ontk. voorv.; striätus, 
gestreept: ongestreept. 

résula, - Middeleçuwsche plantennaam, welke wel 
lesu la , - wordt afgeleid van een Keltisch woord 

esu, scherp, en zou zinspelen op het scherpe melk
sap der plant. 

esuloides , - van esula of esüla, soortnaam eener Eu
phorbia; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op Euphorbia esula (esüla) L. gelijkend. 

e su r i ens , - van Lat. esurïre, hongerlijden: honger
lijdend, half verhongerd, zwak. 

E tâé r i a BL., - zie Hetaeria. 
Ethul ia L.f., - van Gr. aithôn, brandend, fonkelend. -

De naam zinspeelt op de purperroode bloemen der 
eerstbeschreven soort (E. conyzoïdes L.f.). 

etruscws,a,ttm, - van Lat. Etrurïa, landschap in 
Italië, tegenwoordig Toscane (o.a. de steden Pisa, 
Livorno, Florence en Siena bevattend) : Etrus-
kisch, Toscaansch. 

e t t ingshauséni i , - 2e nv. van Ettingshausenius, La-
tinizeering van Von Ettingshausen: van Von Et-
tingshausen, genoemd naar Von Ettingshausen. -
Gentiäna - F. v. M. is genoemd naar K. von Et
tingshausen (1826, Weenen; 1897, Graz), hooglee
raar eerst te Weenen, later te Graz, beroemd door 
zijn studiën over fossiele planten en over blad-
nervatuur. Ferdinand von Muller (zie ferdinandi 
muellêri) noemde de plant naar Von Ettingshau
sen, omdat deze kort te voren een fossiele plant 
naar hem genoemd had. 

Etubi la RAFiN., -letterverbinding zonder beteekenis. 
eu -)- soortnaam, - het Gr. voorv. eu, goed, echt, 

waar, wordt vaak aan een soortnaam gehecht om 
den als type eener soort beschouwden vorm aan-
teduiden (eu-begoniifolïus, eu-irregulâris, eu-
macrophyllus, eu-pubescens, eu-rhamnifolïus, eu-
vulgâris, d.i. de typische vorm der soorten begonii-
folïus, irregularis, macrophyllus, pubescens, rham-
nifolïus, vulgaris, enz.). 

euacànthus,a,um, - van Gr. eu, goed; akant ha, ste
kel, doorn: krachtig gestekeld of gedoomd, rijk ge-
stekeld of gedoomd. 

euànthus,a,um, - van Gr. eu, fraai; anthos, bloem: 
fraaibloemig. 

euéstrus,a,um, - van Gr. eu, goed, fraai; astron, ster: 
met goed ontwikkelde sterren (stervormig uitstaan
de organen, sterharen). 

eublépharws.a.ww, - van Gr. eu, goed; blephäris, 
wimper: met goed ontwikkelde wimpers. 

eubótryus,a,«m, - van Gr. eu, goed; botrus, (als 
bot. term) tros: met goed ontwikkelde bloem-
trossen. 

eubrâcteu5,a,wm, - van Gr. eu, goed; Lat. bractëa, 
schutblad: met goed ontwikkelde schutbladen. 

eucalyptifóliws,a,ttm, - van Eucalyptus, plantengesl. 
(Myrtacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Eucalyptus. 

euca lyp to ide s , -van Eucalyptus, plantengesl. (Myr

tacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Eucalyptus-achtig. 

Eucalyptus L'HÉR., - van Gr. eu, goed; kaluptos, be
dekt. De kroonbladen zijn vergroeid tot een kap
je, dat voor den bloei de geslachtsorganen bedekt 
en bij het ontluiken der bloem afvalt. 

eucànthus,a,wm (Griffithïa - Korth.), - van Gr. eu, 
goed; kanthos, oog: met fraaie oogen. De haam kan 
zinspelen op de vrij groote, helderwitte bloemen. -
Het is echter ook mogelijk, dat eucanthus hier een 
schrijf- of drukfout is voor euacanthus, krachtig 
gestekeld of gedoomd, rijk gestekeld of gedoomd, 
of voor euanthus, fraaibloemig. 

eucéphalus,α,um, - van Gr. eu, goed, fraai; kephalê, 
hoofd: met goed ontwikkelde of fraaie hoofdjes. 

euchaites.es, es, - van Gr. eu, goed; chatte, lang haar, 
manen: met vele lange haren bezet. 

E u c h a r i d i u m FISCH, et MEY., - van Gr. euchäris, 
bekoorlijk; gelatinizeerde Gr. verkleiningsuitgang 
idion: kleine, bekoorlijke (plant). 

Éucha r i s PLANCH., - (Gr.) bekoorlijk: de bekoorlijke 
(plant). 

Éuch i ton CASS., - van Gr. eu, goed; chiton, hemd. De 
bloemhoofd]es zijn opeengedrongen tot een klu
wen, dat omringd is door een krans van stengel
bladeren (het hemd). 

Euchlééna SCHRAD., - van Gr. eu, goed; chlaina, 
mantel. De aartjes zijn nagenoeg geheel weggedo
ken in holten der harde aarspilleden en blijven tot 
na de vruchtrijpheid binnen deze, als binnen een 
mantel, besloten. 

euchlórus,a,mn, - Lat. transcr. van Gr. euchlôros 
[van eu, goed; chlôros, (geel)groen], fraai 
groen (end). 

Euchrés t a BENN., - van Gr. euchrêstos, nuttig: nut
tige plant. - De zaden zijn bij de inlandsche bevol
king van Java een beroemd geneesmiddel( vooral 
tegen longkwalen) en zijn ook als aphrbdisiäcum 
in gebruik. 

éuchroa , — zie euehraus. 
euchrómws.a.wm, - van Gr. eu, goed, fraai; chroma, 

kleur: fraai gekleurd, opvallend gekleurd. 
éuchrous.a.um, - Lat. transcr. van Gr. euchröos (van 

eu, goed, fraai; chroa, kleur), fraai gekleurd. 
Euc l id ium R.BR., - van Gr. eu, goed; kleieïn, sluiten. 

-P lant met ook bij rijpheid gesloten blijvende 
hauwtjes. 

éucoma , — zie eucömus. 
Éucomis L'HÉR., - van Gr. eukömês (vai* eu, goed, 

fraai; kötnê, kuif), fraai gekuifd: fraai gekuifde 
plant. - De naam zinspeelt op de kuif Van schut
bladen aan den top der bloeiwijze. 

éucorriMs.a.wm, - Lat. transcr. van Gr. eukömos (van 
eu, goed, fraai; kömê, kuif), met een fraaie kuif (van 
haren, bladeren, bloemen), fraai gekuifd. 

Eucorymbia STAPF, - van Gr. eu, goed; korumbos, 
(als bot. term) tuil: plant, welker bloeftien veree-
nigd zijn tot goed ontwikkelde tuilen, 

Eucósia BL., - van Gr. eu, goed; kôs, vacht. De lip 
is van binnen langharig. 

Eucryph ia CAV., - van Gr. eu, goed; kruphios, ver
borgen, dat echter door den auteur van het gesl. 
Ca vanilles (zie Cavanillëa) vertaald wordt met tec-
tus, bedekt: de goed verborgene (bedekte). - De 
naam zinspeelt terzelfdertijd op het f£it, dat de 
ontluikende bloemkroon gedurende eenigen tijd be
dekt blijft door de 4 aan den top tot èen mutsje 
samenhangende kelkbladen en de zaden bedekt 
worden door den dikken vruchtwand. 

Eufrâgia GRISEB., - willekeurige wijziging van den 
naam Euphrasia, tot welk gesl. de door Grisebach 
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(zie grisebachiänus) Eufragïa genoemde planten 
oorspronkelijk werden gerekend. 

Eugeissona GRIFF., - van Gr. eu, goed; geisson, af
dak, luifel. De bladeren zijn een geschikt materiaal 
voor dakbedekking (atap). 

Eugenia L., - genoemd naar Eugenïus, prins van Sa
voie (Prinz Eugen, der edle Ritter; 1663, Parijs; 
1736, Weenen), beroemd veldheer in dienst van 
Oostenrijk, bekend uit de oorlogen tegen Frankrijk 
en tegen Turkije, schrander staatsman, beschermer 
der wetenschappen.. 

feugeniaefóli«s,a,«»i, - zie eugeniifolius. 
leugenifóliMs,a,«»i, -
eugeniifóÜMs,a,um, - van Eugenia, plantengesl. 

(Myrtacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Eugenïa. 

eugenioides , - van Eugenïa, plantengesl. (Myrta
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een Eugenïa gelijkend, Eugenïa-achtig. 

Éugone SAL., - van Gr. eu, goed; gönos, kroost: plant 
met fraaie zaden. 

rEulâ l i a ктн, - plant het eerst (in 1829) door 
lEulal ia TRIN., - Kunth (zie kunthiänus) ge

noemd naar mevr. Eulalie Delile, een begaafde 
plantenschilderes, die de fraaie afbeeldingen in 
Kunth's Révision des Graminées vervaardigde. 

éulobus.a.um, - van Gr. eu, goed; lobos, lob, hauw, 
peul: met goed ontwikkelde lobben, hauwen of 
peulen. 

Eulóphia R.BR., - v a n Gr. eu, goed; löphos, helmbos, 
kuif, kam. De lip draagt een goed ontwikkelden kam. 

eulophótMs.a.MW, — van Gr. eu, goed; lophötos (van 
löphos, helmbos, helmkuif, kam), gekuifd: een goed 
ontwikkelden helmbos (kuif, kam) of iets daarop 
gelijkend dragend. 

euinélinus,a,um, - van Gr. eu, goed; mêlïnos, kwee-
geel: duidelijk kweegeel. 

e u m ó r p h a , - zie eumorphus. 
eumorphos,os,on, - (Gr.) van eu, goed; morphê, 

vorm: welgevormd, welgemaakt, fraai. 
eumórphws,a,MW, - Lat. transcr. van Gr. eumorphos. 

(zie aldaar), welgemaakt, fraai. 
eunéura , — zie euneurus. 

(eunéuros.os.on, — van Gr. eu, goed; neuron, nerf: met 
\eunèurus,a,um, - goed ontwikkelde nerven, 

duidelijk generfd. 
E u n ó m i a A . P . D C , - (Gr.) (van e«, goed; notnos, wet), 

het bestaan en in acht nemen van goede wetten 
(, voor welke iedereen gelijk is). - De kelkbladen zijn 
onderling gelijk, evenzoo de kroonbladen; de bla
deren staan twee aan twee op dezelfde hoogte. 

Euódia FORST., - Lat. transcr. van Gr. euôdïa (van 
euôdês, welriekend, en dit weer van eu, goed, ozein, 
rieken), aangename geur. Geurige plant. 

euodiphyll»5,a,um, — van Gr. euôdês (van eu, goed; 
ozein, rieken), welriekend; phullon, blad: met wel
riekende bladeren. Soms treedt de geur pas bij 
droging op. 

éuodon, - van Gr. eu, goed; ödous (ödontos), tand: 
duidelijk getand. 

euonytnifôlius.a.um, - van Euonymus, plantengesl. 
(Celastracëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Euonymus. 

euonymoidee , — van Euonymus, plantengesl. (Ce
lastracëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Euonymus-achtig. 

E u o n y m u s L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam eu&numos (van eu, goed; опйта, 
naam) : plant, welke te goeder naam bekend staat 
- De naam is euphemistisch bedoeld, want reeds 
in de Oudheid kende men de giftige eigenschappen 

euphra t i cus 

der eu&numos en euonymus genoemde planten. De 
euonümos der Grieken was de oleander, een plant 
met giftige bladeren; de euonymus der Romeinen 
de tegenwoordig nog Euonymus genoemde plant, 
welker zaden giftig zijn; deze zaden werden vroe
ger op het platteland aangewend ter verdelging 
van hoofdluizen. 

eupa tó r i a , - van eupatorïon, oude, Gr. naam van het 
leverkruid (Agrimonïa eupatorïa L.), welke afge
leid zou zijn van dien van Mithridätes Eupätor 
(132—103 ν . Chr.), koning van Pontus, kenner van 
geneeskrachtige planten. Anderen zien, mogelijk 
met meer recht, in den naam een verbastering van 
den ouden, Gr. plantennaam hêpatorius [van hêpar 
(hêpatos), lever] ; de naam zou dan zinspelen op het 
gebruik, dat vroeger van de plant gemaakt werd 
tegen leverziekten. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e 
druk (1563), 53: ..Agrimonie ghesoden ende ghe-
„droncken opent ende suyvert alle verstoptheyt 
,,van der leueren, ende maeckt die leuer sterck, 
,,ende es seer sonderlinghe goet tegen die weeckich-
,,heyt van der selver." 

e u p a t o r i ó d e s , - v a n Eupatorïum, plantengesl. (Com-
posïtae); odes (Gr. ódês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Eupatorïum-achtig. 

eupator io ides , - van Eupatorïum, plantengesl. 
(Composïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Eupatorïum-achtig. 

E u p a t ó r i u m L., - Latinizeering van den ouden, Gr. 
plantennaam eupatorïon, waarvoor men zie onder 
eupatória. De naam Eupatorïum werd in de Oud
heid, behalve aan het leverkruid (Agrimonïa eupa
torïa L.), ook geschonken aan de thans Eupato
rïum cannabïnum L. genoemde plant, het Boel-
kenskruid [ = hoerenkruid, waarschijnlijk zoo ge
noemd, omdat de plant als geneesmiddel gold tegen 
(? syphilitische) zweren], dat eveneens tegen 
leveraandoeningen werd aangewend. 

euphlébiws,a,Mm, - van Gr. eu, goed, fraai; phleps 
(phlèbos), ader: fraai geaderd, duidelijk· geaderd. 

Euphóébe BL., - van Gr. eu, goed, echt; Phoebe, 
plantengesl. (Lauracëae) : de echte Phoebe, de ware 
Phoebe. Vgl. Nothaphoebe. 

Euphorb ia L., - oude, Lat. plantennaam, welke zou 
zijn afgeleid van Euphorbos, naam van een lijfarts 
van koning Juba II (f 24 v. Chr.) van Numidië. 
Euphorbos zou de geneeskrachtige werking van 
het melksap eener in Numidië groeiende soort (Eu. 
resinifëra Berg.) ontdekt hebben. 

Euphorb iâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Euphorbia geldt. 

Euphor ia сомм., - van Gr. eu, goed; pherein, dra
gen: smakelijke vruchten dragende boom. 

E u p h o r i ä n t h u s RADLK., - van Euphoria, planten
gesl. (Sapindacëae); Gr. anthos, bloem: plant met 
bloemen als die eener Euphoria. 

Euphra s i a L., - (Gr.) vreugde. De naam zinspeelt 
op de veronderstelde, heilzame werking der vroeger 
Eu. officinalis L. genoemde (tegenwoordig in ver
scheidene soorten opgebroken) plant bij oogziek
ten. Vgl. den Ned. naam oogentroost en Dodoens, 
Cruydeboeck, 2e druk (1563), 37: „Ooghentroost 
, .ghestooten en op die ooghen gheleyt, oft sap daer 
,,af met wijn wtgeperst in die ooghen ghedruypt, 
„neempt wech ende gheneest die donckerheyt van 
,,den ooghen ende maeckt claer ghesichte." 

euphras io ides , - van Euphrasia, plantengesl. (Scro-
phulariacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Euphrasïa-achtig. 

euphrâtictw,a,wm, - van Gr. Eupratês, de Euphraat, 
de in de Perzische Golf uitmondende, grootste ri-
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vier van Voor-Azië: aan den Euphraat groeiend of 
daar het eerst gevonden. 

éüphues.es.es, - Lat. transcr. van Gr. euphüês (van 
eu, goed; phüé, gedaante), fraai. 

éupodus.a.um, - van Gr. eu, goed; pous (pödos), voet, 
steel: met goed ontwikkelden voet of steel; lang 
gesteeld. 

E u p o m â t i a R.BR., - van Gr. eu, goed; pâma (potnä-
tos), deksel. Kelk- en kroonbladen zijn onderling 
vergroeid tot een kegelvormig geheel, dat als een 
deksel afvalt. 

eupristus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. eupristos 
(van eu, goed; pristos, gezaagd), duidelijk ge
zaagd. 

Eupr i t châ rd ia O.K., - v a n Gr. eu, goed, echt; Prit-
chardïa, plantengesl. (Palmae): de ware Pritchar-
dïa (van Seemann en H. Wendland). 

Euptélea SIEB, et z u c c , - van Gr. eu, goed, echt; 
ptelëa, olm, iep. - De naam zinspeelt op de gelijke
nis der vruchten met die van den iep. 

Éupte r i s NEWM., - van Gr. eu, goed, echt; Ptëris, 
plantengesl. (Polypodiacëae) : de echte Pteris, de 
ware Pteris. 

rÉupteron MiQ., - van Gr. eu, goed; ptêron, veer. 
i éup t e ron , - Plant met groote veeren, dwz. 

met groote, geveerde of gevinde bladeren. 
éupteron, - zie euptëros. 
eupteronoides , - van Euptëron, plantengesl. (Ara-

liacëae) of van een der soortnamen euptëron of 
euptëros (zie aldaar): 
1. Euptëron-achtig. 
2. op de soort euptëron of euptëros gelijkend. 

éupteros,os,on, - van Gr. eu, goed; ptëron, vleugel, 
veer: 
1. met duidelijke vleugels of opstaande randen 
(aan de algemeene bladspil bv.). 
2. met groote veeren, dwz. geveerde of gevinde 
bladeren. 

Eupyréna w. et Α., - van Gr. eu, goed; puren (purê-
nos), steenkern: plant, welker vrucht goed van 
steenkernen voorzien is, verscheidene (6 of meer) 
steenkernen bevat. 

eurhynchus,a,um, - van Gr. eu, goed; rhunchos, 
snavel: duidelijk gesnaveld, lang gesnaveld. 

européens,a,um, - Lat. transcr. van Gr. europaios 
(van Europe, Europa), Europeesch. Volgens de sage 
is het werelddeel genoemd naar Europe, de schoone 
dochter van den Phoenicischen koning Agênôr 
(Agënor), geschaakt door Zeus, die daartoe de ge
daante aannam van een fraaien, witten stier, wel
ke haar verlokte op zijn rug plaats te nemen en met 
haar naar Krêtê (Creta) zwom, waar hij, na zich 
in een schoonen jongeling veranderd te hebben, het 
loon zijner moeite ontving. 

Éurya THUNB., - van Gr. eurus, breed. De naam zin
speelt op de breede kelk- en kroonbladen. 

Eur^a le SAL., - Lat. transcr. van Gr. Eurualê, een 
der drie Gorgones (Gorgonen), monsterachtige, 
schrikaanjagende maagden (vgl. Medusa). De 
naam zinspeelt op de vele stekels, welke de plant 
tot een verschrikkelijk gewas maken. 

E u r y â n d r a FORST., - van Gr. eurus, breed; anêr (an
dres), man. De helmdraden (mann, organen) zijn 
aan den top sterk verbreed. 

euryéndrus,a,um, - van Gr. eurus, breed; anêr (an
dres), man: met breede of althans aan den top ver-
breede helmdraden (mann, organen). 

euryanthus.a.tmt, - van Gr. eurus, breed; anthos, 
bloem: met breede bloemen of bloei wij zen. 

eu rybas i s , - van Gr. eurus, breed; basis, voet (fig·): 
breedvoerig . 

E u r y c é n t r u m SCHLTR, - van Gr. eurus, breed, wijd; 
kentron, spoor: orchidee met wijde spoor. 

eurycèphalus,a,um, - van Gr. eurus, breed; kephalê, 
hoofd: met breede hoofdjes. 

Éurycles SAL., - van Gr. eurus, breed; klëos, roem: 
wijdberoemde plant. 

Eu rycoma JACK, - van Gr. eurus, breed; käme, kuif 
(van haren, bladeren, bloemen, enz.): boom met 
aan de twijgtoppen opeengedrongen, gitoote, als 
het ware*, een breede kuif vormende bladeren. 

ewry dactylus,a,um, - van Gr. eurus, breed; daktülos, 
vinger: met breede, als de vingers eener hand 
gerangschikte organen. 

euryglósstts,a,um, — van Gr. eurus, breed; glôssa, 
tong: met breede tong of daarbij vergelijkbare or
ganen, breede dekvliesjes, bv. 

eury!obus,a,wm, - van Gr. eurus, breed; lobos, lob: 
met breede lobben. 

eu ry loma, - van Gr. eurus, breed; lôma, zoom: met 
breeden zoom. 

euryiichus,a,M»n, - zie eurhynchus. 
euryólepis , - van Gr. eurus, breed; lëpis, schub: 

met breede schubben. 
euryphyllMs.a.um, - van Gr. eurus, breed; phullon, 

blad: breedbladig. 
Eurys ty lus BOUCHÉ, - van Gr. eurus, breed; stülos, 

stijl. Plant met breeden stijl. 
rEusideróxylon т. et в., - van Gr. eu, goed, echt; 
leus ideróxylon, - sidêros, ijzer; xütpn, hout: 

boom met echt ijzerhout, met zeer hard hout. 
eusörus.a.um, - van Gr. eu, fraai, goed; sôfos, hoop

je: met goed ontwikkelde sporenhoopjös of sori. 
euspicâtus,a,wn, - van Gr. eu, goed; Lat. spica, aar: 

met goed ontwikkelde aren. 
eu8tichyus,a,um, - van Gr. eu, goed; st&chus, aar: 

met goed ontwikkelde aren, met lange aren (of 
trossen). 

éûstales,es,es, - Lat. transcr. van Gr. eustalês (van 
eu, goed; stellein, toerusten), goed toegerust (met 
groote schutbladen, bv.). 

É u s t r e p h u s R.BR., - van Gr. eu, goed; strëphein, 
winden: duidelijk windende plant. 

Eu té rpe MART., - Lat. transcr. van Gr. Euterpê, 
muze der toonkunst. De naam zinspefelt op de 
schoonheid van den palm. Euterpê is afgeleid van 
eu, goed; terpein, verheugen en beteekent: de veel 
genoegen schenkende. De Oude Grieken kenden 
blijkbaar geen jazz-bands. 

E u t h a m n u e SCHLTR, - van Gr. eu, goed, friaai; tham-
nos, heester, struik, fraaie heester. 

Éu themie JACK, - van Gr. eu, goed; thëmis, wet: 
plant, welke goed aan de wet gehoorzaamt. De 
naam schijnt te zinspelen op de dicht evenwijdig 
generfde bladeren (wet der regelmaat). 

Éuthodon GRIFF., - van Gr. eu, goed; hpdos, weg. 
De keel der bloemkroon is niet door schubben af
gesloten, de weg naar binnen ligt open. L>e t schijnt 
welluidendheidshalve (of bij vergissing, onder 
den invloed van het woord method?) te zijn in
gevoegd. 

Êuxolus RAFIN., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk, als vele der door Rafinesque gevormde 
namen, een letterverbinding zonder beteekenis. 
Vgl. Etubila. 

evanéscene, - van Lat. evanescëre, verdwijnen, ver-
- gaan: verdwijnend, vergaand. 

evansiânws,α,um (Begonïa - Andr.), - genoemd naar 
Thomas Evans (?, ?; tusschen 1810 efl 1815, ?), 
te Stepney (thans een achterbuurt in het O. van 
Londen), vermogend plantenliefhebber, die bijna 
zijn geheele inkomen besteedde aan het verwerven 



evansi i 2 

van nieuwe en zeldzame planten voor zijn tuin. 
Hij zond een inzamelaar naar het eiland Penang, 
die daar in 1808 o.a. de naar hem genoemde Bego-
nïa verzamelde en voerde ook planten in uit China 
en W.-Indië. 

evansi i , - 2e nv. van Evansïus, Latinizeering van 
Evans: van Evans, genoemd naar Evans. - Casta-
nopsis - Elm. is in 1913 genoemd naar J. H. Evans, 
gouverneur van Puerta Princesa op het eiland 
Sibuyan (O. van Mindoro). 

evéctMs.a.Mw, — van Lat. evehëre (van e, voorv., dat 
een opwaartsche richting uitdrukt; vehëre, voeren), 
opvoeren, verheffen: verheven, hoog. 

evéna, — zie evênus. 
e\énius,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; vena, ader: 

ongeaderd. 
e\enösus,a,utn, — van Lat. e, ontk. voorv.; venösus, 

geaderd: ongeaderd. 
evenulóstts,a,M»i, - van Lat. e, ontk. voorv.; venu-

lósus, fijn geaderd: zonder fijne aderen. 
e\énus,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; véna, ader: 

ongeaderd. 
everét t i i , - 2e nv. van Everettïus, Latinizeering van 

Everett: van Everett, gevonden door Everett, ge
noemd naar Everett: 
1. (Clematis - Hemsl.; - Lycopodïum - Hert.; -
Nephrodïum - Baker; - Senecïo - Hemsl.; - Stro-
bilanthes - Rolfe), - genoemd naar A. H. Everett, 
Eng. verzamelaar van naturaliën, die o.a. Natoena 
en Z.-Celebes bereisde. 
2. (Ficus - Elm.; - Lasianthus - Merr.), - genoemd 
naar Harry Day Everett (1880, Malone, New York, 
U.S.A.; 1908, eiland Negros, Philippijnen), sinds 
1905 als houtvester verbonden aan het Bureau of 
Forestry te Manila. Hij verzamelde vele planten 
op Negros en werd op dit eiland door inboorlingen 
vermoord. 

Évia coMM., - Latinizeering van evi of hevi, Polyne-
sische volksnaam van Spondïas dulcis Forst. 

evitàtus,a,um, — van Lat. evitäre, vermijden, uit den 
weg gaan voor: vermeden (wordend), waarvoor 
men uit den weg gaat. 

evittât«s,a,wwî, - van Lat. e, ontk. voorv.; vittätus, 
van banden voorzien, gestreept: zonder banden, 
ongestreept. 

Evódia FORST., - zie Euodïa. 
evoluta, — zie evolütus. 
e\olutior,or,us, - vergr. trap van Lat. evolütus, ont

wikkeld: sterker ontwikkeld dan gewoonlijk. 
evolütus,a,um, - van Lat. evolvëre, ontwikkelen: ont

wikkeld. 
evolvulâcews.a.ww, - van Evolvulus, niet-windend 

plantengesl. uit de fam. der Winde-achtigen (Con-
volvulacëae) : met een Evolvulus overeenkomend, 
dwz. tot de Convolvulacëae behoorend, doch niet 
windend. 

Evolvulus L., - van Lat. e, ontk. voorv.; volvêre, 
winden: niet-windende (, hoewel tot de Winde-ach
tigen of Convolvulacëae behoorende.) plant. 

rEvon . . ., — zie Euon . . , euon . . . 
l evon . . . , -

ewérs i i , - 2e nv. van Ewersius, Latinizeering van 
Ewers: van Ewers, genoemd naar Ewers. - Sedum 
- Ledeb. werd in 1829 door Ledebour (zie Lede-
bouria) genoemd naar / . Ph. G. Ewers, Russ. 
staatsraad, door wiens bemoeienissen hij in staat 
was gesteld in 1827 het Altai-g^bergte te bereizen 
en een plaatwerk over de flora van dat gebergte 
uittegeven. 

Ew^ckia BL., - genoemd naar D. J. van Ewijck van 
Oostbroek en De Bill (1786, Utrecht; 1858, Utrecht), 

> e x a r a t u s 

in 1817 benoemd tot secretaris-generaal van het 
Dep. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
te 's Gravenhage. Van 1818-24 was hij eerste amb
tenaar bij het Ministerie van Publiek Onderwijs, 
Nationale Nijverheid en Koloniën, daarna tot 1832 
administrateur van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen. Hij bevorderde in die ambten het na
tuurhistorisch onderzoek van Ned. Indië, o.a. door 
het steunen der Natuurkundige Commissie van 
Ned. Indië. Van 1832-39 was hij gouverneur van 
Drente, van 1839-55 gouverneur van N.-Holland 
en staatsraad in buitengewonen dienst. Aan hem 
droeg Blume (zie Blumëa) het eerste deel van zijn 
Museum Botanïcum Lugdüno-batavörum (1849-
52) op; Ewyckïa is het eerste daarin beschreven 
gesl. - Zie voorts ewyckïi. 

ew^ckii , - 2e nv. van Ewyckïus, Latinizeering van 
Ewijck: van Ewijck, genoemd naar Ewijck. Quer-
cus — Korth. is genoemd naar D. J. van Ewijck van 
Oostbroek en De Bilt (zie Ewyckïa). - Bij de be
schrijving dezer soort voegde Korthals (zie Kort-
halsella) (1839-42) de volgende wijdluftige toelich
ting: ,,De eik was in vroegere tijden voor de volken 
„van het noordelijk, het midden- en het zuidelijk 
„Europa een hoogst vereerd voorwerp in het plan-
„tenrijk. Onder zijne schaduw kwamen Hellenen, 
„Batavieren en Celten raad vragen, ontvingen zij 
„tijdelijke hulp en ondersteuning en ontvlamde bij 
„hen nieuwe geestdrift voor hunne ondernemingen. 
„Doch ook bragten zij onder deze boomen hunne 
„bewijzen van dankbaarheid. Vruchten en wape-
„nen werden daar nedergelegd, geloften voor hun 
„volgend leven onder dezelve uitgesproken. Door 
„eene naamgeving volg ik hun voorbeeld. Dit zij 
„den edelen bevorderaar van kunsten en weten
schappen , haren, in zijn vroegere betrekking, zoo 
„werkdadigen beschermer, die in haar de waar-
„borgen en steun van Neêrlandsch welvaart 2ag, 
„tot bewijs, dat ik, die ook in hem een welwillen-
„den beschermer mögt vinden, na het verloop 
„eener reeks van jaren, mij deze goedheid dank-
„baar herinner." 

exacoides , - van Exäcum, plantengesl. (Gentiana-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Exäcum-achtig. 

É x a c u m L., - Lat..transcr. van den ouden Gall, plan
tennaam exäcon, welk woord door Plinïus (zie Pli-
nïa) (Hist. Nat. XXV, 31) in verband wordt ge
bracht met Lat. exigëre (van ex, uit; âgëre, drij
ven), uitdrijven, en waarmede een plant, mogelijk 
een Gentianacëa, werd bedoeld, waarvan een af
treksel, inwendig gebruikt, alle ingenomen ver
giften met de ontlasting naar buiten dreef. Het 
tegenwoordig Exäcum genoemde gesl. kan daar
mede echter niet bedoeld zijn; het was den Ouden 
onbekend. 

exalâtu5,a,ttm, - van Lat. ex, ontk. voorv.; alätus, 
gevleugeld : ongevleugeld. 

exâlbidu5,a,um, - (Lat.) witachtig. 
exaltaties,а,мж, - van Lat. exaltäre [van ex, hier ver

sterkend voorv.; altare (van altus, hoog), verhoo-
gen], sterk verhoogen: zeer hoog. 

exànthus,a,wm (Driessenïa - Korth.), - foutief voor 
axanthus, door Korthals (zie Korthalsella), den 
auteur, zelven verbeterd. 

exappendiculâtws.a.wm, - van Lat. ex, ontk. voorv.; 
appendiculâtus, van een aanhangsel voorzien : zon
der aanhangsel. 

exarätws,a,wm, - van Lat. exaräre (van ex, uit; aräre, 
ploegen), uitploegen, door ploegen naar boven 
brengen: uitgeploegd, bv. met uitspringende (als 
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het ware naar boven gebrachte) nerven. Ook wel 
gebezigd in de beteekenis van gevoord. 

exaristâtt«,a,tt»i, - van Lat. ex, ontk. voorv.; aris-
tâtus, genaaid: ongenaaid, 

exasperâtws.a.ttm, - van Lat. exasperate [van ex, 
hier versterkend voorv.; asperate (van asper, ruw), 
ruw maken], zeer ruw maken: zeer ruw gemaakt, 
zeer ruw. 

exauriculâtMs,a,u»n, - van Lat. ex, ontk. voorv.; 
auriculätus, van oortjes voorzien: geen oortjes dra
gend, zonder oortjes, ongeoord. 

Excaecär ia L., - van Lat. excaecäre (van caecus of 
coecus, blind), blind maken. Zie voorts Excoecarïa. 

excavâta , — zie excavätus. 
Excavât ia MARKGR., - van Lat. excaväre [van ex, uit; 

caväre (van cavus, hol), hol maken], uithollen. De 
middenvruchtwand bevat twee met vruchtvleesch 
opgevulde holten. 

excavàtus,a,wm, — van Lat. excaväre [van ex, uit; 
caväre (van cavus, hol), hol maken], uithollen: uit
gehold. 

excédens, - van Lat. excêdëre (van ex, uit, naar bui
ten; cêdëre, gaan), overschrijden, overtreffen: over
schrijdend, overtreffend, te boven gaand. 

excéllens, - van Lat. excellëre, uitsteken, zich ver
heffen: uitstekend, uitstekend. 

excélsa, - zie excelsus. 
excelsior,or,us, — vergr. trap van Lat. excelsus, hoog: 

hooger dan gewoonlijk, tamelijk hoog. 
excélstfs,a,um, — van Lat. excellëre, uitsteken, zich 

verheffen: hoog. 
excisws,a,um, - v a n L a t . excïdëre (vanex, uit; caedëre, 

houwen), uithouwen, uitsnijden: (als het ware) uit
gesneden. 

Excoecâr ia L., — van Lat. excoecäre (van coecus of 
caecus, blind), blind maken. Boom, welks melksap 
geacht werd blindheid te veroorzaken, als het in 
de oogen kwam. Het melksap veroorzaakt wel veel 
pijn en soms een heftige oogontsteking, doch, bij 
tijdig uitwasschen, geen blindheid. 

excorticâtws,a,t«m, - van Lat. excorticäre [van ex, 
voorv., dat berooving of verwijdering uitdrukt; 
cortex (cortïcis), schors, schil], ontschorsen, schil
len: ontschorst, geschild. 

excu r r ens , - van Lat. excurrëre (van ex, uit; cur-
rëre, loopen), uitloopen, uitgaan, eindigen: uitloo
pend, eindigend, naar buiten stekend. 

exigua, - zie exiguus. 
exiguiflórMs.a.Mm, - van Lat. exiguus, zeer klein; 

f los (flöris), bloem: met zeer kleine bloemen of 
bloeiwijzen. 

exiguus,α,mn, - (Lat.) zeer klein, onbeduidend. 
exile, - zie exllis. 
es.ilicéulis,is,e, - van Lat. extlis, dun, krachteloos; 

caulis, stengel, steel: met dunnen of slappen sten
gel of steel. 

exilifóli«s,a,ttw,-vanLat. extlis, dun, mager, krach
teloos; folium, blad: met dunne (dwz. smalle) bla
deren, smalbladig. 

exflipee, — van Lat. extlis, dun, krachteloos; pes, voet, 
steel: met dunnen of slappen voet of steel. 

exilts.ts.e, - (Lat.) dun, krachteloos. 
exiliscapus,a,um, - van Lat. extlis, dun, krachteloos; 

scäpus, steel eener bloeiwijze : met door een dunnen, 
slappen steel gedragen bloeiwijze. 

ex imia , - zie eximius. 
eximiiflóru5,a,um, - van Lat. eximius, uitnemend, 

uitstekend; f los (flöris), bloem: met uitnemende, 
dwz. groote of zeer fraaie bloemen. 

eximi«s,a,Mm, - van Lat. eximëre (van ex, uit; emëre, 
nemen, koopen), uitnemen: uitnemend, uitstekend. 

exinflâtMs.a.um, - van Lat. ex, ontk. voorv.; infla
tes, opgeblazen: onopgeblazen. 

Exitél ia BL., - van Gr. exitêlos, verdwenen. De naam 
zinspeelt op het feit, dat de meeldraden aan één 
zijde der bloem ontbreken, als het ware verdwenen 
zijn. 

exlineolât«s,a,um, - van Lat. ex, ontk. voorv. ; lineo-
lätus, van lijntjes voorzien: zonder lijntjes. 

Exoca rpus LABILL., - van Gr. exô, buiten; harpos, 
vrucht. De vrucht is geplaatst op een sterk ge
zwollen steel, welke zelf op een vrucht gelijkt; de 
ware vrucht is buiten de schijnvrucht geplaatst. 

Exochórda LINDL., - van Gr. exô, buiten; chordê, 
darm, snaar. - Lindley (zie lindleyänus) meende 
verkeerdelijk, dat de door hem bij een darnii of snaar 
vergeleken navelstreng der zaden buiten hét vrucht
blad bevestigd was. 

Exogón ium CHOISY, - van Gr. exô, buitefl; gonios, 
tot voortplanting geschikt. De geslachtsorganen 
steken buiten de kroonbuis. 

exolétu5,a,um, - van Lat. exolescërc, verouderen, in 
vergetelheid geraken: in vergetelheid geraakt, ver
geten, nog geen naam ontvangen hebband. 

exoniénszs.is.e.-vanNieuwlat. Exonia, Ëxteter, stad 
aan de rivier Exe (van Keltisch uisge, water), welke 
bij Exmouth (bijna 3y2° W.L.) in het Kanaal uit
mondt: afkomstig van Exeter of daar het eerst 
gevonden, Exonisch. 

Exorh iza BECC, - van Gr. exô, buiten; rhina, wortel. 
Palm met buiten den grond stekende wortels. 

exorbizus,a,um, - van Gr. exô, buiten; rhiza, wortel: 
met buiten den grond stekende wortels. 

Exorhópa la v. ST., - van Gr. exô, buiten; rhopälon, 
knots. - De knotsvormige bloeiwijze neemt haar 
oorsprong uit de buitenste lagen van den wortel
stok, in tegenstelling tot die van het verwante gesl. 
Rhopalocnëmis Jungh. 

Exor rh iza , - foutief voor Exorhiza. 
Exos t éma PERS., - van Gr. exô, (naar) buiten; stêma, 

geërigeerde penis, of stêmôn, draad. - In beide ge
vallen zinspeelt de naam op de buiten de kroonbuis 
stekende meeldraden. 

E x o s t é m m a лист., - foutief voor Exostéma. 
exosryb's.is.e, - van Gr. exô, buiten; stülis (ver-

kleinw. van stülos, zuil), stijl: met buiten de bloem 
of buiten den helmknop stekenden stijl, met uit
stekenden stijl. 

exóticws,a.um, - Lat. transcr. van Gr. exôtïkos (van 
exô, buiten), buitenlandsch, vreemd, uitheemsch, 
exotisch. 

exot râchys , - van Gr. exô, van buiten; trächus, ruw: 
van buiten ruw. 

expansws,a,«m, - van Lat. expandëre (van ex, uit; 
pandëre, uitspannen, uitspreiden), uitspannen, uit
spreiden: uitgespreid. 

explanâtMs,а,мж, - van Lat. explanäre (van ex, uit; 
planus, vlak), vlak uitspreiden: vlak uitgespreid. 

explódens , - van Lat. exploderen van ex, uit; plödëre, 
slaan), wegslaan, ontploffen: ontploffend, met een 
plof openspringend. 

exquisitus,a,um, - van Lat. exquirëre (van ex, uit; 
quaerëre, zoeken), uitzoeken: uitgezocht. 

exscâpus,a,um, - van Lat. ex, ontk. voorv. ; scäpus, 
steel eener bloeiwijze: met ongesteelde bloeiwijzen 
of bloemen, met zittende bloemen. 

ex8CulptMs,a,um, - van Lat. exsculpëre (van ex, uit; 
sculpëre, beitelen, snijden), uitbeitelen, uitsnijden: 
als het ware uitgesneden. 

exsértws,a,um, — van Lat. exserère (van ex, uit; serêre, 
voegen), naar buiten steken, uitsteken: naar bui
ten stekend, uitstekend. 
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exsetâtus,a,um, — van Lat. ex, ontk. voorv.; sëta, 
borstel: borstelloos. 

exsolétus,a,um, - zie exolëtus. 
exstipulétws,a,um, — van Lat. ex, ontk. voorv.; sti

pulates, steunbladen dragend: steunbladloos. 
exsuca, - zie exsücus. 
exsuccus,a,um, - zie exsücus. 
ex.8Ucus,a,um, — van Lat. ex, ontk. voorv.; sücus, 

sap: saploos, droog. 
exsudans , - van Lat. exsüdäre (van ex, uit; südäre, 

zweeten), uitzweeten: (als het ware) uitzwee
tend. 

exsul , - van Lat. ex, uit; sölum, grond: van den (va-
derlandschen) grond verdreven, in een vreemd land 
verblijf houdend, banneling, balling, bij uitbrei
ding: uit een ander land ingevoerd. 

éxsu lans , - van Lat. exsüläre (van exsul, balling), als 
balling leven: als balling levend, in ballingschap 
levend, in een vreemd land levend, ingevoerd, niet 
inheemsch. 

exténsa , - zie extensus. 
extensiflórws,a,wm, - van Lat. extensus, uitgebreid, 

wijd vertakt; flos (flöris), bloem: met groote bloei-
wijzen, met wijd vertakte bloeiwijzen. 

extensus,a,urn, — van Lat. extendêre (van ex, uit; 
tender e, uitbreiden, uitspreiden), uitbreiden, uit
spreiden: uitgespreid, uitgebreid, wijd vertakt. 

extenuâtMs.a.wwi, - van Lat. extenuäre [van ex, ver
sterkend voorv.; tenuäre (van tenuis, dun), dun 

{F a b a L., — oude Lat. plantennaam, (tuin)boon. 
faba, -
fatoàceus,a,um, - van Lat. faba, boon: boonachtig. 
fabaefórrms,ts,e, - zie fabiformis. 

/ F a b â g o ADANS., - van Lat. faba, boon. - De cylin-
Ifabago, - drische doosvrucht doet aan de 

vrucht van boonen denken. - Als soortnaam gebe
zigd voor een Zygophyllurn-soort, welke vroeger 
tot het gesl. Fabägo gerekend werd. 

fabéria , - van Lat. fabarïus (van faba, boon), bij 
boonen behoorend : als toekruid bij boonen gegeten 
wordende plant. 

fabér i , - 2e nv. van Fabêrus, Latinizeering van Fa
ber: van Faber, gevonden door Faber, genoemd 
naar Faber. - Abïes - Craib is genoemd naar Ernst 
Faber (1839, Coburg; 1899, Shanghai), zendeling, 
die van 1865 tot aan zijn dood in China werkzaam 
was, uitnemend sinoloog, goed florist, eerst te Fu-
Men (Z.O. van Kanton), sedert 1886 te Shanghai 
gevestigd, vanwaaruit hij in 1887 den O-mei (zie 
omeiensis) bezocht. Hij bracht een herbarium van 
3000 à 4000 soorten bijeen, dat grootendeels door 
brand verloren ging en schreef een aantal werken 
over China. 

Fab iâna RUIZ et PAV., - genoemd naar Francisco 
Fabian y Fuero (1719, Terzaga bij Guadalajara, 
N.O. van Madrid; 1801, Terzaga), sedert 1772 
aartsbisschop van Valencia (Spanje), beschermer 
der wetenschappen. 

fabiànus.a.um (Рорруа - К. Koch), - in 1856 ge
noemd naar den luitenant-kolonel in het D. leger 
Von Fabian te Breslau, die zich verdienstelijk had 
gemaakt voor de verbreiding van dit en vele andere 
als groente gekweekte gewassen. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

fabifórnm.ïs.e, - van Lat. faba, boon; forma, vorm: 
boonvormig. 

maken, verzwakken], dun maken, verzwakken: 
dun, fijn, zwak. 

ex te rna , — zie externus. 
externâtus,a,Mm, — van Lat. externäre (van externus, 

uitwendig, zich buiten bevindend), naar buiten 
drijven, doen uitspringen: zich buiten bevindend, 
uitspringend. 

externus,a,urn, - (Lat.) uitwendig, aan de buiten
zijde geplaatst. 

extinctórius.a.ttm, - van Lat. extinctor (van extin-
guëre, blusschen),domper, d.i. kegelvormig, metalen 
hoedje, hetwelk op een brandende kaars gezet werd 
om die te dooven : dompervormig (het mentum bv. ). 

extra-axillâris,ts,e, — van Lat. extra, buiten; axilla, 
oksel: buiten de oksels geplaatst, buitenokselstan-
dig. 

extrórsws,a,um, - samengetrokken uit Lat. extra, 
naar buiten; vorsus (van vortëre, wenden, keeren), 
gewend, gekeerd: naar buiten gekeerd, naar buiten 
openspringend. 

exudans , - zie exsudans. 
exul , — van Lat. ex, uit; sölum, grond: van den (va-

derlandschen) grond verdreven, in een vreemd land 
verblijf houdend, banneling, balling, bij uitbrei
ding: uit een ander land ingevoerd. 

éxulans , - van Lat. exülare (van exul, balling), als 
balling leven: als balling levend, in ballingschap 
levend, in een vreemd land levend, ingevoerd, niet 
inheemsch. 

f a b r i , - 2e nv. van Fabrus, Latinizeering van Fahre: 
van Fabre, gevonden door Fabre, genoemd naar 
Fabre. - Carex - Hance werd in 1871 genoemd naar 
haar ontdekker C. Fabre-Tonnerre, van wien mij 
overigens niets bekend is. 

rFabr lc ia GAERTN., -genoemd naar / . Chr. Fabricïus 
\ F a b r i c i a SCOP., - (1745, Tondern in Sleeswijk; 

1808, Kiel), van 1762-64 leerling van Linnaeus (zie 
Linnaea), later hoogleeraar te Kiel, schrijver van 
entomol. publicaties. 

fabrilts,is,<5, - van Lat. faber (fabri), handwerksman: 
' voor den handwerksman geschikt, b.v goed tim

merhout leverend. 
facétus,a,um, - (Lat.) sierlijk. 

rfâcifer, facifera, faciferum, - van Lat. fax (facis), 
Xfaciferus.a.um, — fakkel; ferre, dragen: fak-

keldragend, vlammend roode of oranjeroode bloe
men dragend. 

Fagaceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Fagus geldt. 

F a g a r a L., - oude, mogelijk aan het Arab, ontleende 
naam eener aromatische plant. 

fagifóliMs,a,«m, - v a n Lat. fagus, beuk; folium, blad: 
met bladeren of blaadjes als de bladeren van een 
beuk. 

fagifórmts,i's,e, - van Lat. fagus, beuk; forma, vorm, 
gedaante: van de gedaante van een beuk, beuk-
achtig. 

faginews,a,um, - van Lat. fagus, beuk: op een beuk 
gelijkend, beukachtig. 

Fagónia L., - genoemd naar G. Cr. Fagon (1638, Pa
rijs; 1718, Parijs), medicus-plantkundige, hooglee
raar en hoofdintendant van den Jardin des Plantes 
te Parijs, dien hij zeer verrijkte met door hemzelven 
verzamelde planten, lijfarts van Lodewijk XIV. 
Mede op zijn voorstel (vgl. Begonia) werden aan 
Plumier (zie Plumeria) en Tournefort (zie Tourne-

F. 
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fortïa) door Lodewijk XIV bot. reizen opgedragen. 
- In zijn dissertatie had hij het gewaagd blijk te 
geven, dat hij geloofde aan het bestaan van den 
(door Harvey reeds in 1628 beschreven) bloedsom
loop, een verfoeielijke nieuwigheid [zie bv. Molière, 
Le Malade Imaginaire (1673), Acte I I , Scène VI], 
welke de heftige verontwaardiging der medische 
bonzen van dien tijd opwekte; het kostte hem heel 
wat moeite zich die zonde te doen vergeven. In 
medische 'aangelegenheden was hij het orakel van 
geheel Europa; hij werd o.a. schriftelijk geraad
pleegd door onzen stadhouder Willem II I , koning 
van Engeland, die zich in zijn brief voor een dorps
predikant had uitgegeven, enwien hij openhartiglijk 
antwoordde, dat de eenige raad, dien hij een zieke 
met die symptomen geven kon, was zich op den 
dood voortebereiden. Aldra bleek, dat hij gelijk had. 

rFagopjfrum MOENCH, - bastaardsamenstelling van 
I fagop^rum, - Lat. fagus, beuk; Gr. püros, tar

we, weit: beuktarwe, beukweit, dwz. boekweit, 
graansoort met driekante, óp kleine beukenoten ge
lijkende vruchten. Boek is een oud, in dialekten nog 
thans gebezigd woord voor beuk (vgl. D. Buche) ; 
het woord weit was in mijn jeugd, een halve eeuw 
geleden, en waarschijnlijk ook thans nog, een in de 
Kromme-Rijnstreek zeer gebruikelijke naam voor 
tarwe. Vgl. D. Weizen. 

Fagrâéa THUNB., - genoemd naar J. Th. Fagraeus 
(1729, in Smâland; 1797, Gâsevadsholm, Halland, 
Zweden), leerling van Linnaeus (zie Linnaea), sinds 
1759 stadsgeneesheer te Alingsâs (N.O. van Göte
borg), bevriend met Thunberg (zie Thunbergïa), 
den auteur van het gesl. Hij hielp Alströmer (zie 
Alstroetnerïa) met het in orde brengen van diens 
kabinet van naturaliën. 

f ragraeoides , - van Fagraea, plantengesl. (Loga-
niacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Fagraea-achtig. 

fagraeópsis , - van Fagraea, plantengesl. (Logania-
cëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op een Fa
graea gelijkend (e plant). 

faguetianus.a.um (Shorëa-Heim),- in 1891 genoemd 
naar A. Faguet (?, ?; omstreeks 1900, Parijs), een 
Parijsch artist, die o.a. de platen geteekend heeft 
voor Baillon's (zie baillonïi) Histoire des Plantes. 

Fagus L., - oude Lat. boomnaam, beuk. - Het woord 
wordt wel geacht verwant te zijn aan Gr. phagein, 
eten, en te zinspelen op de eetbare vruchten van 
den beuk (Gr. phêgos). 

Falcâr ia HOST, - van Lat. falx (falcis), sikkel. De 
naam zinspeelt op den vorm der bladslippen van 
F. vulgaris Bernh. 

falcata, - zie falcätus. 
falcatârius,a,um, - van Lat. falcätus, sikkelvormig: 

sikkelvormig. 
falcatipinnulus,a,um, - van Lat. falcätus, sikkel

vormig; pinnula, vin der tweede of lagere orde (van 
een samengesteld blad): met sikkelvormige vinnen 
der tweede of lagere orde. 

falcatocaudattts,a,um, - van Lat. falcätus, sikkel
vormig; cauda, staart: met sikkelvormigen staart. 

falcâtulus,α,urn, - verkleinw. van Lat. falcätus, sik
kelvormig: eenigszins sikkelvormig. 

talc&tus.a.um, - van Lat. falx {falcis), sikkel: sikkel
vormig. 

falcibrâctews,a,u»n, - van Lat. falx (falcis), sikkel; 
bract fa. schutblad: met sikkelvormige schutbladen. 

falciculâtus,a,«m, - van Lat. falcicüla [van falx (fal
cis), sikkel], kleine sikkel: klein en sikkelvormig. 

ffâlcifer, falcifera, falciferum, - van Lat. falx (fal-
IfalciferMs.o.Mw, - cis), sikkel; ferre, dragen: 

een of meer sikkelvormige organen dragend. 
falcifóliws.a.wm, - van Lat. falx (falcis), sikkel; fo

lium, blad: met sikkelvormige bladeren of blaadjes. 
falcifórmts.ts.e, - van Lat. falx (falcis), sikkel; for

ma, vorm: sikkelvormig. 
f&lcilobus.a.um, - van Lat. falx (falcis), sikkel; löbus, 

lob: met sikkelvormige lobben. 
falcinéllws,a,um, - van Lat. falcinella, sikkelvormig 

mes: sikkelvormig. 
falcipétalus,a,um, - van Lat. falx- (falci$), sikkel; 

Nieuwlat. petalum, kroonblad: met sikkelvormige 
kroonbladen. 

falcipfnnws.a.Mtn, - van Lat. falx (falcié), sikkel; 
pinna, vin (van een samengesteld blad): met sik
kelvormige vinnen. 

falco, - (Lat.) valk. Bij Sterculïa macrophylla Vent. 
var. - Hochr. is de variëteitsnaam bedoeld als ver
taling van het tweede lid van den Soeiid. volks
naam der plant, hantap heulang. Een heulang is 
echter geen valk, doch een kleine arend. 

falconéri , - 2e nv. van Falconêrus, Latinizfeering van 
Falconer: van Falconer, genoemd naar Falconer. 
1. (Dianthus - Edgew.; - Rhododendroft - Hook, 
f.), - genoemd naar Hugh Falconer (1808, Forres, 
N.-Schotland; 1865, Londen), medicug, die van 
1830-55 verblijf hield in Eng. Indië, s b d s 1832 
directeur van den bot. tuin van Sahaifanpur (in 
de Bovengangesvlakte; ± 7 7 % 0 O . L . ; ±30° N.B.), 
sedert 1842 directeur van den bot. tuin van Cal
cutta, verzamelaar van planten, schrijver van bot. 
en andere publicaties. 
2. (Philadelphus - Sarg.), - in 1895 gepubliceerd, 
was onder dien naam ontvangen van Parson's Nur
sery, Flushing bij New York. Naar wieft de plant 
genoemd is, is niet met zekerheid bekehd. Gegist 
wordt wel, dat zij genoemd zou zijn naar William 
Falconer (1850, Forres, N.-Schotland; 1028, Pitts
burgh, Penn.), die na een jaar in den bot. tuin van 
Kew gewerkt te hebben, in 1872 naar N.-Amerika 
overstak, gedurende eenigen tijd hortulanus was 
van den bot. tuin der Harvard University te Cam
bridge bij Boston, daarna redacteur van een tuin-
bouwblad, en zich in 1896 te Pittsburg vestigde, 
waar hij gedurende vele jaren directeur was van 
een park en van een kerkhof. 

fallàcinus.a.um, - (Nieuwlat.) van Lat. fallax (fal-
läcis), bedrieglijk, met dezelfde beteekenis. — Beter 
dan dit monsterwoord is het klassiek Lat. fallax. 

fallax, - van Lat. f allere, bedriegen: bedrieglijk; be
drieglijk op een andere soort gelijkend. 

fallowiânus.a.um (Buddleia - Balf. f. et IV.W.Sm.), 
- genoemd ter gedachtenis aan George Fallow 
(1890, Carluke, Lanarkshire, Z.O. vau Glasgow; 
1915, in Egypte), sergeant in het 6de bataljon van 
het regiment The Royal Scots, van 1911—14 tuin
man van den bot. tuin van Edinburgh; overleden 
aan wonden hem toegebracht in gevechten op Gal-
lipoli tijdens den wereldoorlog (1914418). 

F a r a d à ^ a F. V. M., - genoemd naar Michàpl Faraday 
(1791, Newington, Surrey, Engeland; 18^67, Hamp
ton Court, Londen), natuur- en scheikundige, be
roemd door zijn onderzoekingen over electriciteit, 
het vloeibaar maken van gassen, voorts door de 
ontdekking van benzol en andere koolwaterstof-
verbindingen. 

F a r ä m e a AUBL., - Aublet (zie Aubletïa), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. Mogelijk is het een gelatinizeerde volks
naam der plant. 

farctus,a,um, - van Lat. farcire, volstoppen, opvul
len: volgestopt, opgevuld, niet hol. 

14 
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farfara , - wijziging van Lat. farfärus (mogelijk 
van Lat. far, meel; ferre, dragen) : meeldragende 
plant, dwz. Klein Hoefblad (Tussilägo farfära L.). 
De naam zinspeelt dan op de witte bladonderzijde. 

Fa r fug ium LINDL., - oude, Lat. plantennaam (van 
far, graan, meel; fugäre, verdrijven): graan ver
drijvende plant. Oorspronkelijk werd met dezen 
naam het Klein Hoefblad (Tussilägo farfära L.) 
aangeduid, dat, wanneer het in groote hoeveelheid 
op graanakkers groeit, door de sterke ontwikkeling 
van zijn wortelstelsel en de schaduw zijner breede 
bladeren den groei van het jonge graan belemmert. 
- Later is de naam overgedragen op een andere 
Composiet, die in bladvorm met Tussilägo farfära 
overeenkomt. 

fargésii , - 2e nv. van Fargesïus, Latinizeering van 
Farges: van Farges, gevonden door Farges, ge
noemd naar Farges. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar P. G. Farges [1844, Monclar-de-
Quercy, N. van Toulouse; 1912, Tschonking 
(Tschun-king) in Sze-tsjoean (zie szechuanicus), 
bijna 107° O.L.; ± 2 9 % ° N.B.], R.C. missionaris, 
in 1867 naar China vertrokken, waar hij in het 
N.O. deel van Sze-tsjoean werd geplaatst. Hij on
derzocht vooral de flora van het aan Sjen-si gren
zend district Tschen-keou-tin (Ch'eng к'ou t'ching) 
en het ±1800 M hooge Topochan gebergte. Sedert 
1892 zond hij geregeld verzamelingen aan het Mu
seum voor Natuurlijke Historie te Parijs; hij ver
zamelde met des te meer liefde en ijver, omdat het 
Museum hem voor zijn planten betaalde en hij het 
ontvangen geld gebruikte om de zeer arme bevol
king van het district, waar hij werkzaam was, te 
ondersteunen. Zijn zending van 1896 telde 2000 
soorten, die van 1900 3500. In 1896 had hij reeds 
120 nieuwe Carex-soorten ontdekt, 60 Primula's, 
80 Rhododendrons. Hij ontdekte o.a. den wilden 
stamvorm van Callistëphus chinensis Nees en een 
Paris van 1 y2 M hoog. Uit zijn vondsten bleek, dat 
het door hem onderzochte gebied tal van nieuwe 
typen telde; van verscheidene van deze is de plaats 
in het systeem nog niet met zekerheid bepaald. 
In 1893 werd hij overgeplaatst naar Tschongking 
als aalmoezenier aan het hospitaal aldaar, waar
door hij niet meer in de gelegenheid was belangrijke 
bot. vondsten te doen. 

fa.rinàceus,a,um, - van Lat. farïna. meel: meelach-
tig, meelachtig behaard. 

ifarinlfer, farinifera, fa r in i fe rum, - van Lat. fa-
lfariniferws,a,wm, - rïna, meel; ferre, dragen, 

voortbrengen, bevatten: meel bevattend (in het 
merg van den stam, bv.), meelachtig behaard. 

farin6sus,a,um, - van Lat. farina, meel: met meel 
of iets daarop gehjkends bedekt. 

farinuléntws.a.Mm, - van Lat. farinula (verkleinw. 
van farïna, meel), een weinig meels: meelachtig 
behaard, meelachtig beschubd. 

farleyénsis.ts.e (Adiantum - Th. Moore), - in 1866 
genoemd naar Farley Hill, een landhuis op Bar
bados, waar de plant in een Adiantum-zaaisel was 
ontdekt. 

f a r m é r i , - 2e nv. van Farntêrus, Latinizeering van 
Farmer: van Farmer, genoemd naar Farmer. -
Aërïdes — Boxall en Dendrobïum - Paxt. zijn ge
noemd naar W. G. Farmer, die tusschen 1840 en 
1850 hem door John Macclelland (zie Macclellan-
dla) uit Calcutta toegezonden orchideeën kweekte. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

Fa rnés i a GASP., - genoemd naar kardinaal Odoardo 
Farnese (zoon van Alexander Farnese, van 1578— 
92 landvoogd der Zuidelijke Nederlanden), die in 

het begin der 17de eeuw bij zijn paleis (Palazzo 
Farnese) in Rome een beroemden tuin bezat, waar
in de naar hem genoemde plant het eerst gekweekt 
werd (1611). 

farnesiànus,a,mw (Acacia - Willd.), - genoemd naar 
Odoardo Farnese (zie Farnesïa). 

farquhariânws,a,wm (Myrica - Wall.; - Myristïca -
Wall.), - genoemd naar William Farquhar (1770, 
?; 1839, Perth, Schotland), generaal-majoor in het 
Eng. leger, eerste resident van Singapore (1819), 
vriend van Wallich (zie wallicheänus), den auteur 
der soorten. 

f a r r é r i , - 2e nv. van Farrêrus, Latinizeering van 
Farrer: van Farrer, gevonden door Farrer, genoemd 
naar Farrer. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar R. J. Farrer (1880, in Yorkshire; 1920, 
op het grensgebergte tusschen China en Burma), 
tuinbouwkundige-plantenverzamelaar, die in zijn 
jeugd de Alpen had bereisd, in 1903 een reis om 
de aarde ondernam, waarop hij o.a. Canada, China 
en Japan doorvorschte, in 1907 Ceylon bezocht, in 
1914/15 Kan-soe (China; centrum op ^ 105° O.L. 
±35° N.B.), in 1919/20 N.O.-Burma, schrijver van 
vele tuinbouwkundige artikelen. Zie aemulörum. 

Far sé t i a TURRA, - genoemd naar F. Farsetti (1703, 
Venetië; 1774, Venetië), zeer geleerd en gefortu
neerd geestelijke, stichter van den beroemden tuin 
van Santa Maria di Sala te Venetië. 

fasciâtu5,a,um, - van Lat. fascia, band: met (anders 
gekleurde) banden, met breede strepen, bandvor-
mig. 

fasciculâris,îs,e, - van Lat. fasciculus (verkleinw. 
van fascis, bundel), (kleine) bundel: bundelachtig, 
bundels vormend, tot bundels vereenigd. 

fasciculâtws,a,«m, - van Lat. fasciculus (verkleinw. 
van fascis, bundel), (kleine) bundel: tot bundels 
vereenigd. 

yfasciculifer, fasciculifera, fascicul i ferum, - van 
IfasciculiferMs.a.ttm, - Lat. fasciculus (ver

kleinw. van fascis, bundel), (kleine) bundel; ferre, 
dragen: (kleine) bundels dragend. 

fasciculiflórws,a,Mm, - van Lat. fasciculus (verklein-
w. van fascis, bundel), (kleine) bundel; flos (flöris), 
bloem: met tot bundels vereenigde bloemen. 

fasciculósws,a,Mm, — van Lat. fasciculus (verkleinw. 
van fascis, bundel), (kleine) bundel: vele (kleine) 
bundels dragend. 

fascinator,rix, - van Lat. fascinäre, boeien, betoove-
ren: betooveraar(ster), betooverend. 

fastigiätus,a,um, - van Lat. fastigïum, boveneinde, 
top: dusdanig vertakt, dat de toppen der takken 
alle ongeveer even hoog reiken. 

fastuósu5,a,um, - van Lat. fastus, koude trots: vol 
kouden trots, prachtig. 

Fa tóua GAUD., - Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 
1826 de auteur van het gesl., geeft bij den naam 
geenerlei toelichting. 

F a t r â é a тнои., - Latinizeering van den Malg. plan
tennaam voua-fatre. 

Fâ t s i a DECSNE et PLANCH., - waarschijnlijk de Lati
nizeering van een Jap. volksnaam der plant. -
Miquel (Annales Mus. Bot. Lugduno-Batavi II , 
158) geeft als volksnaam: jats'de. 

fàtuus,a,um, - (Lat. ) flauw, niet goed, niet fraai, niet 
de ware. 

fauconnet t i i , - 2e nv. van Fauconnettïus, Latinizee
ring van Fauconnet: van Fauconnet, gevonden door 
Fauconnet, genoemd naar Fauconnet. - Semper-
vïvum - Reuter werd in 1861 door G. F . Reuter 
genoemd naar Charles Fauconnet (1811-75), medi
cus, sinds 1858 chef-arts van het hospitaal te 
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Genève, die hem menigwerf had vergezeld op zijn 
bot. tochten in den omtrek van Genève, schrijver 
van een paar publicaties over de flora van den 
Mont Salève bij Genève. 

faufel, - oude Arab, naam voor de betelnoot of pi-
nang (Arëca catëchu L.). 

faunula, - vr. verkleinw. van Lat. faunus, boschgod, 
faun: kleine boschgodin. 

fauriei , - 2e nv. van Fauriëus, Latinizeering van 
Faurie: van Faurie, gevonden door Faurie, ge
noemd naar Faurie. - Sicyos,- Léveillé is genoemd 
naar Urbain Faurie [1847, Dunières, Dépt. Haute-
Loire, Z. van St.-Étienne, Frankrijk; 1915, Taihoku 
in het N. van Tai-wan (Formosa)], R.C. missiona
ris, in 1873 naar Japan vertrokken, achtereenvol
gens geplaatst te Tokio (eiland Hondo), op Hok
kaido (of Jesso, het noordelijkste der groote Jap. 
eilanden), te Hirosaki (in het N. van Hondo), te 
Aomori (in het N. van Hondo). Hij verzamelde 
ijverig Phanerogamen, varens, mossen, Lichenen, 
fossielen en levende planten voor het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Parijs, dat hij verrijkte met 
meer dan 22 500 planten, waaronder tal van nieuwe 
soorten, voorts voor het herbarium Boissier te 
Genève en voor andere instellingen; vooral bij 
Aomori deed hij belangrijke vondsten. - Hij door-
vorschte Sachalin, de Koerilen, Jesso, Shihokoe, 
Kioeshioe, Korea, Quelpart, de Loe-tsjoe (Lioe-
kioe, Rioe-kioe)-eilanden, voorts Formosa; hij 
bracht ook een bezoek aan Hawaii. In Japan maak
te hij vele zwerftochten en beklom hij schier alle 
hooge bergen, voor geen moeilijkheden terugdein
zend. In elk jaargetijde trok hij, onvergezeld, 
alleen eenige levensmiddelen medenemend, er op 
uit, den geheelen dag botanizeerende, menigen 
nacht in een boom of onder een overhangende rots 
doorbrengend; thuis gekomen legde hij zijn planten 
in en stond dikwerf 's nachts nog een paar maal op 
om het drogen te controleeren; door zijn toewijding 
en onvermoeiden arbeid verwierf hij de bewonde
ring en toegenegenheid der jongere Jap. botanici. -
Op aandrang der beambten van het Parij sehe Mu
seum onderzocht hij ook Formosa, voor de eerste 
maal in 1901, voor de tweede maal van 1913-15. 
Als men hem daar vroeg, welke voorzorgen hij nam 
tegen gifslangen, wees hij op zijn strooien sandalen 
en zijn naakte, beschramde beenen. Op zijn laat-
sten tocht ziek geworden, bereikte hij, geheel be
bloed (op een der door hem onder den blooten 
hemel doorgebrachte nachten was tot in het diepst 
van elk zijner neusgaten een bloedzuiger doorge
drongen), Taihoku, waar hij zich niet in het hospi
taal wilde laten opnemen, omdat dit - het was in 
het begin van den wereldoorlog - Duitsche medici 
en verpleegsters had. Kort daarop werd hij groo
tendeels verlamd; zijn laatste levensdagen bracht 
hij door met bidden en planten inleggen, verdeelde 
hij zijn tijd, als een zijner levensbeschrijvers, de 
Jap. botanicus Bunzo Hayata, zegt, zijn tijd tus-
schen zijn God en zijn planten. Nog lang niet al 
het door hem verzamelde materiaal is bewerkt. 

fauveliànu5,a,um (Ailantus malabarïca A.P. DC. var. 
- Pierre), -genoemd naar A. S. Fauvel (1851, Cher
bourg; ?, ?), van 1872-84 werkzaam bij de Chin, 
douane. Hij bereisde een groot deel van China, waar 
hij vele planten verzamelde, waarvan hij er ongeveer 
300 aan het Muséum d'Histoire Naturelle te Parijs 
zond. Na zijn terugkeer in Frankrijk werd hij In
specteur des Services des Messageries Maritimes te 
Parijs, welke betrekking hij in 1908 nederlegde. Hij 
schreef: Nos missionnaires patriotes et savants. 

1 fenicie 

rfâviger, favigera, fav igerum, - van Lat. favus, 
lfavigeru5,a,um, - honigraat; gêrëre, dragen: 

een of ander op een honigraat gelijkend orgaan 
dragend. 

fax, - (Lat.) fakkel. 
febrifugus.a.um, - van Lat. febris, koorts; fugäre, 

verdrijven: koortsverdrijvend, als koortswerend 
middel in gebruik. 

fecunda, - zie fecundus. 
fecundfssimws,a,wm, - overtr. trap van Lat. fecun

dus, vruchtbaar: zeer vruchtbaar. 
fecundus,a,um, - (Lat.) vruchtbaar. 
feddeânus,a,u*n, — planten van dezen naam zijn ge

noemd naar Fr. K. G. Fedde (1873, Breslau; x ) , 
sinds 1912 hoogleeraar te Berlijn, sinds 1904 uit
gever van Just 's Botanische Jahresberichte, sedert 
1905 van het Repertorium speciërum novârum 
regni vegetabïlis en der Beihefte zum Repertorium, 
sinds 1908 uitgever der Lichtbilder zur Pflanzen
geographie und Biologie, schrijver eener mono
graphie van het gesl. Mahonïa, bewerker der Papa-
veracëae in Engler's Pflanzenreich. In 1895 be
reisde hij de Karpaten, in 1908 en 1925 Spanje en 
Teneriffe, in 1912 den Kaukasus, N.-Armenië en 
het Wolgagebied, van 1926-31 elk jaar Finland. 

féei, — 2e nv. van Feëus, Latinizeering van Fée: van 
Fée, genoemd naar Fée. - Polypodïum - Mett. is 
genoemd naar A. L. A. Fée (1789, Ardentes, Dépt. 
Indre, Frankrijk; 1874, Parijs), hoogleefaar in de 
plantkunde te Straatsburg, schrijver van vele pu
blicaties, ook over varens. 

Féijoa BERG, - afleiding en beteekenis onbekend. De 
auteur van het gesl., O. K. Berg [Linnapa X X I X 
(1857/58), p. 258], geeft bij den naam géén toelich
ting. 

rfejeénsis.ts,«, - afkomstig van de .Fùfc/t-eUanden (in 
ifejénsis.i's.e, - Eng. transcr. Fëjë; 177° O.L.; 

178° W.L.; ±16-20° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

felinus,a,um, - van Lat. feles (felis), kat, fliarter: op 
eenigerlei wijze tot een kat of een marter in betrek
king staand, in eenig opzicht met een kat of een 
marter overeenkomend. 

fel t e r r a e , - Lat. fel, gal; terrae (2e hv. enkv. 
van terra, aarde), der aarde: gal .der aarde, 
door de aarde opgeleverde gal, dwz. zeer bittere 
plant. 

fémina, - (Lat.) elk vr. wezen, vrouw, wijfje. 
femineus,a,um, - van Lat. fetnïna, vrouw, wijfje: 

vrouwelijk. 
fendléri , - 2e nv. van Fendlérus, Latinizeering van 

Fendler: van Fendler, gevonden door Fendler, ge
noemd naar Fendler. - Berberis - A. Gray is ge
noemd naar August Fendler (1813, Gnmbinnen, 
O.-Pruisen; 1883, Trinidad), die van 1836-44, 
1845-54 en 1857-77 verblijf hield in de Vereenigde 
Staten en vele planten verzamelde in Nieuw-
Mexico (zie neo-mexieänus), Venezuela en Trinidad 
(zie trinitätis). 

fenestrates,«,e, - van Lat. fenestra, opening, licht-
gat, venster: van vensters of iets daarop gelijkends 
voorzien. 

fenestrattts,a,Mm, - van Lat. fenestra, opening, licht-
gat, venster: van een opening voorzien; venster-
vormig geaderd. 

fenfeis, - 2e nv. van Fenix: van Fenix, gevonden 
door Fenix, genoemd naar Fenix. Raderpiachëra -
Merr. is genoemd naar den Filippino Eugenio Fenix 
(1883, La Union, Philippinen; χ ), boschopziener, 
later klerk bij het Bureau of Science te Manila, 
die verschillende eilanden der Philippinen bereisde 
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en de naar hem genoemde plant in 1907 verzameld 
had op het eiland Batan (ongeveer midden tusschen 
Luzon en Formosa). - De naam Fenix is verbasterd 
uit Lat. phoenix {pkoenïcis) of Gr. phoinix (phoi-
nïkos), naam van een Egypt, wondervogel, die, als 
hij vijfhonderd jaar oud was, zijn uit specerijen 
vervaardigd nest in brand stak en zichzelven mede 
liet verbranden, waarna hij verjongd uit de asch 
herrees. 

fennicus,a.wn, - van Nieuwlat. Fennïa, Finland: 
Finsch. 

fenzliânws,a,wm (Aërïdes - Rchb.f.; -Grammatophyl-
lum - Rchb.f.), - genoemd naar E. Fenzl (1808, 
Krumnussbaum, a/d Donau, Neder-Oostenrijk; 
1879, Weenen), sinds 1850 hoogleeraar in de 
plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Weenen, schrijver van verscheidene bot. publi
caties. 

fénzlii, - 2e nv. van Fenzlïus, Latinizeering van 
Fenzl: van Fenzl, genoemd naar Fenzl. — Asple-
nïum - Ettingshausen is genoemd naar E. Fenzl (zie 
fenzliänus). 

fera, - zie ferus. 
ferax, - v a n Lat. ferre, dragen, voortbrengen: vrucht

baar. 
F e r d l n â n d a LAG., - genoemd naar Ferdinand VII 

(1784, San Ildefonso, N.W. van Madrid; 1833, 
Madrid), van 1814 tot aan zijn dood koning van 
Spanje, berucht meineedige. 

ferd inândi cobûrg i , - 2e nv. van Ferdinandus Co-
burgus, d.i. Ferdinand van Koburg. - Haber lëa-
- Urumoff en Saxifräga — Kell, et Sünd. zijn ge
noemd naar Ferdinand Maximiliaan Karel Leo
pold Maria, prins Van Saksen-Koburg (1861, Wee
nen; X), van 1887-1908 vorst, van 1908 tot aan 
zijn abdicatie in 1918 koning van Bulgarije, vriend 
van natuurstudie. 

fe rd inândi mue l l é r i , - 2e nv. van Ferdinandus 
Muellêrus, Latinizeering van Ferdinand {von) Mul
ler: van Ferdinand (von) Müller, gevonden door 
Ferdinand (von) Müller, genoemd naar Ferdinand 
(von) Müller. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Ferdinand J. H. {von) Müller (1826, 
Rostock, Mecklenburg; 1896, Melbourne), die zieh 
in 1847 als apothekersassistent te Adélaïde (Z.
Australië; ±139 e O.L. ; ±35° Z.B.) vestigde en al 
spoedig al zijn tijd besteedde aan een onderzoek 
naar de flora van het land. In 1852 werd hij be
noemd tot gouvernementsbotanicus van Victoria 
(Z.O. Australië), in 1857 tot directeur van den bot. 
tuin van Melbourne, welke betrekking hij in 1873 
moest neerleggen. Hij bereisde een aanzienlijk deel 
van Australië, verzamelde een groot aantal plan
ten, voerde vele Austral, planten in Europa in, 
waarvoor hij tal van eerbewijzen verwierf, waar
mede hij gaarne pronkte, en schreef zeer vele bot. 
publicaties. - Van hem wordt verhaald, dat hij bij 
voorkeur op klompen liep en nimmer een spiegel 
heeft bezeten. 

fergusónii , - 2e nv. van Fergusonius, Latinizeering 
van Ferguson: van Ferguson, gevonden door Fer
guson, genoemd naar Ferguson. - Adiantum - Th. 
Moore en Dioclêa - Thw. zijn genoemd naar W. 
Ferguson (1820, ?; 1887, Colombo, Ceylon), die zieh 
in 1839 als landmetèr vestigde op Ceylon, waar hij 
vele planten verzamelde, schrijver over de varens, 
de timmerhout leverende boomen en de reptielen 
van het eiland. 

Fernél ia сомм., - genoemd naar J. F. Fernel (1497, 
Amiens; 1558, Parijs), lijfarts van koning Hendrik 
II van Frankrijk, schrijver van Universa Medicina 

(Algemeene Geneeskunde), een in zijn tijd zeer 
beroemd, dertig malen herdrukt werk. 

Ferónia CORR., - naam eener oude, Midden-ital. 
godheid, welker eeredienst de Sabijners naar Rome 
brachten, geefster van een goeden graanoogst. 

Feronié l la SWINGLE, - van Feronïa, plantengesl. 
(Rutacëae): aan Feronïa verwant gesl. 

ferox, - (Lat.) woest, een woest uiterlijk hebbend 
(door de aanwezigheid van lange of grove stekels 
of borstels bv.). 

F e r r â r i a L., - genqemd naar G. B. Ferrari S. J. 
(1584, Siena, Z.Z.O. van Florence; 1655, Siena), 
schrijver, van werken over het kweeken van bloe
men en van sinaasappels. 

fér rea , - zie ferrëus. 
Fer réo la KOEN., - van Lat. ferrëus (van ferrum, 

ijzer), ijzeren. Boom met ijzerhard hout. 
ferreriénsi's.ts.e (Anthurium - Hort.), - genoemd 

naar Ferrier (?), van wien mij niets bekend is. 
férreus,a,um, - van Lat. ferrum, ijzer: ijzeren, ijzer-

hard, gebezigd om ijzeren voorwerpen van roest te 
bevrijden. 

ferrierénsts, ts ,e, - zie ferreriensis. 
F e r r ó n i a MIQ., - foutief voor Feronïa. 
fer ruginea , — zie ferruginëus. 
fe r ruginéscens , - van Nieuwlat. ferruginescëre (van 

ferruginëus, roestbruin), roestbruin worden: (roest)-
bruinachtig. 

ferruginëus,«,»?», - van Lat. ferrügo {ferrugïnis) 
(van ferrum, ijzer), ijzerroest: ijzerroestkleurig, 
roestbruin. 

fértilis.is.e, - van Lat. ferre, dragen, voortbrengen: 
geschikt tot voortbrengen, veel voortbrengend, 
vruchtbaar. 

Féru la L., - oude, Lat. plantennaam, geschonken 
aan een gewas, welks hoog opschietende, met merg 
gevulde stengels gebezigd werden als spalken voor 
gebroken ledematen en als tuchtroede voor de 
jeugd. -Volgens sommigen is de naam afgeleid van 
Lat^ ferire, slaan, en zinspeelt hij op het gebruik 
der stengels als strafwerktuig, volgens anderen van 
ferre, in de beteekenis van opstijgen, en zinspeelt 
hij op den hoogen groei der plant. 

Fe ru légo w. D. j . KOCH, - oude, Lat. plantennaam, 
geschonken aan een op Ferula (zie aldaar) gelij
kend gewas. Het huidige gesl. Ferulägo is nauw 
verwant aan Ferula. 

ferus,a,um, - (Lat.) woest, wild. 
férvidus,a,um, — van Lat. fervêre, gloeiend heet zijn: 

gloeiend heet, brandend van smaak. 
f es ta , — zie festus. 
festalis,is,e, - van Lat. festum, feest: feestelijk, voor 

versiering bruikbaar. 
fe&tivus,a,um, - van Lat. festus, feestelijk: lief, be

vallig. 
Fes tuca L., - (Lat.) grashalm. Pas in de 16de eeuw 

kwam het woord als geslachtsnaam in gebruik. 
festucâcews.a.wm, - van Festuca, plantengesl. (Gra-

minëae) : Festüca-achtig. 
festucifórrms.ts.e, - van Festuca, plantengesl. (Gra-

minëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Festuca, Festüca-achtig. 

festucoides, - van Festuca, plantengesl. (Grami-
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Festüca-achtig. 

festus,a,um, - (Lat.) feestelijk, voor versiering bruik
baar. 

fétldus,a,um, - van Lat. f{o)etêre, stinken: stinkend. 
feuilletéui, - 2e nv. van Feuilletauus, Latinizeering 

van Feuilletau: van Feuilletau, gevonden door 
Feuilletau, genoemd naar Feuilletau. - Dendro-
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bïum - J .J .S. is genoemd naar haar ontdekker, 
W. Κ. Ή. Feuilletau de Bruyn (zie bruynïi). 

fevréllii , - 2e nv. van Fevrellius, Latinizeering van 
Fevrell: van Fevrell, genoemd naar Fevrell. - Cy-
clopeltis - Kjellb. et Dipodïum - J .J .S. zijn ge
noemd naar Th. Fevrell, consul-generaal van Zwe
den te Batavia, die Kjellberg (zie kjellbergii), den 
ontdekker der planten, van veel dienst was ge
weest bij diens bot. onderzoek der flora van Celebes 
in 1929. 

Fibichia KOELER, - in 1802 door G. L. Koeler, hoog
leeraar in de plantkunde te Mainz, genoemd naar 
zijn voorganger Fibich, ten rechte J. Fibig (?, ?; 
1792, Mainz), schrijver van bot. publicaties. 

F i b r a u r e a LOUR., - van Lat. fibra, vezel; aureus 
(van aurum, goud), gouden: plant met goudgele 
vezels, dwz. met goudgeel hout. 

fibr&ûreus,a,urn, - van Lat. fibra, vezel; aureus (van 
aurum, goud), gouden: met goudgele vezels, met 
goudgeel hout. 

jf ibri l l ifer, fibrill ifera, f ibr i l l t ferum, - van Lat. 
Ifibrilliferus,a,um, - fibrilla (verkleinw. van 

fibra, vezel), korte of dunne vezel; ferre, dragen: 
korte of dunne vezels dragend. 

fibrillÓ8MS,a,um, - van Lat. fibrilla (verkleinw. van 
fibra, vezel), korte of dunne vezel: vol korte of dun
ne (fijne) vezels, kortvezelig, fijnvezelig. 

fibrinus,a,um, - van Lat. fiber (fibri), bever: op eeni-
gerlei wijze tot een bever in betrekking staand, met 
eenig deel van een bever overeenkomend. - Den-
drobïum - J.J.S. ontving dien soortnaam, omdat 
de lip aan een beverstaart doet denken. 

fibrocarpus.a.um, - van Lat. fibra, vezel; Gr. kar-
pos, vrucht: met vezelige vruchten. - Deze samen-
koppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is 
inocarpus. 

fibrósws,α,um, - van Lat. fibra, vezel: vol vezels, 
vezelig. 

Ficâr ia ADANS., - van Lat. ficus, vijg: vijgkruid. De 
naam zinspeelt op den vorm der knolletjes. 

f icâria, — zie ficarïus. 
ficariaefôlius.a.um, - zie ficariifolïus. 
ficariifóliu5,a,um, - van ficarïa, soortnaam van het 

speenkruid (Ranunculus ficarïa L.); Lat. folium, 
blad: met bladeren als die van het speenkruid. 

f icarioides, - van Ficarta, plantengesl. (Ranuncu-
lacëae), speenkruid; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Ficaria-achtig; speenkruid
achtig. 

ficâri«5,a,um, - van Lat. ficus, vijg: op eenigerlei 
wijze tot vijgen in betrekking staand, op een vijg 
gelijkend, vijgachtig. 

ficicola (znw.), - van Ficus, plantengesl. (Mora-
cëae), vijgeboom; cölëre, wonen, bewonen: vijge-
boomen bewonende, dwz. als epiphyt er op groeien
de plant. 

ficicoltis,a,um, - van Ficus, plantengesl. (Mora-
cëae), vijgeboom; Lat. cölëre, wonen, bewonen: 
vijgeboomen bewonend, op vijgeboomen groeiend. 

ficifóliws.a.Mm, - van Ficus, plantengesl. (Moracëae), 
vijgeboom; Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Ficus. De naam zegt weinig: bij het gesl. 
Ficus komen allerlei bladvormen voor. Gemeenlijk 
bedoelt men Ficus carîca L. (boom, die de ge
wone tafelvijg levert) met handvormig ingesneden 
bladeren, echter ook wel andere soorten. 

Ficinia SCHRAD., -genoemd naar H. D. A. Ficinus 
(1782, Dresden; 1857, Dresden), hoogleeraar aan 
de medisch-chirurgische academie te Dresden, 
schrijver eener flora van Dresden. 

f ic inioides , -van Ficinia, plantengesl. (Cyperacëae) ; 

ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ficinïa-achtig. 

ficoides, - van Lat. ficus, vijgeboom, vijg; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een 
vijgeboom of op een vijg gelijkend, vijgachtig. 

fictolâcteus.a.um, - van Lat. fictus (van finèëre, ver
zinnen), verzonnen, onwaar, onecht; soortnaam 
lactëus (zie aldaar) : de onechte soort lactëus, op de 
soort lactëus gelijkend. 

ficulnea, - zie ficulnëus. 
ficulneoides, - van den soortnaam ficulnëus (zie al

daar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort ficulnëus gelijkend· 

ficulneus,a,Mw, - van Lat. ficula (verkleürw. van 
ficus, vijg), kleine vijg: op een kleinen vijgeboom 
gelijkend (in bladvorm, bv.). 

«•Ficus L., - oude Lat. plantennaam, vijgeboom, vijg. 
t f icus , - Als soortnaam gebezigd voor planten, 

welker vruchten op vijgen gelijken. 
ficus indica, - Lat. ficus, vijg; indïcus, Indisch: Ind. 

vijg. Naam eener uit W.-Indië geïmporteerde 
Opuntïa-soort met eenigszins op vijgen gelijkende, 
eetbare vruchten. 

Fiéldia GAUD., - genoemd naar Barron Field (1786, 
Londen; 1846, Torquay), van 1817-24 lid van het 
hooggerechtshof te Port Jackson (bij Sydfiey), die 
aan Gaudichaud (zie gaudichaudi), den acteur van 
het gesl. en deelnemer aan de door De Freycinet 
(zie Freycinetïa) geleide expeditie der korvet L'Ura-
nie naar den Groóten Oceaan (1817-20) steun ver
leende bij het overtrekken der Blue Mountains. 
Hij zond teekeningen en materiaal van Austral, 
planten aan W. J. Hooker (zie hookêri 1). 

fieldiânus, a, um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Barron Field (zie Fieldïa). 

f igârei , - 2e nv. van Figarèus, Latinizeering van Fi
gari: van Figari, gevonden door Figari, genoemd 
naar Figari. - Dactyloctenïum - De Notaris is ge
noemd naar Antonio Figari (Bey) (1804, Rapallo 
a/d Riviera, O. van Genua; 1870, Genua) t apothe
ker, die in 1823 naar Egypte ging, de geologie 
van dat land en op twee reizen (1844, 1849) die 
van het Arab. Woestijnplateau bestudeerde en 
daarover een groot werk schreef. Hij verbond 
zich aan den persoon van Ismaïl Pasja (sinds 
1863 onderkoning van Egypte), werd belast met 
het toezicht op de apotheken, benoemd tot hoog
leeraar in de natuurwetenschappen aa£ de Ge
neeskundige School te Kairo, was lid van Verschei
dene geleerde genootschappen en verzatnelde in 
Egypte een groot aantal planten, welke hij aan 
verschillende groote musea schonk. 

figlim<s,a,ww, - van Lat. figulus, arbeider in terra
cotta: terra-cottakleurig, steenrood. - Het Ital. 
woord terra cotta is samengesteld uit terra, aarde; 
cotta, verl. deelw. (vr. vorm) van cuócerle, koken, 
bakken, branden: gebakken aarde, bakéteen. 

figo, - Cochinchin. plantennaam. 
fijiénst's.is.e, - afkomstig van de Ftrfs/t'^eilanden 

(177° O.L. - 178° W.L.; ±16-20° Z.B.) o{daar het 
eerst gevonden. 

Fi lago L., - van Lat. filum, draad. - De naam zin
speelt op de wollige beharing. 

filamentÓ8u5,a,um, - van Lat. filamentum, draad, 
helmdraad: met vele of lange draden of helm
draden. 

f i lére, - zie filäris. 
fi laria, - zie filarius. 

ffilarts.ts.e, - van Lat. filum, draad: van draden voor-
Ifilarius,a,um, - zien, draden leverend, op dra

den gelijkend, draadvormig. 
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Filét ia MIQ., - genoemd naar G. J. Filet (1825, 
Utrecht; 1891, Utrecht), medicus, in 1847 be
noemd tot officier van gezondheid bij het Neder-
landschind. leger, in 1872 gepensionneerd, deel
nemer aan krijgsverrichtingen in Bali, Bantam en 
Sumatra, samensteller van een in 1856 uitgegeven 
catalogus der in den tuin van het Militair Hospitaal 
te Weltevreden gekweekte gewassen en van een 
plantkundig woordenboek voor Nederlandsch In-
dië. Hij verrichtte onderzoekingen naar de eigen
schappen van Ind. planten. 

fülcaulis.is.e, - van Lat. filum, draad; caulis, sten
gel, steel; met draaddunne stengels of stelen. 

filiceps, - van Lat. filum, draad; caput, hoofd: met 
draaddun hoofd, dwz. met draaddunnen of althans 
zeer smallen top. 

filicifóliMs,a,Mm, - van Lat. filix (filïcis), varen; 
folium, blad: met varenachtige bladeren. 

filicifórrm's.is.e, - van Lat. filix (filïcis), varen; for
ma, gedaante, vorm: van de gedaante eener va
ren, varenachtig. 

filiclnus.a.um, - v a n Lat. filix (filïcis), varen: varen
achtig. 

F l l i c ium THVV., - van Lat. filix (filïcis), varen: boom 
met varenachtige bladeren. Vooral bij zeer jonge 
boomen is de gelijkenis opvallend. 

filicoides, - van Lat. filix (filïcis), varen; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: varen
achtig. 

filicula, - verkleinw. van Lat. filix (filïcis), varen: 
varentje. 

filiculims.is.e, - v a n L a t . filum, draad; culmus, halm; 
met draaddunne halmen. 

filiculoides, - van Lat. filicula [verkleinw. van filix 
(filïcis), varen], varentje, ook soortnaam van een 
Trichomänes; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: 
1. op een varentje gelijkend, varenachtig en klein. 
2. op de soort (Trichomänes) filicula gelijkend. 

{filifer, filifera, f i l iferum, - van Lat. filum, draad; 
tiliferus,a,um, - ferre, dragen, voortbrengen: 

draden bevattend of voortbrengend, draaddunne 
twijgen dragend. 

filifóliws,a,Mm, - v a n Lat. filum, draad; folïum, blad: 
met draadvormige bladeren. 

filifórmis.ts.é, - van Lat. filum, draad; forma, vorm: 
draadvormig. 

rfiliger, filigera, f i l igerum, - van Lat. filum, draad; 
\filiéerus,a,um, - gërëre, dragen: draden dra

gend. 
Fi l ipéndula L., - van Lat. filum, draad; penditlus, 

hangend: plant met aan draad vormige wortels 
hangende knollen. 

f i l ipéndula, - zie filipendülus. 
filipendulaefóliws,a,wm, - zie filipendulifolïus. 
filipendulifólius,a,um, - van Filipéndula, planten-

gesl. (Rosacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Filipéndula. 

rfilipendulinws.a.um, - van Lat. filum, draad; pen-
lfilipéndulus,a,um, - dülus, hangend: aan dra

den hangend. 
filipes, - van Lat. filum, draad; pes, voet, steel: 

met draaddunnen voet of steel, 
filisépalws.a.wro, - van Lat. filum, draad; Nieuw-

lat. sep&lum, kelkblad: 
1. met draadvormige kelkbladen of -slippen. 
2. met draadvormig toegespitste kelkbladen of 
-slippen. 

filistipulu£,a,um, - van Lat. filum, draad; stipula, 
steunblad: met draadvormige steunbladen. 

filix, - (Lat.) varen. 

filix fémina, - (Lat.) filix, varen; femïna, wijfje: 
wijfjesvaren (in tegenstelling tot de grovere filix 
mas of mannetjesvaren). Vgl. Dodoens, Cruyde-
boeck, 2e druk (1563), 343:,,Varen wijfken en heeft 
,,oock gheen bloemen oft säet, maer heeft lange, 
,,hooge cale gruene stelen daeraen veel bladeren 
„wassen ouer beyde zyden wtghekerft ende ront-
,,somme ghekerft den bladeren van Varen man-
,,neken seer ghelijck maer wat mindere" (d.i. klei
ner). 

filix frâgilis, - (Lat.) filix, varen; fragïlis, broos: 
broze varen. 

filix m a s , - (Lat.) filix, varen; mas, mannetje: man
netjesvaren (in tegenstelling tot de fijnere filix 
femïna of wijfjes varen). Vgl. Dodoens, Cruyde-
boeck, 2e druk (1563), 343: ,,Varen manneke heeft 
groote langhe bladeren, somtijts twee voeten 
„lanck . . . " 

f i lmer i , - 2e nv. van Filmêrus, Latinizeering van 
Filmer: van Filmer, genoemd naar Filmer. Ixöra 
- Elm. werd in 1912 genoemd naar E. L. Filmer, 
ondergouverneur van Palawan (N. van Borneo). 

f i lóvagans, - van Lat. filum, draad; vägans, zwer
vend, rond kruipend, ver voortkruipend : met 
draadvormigen wortelstok ver voortkruipend. 

f imbr iâ ta , — zie fimbriâtus. 
fimbriâtulus,a,um, - verkleinw. van Lat. fimbriâtus, 

franjeachtig ingesneden, franjeachtig gewimperd: 
ondiep franjeachtig ingesneden, kort of ijl franje
achtig gewimperd. 

fimbriâtiis.a.MW, - van Lat. fimbria, franje: franje
achtig ingesneden, franjeachtig gewimperd. 

f imbr ica lyx , - van Lat. fimbria, franje; cälyx, kelk: 
met franjeachtig ingesneden of franjeachtig ge-
wimperden kelk (soms alleen bij <J). 

fimbrilâbiiis.a.Km, - van Lat. fimbria, franje; la
bium, lip: met franjedragende lip (pen). 

ffimbrillifer, f imbri l l i fera, f imbr i l l i fe rum, - van 
IfimbrilliferMs.a.Mm, - Lat. fimbrilla (verklein-

w. van fimbria, franje), korte franje; ferre, dragen: 
korte franje dragend. 

f imbriobracteâtus,a ,um, - van Lat. fimbria, franje; 
bractëa, schutblad: met franjeachtig gewimperde 
schutbladen. 

fimbrisétws,a,wm, - van Lat. fimbria, franje; sêta, 
borstel (dik haar of iets daarop gelijkende): met 
franjedragende borstels. 

fimbristégiMS,a,«m, - van Lat. fimbria, franje; Gr. 
stege, dek: met franjeachtig ingesneden of franje
achtig gewimperde dekvliesjes. - Deze bastaard
samenstelling is niet fraai; crossostegïus of thysa-
nostegius ware beter geweest. 

F imbr i s ty l i e VAHL, - van Lat. fimbria, franje; sty
lus, stijl. Bij vele soorten draagt de stijl lange, 
franjeachtige haren. 

findlayantts,a,um (Dendrobïum - Hook.f., correctie 
van D. findleyänum Par. et Rchb.f.), - genoemd 
naar James Findlay, die in de zeventiger jaren der 
19de eeuw de plant in Burma nabij de grens van 
Siam ,,aan den weg naar Zimmay" ( = Zimme = 
Kiang Mai in Siam; ±99° O.L.; ± 19° N.B.) ge
vonden en aan Parish (zie Parishïa) geschonken 
had. 

findleyânws.a.wm, - zie .findlayänus. 
Fingal ia SCHRANK, - genoemd naar den legendari

schen held Fingal (eigenlijk Finn Mac Cool of 
Find Mac Cumaill), bekend uit de gedichten van 
zijn zoon, den bard Ossian (.welke het eerst in 1760 
door James Macpherson werden uitgegeven), in de 
3de eeuw na Chr. hoofd der Fiann ( = Fenians, 
oorspronkelijk een soort soldaten; de naam is in 
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1857 overgebracht op een toen te New York ge
stichte, politieke vereeniging, welke de onafhanke
lijkheid van Ierland beoogde) in het Glencodal 
(Argyll, Sch. Hooglanden), middelpunt van een 
sagencyclus. Vele bouwvallen in Schotland zijn 
naar hem genoemd, evenzoo de beroemde Fingals-
grot [zoo genoemd door Sir Joseph Banks (zie 
Banksëa), die haar in 1772 op zijn reis naar IJs
land ontdekte] op het eiland Staffa. - Fingal zou 
kennis hebben gehad van geneeskrachtige planten. 

f in is te r rae , - (Lat.) finis (2e nv. van finis, einde), 
van het einde; terrae (2e nv. van terra, aarde), der 
aarde: van het einde der aarde. - Bedoeld wordt 
het Finisterre-gébergte (d.i. het aan het einde der 
aarde gelegen gebergte) in het N.O. van Kaiser 
Wilhelmsland; 146-147° O.L.; bijna 6° Z.B.): af
komstig van het Finisterre-gebergte of daar het 
eerst gevonden. 

finitimtts,a,ttm, - van Lat. finis, grens: aangrenzend, 
naburig, op een andere soort gelijkend. 

f in ium, - 2e nv. mv. van Lat. finis, grens: der gren
zen. - Bij Selaginella - V.A.v.R. wordt de grens 
tusschen Ned. en Eng. Borneo bedoeld, welke in 
1912 door een commissie werd vastgesteld. Een 
der leden dier commissie, de kapitein van het Ne-
derlandschind. leger Van Genderen Stort (zie stor-
tii), verzamelde op het terrein een aantal planten, 
waaronder deze Selaginella. 

Finlaysónia WALL., - genoemd naar G. Finlayson 
( 1790, Thurso, N.kust van Schotland, ± 3 y2° W.L. ; 
1823, op zee, tusschen Calcutta en Engeland), die 
van 1821-23 als geneesheer en verzamelaar van 
natuurhistorische voorwerpen deelnam aan een 
Eng. expeditie naar Siam en op de terugreis naar 
Europa overleed. Hij verzamelde planten voor Wal-
lich (zie wallicheänus). 

f inlay soniànus,a,um (Asplenïum - Wall.; - Blech-
num - Wall.; - Bromheadîa - Rchb.f.; - Cymbi-
cHum - Lindl.; - Indigofëra - Wall.; - Inga -
Wall.), - genoemd naar den ontdekker der plan
ten, G. Finlayson (zie Finlaysónia). 

Finschia WARB., - genoemd naar Fr. H. O. Fmsch 
(1839, Warmbrunn, a/d N. voet van het Reuzen-
gebergte; 1917, Brunswijk), zoöloog-ethnograaf. 
Hij bereisde op jeugdigen leeftijd Turkije en Hon
garije, werd in 1861 benoemd tot assistent aan het 
Museum van Natuurlijke Historie te Leiden en in 
1864 tot directeur van het Natuurhistorisch-eth-
nologisch Museum te Bremen, welken post hij tot 
1878 bekleedde. Hij bereisde Duitschland, Enge
land, Italië, Frankrijk en Skandinavië; in 1872 de 
Vereenigde Staten, in 1876 Turkestan, N.W.-China 
en Siberië, in 1877 de Hawaii-eilanden, van 1879-
82'Polynésie, Australië en Nieuw-Zeeland, van
waar hij in 1882 over Java terugkeerde. In 1884/85 
bereisde hij den Bismarck-Archipel en Kaiser Wil
helmsland, waar hij in 1884 de naar hem genoemde 
haven ontdekte. In 1897 werd hij conservator der 
ornithol. af deeling van het Museum van Natuur
lijke Historie te Leiden, in 1904 conservator van 
het Stedelijk Ethnologisch Museum te Brunswijk. 
Hij schreef zeer vele zool., anthropol. en ethnol. 
verhandelingen. 

finschii , - 2e nv. van Finschius, Latinizeering van 
Finsch: van Finsch, gevonden door Finsch, ge
noemd naar Finsch. - Phyllanthus - K. Schum. is 
genoemd naar Fr. H. O. Finsch (zie Finschia). 

fioniänus.a.wm, - van Nieuwlat. Fionia, Fünen (een 
der groote Deensche eilanden) : afkomstig van Fü
nen of daar het eerst gevonden, Fünensch. 

f i rma , - zie firmus. 

tirmandus.a.um, - van Lat. firmâre (van firmus, ste
vig) , bevestigen, bekrachtigen : nog te bevestigen, te 
bekrachtigen. - Andropögon - Steud. werd zoo ge
noemd, omdat de soort was opgesteld naar onvol
ledig materiaal en de juistheid der determinatie 
niet vaststond. 

F i r m i a n a MARSILI, - genoemd naar K. J. graaf Von 
Firmian (1716, Deutsch-Metz in Tirol, N. van 
Trente; 1782, Milaan), Oostenr. staatsman, onder 
Maria Theresia gouverneur van Lombanjiije, mild 
beschermer van kunsten en wetenschappen, be
zitter eener groote bibliotheek en eener fraaie 
kunstverzameling. 

tirmior.or.us, - vergr. trap van Lat. firmus, stevig: 
steviger dan gewoonlijk, vrij stevig. 

firmulws,a,um, - verkleinw. van Lat. firmus, stevig: 
vrij stevig. 

firmus,a,um, - (Lat.) stevig. 
f lschéri , - 2e nv. van Fischêrus, Latinizeering van 

Fischer: van Fischer, gevonden door Fischer, ge
noemd naar Fischer: 
1. (Bromus - С et С ) , - genoemd naar H, Fischer, 
lector (maître de conférences) aan de Fajculté des 
Sciences te Parijs. - Overigens is mij van hem niets 
bekend. 
2. (Aconitum - Rchb.f.), - genoemd naar Fr. E. L. 
(von) Fischer (1782, Halberstadt, Z.W. van Maag
denburg; 1854, St.-Petersburg), medicUs-plant-
kundige, eerst directeur van den bot. tuifl van Ra-
sumowsky (zie Razumovïa) te Gorenki bij Moskou, 
van welken tuin door hem in 1808 een catalogus 
werd uitgegeven, in 1823 (na Rasumowsky's dood; 
1822) reorganisator en tot 1850 directeur van den 
bot. tuin van St.-Petersburg, die door hem zeer 
werd verrijkt, schrijver van verscheidene bot. pu
blicaties. Hij liet een herbarium na van 60 000 soor
ten, dat door zijn weduwe voor 1000 roebel (toen 
± f 1900) aan de Russ. regeering werd verkocht. 

fissa, - zie fissus. 
fissendocarpu£,a,wn, - van Lat. fissus, gespleten; 

Nieuwlat. endocarpïum (van Gr. endon, binnen in, 
inwendig; harpos, vrucht), binnenvruchtwand: met 
splijtenden (zich door spleten in schijfjes verdee-
lenden) binnenvruchtwand. 

fissibrâchiws.a.wm, - van Lat. fissus, gespleten; bra-
chïum, (onder)arm: met gespleten armeft. 

f issicalyx, - van Lat. fissus, gespleten; cälyx, kelk: 
met gespleten kelk. 

f iseidens, - van Lat. fissus, gespleten; dens, tand: 
met gespleten tanden. 

fissifólius,a,um, - van Lat. fissus, gespleten; folium, 
blad: met gespleten bladeren. 

fissile, - zie fissilis. 
Fissi l ia сомм., - van Lat. fissilis (van findëre, splij

ten), gespleten: twee der kroonbladen zijn diep 
2-spletig. 

fi8sih's,i's,e, - van Lat. findëre, splijten: splijtbaar, 
gespleten. 

fissipétaltts,a,um, - van Lat. fissus, gespleten; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met gespleten kroon
bladen. 

fissistipulus,a,um, - van Lat. fissus, gespleten; sti
pula, steunblad: met gespleten steunbladen. 

fissobréchius,a,um, - van Lat. fissus, gespleten; 
brachïum, (onder)arm: met gespleten armen. 

fissopétalu5,a,um, - van Lat. fissus, gespleten; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met gespleten 
kroonbladen. 

fissulws.a.ttm, - verkleinw. van Lat. fissus, gespleten: 
ondiep gespleten. 

f i s sum, - zie fissus. 



f i s su ra tu s ' 

fissurâtM5,a,Mm, - van Lat. fissura (van findëre, 
splijten), spleet: spleten vertoonend. 

fisstts,a,«w, - van Lat. findëre, splijten: gespleten. 
f istula, - (Lat.) buis. 
fistulósws,a.um, - van Lat. fistula, buis: buisvormig. 
F i t tón ia E. COEMANS, - genoemd naar de gezusters 

Elizabeth Fitton (?, ?; ?, ?) en Sarah Mary Fitton 
(?, Dublin; 1866, ?), vriendinnen van Robert 
Brown (zie browniänus 1), schrijfsters van eenige 
populaire, bot. werkjes. 

f l tzalani , - 2e nv. van Fitzalänus, Latinizeering van 
Fitzalan: van Fitzalan, gevonden door Fitzalan, 
genoemd naar Fitzalan. - Eulophïa - F. v. M. en 
Gardenia - F. ν . Μ. ( = Randïa - F. v. M.) zijn 
genoemd naar haar ontdekker, E. F. A. Fitzalan 
(1830, Londonderry, Ierland; 1911, Brisbane, 
Australië), tuinman, die in 1848 naar Victoria 
(Australië) vertrok en in 1860 als planten Verzame
laar deelnam aan een door luitenant Smith gelei
den opnemingstocht van het vaartuig Spitfire naar 
het aestuarium der Burdekin-rivier (in Australië, 
uitmondend aan de O.kust op ±19 /4° Z.B.). 

Fi tzróya HooK.f., - genoemd naar Robert Fitzroy 
(1805, Ampton Hall, Suffolk, Engeland; 1865, Nor
wood, Suffolk), die in 1819 dienst nam bij de Eng. 
marine en in 1824 benoemd werd tot luitenant-ter-
zee. Van 1828-30 leidde hij als commandant van 
de Beagle de opneming der kust van Patagonië, 
Vuurland en straat Magelhaens, van 1831-36 nam 
hij als commandant van hetzelfde vaartuig, waar
op zich Charles R. Darwin (zie darwinii) als na
tuuronderzoeker bevond, een groot deel der kust 
van Z.-Amerika op en maakte hij een reis om de 
aarde. Van 1843-45 was hij gouverneur van Nieuw-
Zeeland, voor welk ambt hij zich ongeschikt be
toonde. In 1863 werd hij benoemd tot vice-admi-
raal; twee jaren later pleegde hij zelfmoord. Hij 
was een uitnemend hydrograaf. 

flabélla, - gefantazeerde vr. vorm van het verkeer
delijk voor een bnw. gehouden Lat. znw. flabellum, 
waaier. 

flabellâtws,a,Mm, - van Lat. flabellum, waaier: 
waaiervormig. 

fflabéllifer, flabellifera, f label l i ferum, - van Lat. 
lflabelliferus,a,um, - flabellum, waaier; ferre, 

dragen: waaiervormige organen (bladeren, bv.) 
dragend. 

flabelliflóru5,a,um, - van Lat. flabellum, waaier; 
f los (flöris), bloem: met waaiervormig gerang
schikte bloemen, met waaiervormige bloeiwijzen. 

flabellifóÜMs.a.Mm, - van Lat. flabellum, waaier; fo
lium, blad: met waaiervormige bladeren. 

flabellifórrms,is,i!, - van Lat. flabellum, waaier; for
ma, vorm: waaiervormig. 

rflabélliger, flabelligera, flatoelligerum, - van Lat. 
Iflabelligeru5,a,um, - flabellum, waaier; gërëre, 

dragen: waaiervormige organen (bladeren, bloei
wijzen) dragend. 

flabellivénitt£,a,um, - van Lat. flabellum, waaier; 
vena, ader: met waaiervormig gerangschikte ade
ren, waaiervormig geaderd. 

flabelloides, - van Lat. flabellum, waaier; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. waaiervormig. 
2. gelijkend op de soort flabellum. 

flabellulâtM5,a,um, - van Lat. flabellulum (verkleinw. 
van flabellum, waaier), waaiertje: op een waaiert je 
gelijkend, klein en waaiervormig. 

f label lum, - (Lat.) waaier. 
flacca, - zie flaccus. 
flâccida, — zie flaccidus. 

16 flaviceps 

flaccidulu5,a,um, - verkleinw. van Lat. flaccidus, 
slap: tamelijk slap. 

flàcciàus,a,um, - van Lat. flaccus, slap: slap. 
flaccMs,a,um, - (Lat.), slap, slap hangend. 
F lacour t ia сомм., - genoemd naar E. de Flacourt 

(1607, Orleans; 1660, verdronken op de terugvaart 
van Madagaskar naar zijn vaderland), gouverneur 
van Madagaskar, samensteller eener beschrijving 
van het eiland, ook van den plantengroei. 

Flacour t iâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Flacourtia geldt. 

flagellaceus.a.WM, - van Lat. flagellum, geesel, riem, 
wingerdrank: op een geesel, riem of wingerdrank 
gelijkend of daarop gelijkende organen dragend. 

flagellâre, - zie flagelläris. 
Flagel lâr ia L., - van Lat. flagellum, geesel, riem, 

wingerdrank. De top der bladeren eindigt in een 
korte rank. 

Flagel lar iäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Flagellarïa geldt. 

flagellar^, is,e, - van Lat. flagellum, geesel, riem, 
wingerdrank: den vorm van een geesel, riem of 
wingerdrank hebbend. 

flagellâtM5,a,ton, - van Lat. flagellum, geesel, riem, 
wingerdrank: organen dragend van den vorm van 
een geesel, riem of wingerdrank. 

rflagéllifer, flagellifera, f lagell iferum, - van Lat. 
lflagelliferus,a,«m, - flagellum, geesel, riem, 

wingerdrank; ferre, dragen: geesels, riemen, ranken 
of daarop gelijkende organen dragend. 

flagelliflóru5,a,um, - v a n L a t . flagellum, geesel, riem, 
wingerdrank; f los (flöris), bloem: met aan rank-
achtige twijgen geplaatste bloemen. 

flagellifórrm's,ï's,£, - van Lat. flagellum, geesel, riem, 
wingerdrank; forma, vorm: (geheel of gedeeltelijk) 
den vorm van een geesel, riem of wingerdrank heb
bend. 

f lagel lum, - (Lat.) geesel, riem, wingerdrank. 
flaminews,a,um, - van Lat. flamen (flamïnis), pries

ter eener bepaalde godheid: op eenigerlei wijze tot 
een priester eener bepaalde godheid in betrekking 
staand. - Bij Cnestis - Griff, is flaminëa mogelijk 
een drukfout voor flammëa, vuurrood. De naam 
zinspeelt dan op de helroode vruchten. 

tlàmmeus,a,um, - van Lat. flamma, vlam: vlam
mend, vurig, vlamkleurig, vuurrood, oranjerood. 

rf lâmmifer , f lammifera , f l ammi fe ru m, - van Lat. 
lflammiferu5,a,MWï, - flamma, vlam; ferre, dra

gen: vlammen, dwz. vlamroode bloemen dragend. 
f l â m m u l a , - verkleinw. van Lat. flamma, vlam: 

vlammetje, vaantje. - Het woord wordt wel als 
soortnaam gebezigd voor planten, welke de tong 
aandoen als een vlam, dwz. op de tong branden, 
een scherpen smaak bezitten, voorts voor planten 
met vlamkleurige (gele of roode) bloemen. 

r f lammulifer , f lammul i fe ra , f l ammul i f e rum, -
tflammuliferus,a,um, - van Lat. flammüla (zie 

aldaar), hier = vaantje; /«re.dragen: iets dragend, 
dat aan een vaantje doet denken. 

flava, - zie flavus. 
flavanthéru5,a,um, - van Lat. flavus, lichtgeel; 

Nieuwlat. anthêra, helmknop: met lichtgele helm
knoppen. 

f lavens, — van Lat. flavëre, geel zijn: geel. 
flavéolus ,a,um, - verkleinw. van Lat. flavus, (als 

bot. term) lichtgeel: naar het lichtgele zweemend. 
f lavéscens, - van Lat. flavescëre [van flavus, (als 

bot. term) lichtgeel], lichtgeel worden: geelachtig. 
f lâvicans, - (Nieuwlat.) geelachtig. 
flaviceps, - van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; 

caput, hoofd: met lichtgele hoofdjes. 
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flavicolor, - van Lat. flavus, (als bot. term) licht
geel; cölor, kleur: lichtgeel. 

flavicórms.t's.e, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
lichtgeel; cornu, hoorn: met lichtgele hoornen of 
daarbij vergelijkbare organen. 

flavida, - zie flavïdus. 
flavidiflórus,a,um, - van Lat. flavïdus, geelachtig; 

f los (flöris), bloem: met geelachtige bloemen. 
flavidomaculâtus,a.um, - van Lat. flavïdus, geel

achtig; macula, vlek: met geelachtige vlekken. 
flavidulus.a.um, - verkleinw. van Lat. flavïdus, geel

achtig: eenigszins geelachtig, zeer licht geel. 
flâvidus.a.um, - van Lat. flavus, (als bot. term) 

lichtgeel: geelachtig. 
flaviflórus.a.um, - van Lat. flavus, (als bot. term) 

lichtgeel; f los (flöris), bloem: met lichtgele bloe
men. 

f lavigutta, - van Lat. flavus, (als bot. term) licht
geel; gutta, druppel: met lichtgele druppels, met op 
druppels gelijkende, lichtgele klieren. 

f lavinérve, - zie flavinervis. 
flavinérvia, - zie flavinervïus. 

(flavinervis,is,e, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
Iflavinérvius.a.um, - lichtgeel; nervus, nerf: 

met lichtgele nerven. 
f lé vi pes , - van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; 

pes, voet, steel: met lichtgelen voet of sjeel. 
flavipunctatus,α,um, - van Lat. flavus, (als bot. 

term) lichtgeel; punctum, stip: lichtgeel gestip
peld. 

flavirâmews,a,Mm, - van Lat. flavus, lichtgeel; ra-
mus, twijg: met lichtgele twijgen. 

flavisétus,a.um, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
lichtgeel; sëta, borstel: met lichtgele borstels (of 
daarbij vergeleken wordende naalden). 

flavispathus.a.um, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
lichtgeel; spät ha, kolfscheede: met lichtgele kolf-
scheeden. 

flavispiculus.a.um, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
lichtgeel; spiculum, spits (znw.) : met lichtgele spits. 

flavofimbriätus.a.um, - van Lat. flavus, (als bot. 
term) lichtgeel; fimbria, franje: met lichtgele franje. 

flavolineâtus.a.um, - van Lat. flavus, (als bot. 
term) lichtgeel; linea, streep: met lichtgele stre
pen, lichtgeel gestreept. 

flavopunctâtus,a,um, - van Lat. flavus, (als bot. 
term) lichtgeel; punctum, stip: met lichtgele stip
pels, lichtgeel gestippeld. 

flavorubéllus,a,um, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
lichtgeel; rubellus, roodachtig: licht geelachtig 
rood; lichtgeel met roodachtig. 

flavorufus.a.um, - van Lat. flavus, lichtgeel; rüfus, 
rossig: lichtgeel met rossig, geelachtig rossig. 

f lavóvirens, - van Lat. flavus, (als bot. term) licht
geel; vïrens, groen: geelachtig groen. 

flavoviridi's.is.e, - van Lat. flavus, (als bot. term) 
lichtgeel; viridis, groen: geelachtig groen. 

flavus,a.um, - (Lat.) (als bot. term) lichtgeel. 
f leischéri , - 2e nv. van Fleischërus, Latinizeering 

van Fleischer: van Fleischer, gevonden door Flei
scher, genoemd naar Fleischer: 
1. (Dendrobïum - J.J.S.), - genoemd naar M. 
Fleischer (1861, Lipine, Z. van Beuthen, in Opper-
Silezië; 1930, Mentone), kunstschilder en bryoloog, 
die Italië, de Kanarische eilanden en Samoa be
reisde en gedurende langen tijd op Java woonde. 
Hij schreef een monographie der Jav. bladmossen 
en zond de naar hem genoemde plant aan den or-
chideeënspecialist J. J. Smith (zie smithiänus 3). 
2. (Epilobïum - Höchst.), - genoemd naar Flei
scher, apotheker te Esslingen (Württemberg), die 

de naar hem genoemde plant in 1825 in Tirol ont
dekte, en van wien mij overigens niets bekend is. 
3. (Festüca - Rohl.), - genoemd naar ? 

F lemingia ROXB., - genoemd naar / . Fleming (1747, 
?; 1829. Londen), van 1768-1813 arts bij den Ge
neeskundigen Dienst in Eng. Indië, schrijver eener 
lijst van Engelschind, geneeskrachtige planten met 
haar Sanskr. namen. 

fletcherianus.a.um (Bulbophyllum - Rolfe), - ge
noemd naar den Eng. geestelijke J. C. B. Fletcher, 
te Chichester (O. van Portsmouth), bij wien de 
plant het eerst in Engeland bloeide. 

F léurya GAUD., - genoemd naar C. Fleury (f 1826), 
stuurmansleerling aan boord der korvet L'Uranie, 
waarmede De Freycinet (zie Freycinetia) van 1817-
20 een wetensch. expeditie om de aarde maakte. 
Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het 
gesl., nam als natuuronderzoeker aan dezelfde ex
peditie deel. 

flexa, - zie flexus. 
flexlbilts,is,e, - van Lat. flectëre, buigen: buigzaam. 
flexicâûlis.is.e, - van Lat. flexus, gebogen ; caulis, 

stengel, steel: met gebogen of bochtigen stengel; 
met gebogen of bochtigen steel. 

fléxilts,is,e, - van Lat. flectëre, buigen: buigzaam, 
flexilobus.a.um, - van Lat. flexus, gebogeh, omge-

vouwen; löbus, lob: met omgevouwen lobben. 
fléxipes, - van Lat. flexus, gebogen, omgevouwen; 

pes, voet, steel: met gebogen (zuil)voet; met ge
bogen steel. 

flexirémeus.a.um, - van Lat. flexus, gebogen; ra-
mus, tak: met bochtige takken. 

f lexis tâmen, - van Lat. flexus, gebogen, omgevou
wen; stämen, (als bot. term) meeldraad: met ge
bogen of omgevouwen meeldraad (meeldraden). 

fléxulus.a.um, - verkleinw. van Lat. flexus, gebogen: 
zwak gebogen, zwak gekromd. 

f lexum, - zie flexus. 
flexuósus,a,um, - van Lat. flexus, bocht: vol boch

ten, bochtig, heen en weer gebogen, 
flexus,a,um, - van Lat. flectëre, buigen: gebogen. 
Fl indérs ia R.BR., - genoemd naar M. Flinders (1774, 

Donington, Lincolnshire, Engeland; 1814, Londen), 
zeevaarder en ontdekkingsreiziger, die in 1795 en 
1798 te zamen met den geneesheer Bass de Z.O.-
kust van Nieuw-Holland verkende, de naar zijn 
metgezel genoemde Bass-straat (tusscheh Nieuw-
Holland en Tasmanië) ontdekte en Tasmanië om-
voer. Van 1801-03 maakte hij in opdracht der Eng. 
Regeering een tocht van Kaap Leeuwin (Z\W.punt 
van Nieuw-Holland) langs de Z. en de Ojkust van 
Nieuw-Holland, voer de Torres-straat door, ver
kende de golf van Carpentaria en werd toen door 
de onzeewaardigheid van zijn vaartuig (Investiga
tor) gedwongen terugtekeeren. Robert Birown (zie 
browniänus 1), de auteur van het gesl. Hindersïa, 
vergezelde hem als botanicus op dien tocht, waar
van Flinders een beschrijving naliet. 

fflócciger, floccigera, floccfgerum, - van Lat. floc-
lfloccigerus,a,um, - eus, vlok; gërërei, dragen: 

vlokken dragend, dwz. vlokkig behaard of be-
schubd. 

floccósus,a,um, - van Lat. floccus, vlok: vol vlokken, 
vlokkig behaard. 

flocculÓ8us,a,um, - van Lat. flocculus (verkleinw. 
van floccus, vlok), vlokje: bezaaid met vlokjes, 
dwz. met op vlokken gelijkende haarbiindels of 
sterharen. 

florentinus,a.um, - van Nieuwlat. Florentïa, Floren
ce: Florentijnsch. - Iris - L. wordt bij Florence 
veelvuldig gekweekt. 
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flore pleno, - 6e ην. van Lat. flos planus (van flos, 
bloem; plênus, gevuld), gevulde bloem: met ge
vulde bloem (en). 

ffloreeanus,a,um, - afkomstig van Flores (een der 
lfloresianws,a,um, - Kleine Soenda-eilanden; 

± 1193/4-123° O.L.; 8-9° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

floribundtt5,<z,um, - (Nieuwlat.) rijk bloeiend. 
f lórida, - zie floridus. 
floridiceus,a,um, - afkomstig van Florida (schier

eiland a/d Z.O.kust van N.-Amerika; ±25-30° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. - De naam Flo
rida werd aan het land gegeven door den Sp. zee
vaarder Ponce de Leon, omdat hij daar (in 1513) 
voor het eerst landde op Palmzondag (Sp. Pascua 
florida, d.i. bloemrijke Paschen. Vgl. Fr. Pâques 
fleuries en Ital. Pasqua flórida). 

floridulws,a,wm, - verkleinw. van Lat. floridus, rijk 
bloeiend: vrij rijk bloeiend. 

flóridws,a,wm, — van Lat. flos (flöris), bloem: rijk 
aan bloemen, bloemrijk, rijk bloeiend. 

f lor indae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden vrouwennaam Florinda: van Florin-
da, genoemd naar Florinda. - Primula - Ward 
werd door F. Kingdon Ward, die de plant in 
1924 in Z.O.-Tibet had ontdekt, genoemd naar 
zijn echtgenoote Florinda, geboren Norman-
Thompson. 

floruléntMS,a,MW, - van Lat. flos {flöris), bloem: rijk 
aan bloemen, bloemrijk, rijk bloeiend. 

flos âë r i s , - (Lat.) flos, bloem; aëris (2e nv. van 
aër, lucht), der lucht: bloem der lucht, in of van 
de lucht levende bloem, epiphyt. 

Floscópa LOUR, - (Lat.) flos, bloem; scöpa, rijs, hier 
gebezigd in de beteekenis van bezem. De bloei wij ze 
is bezemvormig. 

flos cuculi , - Lat. flos, bloem; cuculi (2e nv. enk. 
van cuculus, koekoek), van den koekoek: bloem 
van den koekoek, koekoeksbloem. - Op de plant 
leeft zeer vaak een cicade, welke een wit schuim 
afscheidt, dat in den volksmond koekoeksspog 
heet, omdat men het aanziet (of althans aanzag) 
voor speeksel van den koekoek. 

f losculâria - van Lat. flosculus (verkleinw. van flos, 
bloem), bloempje: bloempjesdier, een soort rader-
diertje met langen, geringden voet en in slippen 
verdeelden mond, dat eenigszins aan een bloem 
doet denken; op zulk een raderdiertje gelijkende 
bloem. 

flosculósus.a.Mw, - van Lat. flosculus (verkleinw. 
van flos, bloem), bloempje: vol kleine bloempjes, 
met vele kleine bloemen. 

flos jovis , - (Lat.) flos, bloem; jovis [2e nv. van 
Jupiter ( = Diuspäter, goddelijke vader), de Ro-
meinsche oppergod], van Jupiter: bloem van Jupi
ter, goddelijke bloem. 

flos r e g i n a e , - (Lat.) flos, bloem; reginae (2e nv. van 
regina, koningin), der koningin: bloem der ko
ningin: koninginnebloem, bloem, welke eener ko
ningin waardig is, zeer fraaie bloem. 

Flos-scópae HASSK., - (Lat.) flos, bloem; scöpae 
(2e nv; van scöpa, rijs, hier gebezigd in de betee
kenis van bezem), van den bezem: bloem van den 
bezem, dwz. plant met bezemvormige bloeiwijze. 

f luctuans , - van Lat. fluctuate (van fluctus, golf), 
op de golven dobberen, op het water dobberen, op 
en neer gaan: dobberend. 

fluctuósMs,a,w»i, - van Lat. fluctus, golf: met golven, 
golvend, bochtig. 

Fluéggea WILLD., - genoemd naar / . Flügge (1775, 
Hamburg; 1816, Barmbek, Hamburg), arts te Ham

burg, schrijver over grassen, ontwerper van een 
plan voor een bot. tuin bij Hamburg. 

flueggeânu5,a,um (Salix - Willd.), - genoemd naar 
J. Flügge (zie Flueggëa). 

flueggeoides, - van Flueggëa, plantengesl. (Euphor-
biacëae); ïdes (Gr. eidés), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Flueggëa-achtig. 

Fluéggia в. et н., - genoemd naar J. Flügge (zie 
Flueggëa). 

flueggioides, - van Fluéggia (zie aldaar), planten
gesl. ( = Flueggëa) (Euphorbiacëae) ; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Flueg-
gïa-achtig. 

f lui t a n s , - van Lat. fluitäre (van fluëre, vlieten, 
stroomen), drijven: drijvend. 

fluminénSîs.îs.e, - van Lat. flumen (flumïnis), ri
vier: bij een rivier behoorend. Bedoeld wordt de 
op den breeden mond eener rivier (Sp. rio) ge
lijkende baai Rio de Janeiro (O.kust van Z.-Ame
rika; ±23° Z.B.), waaraan de gelijknamige hoofd
plaats van Brazilië ligt. Ter plaatse zelve wordt 
de stad gemeenlijk kortweg Rio (dus = Lat. flu
men) genoemd en zoo moet men aan fluminensis 
de beteekenis hechten van: afkomstig van Rio de 
Janeiro of daar het eerst gevonden. 

ffluvialis.is.e, - van Lat. fluvïus, waterstroom: in of 
tfluviétib's.is.e, - aan waterstroomen groeiend. 
foecunda, — zie foecundus. 
foecundissimM5,a,um, - overtr. t rap van Lat. foe

cundus, vruchtbaar: zeer vruchtbaar, zeer rijk aan 
iets (aan kroonbladen, bv.). 

foecundus.a.um, - (Lat.) vruchtbaar, vele bloemen, 
vruchten of sori voortbrengend. 

foeniculàceus,а,шп, - van Foenicülum, plantengesl. 
(Umbellifërae), venkel, fenkel: in een of ander 
opzicht, het bezit van in fijne slippen verdeelde 
bladeren, bv., met venkel overeenkomend. 

Foen icü lum ADANS., - verkleinw. van Lat. foenum, 
hooi: fijn hooi. De naam zinspeelt op het uiterlijk 
der gedroogde bladeren van de venkel (fenkel). 

foenisécii, — 2e nv. van Lat. foenisecium (van foe
num, hooi; secure, afsnijden, maaien), hooiveld: (als 
het ware) van een hooiveld (afkomstig), naar hooi 
riekend. 

foenum g r a e c u m , - (Lat.) foenum, hooi; graecus, 
Grieksch: Grieksch hooi. Dezen naam droeg de 
sterk en aangenaam riekende plant in vroegere 
eeuwen, toen zij een hooggeschat middel was tegen 
allerlei kwalen. 

foers tér i , - 2e nv. van Foerstêrus, Latinizeering van 
Förster: van Förster, gevonden door Förster, ge
noemd naar Förster. - Asplenïum - Rosenst.; -
Cyathëa - Rosenst.; - Lindsaya - Rosenst.; - Po-
lypodïum bipinnatifïdum Baker var. - Rosenst. en 
Trichomänes - Rosenst. zijn genoemd naar Fried
rich Förster (1866, Kehl a/d Rijn; 1918, Offenburg, 
in Baden), leeraar bij het M.O. op verschillende 
plaatsen in Baden (Mannheim, Schopfheim, Bret
ten, Oberkirch) met den titel van Professor, schrij
ver van kleine bot. en zool. publicaties (o.a. over 
algen, over de Rhododendron-soorten en de buidel-
dieren van Nieuw-Guinea). Hij zond planten, welke 
door Keysser (zie keyssêri) en anderen op Nieuw-
Guinea verzameld waren, ter determinatie aan 
specialisten, o.a. aan Rosenstock (zie rosen-
stockii), den auteur der naar hem genoemde soorten. 

foe r s t e rmann l , - 2e nv. van Foerstermannus, Lati
nizeering van Förstermann: van Förstermann, ge
vonden door Förstermann, genoemd naar Förster
mann. - Coelogyne - Rchb.f. werd in 1886 ge
noemd naar I. F. Förstermann, toen plantenverza-
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meiaar voor de kweekersfirma Sander & Sons te 
St. Albans bij Londen. Hij verzamelde gedurende 
vele jaren voor die firma (o.a. in Assam en op 
Borneo) en werd later bedrijfsleider van haar fili
aal te Summit, New Yersey, U.S.A. 

foerstermannii, - 2e ην. van Foerstermannius, La
tinizeering van Förstermann: van Förstermann, 
gevonden door Förstermann, genoemd naar För
stermann. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar / . F. Förstermann (zie foerstermanni). 

foetene, - van Lat. foetëre, stinken: stinkend. 
fóétida, - zie foetidus. 
foetidissimus,a,wn, - overtr. trap van Lat. foetidus, 

stinkend: hevig stinkend. 
fóétidus,a,um, - van Lat. foetëre, stinken: stinkend. 
foetuléntus,a,um, - van Lat. foetëre, stinken: stin

kend. 
foliaceus,a,um, - van Lat. folium, blad: bladachtig. 
toliàtus.a.um, - van Lat. folium, blad: bebladerd. 
toUolbsus.a.um, - van Lat. foliölum (verkleinw. van 

folium, blad), blaadje: met vele blaadjes; met vele 
kleine bladeren. 

foliÓ8us,a,um, - van Lat. folium, blad: met vele of 
groote bladeren. 

folliculârts,ts,e, - van Lat. foïliculus (verkleinw. van 
follis, zak), zakje: op zakjes gelijkende organen 
dragend. 

ffolliculifer, folüculifera, folliculiferum, - van 
Ifolliculiferws,a,um, - Lat. foïliculus (verklein-

w. van follis, zak), zakje; ferre, dragen: op zakjes 
gelijkende organen dragend. 

fontâna, - zie fontänus. 
Fontanéeia LABILL., - genoemd naar R. Louiche Des-

fontaines (zie Desfontainëa). 
fontaneeiânus,a,um (Brachypodïum - Nees), - ge

noemd naar R. Louiche Desfontaines (zie Desfon
tainëa). 

fontanésii, - 2e nv. van Fontanesius, Latinizeering 
van Des fontaines: van Desfontaines, gevonden door 
Desfontaines, genoemd naar Desfontaines. - Bra
chypodïum - Nees en Colocasïa - Schott zijn ge
noemd naar R. L. Desfontaines (zie Desfontainëa). 

cfontànus.a.utn, - van Lat. f ons (fontis), bron: in, 
lfontinâlts,ts,e, - aan of bij bronnen groeiend, 

het eerst bij een bron gevonden, bron-. 
f foraminifer, foraminifera, foramlniferum, - van 
lforaminfferus,a,um, - Lat. foramen (foramï-

nis), opening; ferre, dragen, bevatten: openingen 
bevattend. 

forbesiânus.a.um (Vatïca - Burck), - genoemd naar 
den ontdekker der plant, Henry O. Forbes (1861, 
Drumblade, Aberdeenshire, Schotland; 1932, Sel-
sey, O. van Portsmouth), die eerst in de medicijnen 
studeerde, doch, toen hij door het verlies van een 
zijner oogen gedwongen werd die studie optegeven, 
zich toelegde op botanie en ethnologie. - Van 
1875-77 bereisde hij Portugal, van 1878-84 de 
Keeling-eilanden, Java, Sumatra, en, vergezeld 
door zijn echtgenoote, Annabella Keith (zie anna-
bellae), Banda, Ambon, Timor laoet, Boeroe en 
Timor. In 1885/86 was hij leider eener expeditie 
naar het Owen-Stanley gebergte in Eng. Nieuw-
Guinea; van 1886-89 Acting Deputy Commissioner 
(waarnemend bestuurshoofd) van Eng. Nieuw-
Guinea; in 1889 maakte hij een tweeden tocht naar 
het Owen-Stanley gebergte, in 1898/99 bereisde 
hij Sokotra. Van 1890-93 was hij directeur van het 
Canterbury Museum in Nieuw-Zeeland, van 1894-
1911 directeur der musea te Liverpool; sinds 1905 
was hij lector in ethnologie te Edinburgh. Op zijn 
reizen verzamelde hij vele planten. De resultaten 

dier reizen legde hij neder in eenige belangwek
kende publicaties, waarvan voor Ned. Ihdië de 
voornaamste is: A Naturalist's Wanderings in the 
Eastern Archipelago. 

forbésii, - 2e ην. van Forbesïus, Latinizeering van 
Forbes: van Forbes, gevonden door Forbes, ge
noemd naar Forbes: 
1. (Cattleya - Lindl. ), - genoemd naar John Forbes 
(1798, ?; 1823, Senna in Portug. O.-Afrika), ver
zamelaar voor de Horticultural Society of Chiswick 
(Londen), die in 1822 Brazilië bereisde en daar de 
naar hem genoemde plant ontdekte. - Later bereis
de hij nog Madagaskar en Z. en O.-Afrika. 
2. De talrijke Nederlandschind. planten Van dezen 
naam zijn genoemd naar haar ontdekker, Henry 
O. Forbes (zie forbesiänus). 
3. (Primula - Franch.), - waarschijnlijk is deze 
Chin, plant genoemd naar Francis Blackwell For
bes (1839, New York City; 1908, Boston, Mass.), 
koopman, die van 1857-74 en van 1077-82 in 
China verblijf hield en daar vele planten, doch 
niet de naar hem genoemde, verzamelde. De auteur 
der soort, Franchet (zie franchëti), geeft bij den 
naam geen toelichting. 

Forbesina RIDL., - genoemd naar Henry O. Forbes 
(zie forbesiänus). 

forcipétus,a,um, - van Lat. forceps (forcïpis), tang: 
een of meer op tangen gelijkende organen dragend. 

rforeipifer, forcipifera, forcipiferum, - van Lat. 
\forcipifer«s,a,wm, - forceps {forcipis), tang; 

ferre, dragen: een of meer op tangen gelijkende or
ganen dragend. 

Fórdia HEMSL., - genoemd naar Charles Fprd (1844, 
?; 1927, Stanmore, Middlesex, Engeland), van 
1871-1902 hoofd van het Botanical and Afforest
ation Department (Departement voor ijiotanie en 
Bebossching) in de kolonie Hongkong. Hij verza
melde vele planten, waaronder de naar hem ge
noemde, op Hongkong en in de naburige gedeel
ten van China (Kwang-toeng), waaronder talrijke 
nieuwe soorten. 

Forestiéra POIT., - genoemd naar Pierre Gaspard 
Forestier (1775, Parijs; 1847, Parijs), arts te Parijs, 
lid der Académie de Médecine, schrijver eeniger 
medische publicaties. 

forficuloides, - van Lat. forficula [verkleinw. van 
f or f ex (forficis), schaar], schaartje, ook oorworm: 
in eenig opzicht met een schaartje of met de tang 
aan het achterlijf van een oorworm overeenkomend. 
- Een oorworm is geen worm, doch een insekt, en 
kruipt niet in de ooren; vandaar de naam. - Een 
analoog geval wordt opgeleverd door Mal. gardoe 
malam, nachtwaker, d.i. iemand, die des nachts 
nog wat vaster slaapt dan overdag. 

formanekianu£,a,um (Campanula - Degen et 
Doerfl.), - genoemd naar Eduard Formdnek (?, ?; 
1900, voorgebergte Athos), leeraar aan het gym
nasium te Brünn in Moravië, verdienstelijk plan-
tenverzamelaar. 

formicâritts,a,um, - van Lat. formïca„ mier: op 
eenigerlei wijze tot mieren in betrekking staand; 
door mieren bewoond. 

formicârum, - 2e nv. mv. van Lat. formica, mier: 
der mieren, door mieren bewoond. 

fformicifer, formicifera, formiciferum, - van Lat. 
\formicifertts,a,tt»n, - formica, mier; ferre, dra

gen: een of ander op een mier gelijkend orgaan 
dragend. 

formóea, - zie formösus. 
rformosânu5,a,um, - afkomstig van Formosa (van 
Iformosénsis,is,e, - Lat. formösus, schoon: het 
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schoone eüand; = Tai-wan; 120-122° O.L.; 22-
25 54° N.B.) of daar het eerst gevonden, Formo-
saansch. 

formosissimus,α,ww, - overtr. t rap van Lat. for-
mösus, schoon: zeer schoon. 

formósws,α,um, - van Lat. forma, (hier = ) schoon 
uiterlijk: een schoon uiterlijk hebbend, schoon. 

fornicéttts,a,UfK, - van Lat. fornix (fornïcis), gewelf: 
gewelfd. 

Forréstia A. RICH., - genoemd naar Th. Forrest 
(1729, ?; 1802, ?), Eng. zeevaarder, die in opdracht 
der Eng. O.I.Compagnie met zijn 10-tons vaartuig, 
de Tartar-galley, in 1774 een tocht ondernam van 
het eiland Balambangan (N. van de N.punt van 
Bórnèo) naar den Soeloe-Archipel, Mindanao, Ba
tjan, Waigeoe en Nieuw-Guinea, waar hij in 1775 
aan de baai van Dorè (zie doreensis) muskaatnoten 
en jonge muskaatboomen verzamelde ten behoeve 
der Eng. O.I.Compagnie. Daarop voer hij naar 
Atjèh, dat hij in 1776 bereikte. Van zijn tocht 
heeft hij een goed verslag gegeven. 

forréstii, - 2e nv. van Forrestîus, Latinizeering van 
Forrest: van Forrest, gevonden door Forrest, ge
noemd naar Forrest. - De talrijke Chin, en Tibet, 
planten van dezen naam zijn genoemd naar George 
Forrest [1873, Falkirk, O.N.O. van Glasgow; 1932, 
Tengyueh ( = Teng-jue in Yun-nan; ±98*4° O.L. 
±25° N.B.), aan hartverlamming], die een deel 
zijner jongelingsjaren in Australië en Ζ.-Afrika 
doorbracht en in 1904 in dienst trad van A. K. 
Bulley (zie bulleyänus), voor wien hij van 1904-06 
Z.W.-China en Tibet bereisde. De destijds plaats 
hebbende oneenigheden tusschen Tibetanen en Chi-
neezen maakten het verblijf in die streken voor 
Europeanen gevaarlijk; verscheidene missiona
rissen (o.a. Soulié; zie soulieänus) werden ver
moord; Forrest1) verhaalt zijn redding te danken 
hebben gehad aan den kort te voren vermoorden 
missionaris Dubernard, die hem, toen hij onverge-
zeld in de Tibetaansche bergen zwierf, gedurende 
vier achtereenvolgende nachten verscheen en hem, 
zonder een woord te spreken, den weg wees, dien 
hij te volgen had. - Op die reis verzamelde Forrest 
30 000 planten, waaronder zeer vele nieuwe, en een 
aantal zoogdieren en vogels. Daarna maakte hij 
nog zes tochten naar Tibet, deels voor Bulley, 
deels voor den bot. tuin van Edinburgh. Hij wordt 
geprezen als een uitnemend verzamelaar. 

forskàlii, - 2e nv. van Forskalîus, Latinizeering van 
Forskâl: van Forskâl, gevonden door Forskàl, ge
noemd naar Forskâl. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Pehr Forskâl *) (1732, Helsing-
fors; 1763, Jerim = Dsjerim in Z.W.-Arabië), een 
der beste leerlingen van Linnaeus (zie Linnaea). Hij 
studeerde in Oostersche talen, botanie, physica en 
chemie, was een goed kenner van het Arab, en werd 
in 1761 toegevoegd aan een door koning Frederik 
V van Denemarken uitgezonden expeditie ter ex
ploratie van het kustgebied der Middellandsche 
Zee, Egypte, Arabie en Syrië. Nog vóór zijn onder
zoek voltooid was, overleed hij aan de pest. Een 
uit zijn aanteekeningen samengestelde Flora aegyp-
tiaco-arabïca werd in 1775-76 uitgegeven door de 
zorgen van Niebuhr (zie Niebuhrïa), die als aard
rijkskundige den tocht had geleid en de eenig over
levende der expeditie was. 

forskaólii, - 2e nv. van Forskaolïus, Latinizeering 
!) Zie P. Founder, Voyages et Découvertes Scientifiques des 
Missionnaires naturalistes français à travers le monde (1932), 
II, p. 117, ann. 4. о о 
*) De naam wordt ook geschreven Forsskal, Forskahl, Forskol en 
Forsckk0 

van Forskâl: van Forskâl, gevonden door Forskâl, 
genoemd naar Forskâl. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Pehr Forskol (zie forskalïi). 

forsténi, - 2e nv. van Forstënus, Latinizeering van 
Forsten: van Forsten, gevonden door Forsten, ge
noemd naar Forsten. - Rhizanthëmum - V. Tiegh. 
is genoemd naar E. A. Forsten (1811, Middelburg; 
1843, Ambon), medicus, in 1838 benoemd tot lid 
der Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, 
in hetzelfde jaar aangekomen op Java, waar hij 
1 April 1839 in gezelschap van Junghuhn (zie 
Junghuhnïa) den Pangerango beklom *), in 1840 
voor een natuurhistorisch onderzoek vertrokken 
naar de Minahasa (N.O.-Celebes), welke hij geheel 
doorkruiste. Nadat hij zich had ingescheept naar 
Gorontalo, dreven tegenwinden zijn vaartuig naar 
Ternate, waar hij eenige maanden bleef tot herstel 
zijner geschokte gezondheid. Na zijn herstel ver
trok hij naar Ambon, van waaruit hij Banda en 
Ceram bezocht. Wederom door zijn kwaal, een 
ingewandslijden, aangetast, werd hij zwaar ziek 
teruggebracht te Ambon, waar hij overleed. Hij 
heeft vele planten verzameld, waarvan er verschei
dene naar hem zijn genoemd. Zie ook forsteniänus 
en forstenïi. 

f or steniànus ,a,um (Cappäris - Miq.; - Derris - BL; 
- Gardenia - Miq. ; - Stylocoryne - Miq. = Webëra 
Boerl.), - genoemd naar E. A. Forsten (zie for
sténi). 

forsténii , - 2e nv. van Forstenïus, Latinizeering van 
Forsten: van Forsten, gevonden door Forsten, ge
noemd naar Forsten. - Aglaïa - Miq.; - Ardisïa 
- Scheff.; - Fagraea - BL; - Ficus - Miq.; - Jas-
mïnum - BI. ; - Piper - С. DC. en Xylocarpus -
Miq. zijn genoemd naar E. Α. Forsten (zie for
sténi). 

fors té r i , - 2e nv. van Forstérus, Latinizeering van 
Forster: van Forster, gevonden door Forster, ge
noemd naar Forster. - Aspidïum - Kunze en Ste-
phanïa - A. Gray zijn genoemd naar J. R. Forster 
(1729, Dirschau bij Danzig; 1798, Halle), laatstelijk 
hoogleeraar in de nat. historie te Halle, beroemd 
talenkenner, en naar diens zoon, J. G. A. Forster 
(1754, Nassenhuben bij Danzig; 1794, Parijs), hoog
leeraar in de nat. historie te Wilna, later biblio
thecaris en hoogleeraar te Mainz. Zij vergezelden 
James Cook (zie Cookïa en Gahnïa) als plantkun-
digen op diens tweeden zeetocht om de aarde 
(1772-75). Beiden schreven bot. publicaties. 

Forsythia VAHL, - genoemd naar W. Forsyth (1737, 
Old Meldrum, Aberdeen, Schotland; 1804, Ken
sington, Londen), tuinman, directeur van het Ko
ninklijk Park van Kensington, schrijver over 
vruchtboomen. 

forsythiänus.a.um (Dysoxylum - Warb.), - ge
noemd naar mevr. Forsyth, in 1889 eigenaresse 
der plantage Ralun op Nieuw-Pommeren, waar de 
plant ontdekt werd. 

forsythi i , - 2e nv. van Forsythîus, Latinizeering van 
Forsyth: van Forsyth, genoemd naar Forsyth. -
Sapindus - A.P. DC. is genoemd naar W. Forsyth 
(zie Forsythia). 

fortis.is.e, - (Lat.) sterk. 
fortissim«s,a,«wî, - overtr. t rap van Lat. fortis, 

sterk: zeer sterk. 

1) „Deze ijverige zoöloog geraakte des namiddags, door het na-
„jagen van eenige tijgerkatten, het spoor bijster en was niet in 
„staat den bergtop te bereiken. De nacht daalde met zijngraauwe 
„nevelen en koortsen op hem neder en eene gevaarlijke ziekte 
„dwong hem des morgens van den volgenden dag naar zijne 
„woonplaats terug te keeren" (Junghuhn, Java, Ned. uitgave, 
2e druk, II, 21). 
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for tunans , - van Lat. fortünäre (van fortütta, geluk), 
gelukkig maken, geluk aanbrengen: geluk aan
brengend. - De Daj aks worden gezegd te gelooven, 
dat het bezit der bladeren van Rhododendron for
tunans J.J .S. hun een overvloedigen rijstoogst 
waarborgt. 

fortunâtMs.a.um, - van Lat. fortünäre (van fortüna, 
geluk), geluk aanbrengen, zegenen: gelukkig, ge
zegend. 

fortuneân«s,a,Mm (Eosa - Lindl.), - genoemd naar 
R. Fortune (1812, Kelloç, Edron, Berwick, Schot
land; 1880, Brompton), tuinbouwkundige, eerst 
verbonden aan den bot. tuin van Edinburgh, in 
1842 overgegaan naar den tuin (te Chiswick) der 
Royal Horticultural Society, voor welke instelling 
hij in 1843 naar China ging om planten te verzame
len; op de uitreis bezocht hij Java, op de terugreis 
de Philippijnen. Van 1846-48 was hij hortulanus 
van den bot. tuin te Chelsea. In 1848 werd hij 
wederom naar China gezonden, nu om voor de Eng. 
O.I.Compagnie zaden en planten van thee te ver
zamelen; in 1851 bracht hij 20 000 theeplanten en 
17 000 zaden naar Eng. Indië over. Daarna bezocht 
hij Formosa en herhaaldelijk Japan. Hij schreef een 
aantal publicaties over zijn reizen. 

fortune!, - 2e nv. van Fortunëus, Latinizeering van 
Fortune : van Fortune, gevonden door Fortune, ge
noemd naar Fortune. Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar JR. Fortune (zie fortuneänus). 

For tuné l la SWINGLE, - genoemd naar R. Fortune, 
die de plant in China ontdekt en naar Engeland 
overgebracht had. - Zie fortuneänus. 

f oster iànus,a,um (Tulïpa - J. M. С. Hoog), - ge
noemd naar Sir Michael Foster (1836, Huntingdon, 
N. van Londen; 1907, Londen), medicus, hooglee
raar in de physiologie aan de universiteit te Cam
bridge, uitnemend kenner en kweeker van Iris-
soorten en andere Eenzaadlobbigen. 

Fothe rgü la MURR., - genoemd naar John Fothergill 
(1712, Carr End, Wensleydale, Yorksh.; 1780, Lon
den), zeer gefortuneerd medicus te Londen, bezit
ter (sedert 1762) van een bot. tuin te Upton bij 
Londen en van fraaie, natuurhistorische verzame
lingen. 

fothergill i i , - 2e nv. van Fothergillïus, Latinizeering 
van Fothergill: van Fothergill, genoemd naar Foth
ergill. - Nerïne - M. J. Roem. is genoemd naar 
J. Fothergill (zie Fothergüla). 

/ F o u r c r ó é a HAW., - genoemd naar A. F. de Four er oy 
IFourc ró^a VENT., - (1755, Parijs; 1809, Pa

rijs), sedert 1784 hoogleeraar in de scheikunde te 
Parijs, sinds 1785 lid der Academie van Weten
schappen, krachtig bestrijder der phlogistontheorie, 
medewerker aan de lijst der nieuwe scheik. bena
mingen, bevorderaar van het openbaar onderwijs. 

fournlér i , - 2e nv. van Fourniêrus, Latinizeering 
van Fournier: van Fournier, genoemd naar Four-
nier. - Torenïa - Linden is genoemd naar Eug. P. 
N. Fournier (1834, ?; 1884, Parijs), medicus-bota-
nicus, sinds 1863 als leeraar verbonden aan de 
École de Médecine te Parijs, schrijver van vele bot. 
publicaties. 

foveât«s,a,Mtw, - van Lat. fovêa, groeve: van een of 
meer groeven voorzien, gegroefd. 

foveolàtws,<z,wm, - van Lat. foveöla (verkleinw. van 
fovêa, groeve), groefje, kuiltje: van groefjes of kuil
tjes voorzien. 

fóxli, - 2e nv. van Foxlus, Latinizeering van Fox: 
van Fox, gevonden door Fox, genoemd naar Fox. 
- Dendrobïum - Ridl. is genoemd naar Walter Fox 
(1858, ? ; ?, ? ), eerst tuinman aan den bot. tuin van 

Kew, van 1879 tot aan zijn pensionneering in 1910 
adjuct-hortulanus van den bot. tuin te Singapore. 
De naar hem genoemde plant had hij in Perak ont
dekt. 

foxwórthyi , - 2e nv. van Foxworthjus, Latinizeering 
van Foxworthy: van Foxworthy, gevonden door 
Foxworthy, genoemd naar Foxworthy. - Neder-
landschind. planten van dezen naam zijp genoemd 
naar F. W. Foxworthy (1877, Goodland, Z. van 
Chicago, U.S.A.; χ ) van 1911-17 assistent van den 
hoogleeraar in de dendrologie aan de hoogeschool 
te Manila, in 1918 benoemd tot ambtenaar belast 
met het doen van boschbouwkundige onderzoe
kingen in de Federated Malay States, in 1932 ge-
pensionneerd. Hij verzamelde materiaal in de Phi
lippijnen en op het Mal. Schiereiland en söhreef vele 
boschbouwkundige en hout-anatomische publica
ties. 

f raâsi i , - 2e nv. van Fraasius, Latinizeering van 
Fr aas: van Fraas, gevonden door Fraas, genoemd 
naar Fraas. - Achillea - Sch. Bip. is genoemd naar 
K. N. Fraas (1810, Rattelsdorf, N. van Bamberg; 
1875, Neu-Freimann, N. van München), van 
1835-42 directeur van den koninklijken tuin en 
hoogleeraar in de plantkunde te Athefte, daarna 
leeraar aan de school voor landbouw en nijverheid 
te Freising (N.N.O. van München), in 1845 be
noemd tot professor in de scheikunde en techno
logie te Schleizheim (N. van München), in 1847 
tot hoogleeraar in de landbouwkunde te München, 
in 1853 tevens tot directeur der veeartsenijschool 
aldaar, schrijver van eenige bot. en vele landbouw
kundige werken, uitgever van verzamelingen ge
droogde, Gr. planten. 

fractifléxa, - zie fracliflexus. 
fractiflexoides, - van den soortnaam fractiflexus 

(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort fractiflexus gelijkend. 

fractiflexus,а,мж, - van Lat. fractus, gebroken, ge
knikt; flexus, gebogen: geknikt-gebogen, zigzag. 

F r a g â r i a r... - v a n Lat. fragum, aardbezie: aardbezie-
plant. 

fragariaefólius.a.Mw, - zie fragariifolius. 
f r a g a r i â s t r u m , - van Fragarïa, plantengesl. (Rosa-

cëae), aardbezie: astrum, uitgang, met kleineerende 
beteekenis: onechte aardbezie; op een aardbezie 
gelijkende plant. - Zie voorts alsinastyum. 

fragariifóÜMs,a,um, - van Fragarïa, plantengesl. 
(Rosacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Fragarïa. 

f ragar io ides , - van Fragarïa, plantengesl. (Rosa
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Fragarïa-achtig. 

rfrégifer, fragifera, f ragiferum, - v a n Lat. fragum, 
Ifragiferus.a.ttm, - aardbezie; ferre, dragen: 

aardbeziën of iets daarop gelijkends dragend. 
fragifórmis,ts,e, - van Lat. fragum, aardbezie; for

ma, gedaante, vorm: van de gedaante èener aard
bezie; aardbezieachtig. 

fragile, - zie fragtlis. 
fragilifórmi's,j'5,e, - van den soortnaam fragtlis (zie 

aldaar); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante der soort fragïlis, op de soort fragïlis ge
lijkend. 

frâgihs,î's,e, - van Lat. frangêre (stam frag), breken: 
breekbaar, bros, broos, zwak. 

f ragrans , - van Lat. fragrâre, geuren: geurig. 
fragrantissimws,α,um, - overtr. t rap van Lat. 

fragrans (fragrantis), geurig: zeer geurig, sterk geu
rend, sterk en aangenaam riekend. 

francavillânus,a,um (Melastöma - Cogn. ), - genoemd 
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naar graaf Albert de Franqueville (?, ?; 1891, Châ
teau de Bisanos bij Pau, Z.-Frankrijk), te Parijs, 
bezitter van een groot herbarium, waarin o.a. het 
particuliere herbarium van Zollinger (zie zollin-
gêri) werd opgenomen, toen deze in 1865 voor den 
tweeden keer naar Java vertrok. De Franqueville 
leende het aan den Amsterdamschen hoogleeraar 
Miquel (zie Miquelïa), die het gebruikte bij de sa
menstelling zijner Flora van Nederlandsch Indië. -
De Melastomatacëae van dat herbarium werden 
later bewerkt door Cogniaux (zie cogniauxiänus), 
den auteur der naar De Franqueville genoemde 
soort. 

f ranchet i , - 2e nv. van Franchêtus, Latinizeering 
van Franchet: van Franchet, genoemd naar Fran-
chet. Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Adrien Franchet (1834, Pezou, Loir-et-Cher, Frank
rijk; 1900, Parijs), op 17-jarigen leeftijd aangeno
men als verzamelaar van naturaliën door den mar
kies De Vibraye, die daarvan een fraai kabinet bezat, 
en in wiens dienst hij langen tijd bleef. Hij bestu
deerde o.a. de flora van O.-Azië en bewerkte sinds 
1880 de door David (zie davïdi) in China verzamel
de planten. In 1886 werd hij verbonden aan het 
Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs. Hij 
bevorderde krachtig het bot. onderzoek van China 
en is de schrijver van vele publicaties over de flora 
van dat land. 

franchetiérms.a.wm (Carex - Léveillé et Vaniot), -
genoemd naar A. Franchet (zie francheti). 

Franc iscea POHL, - van Franciscus, Latinizeering 
van Frans: ter eere van Frans genoemde plant. -
Bedoeld wordt Frans (1768, Florence; 1835, Wee-
nen), van 1792-1806 Duitsch keizer (als zoodanig 
Frans II) , welken titel hij in 1806 als gevolg der 
Napoleontische overwinningen aflegde om dien 
van keizer van Oostenrijk (als zoodanig Frans I) 
aantenemen. Onder zijn regeering maakte de 
Weensche hoogleeraar Pohl (zie pohliänus) een bot. 
reis (1817-21) in Brazilië, waarop hij het door 
hem in 1827 naar Frans genoemde gesl. ontdekte. 

francisci , - 2e nv. van Franciscus, Latinizeering van 
Franz: van Franz, genoemd naar Franz. - Ficus -
Winkler werd door Hubert Winkler (zie winklêri 1 ) 
genoemd naar zijn broeder Franz Winkler (1871, 
Prenzlau in Brandenburg; 1925, Prenzlau), wagen-
fabrikant te Prenzlau, die hem bijgestaan had bij 
de voorbereiding zijner reis naar Borneo in 1908. 

francisci ferdinandf, - 2e nv. van Franciscus Fer-
dinandus, Latinizeering van Franz Ferdinand: van 
Franz Ferdinand, genoemd naar Franz Ferdinand. 
Berberis C K . Schneid, is genoemd naar Franz 
Ferdinand (1863, Graz; 1914, Sarajevo in Bosnië; 
vermoord door den Serviër Gabriel Princip), troon
opvolger van Oostenrijk-Hongarije, die in 1892/93 
een wereldreis maakte, waarover hij een dagboek 
uitgaf. De wegens den op hem gepleegden moord 
door Oostenrijk aan Servië gestelde eischen gaven 
aanleiding tot het uitbreken van den reeds lang 
dreigenden wereldoorlog (1914-18). 

FrâncoacAV.,-genoemd naar Francisco Franco (be
gin 16de eeuw, San Felipe de Jâtiva, Z. van Va
lencia, Spanje; ?, ?), medicus, schrijver van een 
werk over besmettelijke ziekten, ijverig beoefe
naar der kruidkunde. 

r F r angü la MILL., - van Lat. frangère, breken: boom 
Ifrängula, - met broos hout. 
frangulaefóliws,a,wm, - zie frangulifolïus. 
frangulifóliws,a,um, - van Frangüla, plantengesl. 

(Rhamnacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Frangüla. 

Frankénia L., - genoemd naar J. Franke (1590, 
Stockholm; 1661, Upsâla), die, de gewoonte van 
zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Fran-
kenïus, hoogleeraar in de anatomie en de botanie 
te Upsâla, schrijver van bot. werken, o.a. (,,tota 
,,signatürae insanïa captus", d.i. geheel bevangen 
door den waanzin der signatuurleer) over de signa
tuurleer (1618). 

Frankeniaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Frankénia geldt. 

f rankenioides, - van Frankénia, plantengesl. (Fran
keniaceae); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Frankenïa-achtig. 

Franquevi l lea ZOLL., - genoemd naar graaf Albert 
de Franqueville (zie francavillänus). 

franquevil lei , - 2e nv. van FranquevilUus, Latini
zeering van De Franqueville: van De Franqueville, 
genoemd naar De Franqueville. - Hypoxis - Miq. 
is genoemd naar graaf Albert de Franqueville (zie 
francavillänus). 

fransseniänMs,а,иж (Dendrobïum - J. J. S.; - Glo-
mëra - J .J .S.; - Rhododendron - J.J.S.), - ge
noemd naar Α. Franssen Herderschee (1872, Ban-
djermasin, Borneo; 1932, Nice), in 1888 bij hetNe-
derlandschind. leger in dienst gekomen als soldaat, 
in 1892 benoemd tot 2den luitenant, in 1919 ge-
pensionneerd als luitenant-kolonel. In 1894 nam 
hij deel aan de expeditie tegen Lombok; in het 
begin der twintigste eeuw ging hij over naar den 
Topographischen Dienst. In 1903 trad hij op als 
leider der Gonini-expeditie, in 1904 als leider der 
Tapanahoni-expeditie, beide in Suriname; in 1908 
verrichtte hij een topographische opname van Kra-
katau; in 1909/10 was hij commandant van het 
exploratiedetachement, dat het stroomgebied der 
Mamberamo (in Ned. Nieuw-Guinea, uitmondend 
aan de N.kust bij kaap D'Urville op ±138° O.L.) 
verkende; in 1912/13 leidde hij een expeditie in Z.-
Nieuw-Guinea, waarbij hij er in slaagde het Nassau-
gebergte te bereiken en een der hoogste toppen 
(±4750M) ervan (Wilhelmina-top; 138°39y2 'O.L. 
4°16' Z.B.) te beklimmen (21 Febr. 1913). In 1917 
werd hij benoemd tot Militairen Commandant van 
Amboina en Ternate. 

f rasér i , - 2e nv. van Frasêrus, Latinizeering van 
Fraser: van Fraser, gevonden door Fraser, ge
noemd naar Fraser: 
1. (Abïes - Lindl.; - Camassïa - Torr.), - genoemd 
naar John Fraser (1750, Tomnacloich, Inverness, 
Schotland; 1811, Chelsea, Londen), handelaar in 
onderkleeding en kousen, daarbij verzamelaar. Van 
1780-84 bereisde hij Newfoundland, van 1785-96 
het Z. der Vereenigde Staten, in 1788 gaf hij de 
Flora Carolinensis van Walter (zie waltêri), uit, in 
1795 begon hij te Chelsea een kweekerij, in 1798 
verzamelde hij voor den czaar van Rusland. - Hij 
schreef een paar kleine, bot. publicaties. 
2. (Lomaria - A. Cunn. ; - Todëa - Hook, en Grev. ), 
- genoemd naar CA. Fraser (?, ?; 1831, Sydney), 
die als soldaat naar Australië ging en daar te zamen 
met A. Cunningham (zie cunninghamïi) planten 
verzamelde, later regeeringsplantkundige (colo
nial botanist) voor New South Wales, aanlegger 
(1819) van den bot. tuin van Sydney. Hij verzamel
de in Australië vele planten, waaronder de naar 
hem genoemde. 

fraseriântts,a,ttm (Alpinïa - Oliv. ), - genoemd naar 
den Eng. medicus M. Fraser, die in de tachtiger ja
ren der 19de eeuw deze en vele andere planten ver
zamelde in O.-Bórneo. De verzameling berust thans 
te Kew. Overigens is mij niets van hem bekend. 
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f ra térna , - zie fraternus. 
fraternarius,a,um, - van Lat. fraternus, broederlijk: 

op een andere soort gelijkend als de eene broeder 
op den anderen, nauw verwant. Vgl. sororïus. 

fratémus.a.um, - van Lat. frater, broeder: broeder
lijk; op een andere soort gelijkend als de eene broe
der op den anderen, nauw verwant. Vgl. sororïus. 

fraxinea, - zie fraxinëus. 
rFraxinél la RUPP., - verkleinw. van Lat. fraxïnus, 
i f raxinél la , - esch: kleine esch. - De naam zin

speelt op den blad vorm. 
fraxlneiis.a.ttm, - van Lat. fraxïnus, esch: in eenig 

opzicht, den vorm der blaadjes, bv., met een esch 
overeenkomend, eschachtig. 

fraxinifólius,a,um, - van Fraxïnus, plantengesl. 
(Oleacëae), esch; Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die van een esch. 

fraxinoides, - van Fraxïnus, plantengesl. (Oleacëae), 
esch; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: eschachtig. 

F r é x i n u s L., - oude Lat. plantennaam, welks af
leiding niet vast staat, esch. 

rFreésea KCKL., - genoemd naar Fr. H. Th. Freese 
XFreésia KLATT, - (?, ?; 1876, Kiel), arts te 

Kiel, studiegenoot van (den in 1795 geboren) Eck-
lon (zie ecklonïi), welke laatste in de Kaapkolonie 
vele planten, waaronder de naar Freese genoemde, 
verzamelde. 

F r e m ó n t i a TORR., - genoemd naar / . Ch. Frémont 
(1813, Savannah, Georgia.OJ. S. Α.; 1890, New York), 
officier in het Amer, leger, in 1842 belast met een 
exploratietocht naar de Rocky Mountains, in 
1843/44 met een tocht naar Oregon en N.-Cali
fornie. - Op beide tochten werden eenige planten 
verzameld, waaronder de naar Frémont genoemde. 

f remónt i i , - 2e nv. van Fremontius, Latinizeenng 
van Frémont: van Frémont, gevonden door Fré
mont, genoemd naar Frémont. - Popülus - S. Wats, 
en' Zygadënus - Torr. zijn genoemd naar J. C. 
Frémont (zie Fremóntia). 

Freycinét ia GAUD., - genoemd naar L. Cl. Desaulses 
de Freycinet (1779, Montélimar, in het Rhônedal, 
Ζ. van Valence; 1842, op zijn landgoed Freycinet 
bij Loriol, tusschen Valence en Montélimar), ont
dekkingsreiziger, die van 1800-04 deelnam aan 
de door kapitein Baudin geleide wetensch. expe
ditie van Le Géographe en Le Naturaliste naar 
China en de Stille Zuidzee. Van 1817-20 maakte 
hij met de korvet L'Uranie een reis om de aarde, 
waarop hij o.a. Timor, Alor en het oostelijk deel 
der Molukken bezocht; L'Uranie leed op dien tocht 
in 1820 schipbreuk bij de Falkland-eilanden (±60° 
W.L. ; 62° Z.B.) ; de bemanning en het grootste deel 
der verzamelingen werden gered. De Freycinet 
kocht toen het Eng. vaartuig Mercury aan, dat 
hij omdoopte in La Physicienne en waarmede hij 
den terugtocht naar Frankrijk maakte. Van beide 
reizen gaf hij een beschrijving uit. Van 1826-30 was 
hij gouverneur van Martinique; daarna werd hij 
ambteloos burger. 

freyniànus,a.um (Gentiana - Bornm.), - genoemd 
naar Joseph Freyn (1846, Praag; 1903, Smichow 
bij Praag), eerst spoorwegingenieur, later bouw
kundig ingenieur, uitnemend kenner van en schrij
ver over de flora van Oostenrijk-Hongarije. 

fréyidi, - 2e nv. van Freynïus, Latinizeenng van 
Freyn: van Freyn, gevonden door Freyn, genoemd 
naar Freyn. - Dianthus -Vandas is genoemd naar 
J. Freyn (zie freyniänus). 

frey-wysslingii, - 2e nv. van Frey-wysslingius, La-
tinizeering van Frey-Wyssling: van Frey-Wyss-

t f r i es ianus 

ling, gevonden door Frey-Wyssling, genoemd 
naar Frey-Wyssling. - Rhododendron J J - S . 
is genoemd naar Albert Friedrich Frey (1900, 
Küsnacht bij Zürich; χ ) , die, om verwisse
ling met andere personen van denzelfden geslachts
naam te voorkomen, den familienaam zijner echt-
genoote, Wyssling, aan den zijnen toevoegde, bota-
nicus-physioloog, van 1928-32 bot. assistent aan het 
proefstation van de A.V.R.O.S. (d.w.z. Algemeene 
Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van 
Sumatra) te Medan (Oostkust van Sumatra), van-
waaruit hij in 1930 den vulkaan Boer-ni-Telong 
bij Takingeun (Takengon, Atjèh) bezocht, waar 
hij de naar hem genoemde Rhododen<jiron-soort 
ontdekte, en in 1931 den Piek van Korintji (zie 
korintjiänus) en Java. In 1932 reisde hij over de 
Philippijnen, Japan en de Vereenigde Staten terug 
naar Zürich, waar hij (tot 1934) verbonden werd 
aan de Technische Hoogeschool; in 1934 werd hij 
benoemd tot directeur der bot. afdeelirig van het 
proefstation van de A.V.R.O.S. Hij schreef bijna 
60 bot. publicaties, waaronder eenige zeer lezens
waardige verslagen over zijn tochten [Tropische 
Natuur XX (1931), XXI (1932), XXII (1933)]. 

fr iderici augus t i , - 2e nv. van Friderïcus Augustus, 
Latinizeering van Friedrich August: van Friedrich 
August, gevonden door Friedrich August, genoemd 
naar Friedrich August. - Saxifräga - Biasoletto is 
genoemd naar Friedrich August II (1797, Dresden; 
1854, verongelukt te Brennbüchel in het Inndal, Ti-
rol, ±1034° O.L.), sedert 1836 koning van Saksen, 
verdienstelijk plantkundige, schrijver eener flora 
van Marienbad (Z. van Karlsbad, Boheme). In 
1838 maakte hij een reis door Istrië, Dalmatië en 
Montenegro, op welke reis hij een aantal planten 
verzamelde, waaronder de naar hem genoemde. 

fr iderici et paul i , - 2e nv. van Friderïcus et Paulus, 
latinizeering van Friedrich en Paul: van Friedrich 
en Paul, gevonden door Friedrich en Paul, ge
noemd naar Friedrich en Paul. - Poiypodïum -
Christ is genoemd naar de beide neven Friedrich 
(Fritz) Sarasin (1859, Bazel; X ) en PAul Sarasin 
(1856, Bazel; 1929, Bazel), beroemde ontdekkings
reizigers, die van 1883-86, in 1890, 1907 en 1925 
Ceylon, in 1889 Egypte en Sinaï, van 1893-96, 
1902-03 en in 1906 Celebes, van 1910-Л2 Nieuw-
Caledonië (164-167° O.L.; 20-221/2° Z.B.) en de 
ten O. daarvan gelegen Loyalty (Loyauté)-eilan
den en (Friedrich) in 1932 Siam bereisden, schrij
vers van vele publicaties over hun reizen en de 
daarop bijeengebrachte verzamelingen, 

frlese&nus.a.um (Ranunculus acer L. var. - Jord.), 
- genoemd naar Elias Magnus Fries (1704, Femsjö, 
Smàland; 1878, Upsâla), hoogleeraar in de plant
kunde te Upsâla, uitnemend kenner der flora van 
Skandinavië, beroemd door zijn studiën over Hie-
racïum en over Hymenomycéten. 

friesiänus,a,um, - 1. (Loranthus - K. Schum.; -
Pilëa - K. Schum.), - genoemd naar Thor e Magnus 
Fries (1832, Femsjö, Smâland; 1913, Upsâla), 
zoon van E. M. Fries (zie frieseänus), deelnemer, 
als botanicus, aan twee poolreizen van Norden-
skjöld (1868, 1871), waarop hij de flora van het 
Bereneiland, Spitsbergen en Groenland onderzocht, 
van 1877-99 hoogleeraar in de plantkunde te Up
sâla, beroemd lichenoloog, schrijver van vele bot. 
publicaties. Door zijn bemoeiingen werd het oude 
landhuis Hammarby van Linnaeus (zie Linnaea) 
door de Zw. Regeering aangekocht, waardoor het 
ongeschonden voor het nageslacht bewaard bleef; 
voorts maakte hij zich zeer verdienstelijk door het 
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uitgeven der correspondentie van Linnaeus. Hij 
stelde de door Nyman (zie nymäni) op Nieuw-
Guinea verzamelde planten ter beschikking van 
Schumann (zie schumanni), die uit erkentelijkheid 
twee dezer planten naar Fries noemde. 
2. (Salix- Anderes.), -genoemd naar E. M. Fries 
(zie frieseânus). 

friesicus,a,um, - minder goede schrijfwijze voor fri-
sïcus. 

f r i é s i i , - 2e nv. van Friesïus, Latinizeering van Fries: 
van Fries, gevonden door Fries, genoemd naar 
Fries. - Rumex - Aresch. is genoemd naar E. M. 
Fries (zie frieseânus). 

fri£idus,a,um, - van Lat. frigus, koude: koud, in kou
de streken groeiend. 

frisia, - (Lat.) Friezin, dwz. in het land der Friezen 
(Frisïi) groeiende plant. 

frisiCMs,a,«w, - Friesch. 
F r i t i l l a r ï a L., - van Lat. fritillus, dobbelbeker, dob-

belkroes, d.i. beker of kroes, waarmede dobbel-
steenen geschud en geworpen worden. De naam 
zinspeelt op den vorm der bloemen. 

fritillariiflór«s,a,wm, — van Fritillarïa, plantengesl. 
(Liliacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen 
als die eener Fritillarïa (bv. de schaakbordachtig 
gevlekte bloemen van Fr. meleägris L.). 

F r ivâ ld ia ENDL., - genoemd naar Imre (Emmerich) 
Frivaldszky von Frivald (1799, Bacsko, Graafschap 
Zemplén, Hongarije; 1870, Budapest), entomoloog-
plantkundige, custos aan het Nationaal Museum 
en lid der Academie te Budapest, die Hongarije en 
Turkije voor wetensch. doeleinden bereisde. 

froebélii , - 2e nv. van Froebelïus, Latinizeering van 
Froebel: van Froebel, genoemd naar Froebel. -
Begonïa - A. DC. werd in 1874 genoemd naar de 
kweekersfirma Froebel & Co te Zürich, welke haar 
het eerst in den handel bracht. 

f rondéscens , - van Lat. frondescëre [van f rondere, 
loof dragen, en dit weer van frons (frondis), loof], 
loof krijgen: loof krijgend, bij uitbreiding opvallend 
veel loof krijgend, rijk bebladerd. 

frondósus,a,Mw, - van Lat. frons (frondis), loof, ge
bladerte: vele of groote of opvallende bladeren 
dragend. 

/ f ruct ifer , fructifera, f ruct i ferum, - van Lat. fruc-
Xfructiferus.a.um, - tus, vrucht; ferre, dragen: 

vruchtdragend. 
fructuósws,a,wm, - van Lat. fructus, vrucht: rijk aan 

vruchten, rijk aan sori. 
frumentacews.a.um, - van Lat. frumentum, graan: 

als graan gekweekt. 
f r u s t r ans , - van Lat. frusträre, bedriegen, teleur

stellen: bedrieglijk, teleurstellend. 
frustrâtws,a,Mm, - van Lat. frusträre, bedriegen, te

leurstellen, verijdelen, doen mislukken. - Chavïca 
- Miq. ontving dien soortnaam, omdat de meeste 
vruchten aan het materiaal, dat tot opstelling der 
soort diende, mislukt waren. 

f rutéscens, - van Nieuwlat. frutescëre (van frutex, 
heester), een heester worden: een heester wordend, 
eenigszins heesterachtig. 

f ru t e tó rum, - 2e nv. mv. van Lat. frutêtum (van 
frutex, struik), struweel, struikwildernis: der stru-
weelen; in struweelen groeiend. 

f ru tex, - (Lat.) heester. 
f ru t icans , - van Lat. frutïcare [van frutex (frutïcis), 

struik, heester], struikachtig worden, heesterach
tig worden: struikachtig, heesterachtig. 

fruticéllus.a.um, - bijvoeglijk gebruikte verkleinings-
vorm van Lat. frutex (frutïcis), struik, heester: 
den vorm van een heestertje hebbend, klein en 

struikachtig. 
fruticicola (znw.), - van Lat. frutex (frutïcis), hees

ter, struik; cölëre, wonen, bewonen: op of tusschen 
heesters groeiende plant. 

fruticicolws.a.wm, - van Lat. frutex (frutïcis), hees
ter, struik; cölëre, wonen, bewonen: op of tusschen 
heesters groeiend. 

fruticÓ8M5,a,«m, - van Lat. frutex (frutïcis), heester: 
heesterachtig. 

fruticula, - vr. vorm van Lat. fruticulus [verkleinw. 
van frutex (frutïcis), heester], heestertje: heester-
achtige, kleine plant. 

fruticulóSMs,a,Mm, - van Lat. fruticulus [verkleinw. 
van frutex (frutïcis), heester], heestertje: heester
achtig en klein. 

fryànus.a.um (DiOris - Ridl.), - genoemd naar Sir 
Edward Fry (1827, Bristol; 1918, Failand, Bristol), 
rechterlijk ambtenaar, schrijver van zool. en bot. 
publicaties. Hij stelde veel belang in de reizen van 
den ontdekker der plant, Henry O. Forbes (zie 
forbesiänus), op wiens verzoek zij naar Fry ge
noemd werd. 

Fucäceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Fucus geldt. . 

Fuchs ia L., - genoemd naar L. Fuchs (1501, Wemb-
ding, N. van Donauwörth, Beieren; 1566, Tü
bingen) , van 1535-66 hoogleeraar in de geneeskunde 
te Tübingen, schrijver van eenige in hun tijd zeer 
beroemde bot. werken. 

fuchsii, - 2e nv. van Fuchsïus, Latinizeering van 
Fuchs : van Fuchs, gevonden door Fuchs, genoemd 
naar Fuchs. - Senecïo - K. Chr. Gmel. is genoemd 
naar L. Fuchs (zie Fuchsia). 

fuchsioides, - van Fuchsia, plantengesl. (Onagra-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Fuchsïa-achtig. 

fnciförmis.is.e, - 1. van Fucus, plantengesl. (Fuca-
cëae), een wier met bandvormigen, herhaaldelijk 
gaffelvormig vertakten thallus; Lat. forma, ge
daante, vorm: van de gedaante van een Fucus, op 
een Fucus gelijkend, Fucus-achtig. 
2. van Lat. fucus, hommel; forma, gedaante, vorm: 
van de gedaante eener hommel, hommelachtig. 

F u c u s TOURNEF., - oude, Lat. naam voor een wier. 
fugax, - van Lat. fugëre, vluchten: als het ware 

vluchtend, spoedig verdwijnend, spoedig afvallend, 
spoedig verwelkend, vergankelijk. 

Fu i r éna ROTTB., - genoemd naar G. Fuir en (1581, 
Kopenhagen; 1628, Kopenhagen), arts te Kopen
hagen, schrijver eener flora van Drontheim. 

fuirenoides, - van Fuiréna, plantengesl. (Cypera-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Fuirëna-achtig. 

fulgens, - van Lat. fulgëre, schitteren, glanzen: schit
terend, glanzend. 

fulgéscens, - van Lat. fulgescëre (van fulgëre, schit
teren, glanzen), schitteren, flikkeren: schitterend, 
flikkerend. 

fülgidtis.a.Mm, - van Lat. fulgëre, schitteren, glan
zen: schitterend, glanzend. 

rfuligineu5,a,um, - van Lat. fulïgo (fuliginis), roet: 
lfuliginósM5,a,MW, - roetzwart. 
fu l lónum, - 2e nv. mv. van Lat. fullo (fullönis), vol

der, voller, walker, d.i. iemand, die laken volt of 
walkt, dwz. in volmolens of tusschen rollen plet en 
met behulp van reinigingsmiddelen (volaarde, vol- _ 
lersaarde, een vettige kleisoort) van onzuiverheden 
bevrijdt: der lakenvolders, door lakenvolders ge
bezigd. 

fulminicauh°f,t5,e, - van Lat. fulmen (fulmïnis), 
bliksemschicht; caulis, stengel, steel: met als (de 
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traditioneele afbeelding van) een bliksemschicht 
heen en weer gebogen stengel of steel. 

fulva, - zie fulvus. 
fulvicâuh's.is,«, - van Lat. fulvus, geelbruin; caulis, 

stengel, steel: met geelbruinen stengel of steel; 
met geelbruin behaarden stengel of steel. 

tülvldus,a,um, - (Nieuwlat.) geelbruin. - Het klas
sieke woord is fulvus. 

fulvinérvt's.ts,«, - van Lat. fulvus, geelbruin; nervus, 
nerf: met geelbruine nerven, met geelbruin be
haarde nerven. 

fulvirâmews.o.um, - van Lat. fulvus, geelbruin; ra-
mus, tak: met geelbruine takken; met geelbruin 
behaarde takken. 

fulvisericews.a.um, - van Lat. fulvus, geelbruin; se-
ricëus, zijdeachtig behaard: bekleed met geel
bruine, aanliggende, zachte haren. 

fulvispinus.a.um, - van Lat. fulvus, geelbruin; spina, 
stekel, doorn: met geelbruine stekels of doornen. 

fulvoides, - van den soortnaam fulvus (zie aldaar) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort fulvus gelijkend. 

fulvosericews,a,Mm, - van Lat. fulvus, geelbruin; 
sericëus, zijdeachtig behaard: bekleed met geel
bruine, aanliggende, zachte haren. 

fulvovillóSMs.a.um, - van Lat. fulvus, geelbruin; vil-
lösus, lang zachtharig: bekleed met lange, zachte, 
geelbruine haren. 

fulvus,a,um, - (Lat.) geelbruin. 
F u m a r i a ADANS., - van Lat. futnus, damp, rook: 

dampkruid, rookkruid. - Volgens sommigen werd 
deze naam aan de plant gegeven, omdat men in de 
Oudheid, toen zij kapnos (Gr. = rook) en fumus 
terrae (Lat. = rook der aarde) heette, meende, dat 
zij ontstond uit dampen, welke uit den grond op
stegen; volgens anderen (o.a. Plinïus, Historïa Na
turalis XXV, 99), omdat haar sap, dat vroeger ge
bezigd werd als gezichtscherpend middel, evenals 
rook de oogen doet tranen; volgens nog anderen, 
omdat zij met haar fijne, bochtige, blauwgroene 
bladeren aan een krinkelende rookwolk doet 
denken. 

fumariaefóliws,a,wm, - zie fumariifolïus. 
fumariifólius,a,wm, - van Futnarïa, plantengesl. 

(Papaveracëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Fumaria. 

fumar io ides , - van Fumaria, plantengesl. (Papa
veracëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Fumaria-achtig. 

fumâtus.a.um, - van Lat. fumus, rook: berookt, 
bruin, bruinharig. 

fùmeus,a,um, - van Lat. fumus, damp, rook: rooke-
rig, rookkleurig, rookgrauw, bruin. 

tumÖ8us,a,um, - van Lat. fumus, damp, rook: be
rookt, rookgrauw, bruin. 

funâlis.ts.e, - van Lat. funis, touw: op touw gelij
kend, liaanachtig. 

Funckia DUM., - genoemd naar Chr. H. Funck 
(1771, ?; 1839, Gefrees, N.N.O. van Bayreuth), 
apotheker te Bayreuth, die verzamelingen van ge
droogde, door hem in de Alpen en het Reuzen-
gebergte verzamelde planten in den handel bracht, 
goed Cryptogamenkenner, schrijver van eenige bot. 
publicaties. 

funckii, - 2e nv. van Funckïus, Latinizeering van 
Funck: van Funck, gevonden door Funck, ge
noemd naar Funck. - Sempervïvum - W. D. J. 
Koch is genoemd naar Chr. H. Funck (zie Fun
ckia) . 

tunebris.is.e, - van Lat. funus (funëris), begrafenis, 
en f dichterlijk) lijk: bij een begrafenis behoorend, 

bij lijken behoorend, op kerkhoven aangeplant (als 
treurboom), bij uitbreiding: met hangende takken. 

fungó8us,a,um, - van Lat. fungus, paddenstoel, 
zwam: zwamachtig, sponsachtig. 

funiculärts,ts,e, - van Lat. funiculus (verkleinw. van 
funis, touw), dun touw: op een (dun) touw gelij
kend. 

funiculâtus,a,um, - van Lat. funiculus (verkleinw. 
van funis, touw), dun touw: voorzien van (dunne) 
touwachtige organen, op een (dun) touw ge
lijkend. 

funifórrms,t5,£, - van Lat. funis, touw; forma, vorm: 
touwvormig. 

Funkia SPRENG., - zie Funckia. 
F u n t u m i a STAPF, - Latinizeering van funtum, Afrik. 

volksnaam van F. elastïca Stapf. 
furcans , - van Nieuwlat. furcäre (van furca, twee-

tandige vork), zich in tweeën vertakken: zich in 
tweeën vertakkend, gevorkt. 

furcutus,a,um, — van Nieuwlat. furcäre (van furca, 
tweetandige vork), zich in tweeën vertakken: in 
tweeën vertakt, gevorkt. 

fftürcifer, furcifera, furci ferum, - van Lat. furca, 
tfurciferMs,a,wm, - tweetandige vork; ferre, 

dragen: een of ander orgaan dragend, dät aan een 
tweetandige vork doet denken. 

furcillatus.a.um, - van Lat. furcilla (verkleinw. van 
furca, tweetandige vork), tweetandig vorkje: een 
op een tweetandig vorkje gelijkend orgaan dra
gend. 

furcillifóliws,a,um, - van Lat. furcilla (verkleinw. 
van furca, tweetandige vork), tweetandig vorkje; 
folium, blad: met op vorkjes gelijkende bladeren 
(of op samengestelde bladeren gelijkende takken). 

{F u r c r â é a VENT., - genoemd naar A. T. de Fourcroy, 
Furc róéa в. et н., - voor wien men zie onder 

Furc ró^a RAFiN., - Fourcroea. 
furculfcola (znw.), - van Lat. furcüla (verkleinw. van 

furca, tweetandige vork), bergpas van V-vormige 
gedaante; cölëre, wonen, bewonen: bergpassen 
bewonende, dwz. in een bergpas gevonden plant. 

furculicolMs,a,wm, - van Lat. furcüla (Verkleinw. 
van furca, tweetandige vork), bergpas Van V-vor
mige gedaante; cölëre, wonen, bewonen; bergpas-
sen bewonend, in een bergpas gevonden. 

furéti i , - 2e nv. van Furetïus, Latinizeering van Fu
ret: van Furet, gevonden door Furet, genoemd 
naar Furet. - Ludisïa - BI. is genoemd ttaar Louis 
Théodore Furet (1816, Gommer, Z. van Mayenne, 
Frankrijk; 1900, Laval, Ζ. van MayeQne), R.C. 
missionaris, in 1853 vertrokken naar de Loe-tsjoe 
( = Lioe-kioe = Rioe-kioe)-eilanden (eilanden
reeks tusschen Japan en Formosa), vervolgens 
werkzaam te Nagasaki (Z.-Japan), daatfna te Ha
kodate (Ν.-Japan), in 1869 voor goed ВДаг Frank
rijk teruggegaan. Tusschen 1853 en 1869 zond hij 
uit Japan een aantal door hem verzarrielde plan
ten, zaden en vogels naar Parijs; boverjdien zond 
hij in 1856 aan het Museum voor Natuurlijke His
torie te Parijs een verzameling van 350 door hem 
op Hongkong verzamelde planten, waaronder de 
naar hem genoemde Ludisïa, welke hij er het jaar 
te voren ontdekt had. 

furfurâcett5,a,um, - van Lat. furfur, zemelen: zeme
lig beschubd. 

furfurea, - zie furfureus. 
farfaréllus.a.um, - verkleinw. van Lat. furfureus 

(zie aldaar), zemelig beschubd: eenigszins zemelig 
beschubd, fijn zemelig beschubd. 

furfureus,a,urn, - van Lat. furfur, zemelen: zemelig 
beschubd. 

15 
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rfurfurifer, furfurifera, furfur iferum, - van Lat. 
ifurfurifer us.a.ttm, - furfur, zemelen; ferre, 

dragen : zemelen (op zemelen gelijkende schubben) 
dragend. 

fur iens, - van Lat. furïre (van furia, woede), woe
dend zijn, onzinnig zijn: woedend, onzinnig. 

fur\us,a,um, - (Lat.) donker. - De soortnaam van 
Vanda - Lindl. is overgenomen van Rumphius 
(Herbarium Amboinense VI, 104, Angraecum fur-
vum), die de kleur van de binnenzijde der bloemen 
beschrijft als „donker, ros of rookvervig". 

rFusénus j . A. MURR., - van Lat. fusus, spinklos, 
I F u s â n u s R. BR., - d.i. de spoel, waarop bij het 

spinnen het gesponnen garen werd gewonden. De 
naam zinspeelt op de gelijkenis der eerstbeschreven 
soort met Euon^mus europaeus L., den spindle-
tree (spinklosboom) der Engelschen, zoo ge
noemd, omdat het hout gebezigd werd voor de ver
vaardiging van spinklossen. 

fusca, - zie fuscüs. 
fu8càtus,a,um, - van Lat. fuscäre (van fuscus, don

kerbruin), donkerbruin maken: donkerbruin ge
maakt, donkerbruin. 

fuscéscens, - van Nieuwlat. fuscescëre (van fuscus, 
donkerbruin), donkerbruin worden: donkerbruin 
wordend, vrij donker bruin. 

fuscidulus.a.um, - verkleinw. van Lat. fuscus, don
kerbruin: tamelijk donker bruin. 

fu&ciflórus.a.um, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
flos (flöris), bloem: met donkerbruine bloemen. 

fuscipes, - van Lat. fuscus, donkerbruin; pes, voet, 
steel: met donkerbruinen voet of steel. 

fuscoàter,ra,rum, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
äter, dof zwart: dof donkerbruinzwart. 

Gabér t i a GAUD., - genoemd naar A. P. Gabert (1797, 
Toulon; ?, ?), in 1812 in den Fr. zeedienst getreden 
en daarbij als administratief ambtenaar werkzaam, 
in 1852 gepensionneerd als commissaris der tweede 
klasse. Hij was secretaris van De Freycinet (zie 
Freycinetia) tijdens diens wetensch. expeditie met 
de korvet L'Uranie om de aarde (1817-20). Gau-
dichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl., 
nam als natuurvorscher aan dezelfde expeditie deel. 

Gabi la BAILL., - Bâillon (zie baillonïi), in 1871 de 
auteur van het gesl., verklaart den naam niet. 
Mogelijk is het een op Timor gebruikelijke volks
naam der plant. 

gaby , - Philipp, plantennaam (gabt). 
G a e r t n é r a LMK, - genoemd naar J. Gärtner (1732, 

Calw bij Stuttgart; 1791, Tübingen), arts te Calw, 
schrijver van een beroemd werk over vruchten en 
zaden. 

g a e r t n é r i , - 2e ην. van Gaertnërus, Latinizeering van 
Gärtner: van Gärtner, genoemd naar Gärtner. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar / . 
Gärtner (zie Gaertnéra). 

Gagea SAL., - genoemd naar Sir Thomas Gage (1781, 
?; 1820, Rome), te Hengrave Hall, Suffolk, kenner 
van korstmossen. - Hij verzamelde planten o.a. 
in Suffolk, Ierland en Portugal en schreef eenige 
bot. artikelen. 

gagnepäin i i , - 2e nv. van Gagnepainïus, Latinizee
ring van Gagnepain : van Gagnepain, genoemd naar 
Gagnepain. - Berberis - C. K. Sehn, is genoemd 

i Gahn ia 

fu8Cocalycinws,a,u»n, - van Lat. fuscus, donker
bruin; calyx (calfcis), kelk: met donkerbruinen of 
donkerbruin behaarden kelk. 

fuscoluteus,a,um, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
lutëus, geel: donkerbruin met geel, donkerbruingeel. 

fuscopetiolétus,я,um, - van Lat. fuscus, donker
bruin; petiôlus, bladsteel: met donkerbruinen blad-
steel. 

fuscopilÓ8ws,a,um, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
pilus, haar: met donkerbruine haren bezet. 

fu8COtomentóSMS,a,wm, - van Lat. fuscus, donker
bruin; tomentösus, viltig behaard: donkerbruin-
viltig. 

fuscovélleu5,a,um, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
vellus, vacht: met een donkerbruine vacht, met 
dichte, donkerbruine haarbekleeding. 

fuscovillóSM5,a,um, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
villösus, met lange, zachte haren bezet: bezet met 
lange, zachte, donkerbruine haren. 

fuscoviridîs,îs,e, - van Lat. fuscus, donkerbruin; 
viridis, groen: donkerbruin met groen. 

fuscoviridulMS,a,um, - van Lat. fuscus, donker
bruin; viridulus, groenachtig: donkerbruin met 
groenachtig. 

fuscus,a,um, - (Lat.) donkerbruin. 
fusiformis.is.ß, - van Lat. fusus, spinklos, d.i. de 

spoel, waarop bij het spinnen het gesponnen garen 
werd gewonden; forma, vorm: spoelvormig, spin-
klosvormig, dwz. den vorm van een spinklos 
met het daarom gewonden garen hebbend: in 
het midden het dikst, vandaar naar de uiteinden 
regelmatig versmald en op dwarse doorsnede 
rolrond. 

futilts.t's.e, - (Lat.) nietig. 

naar Fr. Gagnepain (1866, Raveau, N. van Nevers, 
Dépt. Nièvre, Frankrijk; χ ) , van 1886-1900 on
derwijzer bij het L.O., in 1900 werkzaam gesteld 
bij het Muséum National te Parijs, in 1906 be
noemd tot préparateur aan die instelling, in 1909 
tot assistent, later tot onderdirecteur, gepension
neerd in 1932, zeer verdienstelijk plantkundige, 
schrijver van belangrijke publicaties, o.a. over de 
flora van O.-Azië (1903-07), over Zingiberacëae 
(1901-10). Zijn magnum opus, H. Lecomte, Flore 
générale de l'Indochine, waarvan hij, sinds het in 
1907 begon te verschijnen, de hoofdredacteur en 
de voornaamste bewerker is geweest, kan in 1937 
voltooid zijn en zal dan uit 8 deelen, te zamen 
8000 pagina's tellende, bestaan. Voorts heeft hij 
nog 1200 nieuwe soorten beschreven. 

Gâhnia FORST., - genoemd naar Henrik Gähn (1747, 
Fahlun; 1816, Stockholm), leerling van Linnaeus 
(zie Linnaea), bij wien hij in 1767 een dissertatie 
over grassenbeschrijving verdedigde. In 1772 werd 
hij Med. Doctor. Van 1771-73 hield hij zich op te 
Londen, waar hem door Banks (zie Banksëa) werd 
aangeboden de tweede reis (1772-75) van Cook 
(zie Cookïa) medetemaken. Gahn weigerde echter, 
omdat hij niet wilde afzien van zijn voornemen 
zich te bedienen van alle gunstige gelegenheden, 
welke Londen bood, zich in elk onderdeel der medi
sche wetenschap te bekwamen. In zijn plaats gin
gen toen de Forsters (zie forstêri) mede, welke op 
dien tocht het door hen Gahnïa genoemde gesl. ont-

G. 
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dekten. - Gahn werd later een van Zwedens meest 
beroemde geneesheeren. 

Gai l la rd ia FOUG., - genoemd naar Gaillard de Ma-
rentonneau, Fr. natuurvriend van het einde der 
18de eeuw, van wien mij overigens niets bekend is. 

gaimardiânus,a ,um (Humäta - J.Sm.), - genoemd 
naar J. P. Gaimard (1793 1 ) , Saint Zacharie, Dépt. 
Var, Frankrijk; 1858, Parijs), die als chirurg-zoö
loog deelnam aan de door De Freycinet (zie Frey-
cinetia) geleide expeditie der korvet L'Uranie 
(1817-20), van welke expeditie hij met Quoy (zie 
quoyänus) de zool. resultaten bewerkte, en aan 
de door Dumont d'Urville (zie durvillaei) geleide 
lste expeditie der Astrolabe (1826-29), beide naar 
den Stillen Oceaan. Op deze laatste expeditie ver
zamelde hij met Quoy planten, o.a. bij de baai van 
Dorè (zie doreensis) en in de Minahasa (zie mina-
hasae); hij werd in 1828 ziek achtergelaten in het 
hospitaal van Bourbon (zie borbonïcus). Van 1835-
36 nam hij op de korvet La Recherche deel aan een 
expeditie naar IJsland en Groenland, van welken 
tocht hij een beschrijving uitgaf. 

Gäjanus O.K., - Latinizeering van den Mol. planten
naam gajan ( = gajang of gajam). 

galâchrous,a,um, - van Gr. gala, melk; chröa, kleur: 
melkkleurig, melkwit. 

galacifólius.a.um,-van Galax (Galäcis), plantengesl. 
(Diapensiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Galax. 

galactânthus,a,um, - van Gr. gala (galaktos), melk; 
anthos, bloem: met melkwitte bloemen. 

Galact ia ADANS., - van Gr. gala (galaktos), melk. 
Sommige soorten van het gesl. zouden melksap 
bevatten; de Jav. doet dat niet. 

galact icolor , - van Gr. gala (galaktos), melk; Lat. 
cölor, kleur: melkkleurig, melkwit. 

Galactóxylon PIERRE, - van Gr. gala (galaktos), 
melk; xulon, hout, boom: melksap bevattende 
boom. 

gala i , - in Kaiser Wilhelmsland gebruikelijke plan
tennaam. 

ga lénga , - zeer oude naam voor den aromatischen 
wortelstok eeniger Zingiberacëae, waarschijnlijk 
afgeleid van Arab, khalanjän of cholandichän. 

galanthiflórus,α,um, - van Galanthus, plantengesl. 
(Amaryllidacëae), sneeuwklokje; Lat. flos (flüris), 
bloem: met op sneeuwklokjes gelijkende bloemen. 

Ga lân thus L., - van Gr. gala, melk; anthos, bloem: 
plant met melkwitte bloemen. 

Gala téa CASS., - Latinizeering van Gr. Galateia (van 
gala, melk: de melkwitte), een schoone zeenimf, 
een der 50 dochters van den zeegod Nereus. Zij be
minde den jeugdigen Akis, die, toen zij eens een 
herdersuurtje met hem doorbracht, door den woes-
ten reus Poluphêmos (zie Polyphëma) uit minnenijd 
met een rotsblok werd verpletterd, waarbij Gala
tea ternauwernood aan eenzelfde lot ontkwam. De 
naam zinspeelt op de schoonheid der plant. 

Galatél la CASS., - verkleinw. van Galatëa (zie al
daar), gebezigd ter vervanging van den om priori
teitsredenen ongeldigen naam Galatëa Cass. 

Gala théa LIEBM., - foutieve Latinizeering van Gr. 
Galateia. — Zie voorts Galatëa. 

Galax L., - van Gr. gala, melk. - Plant met melk
witte bloemen. 

ga lba , - zie galbus. 
galbanifluu5,a,um, - van Lat. galbänum, een geurige 

hars; f luire, van iets druipen: druipend van hars, 
harsrijk. 

4 Zie Dumont d'Urville, Voyage de la corvette L'Astrolabe, I. 
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gàlbinus,a,um, - van Lat. galbus, groengeel: groen-
geel. 

gâlbulus,a,um, - verkleinw. van Lat. galbus, groen
geel: groengeelachtig. 

galbu5,a,um, - (Lat.) groengeel. 
gale , - Eng. volksnaam van den gagel, onveranderd 

in het Lat. overgenomen. 
Galenr ia Z.M., - van Lat. galea, helm. - De naam 

zinspeelt op den vorm der kroonbladen. 
galeàtus.a.um, - van Lat. galea, helm: van een helm 

voorzien, gehelmd. 
/ G a l e d u p a LMK, - Mal. plantennaam (bajoe gala-
i ga l edupa , - doepa). 

Galéga L., - oude plantennaam, waarschijnlijk af
geleid van Gr. gala, melk; agein, drijven, te voor
schijn brengen: de melkafscheiding bevorderende 
plant. - Een aftreksel der plant wordt nog heden 
ten dage door Zwits. vrouwen gedronken ter be
vordering der zogafscheiding. 

galegifólius,α,um, - van Galêga, plantengesl. (Legu-
minösae); Lat. folium, blad: met bladeten als die 
eener Galêga. 

galegifórmts,ts,e, - van Galêga, plantengesl. (Legu-
minösae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Galêga, Galëga-achtig. 

galegoides, - van Galêga, plantengesl. (Leguminö-
sae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Galëga-achtig. 

galéni , - 2e nv. van Galênus: van GalënuS, genoemd 
naar Galênus. - Lycopodïum - Mill, is genoemd 
naar Claudius Galênus (131, Pergämum; -^200, 
Rome of Pergämum), beroemd, Gr. geneesheer, 
lange jaren te Rome werkzaam, verdienstelijk ana
toom, schrijver van vele, voor zijn tijd uitnemende, 
wetensch. werken, welker gezag tot aan het einde 
der 15de eeuw onaangetast bleef. 

rGaleóbdolon ADANS., - oude, Gr. en Lat. planten-
Xgaleóbdolon, - naam, van Gr. galê, wezel, 

bunzing, bunsing, bunsem; bdölos, stank van een 
heimelijken wind: bunzingstank. De Ouden duid
den met dezen naam een doovenetelachtige plant 
aan, welker bladeren bij kneuzing kwalijk riekten. 

Galeoglóssa к. в. PRESL, - van Gr. galê, wezel, bun
zing, bunsing, bunsem; glôssa, tong: wezeltong, 
bunzingtong. - De naam zinspeelt op den bladvorm. 

Galéola LOUR., - verkleinw. van Lat. gOlëa, helm: 
helmpje. De naam zinspeelt op den νοϊτη der lip. 

Galeópsis L., - wijziging van den Gr. plantennaam 
galiopsis, waarmede een op een doovënetel gelij
kend kruid werd aangeduid. - Het woord wordt wel 
geacht te zijn afgeleid van Gr. galê, wezel; opsis, 
voorkomen, uiterlijk, en te zinspelen op den vorm 
der bloemkroon. 

Ga lé ra BL., - van Lat. galërum, muts. Dé naam zin
speelt op den vorm der lip. 

galericulatus,a,um, - v a n L a t . galericulum (verklein-
w. van galërum, muts), mutsje: op mutsjes gelij
kende organen dragend. 

{Gal insóga RUIZ et PAV., - genoemd naar M. M. de 
Gal insogaéa zucc , - Galinsóga (1766, Lorca, 
Gal insógea WILLD., - Z.O.-Spanje; 1797, Tole

do) , directeur van den bot. tuin van Madrid en 
lijfarts der koningin van Spanje. 

gal ioides , - van Galium, plantengesl. (Rubiacëae), 
walstroo; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Galïum-achtig. 

G a l i u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam galion (van gala, melk). Het sap der in de 
Oudheid galton genoemde plant zou melk doen 
stremmen. Ten onrechte wordt wel aan Galium 
verum L. dit vermogen toegekend. Volgens Ray 
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(zie Rajanîa) zouden Eng. boeren deze plant in het 
stremsel der melk mengen om geurige kaas te ver
krijgen. 

Gallesioa м. j . ROEM., - genoemd naar graaf Giorgio 
Gallesio (1772, Finalborgo a/d golf van Genua, 
Z.W. van Savona; 1839, Pisa of Florence; begraven 
te Florence), rechtsgeleerde en bestuursambtenaar, 
daarbij pomoloog, schrijver van het prachtwerk 
Pomona Italiäna (Italiaansche Vruchtboomen) en 
van een monographie van het gesl. Citrus. 

gâllicws.a.um, - van Lat. Galli, de Galliërs, naam van 
een in het tegenwoordige Frankrijk levend volk: 
inheemsch in Frankrijk of daar het eerst gevonden, 
Fransch. 

gallinai4MS,a,wm, - van Lat. gallïna (vr. van gallus, 
haan), kip: op eenigerlei wijze tot kippen in be
trekking staand. - Waarom Cassïa - Collad. dien 
soortnaam draagt, blijkt uit het volgende citaat 
uit Rumphius (Herbarium Amboinense V, 284): 
„Men gebruykt het ook tot allerhande gebreeken 
,,der hoenders, want het in Amboina zeer gemeen 
,,is, dat op zekere tijd des jaars de sterfte onder 
,,de hoenders komt, werdende eerst snottig, en lo-
,,pen al duyzelende rondom tot dat zy sterven. 
,,Onder anderen gebruyken zy den zap van deze 
„bladeren met een weinig Deryngo of Calmus ge-
„wreeven, en de hoenderen te eeten gegeven, waar-
,,van het de voornoemde namen heeft. Zommige 
„zeggen, dat het de naam Gallinaria heeft, niet van 
„het bovenstaande gebruyk, maar van een ziekte 
„der menschen, Mema of Gila Ayam, dat is hoen-
,,der gekheid genaamt, dat is Epilepsia of vallende 
„ziekte dewelke zy geneezen met het afziedsel van 
„dit geheele kruyd, een weinig Ajuyn daar by 
„doende." 

Ga lph imia CAV., - anagram van Malpighïa, naam 
van een verwant gesl. 

Gal tónia DECSNE, - genoemd naar Sir Francis Gal
ton (1822, Birmingham; 1911, Londen), ontdek
kingsreiziger, die vooral in Z.-Afrika belangrijke 
tochten maakte, schrijver van anthropol. werken, 
grondlegger der dactyloscopie. 

G a l u m p l t a BL., - Latinizeering van den Jav. plan
tennaam galoempit, welke echter den auteur van 
het gesl., Blume (zie Blumëa), ten onrechte voor 
deze plant was opgegeven. 

g a m b l e r , - Mal. plantennaam (ten rechte gambir). 
g a m b i r , - Mal. plantennaam. 
g a m m i l l i i , - 2e nv. van Gammilltus, Latinizeering 

van Gammill: van Gammill, gevonden door Gam-
mill, genoemd naar Gammill. - Pisonïa - Merr. is ge
noemd naar J. A. Gammill (1868, Panora, Iowa, 
U.S.A.; χ ) , onderwijzer, die de plant in 1904 op 
het eiland Guimâras (Philippinen, tusschen Panay 
en Negros; ±127%° O.L.; ±10y 2 ° N.B.) had ont
dekt. 

Gamógyne Ν. E . BR., - van Gr. gamein, huwen; 
gunê, vrouw: plant met gehuwde, dwz. onderling 
verbonden (vergroeide) vruchtbeginsels (vr. or
ganen). 

gamopétalu5,a,ttm, - van Gr. gamein, huwen; pe-
tälon, kroonblad : met gehuwde, dwz. onderling ver
bonden (vergroeide) kroonbladen. 

gamosépalMs,a,wm, - van Gr. gamein, huwen; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met gehuwde, dwz. 
onderling verbonden (vergroeide) kelkblad en. 

ganda r i a , - Mal. vruchtennaam. 
ganda rus8a , - Mal. plantennaam (gandaroesa). 
' G a n d a s u l i u m O.K., - Latinizeering van den Mal. 
.gandasu l ium, - plantennaam gandasoeli (van 

Sanskr. ganda, vreugde; soeli of soeri, vorstin: vor-

8 g a r d n é r i 

stinnevreugde). - De naam zinspeelt op de fraaie, 
zeer welriekende bloemen. 

gandavénst5,t5,6, - van Nieuwlat. Gandävum, Gent, 
de Belg. bloemenstad: afkomstig van Gent, 
Gentsch. - Gladiolus - Van Houtte is een te Gent-
brugge bij Gent gemaakte kruising. 

Gandóla L., - Soend. plantennaam. 
gangétiCMs.a.wwï, - afkomstig van het stroomgebied 

van den Ganges (groote rivier in het N. van Voor-
Indië, evenwijdig aan den Z.voet van het Himâ-
laya-gebergte en zich tusschen 88 en 91° O.L. en 
op ±22° N.B. met tal van monden in de golf van 
Bengalen stortend) of daar het eerst gevonden. 

ganggo, - Mal. plantennaam. 
gan i t r i , - Mal. plantennaam. 
g a n i t r u s , - Latinizeering van den Mal. planten

naam ganitri. 
ganophlóétts.a.Mm, - van Gr. ganos, glans; phloios, 

bast: met glanzenden bast. 
ganophyila , - zie ganophyllus. 
Ganophy l lum BL., - van Gr. ganos, glans; phullon, 

blad: boom met glanzende bladeren. 
ganophyllMs,a,wm, - van Gr. ganos, glans; phullon, 

blad: met glanzende bladeren. 
Gânua PIERRE, - Latinizeering van de tweede helft 

van den naam gëtah ganoe, op het Mal. Schiereiland 
gebezigd voor een minderwaardige, ter verval-
sching van betere kwaliteiten diendende gëtâh-
përtjâ-soort. 

gaogâo, - Philipp, plantennaam (gau-gau). 
Garc iäna LOUR., - genoemd naar Garcia del Huerto, 

Portug. arts van het midden der 16de eeuw, die, de 
gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latini-
zeerde tot Ab Horto, schrijver van een in 1563 uit
gegeven werk over Ind. geneeskrachtige planten. 

Garc in ia L., - genoemd naar Laurent Gar ein (1683, 
Grenoble; 1751, Neuchâtel), wiens ouders na de 
herroeping van het edict van Nantes (1685) met 
hem naar Zwitserland uitweken. Gedurende 16 ja
ren stond hij als chirurgijn in Holl. dienst; van 
1720-29 maakte hij als scheepsarts der Ned. O.I. 
Compagnie drie reizen naar Indië; in 1732 vestig
de hij zich te Neuchâtel, waar hij tot aan zijn dood 
bleef. Hij maakte naam als natuuronderzoeker en 
stond in correspondentie met vele bekende bota-
nici, waaronder Linnaeus (zie Linnaea). 

garciniaefólitts,a,ttm, — zie garciniifolïus. 
garciniifóliu5,a,um, - van Garcinia, plantengesl. 

(Guttifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Garcinia. 

garc ln io ides , - van Garcinia, plantengesl. (Gutti
fërae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Garcinïa-achtig. 

ga rdén i , - 2e nv. van Gardênus, Latinizeering van 
Garden: van Garden, gevonden door Garden, ge
noemd naar Garden. - Fothergilla - Murr, is ge
noemd naar A. Garden (?1730, Charleston, Z.-Ca
rolina, U.S.A.; 1791, Londen), medicus, die sedert 
1752 in Charleston praktiseerde, correspondent van 
Linnaeus (zie Linnaea) en andere botanicj, goed 
botanicus en zoöloog. 

Ga rdén i a ELLIS, - genoemd naar A. Garden (zie 
gardéni). 

gardeniaeflórws,a,wm, - zie gardeniiflörus. 
gardeniiflórws.a.wm, - van Gardenia, plantengesl. 

(Rubiacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen 
als die eener Gardenia. 

Garden ióps i s MIQ., - van Gardenia, plantengesl. 
(Rubiacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Gar
denia gelijkend gesl. 

g a r d n é r i , - 2e nv. van Gardnêrus, Latinizeering van 
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Gardner: van Gardner, gevonden door Gardner, ge
noemd naar Gardner. - Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar G. Gardner 
(1812, Glasgow; 1849, Neura Ellia, Ceylon), sinds 
1844 superintendent van den bot. tuin van Pera-
deniya (Ceylon). Van 1836-41 bereisde hij Bra
zilië, waar hij vele planten verzamelde. 

Gardnéria WALL., - genoemd naar G. Gardner (zie 
gardnêri). 

gardnerianus,a,um, - 1. (Hedychïum - Roscoe), -
genoemd naar Edward Gardner, kolonel in het Eng. 
leger, die in 1817 in Nepal in garnizoen lag en van
daar planten aan Wallich (zie wallicheänus) zond. 
2. (Rubus - O. K.; - Sauröpus - Wight), - ge
noemd naar G. Gardner (zie gardnêri). 

gargânicws,a,w*n, - afkomstig van den berg Gargä-
nus (tegenwoordig Monte Gargâno) in Apulië, op 
het schiereiland aan de O.kust op bijna 42° N.B. 
of daar het eerst gevonden, Garganisch. 

garibaldi!, - 2e nv. van Garibaldius, Latinizeering 
van Garibaldi: van Garibaldi, genoemd naar Gari
baldi. - Aster - Brügg. is genoemd naar Giuseppe 
Garibaldi (1807, Nizza; 1882, Caprera), Italiaansch 
volksheld, door wiens toedoen het koninkrijk Na
pels (met Sicilië) bij Sardinië werd gevoegd (1860), 
waardoor, nadat ook de Kerkelijke Staat in 1870 
ermede was vereenigd, de door Garibaldi vurig 
gewenschte eenheid van Italië tot stand was 
gebracht. 

Garnó t ia BRONGN., - genoemd naar Prosper Garnot 
(1794, Brest; 1838, Parijs), in 1811 benoemd tot 
helper-chirurgijn bij de Fr. marine, in 1825 be
vorderd tot chirurgijn 1ste klasse, in 1827 tot 
tweeden chirurgijn op Martinique. - Na reizen naar 
Cayenne en Martinique (1817/18) gemaakt te heb
ben was hij in 1819/20 in de Antillen gestation-
neerd en nam hij van 1822-24 deel aan den tocht 
van La Coquille (onder Duperrey) om de aarde, 
op welken tocht de naar hem genoemde plant werd 
ontdekt en van welken tocht hij met R. P. Lesson 
(zie lessonïi) van 1826-38 de zool. resultaten 
uitgaf. Hij bleef op Nieuw-Holland achter, kwam 
in 1825 te Parijs terug, was van 1827-28 werkzaam 
in hospitalen te Brest en van 1828 tot aan zijn pen-
sionneering in 1833 op Martinique. 

Garnotiélla STAPF, - van Garnótia, plantengesl. 
(Graminëae): aan Garnotïa verwant of althans 
daarop gelijkend gesl. 

garrexiânus,a,wm, - afkomstig van de omstreken der 
stad Garessio in Ligurië (±8° O.L.; ±44*/f° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

Gârrya DOUGL., - in 1835 genoemd naar Nicholas 
Garry, secretaris van de Hudson's Bay Company, 
die den auteur van het gesl., David Douglas (zie 
Douglasïa), toen deze het westelijk deel van N.
Amerika bereisde (1823-33), vele vriendelijkheden 
bewezen en hulp verleend had. 

Garuga RoxB., - Engelschind, boomnaam. 
garupinu5,a,um, - afkomstig uit het stroomgebied 

der rivier Garup (in het N.W. van Kaiser Wilhelms
land) of daar het eerst gevonden. 

Gasparinia ENDL., - genoemd naar G. Gasparrini 
(1804, Castel Grande, Z.-Italië; 1866, Napels), 
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den 
bot. tuin te Pavia, later te Napels, schrijver van 
verscheidene bot. werken. 

Gas t é r i a DUVAL, - van Lat. gaster (gastëris) (Gr. 
gaster), buik. - De naam zinspeelt op de buikige 
bloemdekbuis. 

Gastónia сомм., - genoemd naar J. B. Gaston de 
Bourbon (1608-60), hertog van Orleans, natuur-

9 gaultheriifolius 

Ujke zoon van Hendrik IV van Frankrijk, vriend 
van natuurstudie. Hij stichtte te Blois een bot. 
tuin, waarvan hij het bestuur (1650-60) opdroeg 
aan den Eng. plantkundige Morison (zie tnoriso-
nïi), die een beschrijving van den tuin leverde. 

Gastridium р. в., - Lat. transcr. van Gr. gastridïon, 
verkleinw. van gaster {gastros), buik: buikje. De 
naam zinspeelt op den vorm der onderste kafjes. 

rGastrochilue D. DON, - van Gr. gaster (gastros), 
IGastrochilus WALL., - buik; cheilos, lip: plant 

met buikige lip. 
Gastródia R. BR., - van Gr. gastrôdês (van gaster, 

buik), buikig. De voet der stempelzuil is aan de 
voorzijde buikig; dit buikige deel draagt den stem
pel. 

Gastrogl6ttis BL., - van Gr. gaster (gastros), buik; 
glôtta, tong. Orchidacëae met buikige, bij een tong 
vergeleken lip. 

gastrophyIlus,a,um, - van Gr. gaster (gastros), buik; 
phullon, blad: met buikige bladeren. 

gastrosiphon, - van Gr. gaster (gastros), buik; si
phon, buis: met buikige buis. 

gatiénst5,ts,e, - afkomstig van den berg Gati (Min-
jemdal in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst 
gevonden. 

gaudichâudi, - 2e nv. van Gaudichaudus, Latinizee
ring van Gaudichaud: van Gaudichaud, gevonden 
door Gaudichaud, genoemd naar Gaudichaud. -
Connärus - Planch, is genoemd naar Ch. Gaudi-
chaud-Beaupré (1789, Angoulême; 1854, Parijs), 
marine-apotheker, die als botanicus ëen aantal 
groote scheepsreizen maakte [1817-20 met De 
Freycinet (zie Freycinetïa) op L'Uranie, en na het 
stranden daarvan, waarbij hij een deel zijner ver
zamelingen verloor, op La Physicienne; in 1831 
op L'Herminie; in 1836/37 op La Bofiite]. Over 
zijn reizen schreef hij eenige bot. publicaties; die 
over zijn laatste reis bleef door zijn overlijden, 
voorafgegaan door een langdurige, pijnlijke ziekte, 
onvoltooid. 

gaudichaudiànus,a,um (Carex - Kth; - Psoralëa -
Decsne; - Selaginella - Spring), genoemd naar Ch. 
Gaudichaud-Beaupré (zie gaudichaudi). 

gaudicbâudii, - 2e nv. van Gaudichaudius, Latini
zeering van Gaudichaud: van Gaudichaud, gevon
den door Gaudichaud, genoemd naar Gaudichaud. 
- Nederlandschind. planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Ch. Gaudichaud-Beaupré (zie gau
dichaudi). 

gaudini, - 2e nv. van Gaudïnus, Latiniieering van 
Gaudin: van Gaudin, gevonden door Gaudin, ge
noemd naar Gaudin. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. Fr. G. Ph. Gaudin (1766, 
Longirod; 1833, Nyon, N. van Genève), geestelijke 
te Nyon, uitnemend kenner der flora van Zwitser
land, schrijver van verscheidene bot. publicaties, 
waaronder een groote flora van Zwitserland. 

Gaudinia р. в., - genoemd naar J. Fr. G. Ph. Gau
din (zie gaudini). 

gaudinii, - 2e nv. van Gaudintus, Latinizeering van 
Gaudin: van Gaudin, gevonden door Gaudin, ge
noemd naar Gaudin. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. Fr. G. Ph. Gaudin (Zie gaudini). 

Gaulthéria L., - genoemd naar J. Fr. Gau(l)tier 
(1708, in Normandie; in of voor 1761, ?), arts 
en raadsheer te Quebec (Canada), verdienstelijk 
amateur-botanicus. 

gaultheriiflórus.a.um, - van Gaulthéria, planten
gesl. (Ericaceae); Lat. flos (fldris), bloem: met 
bloemen als die eener Gaulthéria. 

gaultheriifóliws,а,шп, - van Gaulthéria, plantengesl. 
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(Ericaceae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die 
eener Gaultherïa. 

rGau l th i é ra RCHB., - andere schrijfwijze voor Gaul-
\ Gau l th i é r i a KLOTZSCH, - therïa. Zie aldaar. 
iGau l t i é ra , -
G a u r a L., - vr. van Gr. gauros, trotsch: trotsche 

plant. - De naam zinspeelt op de opgerichte bloei-
wijzen. 

gaut(t)ierénsis,ïs,e, - afkomstig van het Gauttier-
gebergte (in Ned. Nieuw-Guinea tusschen de 
Mamberamo en de N.kust) of daar het eerst ge
vonden. - Het gebergte werd in 1828 ontdekt door 
Dumont D'Urville (zie durvillaei) en door hem ge
noemd naar zijn leermeester, P. H. Gauttier (1772, 
Saint-Malo, Dépt. Ille-et-Villaine; ?, ?), scheeps-
kapitein, die van 1814-20 de kusten der Middel-
landsche en Zwarte Zee opmat. 

gayânu5,a,um (Chloris - Kth), - genoemd naar J. E. 
Gay (1786, Nyon a/h meer van Genève; 1864, 
Parijs), Fr. staatsambtenaar, bezitter van een zeer 
groot herbarium, schrijver van een aantal bot. pu
blicaties. Het naar hem genoemde, uit Senegal af
komstige gras was door hem aan zijn vriend Kunth 
(zie kuntkiânus), den auteur der soort, ter beschrij
ving afgestaan. 

Gaylussäc ia н. в. к., - genoemd naar J. L. Gay-
Lussac (1778, St. Léonard le Noblard, Dépt. Haute-
Vienne, Frankrijk; I860, Parijs), beroemd natuur
en scheikundige, hoogleeraar te Parijs, ontdek
ker der naar hem genoemde wet (uitzettingscoëffi-
cient aller gassen = 1 / г 7 8 ) . 

Gazânia GAERTN., - genoemd naar Theodörus Gaza 
(1398, in Thessalonië; 1478, in Calabrië), vertaler 
van het groote bot. werk van Theophrastos (zie 
Theophrasta) in het Lat. 

gazél lae, - 2e nv. enkv. van Lat. gazella, gazelle, 
snelvoetige, grootoogige antilope: der gazelle. -
Dendrobïum - Kränzl. is genoemd naar het D. 
oorlogsschip Gazelle, dat van 1874-76 onder bevel 
van Freiherr Von Schleinitz (zie schleinitziänus) 
een wetensch. reis maakte om Afrika naar Timor, 
Ambon, Nieuw-Holland, Polynésie, Nieuw-Zeeland, 
om Z.-Amerika en via Montevideo en de Azoren 
naar Europa terug. De scheepsarts Fr. C. Nau
mann (zie nautnanni) verzamelde op dien tocht 
vele planten, waaronder de gazéllae genoemde. 

{geân tha , - zie geanthus. 
g e â n t h u m , -
G e â n t h u s REINW. ex BL., - van Gr. gê, aarde, grond; 

anthos, bloem : plant met uit den grond (dwz; uit een 
onderaardschen wortelstok)ontspruitende bloemen. 

geanthus,a,um, - van Gr. gê, aarde, grond; anthos, 
bloem: met uit den grond (dwz. uit onderaardsche 
organen) ontspruitende bloemen of bloei wij zen. 

gebânga , — Latinizeering van den Soend. planten
naam gëbang. 

Gebléra FISCH. etMEY., - genoemd naar Fr. A. Ge
bier (1782, Zeulenroda, Z. van Gera, Thüringen; 
1850, Barnaul, Z.Z.W, van Tomsk, Siberië), die 
Siberië bereisde om planten te verzamelen. 

gedeänws,a,wm, - afkomstig van den vulkaan Gëdè 
( = Gëdeh, Z.O. van Buitenzorg, Java) of daar het 
eerst gevonden. 

gedébe, - Mal. plantennaam (gëdëbé). 

Î
gedeénsîs,ts,e, - afkomstig van den vulkaan Gëdè 
gedehânws.a.wm, - ( = Gëdeh, Z.O. van Bui-

gedehénsi5,i5,£, - tenzorg, Java) , of daar het 
gedénsts,i's,e, - eerst gevonden. 

rgeelvinkénsis.ts.e, - afkomstig van de Geelvink-
tgeelvinklân«s,a,tim, - baai (a/d N.kust van 

Ned. Nieuw-Guinea tusschen 134 en 136° O.L. of 

daar het eerst gevonden. - De baai is genoemd naar 
het fregat De Geelvink, dat haar in 1705 bevoer; 
het schip ontleende zijn naam aan Joan Geelvink, 
van 1688-1707 bewindhebber der Ned. O.I. Com
pagnie. 

Geér ia BL., - genoemd naar / . L. W. baron De Geer 
(1784, Utrecht; 1857, Utrecht), rechtsgeleerde-
letterkundige-natuurhistoricus, gedurende de Fr. 
overheersching ambteloos, in 1813 lid der Voor-
loopige Regeering te Utrecht, in 1814 secretaris 
der commissie voor Hooger Onderwijs, daarna se
cretaris van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, van 1817-42 griffier van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1842-
50 griffier der Eerste Kamer, schrijver van histo
rische en letterkundige publicaties en van een toe
voegsel op De Gorter's Flora VII Provinciärum. 

g e g â r v u m , - op Ban(g)ka gebruikelijke planten
naam. 

Ge i s san thé ra SCHLTR, - van Gr. geisson (geis-
sou), uitspringende rand, luifel, afdak; anthêra, 
(als bot. term) helmknop. - De top der stempelzuil 
is verdeeld in twee concave armen, welke, als het 
ware, een dak over den helmknop vormen. 

Ge i s somér ia LINDL., - van Gr. geisson (geissou), uit
springende rand, luifel, afdak; meros, deel. - De 
naam zinspeelt op de dakpansgewijs dekkende kelk
slippen (bloemdeelen) der eerstbeschreven soort. 

Gei tonoplés ium CUNN., - van Gr. geiten (geitönos), 
buurman; plesios, nabijzijnd. — De eerstbeschreven 
soort groeide in hetzelfde bosch en klom in den
zelfden boom als een soort van het naverwante 
gesl. Eustrëphus. 

Gela LOUR., - van Gr. gelân, lachen, fig. schitteren: 
plant met glanzende bladeren. - Vgl. Gelonium. 

gelâlae, - 2e nv. van het als een Lat. substantief be
handelde woord Gelala, naam van een oord op Am-
bon: van Gelala; afkomstig van Gelala of daar het 
eerst gevonden. 

fgelatinifer, gelat inifera, ge la t in i fe rum, - van Fr. 
\gelatiniferws,a,ww, - gélatine, lijm verkregen 

door het langdurig koken van dierlijke weefsels; 
Lat. ferre, dragen, voortbrengen: een lijmachtige 
stof bevattend. 

geldér i , - 2e nv. van Geldërus, Latinizeering van Van 
Gelder: van Van Gelder, genoemd naar Van Gelder. 
- Ficus - Miq. is genoemd naar D. H. R. van Gelder 
(1809, Leiden; ?, ?), eerst préparateur bij het Mu
seum voor Natuurlijke Historie te Leiden, in 1830 
als préparateur toegevoegd aan P. W. Korthals (zie 
Korthalsella), dien hij in 1831 vergezelde op een reis 
langs Java's N.kust en in 1834 naar de Padangsche 
Bovenlanden. In 1838 verliet hij 's Lands dienst 
met onbepaald verlof en met intrekking van sala
ris; hij werd verbonden aan het door het Batavi-
aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
met ondersteuning der Regeering opgerichte, in 
1844 wederom opgeheven Museum voor Natuur
lijke Historie te Weltevreden. Van Van Gelder's 
verder leven is mij niets bekend. 

geloniifólius,a,«m, - van Gelonium, plantengesl. 
(Euphorbiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Gelonium. 

gelonioides, - van Gelonium, plantengesl. (Euphor
biacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Gelonïum-achtig. 

Gelonium ROXB. ex WILLD., - Roxburgh (zie Rox-
burghïa), van wien de naam afkomstig is, noch 
Willdenow (zie willdenowïi), die hem (1806) het 
eerst publiceerde, geven eenige toelichting. Hij zou 
afgeleid kunnen zijn van Gr. gelón (van gelân, 
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lachen, fig. schitteren), lachend, schitterend, en in 
dat geval kunnen zinspelen op de glanzende bla
deren of op de fraaie, roode vruchten. Dit is echter 
slechts een gissing, welke ik gaarne voor een betere 
verklaring geve. Vgl. Gela. 

Gélpkea BL., - door Blume (zie Blumëa) in 1849 ge
noemd naar zijn oud-leermeester, A. H. Chr. Gelpke 
(1769, Brunswijk; 1842, Brunswijk), eerst werk
zaam bij het lager onderwijs, daarna aan verschil
lende inrichtingen voor middelbaar en hooger on
derwijs als leeraar in natuurlijke historie, wis- en 
sterrenkunde en glasslijpen, schrijver van een aan
tal leerboeken. 

G e l s é m i u m A. L. JUSS., - van Ital. gelsomino, jas
mijn: op een jasmijn gelijkende plant, valsche jas
mijn. 

fgeluànus,a,wra, - afkomstig van den berg Gelu in 
\geluénst\s,is,e, - Kaiser Wilhelmsland of daar 

het eerst gevonden. 
r G e m b a n g a BL., - Latinizeering van den Mal. plan-
Igembanga , - tennaam gehang. 
Gemél la LOUR., - vr. vorm van Lat. gemellus, ge

paard, dubbel. De naam zinspeelt op het twee-
deelige vruchtbeginsel, waaruit, indien beide helf
ten zich ontwikkelen, een diep 2-deelige vrucht 
ontstaat. 

gemél la , - zie gemellus. 
gemelliflóru5,a,um, - van Lat. gemellus, gepaard, 

dubbel; flos (flöris), bloem: met paarsgewijs bijeen-
geplaatste bloemen of bloeiwijzen. 

gemellus,a,urn, - verkleinw. van Lat. gemïnus, ge
paard, dubbel, met dezelfde beteekenis als het 
grondwoord. Bij Merremïa - Hall. f. is de bloeiwijze 
vaak in twee helften gedeeld. 

geminatMS,a,um, — van Lat. gemïni, tweelingen : dub
bel, gepaard, b.v. een dubbele rij aartjes dragend, 
twee bladeren dragend, twee bloemen bijeen 
dragend. 

geminiflórus,a,uw, - van Lat. gemïni, tweelingen; 
flos (flöris), bloem: met paarsgewijs bijeengeplaats-
te bloemen. 

geminifólius,a,wm, - van Lat. gemïni, tweelingen; 
folium, blad: met tot paren vereenigde bladeren, 
met paarsgewijs bijeengeplaatste bladeren. 

geminigibbus,a,u>n, - van Lat. gemïni, tweelingen; 
gibbus, bult: met twee bulten, tweebultig. 

g e m m a , - (Lat.) juweel, edelgesteente, knop. 
gemmatu5,a,um, - van Lat. gemma, juweel, edelge

steente, knop: juweelen of iets, wat daarbij verge
leken wordt, dragend, knoppen dragend. 

fgémmifer , gemmffera , g e m m i f e r u m , - van Lat. 
\gemmiferu5,a,um, - gemma, edelgesteente, 

knop; ferre, dragen: 
1. (als het ware) edelgesteenten dragend. 
2. knoppen dragend. 

gemmiflórus,a,um, - van Lat. gemma, knop; flos 
(flöris), bloem: met bloemen, welke door schubben 
zijn omsloten, zoodat het geheel op een knop ge
lijkt. 

gemmiparu5,a,um, - van Lat. gemma, knop; parère, 
baren: uit de knoppen barend, dwz. uit een knop 
zeer snel een jonge tak voortbrengend. 

genda rus sa , - Mal. plantennaam (ten rechte gan-
daroesa). 

gendarussaefólius,a,«m, - zie gendarussifolius. 
gendarusslfóli«5,a,um, - van Gendarussa, (voorma

lig) plantengesl. (Acanthacëae); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener Gendarussa. 

genestieriânMs,a,wm (Rhododendron - G. Forrest), 
-genoemd naar Annet Genestier (1858, Chambon, 
Dépt Puy-de-Dôme, Frankrijk; ?, ?), R.C. missi

onaris, in 1886 naar Tibet vertrokken, waar hij 
Soulié (zie soulieänus) bijstond bij diens inzamel-
werk en aan den auteur der soort, George Forrest 
(zie forrestïi), bij diens inzamelwerk in Tibet vele 
diensten bewees. 

genevénsts.ts,«, - van Lat. Geneva ( = Genäva), Ge
nève: Geneefsch. 

Gen iân thus ноок. f., - van Gr. geneion, baard; an-
thos, bloem. De kroonbladen zijn van binnen sterk 
behaard. 

geniculatus,a,um, '- van Lat. geniculum (verkleinw. 
van genu, knie), knietje: van eert of meer knietjes 
voorzien, knievormig gebogen. 

rgeniculifer, geniculifera, gerücul i ferum, - van 
lgeniculiferw5,a,um, - Lat. geniculum (ver

kleinw. van genu, knie), knietje; ferrie, dragen: 
knietjes dragend, dwz. met een of meer knievor-
mige bochten. 

Gen ióspo rum WALL., - van Gr. geneion, baard; spÖ-
ros, vrucht, zaad. Bij de eerstbeschreven soort, G. 
strobilifërum Wall., zijn de vruchtnootjes aan den 
top met lange haren bezet. 

Gen iós toma FORST., - van Gr. geneion, baard; 
stoma, mond. - De mond der kroonbtiis is lang
harig. 

Genipa L., - Latinizeering van génipot, door Thévet 
(zie Thevetïa) opgegeven, BraziliaansChe volks
naam van G. americâna L. 

genipi , - volksnaam (van Ligurisch-etruskischen oor
sprong) eeniger Artemisïa-soorten in de W. en 
Z.-Alpen. 

Genis ta L., - oude, Lat. plantennaam, brem. 
Genistél la MOKNCH, - van Genista, plantöngesl. (Le-

guminösae), brem; verkleiningsuitgang ella: lage, 
aan Genista verwante plant. 

genistifóliM5,a,um, - van Genista, plantengesl. (Le-
guminösae), brem; Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Genista. 

Gent iäna L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam gentiane. - De plant zou genoemd zijn naar 
den Illyrischen vorst Gentïus (f167 v. Chr.), die 
G. lutea L. zou hebben aanbevolen als geneesmid
del. 

Gent ianäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Gentiäna geldt. 

rGentianél la MOENCH, - verkleinw. van Gentiäna, 
Igent ianél la , - gentiaan: kleine gentiaan. 
gentianofdes, - van Gentiäna, plantengesl. (Gentia

näceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Gentiaanachtig. 

gentilts,ts,e, - van Lat. gens (gentis), geslacht, stam: 
stamverwant, van denzelfden stam, bij uitbreiding 
ook: vreemd, buitenlandsch. 

genubrâchius,a,um, - van Lat. genu, knie; brachïum, 
(onder)arm: met knievormig gebogen armen. 

genufléxus.a.Mw, - van Lat. genu, knie; flexus (van 
flectëre, buigen), gebogen: in de knieën gebogen, 
knievormig gebogen. 

genuinu5,<z,um, - van Lat. gignëre (stanU gen), ver
wekken, voortbrengen, baren: aangeboren, echt. 

genybràchius,a,wm, - van Gr. genus, kin; Lat. bra
chïum, (onder)arm: met armen, welke een kinvor-
mig uitsteeksel dragen. - Het woord schijnt soms 
verward te zijn geworden met genubrachïus (zie 
aldaar). 

genychütts,a,um, - van Gr. genus, kin; cheilos, lip: 
met kin vormende lip. 

geocârpus.a.um, - van Gr. gê, aarde, grond; karpos, 
vrucht: 
1. met onder den grond rijpende vruchten. Vgl. 
aërocarpus, amphicarpus. 
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2. met uit den grond (dwz. uit een onderaardsch 
orgaan) ontspruitende vruchten. 

Geocharis RIDL., - van Gr. gê, aarde; charts, be
koorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der aarde. 

Geodórum JACKS., - van Gr. gê, aarde; dôron, ge
schenk: geschenk der aarde. De plant is bladerloos; 
de bloeiwijzen rijzen uit den grond op. 

Geogenânthus ULE, - van Gr. gê, aarde; genos, af
stamming, oorsprong; anthos, bloem. - De bloei
wijzen ontspringen zeer nabij den grond uit den 
stengel. 

geoides, - van Geum, plantengesl. (Rosacëae); ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Geum-achtig. 

Geómitra BECC, - van Gr. gê, aarde; mïtra, muts, 
mijter: laag plantje, waarvan het bloemdek op den 
top drie tot een mijtervormig geheel samenhangen
de aanhangsels draagt. 

Geónoma WILLD., - van Gr. geônômos (van gê, aarde; 
nemein, verdeelen), land verdeelend, land uitme
tend. Willdenow (zie willdenowti), de auteur van 
het gesl., zegt van de eerste doorhem beschreven 
soort: ,,Als de stam een hoogte van 16 voet heeft 
„bereikt, wordt hij, tengevolge van de zwaarte der 
,,bladerkroon, door den wind omgeworpen, doch 
,,uit zijn top brengt hij nieuwe wortels en uitloo-
„pers voort en ook een nieuwen stam, welke op 
„dezelfde wijze ter aarde geworpen wordt." - De 
plant wordt dus ongeveer op dezelfde wijze ver
plaatst als een meetketting. 

geonomaefórrm'5,ts,e, - zie geonomiformis. 
geonomifórrrm,ts,e, - van GeonÖma, plantengesl. 

(Palmae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Geonöma, Geonöma-achtig. 

Geóphi la D. DON, - van Gr. gê, aarde; phïlein, be
minnen: de aarde beminnende, dwz. over den grond 
kruipende (en dus de aarde niet verlatende) plant. 

geóphiltts,a,M>M, - van Gr. gê, aarde; phïlein, bemin
nen: de aarde beminnend, op den grond blijvend, 
niet-epiphytisch. 

Geórchis LINDL., - van Gr. gê, aarde; Orchis, gesl., 
dat als type geldt van de fam. der Orchidacëae: 
aardorchidee. 

geórgicus.a.um, - afkomstig van Georgië, landschap 
aan de zuidzijde van den Kaukasus, of daar het 
eerst gevonden, Georgisch. 

geórgi i , - 2e nv. van Georgius, Latinizeering van 
George: van George, gevonden door George, ge
noemd naar George. - Abïes - Hand.-Mazz. is 
genoemd naar den ontdekker der plant, George 
Forrest (zie forrestïi). - De naam George is ver
basterd uit Gr. geôrgos [van gê, akker; ergazesthai 
(met een stam erg), bewerken], landman, veldar-
beider. 

Georgfna WILLD., - genoemd naar J. G. Georgi (1729, 
Wachholzhagen, Pommeren; 1802, St.-Petersburg), 
lid der Academie van St.-Petersburg, die een groot 
deel van Rusland voor bot. doeleinden bereisde en 
een beschrijving van Rusland uitgaf, waarin ook 
vele planten worden vermeld. 

Geóstachys RIDL., - v a n Gr. gê, aarde; stächus, aar: 
plant гьч ait een onderaardsch orgaan (dus schijn
baar uit den grond) ontspruitende, aarvormige 
bloeiwijzen. 

Geraniâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Geranium geldt. 

geraniaefóliws,a,ww, - zie geraniifolius. 
geraniifóliu5,a,um, - van Geranium, plantengesl. 

(Geraniacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Geranium. 

geranioides , - van Geranium, plantengesl. (Gerania

cëae); ides (Gr. eidês)., uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Geranium-achtig. 

Geraniospérmum о. к., - van Gr. geranten (ver-
kleinw. van geränos, kraanvogel, een eenigszins op 
een ooievaar gelijkende vogel met langen, rechten 
snavel), kleine kraanvogel; sperma, zaad: plant 
welker zaden, dwz. vruchtkluisjes, aan een klei
nen kraan vogelkop doen denken, doordat zij, even
als deze, een langen snavel dragen. 

Geranium L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam geranton, de ooievaarsbek. - Het 
woord geranton is het verkleinw. van geränos, kraan
vogel, een eenigszins op een ooievaar gelijkende 
vogel met langen, rechten snavel. De naam zin
speelt, evenals de Ned. volksnaam, op de lang ge-
snavelde kluisjes. 

ge rano ides , - zie geranioides. 
geràrdi, - 2e nv. van Gerardus, Latinizeering van 

Gérard: van Gérard, gevonden door Gérard, ge
noemd naar Gérard. - Bupleurum - All. en J uncus 
- Lois, zijn genoemd naar Louis Gérard (1733, Co-
tignac, N. van Hyères; 1819, Cotignac), schrijver 
eener in 1761 verschenen flora van Provence. 

Gerârdia L., - genoemd naar J. Gerard(e) (1545, 
Nantwich, Cheshire, Engeland; 1612, Londen), 
barbier-heelmeester te Londen en bezitter van een 
bot. tuin aldaar, schrijver van een groot plant-
kundig werk. Hij heeft o.a. in Denemarken en in 
Rusland gereisd. 

gerardiénus,a.um, - 1. (Euphorbia - Jacq.), - ge
noemd naar Louis Gérard (zie gerardi). 
2. (Indigofëra - Wall.; - Pinus - Wall.) - genoemd 
naar P. Gerard, officier in het Engelschind, leger, 
die den auteur der soort, Wallich (zie wallicheä-
nus), deze en andere planten uit den Himalaya 
zond.' 

rGe rbé ra L., - genoemd naar Traugott Gerber (?, ?; 
IGerbér ia L., - 1743, Viborg, Jutland), arts, 

die in Rusland planten verzamelde. 
gerlandiénus,a,wm (Dendrobïum - Kränzl.), - ge

noemd naar G. К. С Gerland (1833, Kassel; 1919, 
Straatsburg), eerst leeraar bij het middelbaar on
derwijs, in 1870 benoemd tot hoogleeraar te Halle, 
in 1875 tot hoogleeraar in de geologie en de ethno
logie te Straatsburg, in 1909 als zoodanig afgetre
den, sinds de oprichting in 1900 directeur van het 
Keizerlijk Hoofdstation voor Aardbevingsonder-
zoek (seismologie) te Straatsburg, schrijver van vele 
anthropologisch-ethnographische en geographisch-
geophysische publicaties. Hij had den auteur der 
naar hem genoemde soort, Kränzlin, de eerste kennis 
van orchideeën bijgebracht, waarom deze uit dank
baarheid een orchidee naar hem noemde. 

G e r m ä n e a LMK, - genoemd naar J. J. de Saint Ger
main, Fr. plantkundige van het einde der 18de eeuw, 
schrijver van een bot. werk. 

germâniCMs,a,M»î, - v a n Lat. Germant, de Germanen, 
een volksstam, welke in het tegenwoordige Duitsch-
land woonde: Germaansch, Duitsch. 

gérminans, - van Lat. germtnäre [van germen (ger-
minis), spruit, kiem], (doen) uitspruiten, (doen) 
kiemen: uitspruitend, kiemend, uitbottend, jonge 
planten voortbrengend. 

Gerontogéa СНАМ, et SCHLECHT., - van Gr. geron 
(gerontos), grijsaard, oude man; gaia, aarde: op de 
oude aarde, dwz. in de Oude Wereld thuis behoo-
rend gesl. 

gersén i , - 2e nv. van Gersênus, Latinizeering van 
Gersen: van Gersen, gevonden door Gersen, ge
noemd naar Gersen. - Phalaenopsis zebrïna T. et 
B. var. - T. et B. is genoemd naar G. J. Gersen 
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(1826, Alkmaar; ?, ?), die in 1852 in Indië kwam 
en in 1856 werd aangesteld tot ambtenaar bij het 
Binnenlandsch Bestuur aldaar. Hij was werkzaam 
op Sumatra en op Celebes (sinds 1865 als assistent
resident) en werd in 1877 wegens ziekte eervol uit 
zijn betrekking ontslagen. Hij verzamelde eenig 
materiaal voor den Buitenzorgschen plantentuin, 
waarschijnlijk op aansporing van Teysmann (zie 
teysmanni), die hem op zijn reizen ontmoet had. 

gerséni i , - 2e nv. van Gersenïus, Latinizeering van 
Gersen: van Gersen, gevonden door Gersen, ge
noemd naar Gersen. - Adenanthëra - Scheff. en 
Phalaenopsis - Rolfe zijn genoemd naar G. J. Ger
sen (zie gersêni). 

G é r u m a FORSK., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam djerrum. [Forskâl (zie forskalïi), de auteur 
van het gesl., was een Zweed; in het Zw. wordt de 
G van Gerüma uitgesproken als een Ned. j ] . 

gesnerél la , - bedoeld als verkleinw. van Gesnerïa, 
plantengesl. (Gesneriacëae) : kleine Gesnerïa, dwz. 
op een Gesnerïa gelijkende, kleine plant. 

Gesnér ia L., - genoemd naar K. von Gesner (1516, 
Zürich; 1565, Zürich), arts en hoogleeraar in het 
Gr., de philosophie, de ethica en de physica te Zü
rich, grondlegger der wetensch. zoölogie, tevens 
een der beroemdste botanici van zijn tijd, schrijver 
van vele wetensch. werken. - Hij zag het eerst de 
waarde in van den bloembouw voor de rangschik
king der planten, legde een bot. tuin aan en stichtte 
een kabinet van naturaliën. In 1561 publiceerde hij 
de beschrijving eener door hem in 1559 in den tuin 
van den bankier Herwart te Augsburg bloeiend 
waargenomen tulp, toen in Europa een groote 
merkwaardigheid. 

Gesner iacëae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Gesnerïa geldt. 

gesneriaeflórws,a,wm, - zie gesneriiflörus. 
gesneriànMS,a.uw (Tulïpa - L.), - genoemd naar K. 

Gesner (zie Gesnerïa). - De door Gesner beschreven 
tulp was echter waarschijnlijk niet de tegenwoordig 
Tulïpa - L. genoemde plant, doch T. suaveölens 
Roth. 

gesneriflórus.a.um, - zie gesneriiflörus. 
gesneriiflórtts.a.ttw, - van Gesnerïa, plantengesl. 

(Gesneriacëae); Lat. f los (flöris), bloem: met bloe
men als die eener Gesnerïa. 

Gés t roa BECC, - in 1877 genoemd naar Raffaello 
Gestro (1845, Genève; X ), entomoloog, toen onder
directeur van het Staatsmuseum te Florence, tegen
woordig directeur van het Museo Civico Italiano 
di Storia Naturale te Genua, eerevoorzitter der 
Ital. Entomol. Vereeniging, schrijver van ±160 
entomol. publicaties. 

Gethyll is L., - Lat. transcr. van Gr. gêthullis, ver
kleinw. van gêthuon, ui: bolgewas. 

r G e u m L., - oude Lat. plantennaam, welks afleiding 
\ g e u m , - en beteekenis niet vast staan. Hij wordt 

wel - op losse gronden echter - in verband ge
bracht met Gr. geuein, proeven, doen proeven, en 
wordt dan geacht te zinspelen op den meer of min
der duidelijken (vaak vrij wel afwezigen) kruidna
gelgeur van den wortelstok van G. rivale L. (Na-
gelkruid, dwz. kruidnagelachtig riekende plant). -
Als soortnaam gebezigd om overeenkomst in eeni-
gerlei opzicht (habitus bv.) met het gesl. Geum 
uittedrukken. 

Géunsia BL., - genoemd naar S. J. van Geuns (1767, 
Groningen; 1795, Utrecht), sinds 1791 hoogleeraar 
in de genees-, plant- en scheikunde te Utrecht, 
schrijver over de flora van Nederland. 

ghaer i , - Engelschind, plantennaam. 

rghaesembi l la , - Ceylonsche plantennaam. 
Ighesaembi l la , -
g ibba , - zie gibbus. 
gibberósus,a,wm, - van Lat. gibber (gibbêris), bult: 

gebult, geknobbeld. 
rgibbifer, gibbifera, g ibbi ferum, - van Lat. gibbus, 
IgibbiferMs.a.Mtfi, - bochel, bult; f erf e, dragen: 

een of meer bulten dragend, gebult. 
gibbiflórus,a,um, - van Lat. gibbus, bochel, bult; 

f los (flöris), bloem: met gebulte bloemen, met op 
een bult of knobbel staande bloemen. 

gibbilimbM5,a,um, - van Lat. gibbus, bult, bochel; 
limbus, zoom, ook wel gebezigd inde beteekenis van 
bladschij f : met bultigen zoom, met bultige bladschij f. 

gibbilingms,is,e, - van Lat. gibbus (znw.), bult of 
gibbus (bnw.), gewelfd; lingua, tong: met gebulte of 
gewelfde tong of (bij orchideeën) lip. 

gibbósus,a,um, - van Lat. gibbus, bult, bochel: ge
bult, gebocheld. 

gibbseae, - 2e nv. van Gibbsëa, latinizeering (vr. 
vorm) van Gibbs: van mevr. (mej.) Gibbs, gevon
den door mevr. (mej.) Gibbs, genoemd naar mevr. 
(mej.) Gibbs. Freycinetïa - Rendle is genoemd 
naar mej. Lilian Suzette Gibbs (1870, Londen; 1925, 
Santa Cruz, Teneriffe), plantkundige, die Z.-Afrika 
en de Fidsj i-eilanden bereisde, in 1910 den Kina-
baloe (N.-Bórneo) beklom en in 1913 Java bezocht 
op doorreis naar het Arfakgebergte (in den „vo
gelkop" van Nieuw-Guinea), dat door haar floris
tisch werd onderzocht. Van haar hand verschenen 
belangrijke bot. publicaties. 

Gibbsia RENDLE, — genoemd naar mej. L. S. Gibbs 
(zie gibbseae). 

gibbsiae , - 2e nv. van Gibbsïa, latinizeering (vr. 
vorm) van Gibbs: van mevr. (mej.) Gibbs, gevon
den door mevr. (mej. ) Gibbs, genoemd naar mevr. 
(mej.) Gibbs. - Nederlandschind. planten van de
zen naam zijn genoemd naar mej. L. S. Gibbs (zie 
gibbseae). 

gibbsiänu5,a,um (Kentïa - Весе), - genoemd naar 
mej. L. S. Gibbs (zie gibbseae). 

gibbsi i , - 2e nv. van Gibbsïus, Latinizeering van 
Gibbs: van Gibbs, genoemd naar Gibbs. - Pyracan-
tha - A. B. Jacks, werd in 1916 genoemd naar V. 
Gibbs (1853, ?; 1933, Aldenham, N.W. van Lon
den), bankier, bezitter te Aldenham van een fraaien 
tuin, bekend kweeker van groenten van uitnemen
de hoedanigheid. 

gibbus.a.um, - (Lat.) gewelfd, convex. 
gibraltâricus.a.um, - afkomstig van Gibraltar of 

daar het eerst gevonden, Gibraltarsch. - De naam 
Gibraltar is verbasterd uit Arab. Dsjebl-al-Tarik, 
berg van Tarik. - Tarik was een Arab, veldheer, 
die, toen in 711 de Arabieren over de straat van 
Gibraltar in Spanje vielen, op de rots aldaar een 
kasteel stichtte om den overgang zijner landge-
nooten te dekken. 

gibsóni , - 2e nv. van Gibsönus, Latinizeering van 
Gibson: van Gibson, gevonden door Gibson, ge
noemd naar Gibson: 
1. (Cymbidïum - Paxt. ), - genoemd naar Gibson, 
tuinman van William G. Spencer Cavendish, her
tog van Devonshire (zie cavendishïi), die door dezen 
naar Eng. Indië werd gezonden om planten te ver
zamelen. Hij bracht vele fraaie gewassen over, 
waaronder de naar hem genoemde soort. 
2. (Thunbergïa - S. Moore), - genoemd naar Gib
son, die in 1892 deel nam aan een door kapitein 
Frederick Lugard geleide Eng. expeditie in tropisch 
O.-Afrika, waar hij de naar hem genoemde plant 
ontdekte. Overigens is mij van hem niets bekend. 
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gigalóbia, - zie gigalobïus. 

{Giga lób ium P. BR., - van Gr. gigas, reus; lobos, peul: 
g iga lób ium (ζην·.), - plant met reusachtige 

peulen. 
gigal6bius,a,um, - van Gr. gigas, reus; lobos, peul: 

met reusachtige peulen. 
gigantéa , - zie gigantëus. 
giganteifôlius.a.um, - van Lat. gigantëus, reusach

tig; folium, blad: met reusachtige bladeren. 
gigantéus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. giganteios 

[van gigas (gigantos), reus], reusachtig. 
gigantifóliu5,a,wm, - van Lat. gigas (gigantis), reus, 

gigant; folïutn, blad: met reusachtige bladeren. 
gigantocärpu5,a,um, - van Gr. gigas (gigantos), reus, 

gigant; karpos, vrucht: met reuzevruchten, met 
zeer groote vruchten. 

Gigantóchloa KURZ, - v a n Gr. gigas (gigantos), reus; 
chlöa, gras: reuzegras, reusachtig gras. 

gigantostachy»5,a,Mm, - van Gr. gigas (gigantos), 
reus; stächus, aar: met reusachtige aren. 

g igas , - (Gr.) reus, reuzin. 
Gigliólia BECC, - genoemd naar Enrico H Uly er Gi-

glioli (1845, Londen; 1909, Florence), zoöloog, die 
in 1865 een reis om de aarde maakte op de korvet 
Magenta, in 1869 verbonden werd aan de hooge-
school te Florence en in 1871 benoemd werd tot 
hoogleeraar in de zoölogie en vergelijkende anato
mie aan die hoogeschool, waar hij in 1876 een cen
trale collectie van gewervelde dieren stichtte. Hij 
schreef vele zool. publicaties. 

gijsbertsianws.a.Mtfj, - zie gysbertsiänus. 
gi lâpong, - Mal. plantennaam. 
gilgiänws.a.wm (Cinnamömum - Schewe; - Homa-

lïum - Laut.), - genoemd naar E. Gilg (1867, Ober-
Eggenen, Z. van Müllheim, Baden; 1933, Berlijn), 
hoogleeraar in de plantkunde en custos aan het Bot. 
Museum der universiteit te Berlijn, schrijver van 
talrijke pharmacognostische en botanisch-systema
tische publicaties, bewerker van verscheidene fa-
miliën in Die Natürlichen Pflanzenfamilien van 
Engler und Prantl. 

Gilia RUiz et PAV., - genoemd naar F. L. Gilii (1756, 
Corneto, N.W. van Rome; 1821, Rome), geeste
lijke, directeur der sterrenwacht van het Vaticaan, 
die in vereeniging met Xuarez (zie xuarezïi) een 
publicatie schreef (1789) over enkele te Rome ge
kweekte, uitheemsche gewassen. 

Gi l ibér t ia RUIZ et PAV., - genoemd naar / . E. Gili-
bert (1741, Lyon; 1814, Lyon), hoogleeraar eerst te 
Wilna, later te Lyon, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties. 

Gillénia MOENCH, - genoemd naar A. Gille, in de 
eerste helft der 17de eeuw geneesheer te Cassel, 
schrijver van een in 1627 verschenen bot. werk. 

gill iésii , - 2e nv. van Gilliesius, Latinizeering van 
Gillies: van Gillies, gevonden door Gillies, genoemd 
naar Gillies. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar John Gillies (?, in Schotland; vóór 
1837, ?), medicus, die in 1820 naar Buenos Aires 
vertrok en van 1823-29 te Mendoza (in Argenti
nië), O. van Valparaiso woonde. Hij verzamelde in 
Chili een aantal planten, waaronder de naar hem 
genoemde en vestigde zich in 1829 wederom in 
Schotland. 

gilva, — zie gilvus. 
gilvéscens, - van Nieuwlat. gilvescêre (van gilvus, 

lichtgeel, honiggeel), lichtgeel worden, honiggeel 
wordend: min of meer lichtgeel, min of meer ho
niggeel. 

gilvus,a.utn, - (Lat.) lichtgeel, honiggeel, isabella-
kleurig. 

U Gjellerupia 

Ginâl loa KORTH., - Latinizeering van den Mal. plan
tennaam ginalloe. 

Ginkgo L., — Chin, plantennaam, welke beteekenen 
zou „zilveren vrucht." 

Ginkgoâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Ginkgo geldt. 

g innâla , - volksnaam van Acer - Maxim, in het A-
moergebied. 

giraldianu5,<z,um (Callicarpa - Hesse; Primula - Pax; 
- Ru bus - Focke), - genoemd naar den ontdekker 
der planten, Giuseppe Giraldi, Italiaansch mis
sionaris in China, die van 1890-95 planten verza
melde in Sjen-si (China; centrum op ±108° O.L.; 
±35° N.B.). 

g i rä ld i i , - 2e nv. van Giraldïus, Latinizeering van 
Giraldi: van Giraldi, gevonden door Giraldi, ge
noemd naar Giraldi. - Exochorda - Hesse en Xan-
thoxylon - Hort. zijn genoemd naar den ontdekker 
der planten, G. Giraldi (zie giraldiänus). 

Gira rd in i a GAUD., - door Gaudichaud (zie gaudi-
chaudi) in 1826 genoemd naar Girardin, omtrent 
wien hij geenerlei mededeeling doet. Hij heeft vele 
planten (Debregeasia, Fleurfa, Freycinetïa, Gaber-
tia, Jeanneretia, Schizolöma gueriniänum, Missies-
s'ya, Pellionïa, Pratïa, Acrostïchum requiniänum) 
genoemd naar deelnemers aan expedities; mogelijk 
(dit is echter slechts een gissing, welke ik gaarne 
voor een betere verklaring geve) heeft hij het gesl. 
Girardinia genoemd naar Prosper Girardin, die van 
1825-30 planten verzamelde in Senegal, en van 
wien mij overigens niets bekend is. 

giriénsts,i's,e, - afkomstig van den Giri [een 125 M. 
hoogen heuvel, eenige KM. Z.W. van Grisée (N. 
van Soerabaja, Java)] of daar het eerst gevonden. 

giriwoénsts.is.e, - afkomstig uit het stroomgebied 
der rivier Giriwo in Ned. Nieuw-Guinea of daar 
het eerst gevonden. 

Gi ronnié ra GAUD., - Gaudichaud (zie gaudichaudi), 
in 1844/52 de auteur van het gesl., deelt niet mede, 
naar wien hij het genoemd heeft. 

rGi thägo ADANS., - van Lat. git(h), de zaden van Ni-
Igi thago, - gella satïva L., Roomsche korian

der, narduszaad. Plant, welker zaden op die van 
Nigella satïva L. gelijken. 

gitingénst'5,z5,£, - afkomstig van den Giting-giting, 
een berg op Sibuyan (een der kleine Philipp, eilan
den, O. van Mindoro), of daar het eerst gevonden. 

Giul ianét t ia ROLFE, - genoemd naar A. Giulianetti 
(?, ?; ?, ?), die in 1896 en volgende jaren op Mount 
Scratchley (zie scratchleyänus) planten verzamelde, 
welke hij schonk aan Sir William Macgregor (zie 
macgregorïi 1). Deze zond ze aan het Kew-her-
barium. 

giul ianét t i i , - 2e nv. van Giulianettïus, Latinizee
ring van Giulianetti: van Giulianetti, gevonden 
door Giulianetti, genoemd naar Giulianetti. - Den-
drobïum - Bailey en Gentiâna - Hemsl. zijn ge
noemd naar haar ontdekker, A. Giulianetti (zie 
Giulianéttia). 

Gjellerupia LAUT., - genoemd naar Knud Gjellerup 
(1876, Sorö op Seeland, Denemarken; x ) , medi
cus, in 1903 benoemd tot officier van gezondheid 
(aanvankelijk tijdelijk) in het Nederlandschind. 
leger, in 1920 gepensionneerd als dirigeerend of
ficier van gezondheid der tweede klasse. In 1910/11 

- maakte hij deel uit van een exploratie-detache
ment in het N. van Ned. Nieuw-Guinea, waar hij 
een belangrijke verzameling naturaliën bijeen
bracht, welke hij aan de Ind. Regeering schonk. 
Daaronder bevonden zich de sedert naar hem ge
noemde soorten. 



gjellerupii 235 glaucophyl lus 

gjel lerupii , - 2e nv. van Gjellerupius, Latinizeering 
van Gjellerup: van Gjellerup, gevonden door Gjelle-
rup, genoemd naar Gjellerup. - De talrijke Nieuw-
guineaansche planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Kn. Gjellerup (zie Gjellerupïa). 

glabéllus,a.um, - verkleinw. van Lat. glaber, kaal: 
kaal. 

glaber.ra.rum, - (Lat.) kaal. 
glabérrimus.a.Mm, - overtr. trap van Lat. glaber, 

kaal: volkomen kaal. 
g labra , - zie glaber. 
G l a b r a r i a L., - van Lat. glaber (glabri), kaal: kale 

plant. - Deze naam berust op een vergissing van 
Linnaeus (zie Linnaea), den auteur van het gesl. 
- Rumphius (zie Rutnpkïa) noemde (Herbarium 
Amboinense III , 71) de plant Lignum leve, d.i. 
licht (niet zwaar) hout, het is ,,het lichtste hout 
,,van alle die men in Ambon heeft. ' ' Leve kan echter 
ook kaal beteekenen en werd als zoodanig opgevat 
door Linnaeus, die den tekst van Rumphius blijk
baar niet of slecht gelezen had. 

glabrâtus,a,um, - van Lat. glabrâre [van glaber 
(glabri), kaal], kaal maken: kaal gemaakt, kaal. 

g labréscens , - van Lat. glabrescëre [van glaber (gla
bri), kaal], kaal worden: kaal wordend, vrijwel 
kaal. 

glabribràcteus,a,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
bractëa, schutblad: met kale schutbladen. 

glabridiscus,α,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
discus, schijf: met kale schijf. 

glabrifüus,a,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
filum, draad: met kale (helm)draden. 

glabriflórus,α,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
f los (flöris), bloem: met kale bloemen. 

glabrifólius,a,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
folium, blad: kaalbladig. 

glabrilabrts,t5,e, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
läbrum, lip: kaallippig. 

glabrilimbus,α,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
limbus, zoom, bladschijf: met kalen zoom, met kale 
bladschijf. 

glâbrior.or.us, - vergr. trap van Lat. glaber (glabri), 
kaal: minder behaard dan gewoonlijk; tamelijk 
kaal. 

glabripétalus,a,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
Nieuwlat. petalum, kroonblad: met kale kroonbla-
den. 

glabrisépalus.a.wm, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
Nieuwlat. sepâium, kelkblad: met kale kelkbladen. 

g labr isp ica , - zie glabrispïcus. 
glabrispiculus.a.um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 

spicula (verkleinw. van spica, aar), aartje: met kale 
aartjes. 

glabrispicus,a,um, - van Lat. glaber (glabri), kaal; 
spica, aar: kaalarig. 

g lâbr ius , - zie glabrior. 
glabriusculus,a,um, - verkleinw. van Lat. glaber 

(glabri), kaal: tamelijk kaal. 
g l a b r u m , - zie glaber. 
glaciâlis,ts,e, — van Lat. glacies, ijs: ijskoud; in ijs

koude streken groeiend. 
gladiàtus,a,um, - van Lat. gladius, zwaard : met een 

of ander zwaardvormig orgaan, zwaardvormige 
peulen bv. 

gladlolàrîs.ts.i , - van Gladiolus, plantengesl. (Iri-
dacëae) : Gladiölus-achtig. 

Gladiolus L. , -oude , Lat. plantennaam, zwaardlelie. 
- De naam is een verkleinw. van Lat. gladïus, 
zwaard, en beteekent klein zwaard. - Hij zinspeelt 
op den bladvorm. 

g laga (Hippocratëa - Korth.), - Korthals (zie Kort-

halsella), de auteur der soort, geeft bij den naam 
geen toelichting. - Glagah, vaak glaga uitgesproken 
en geschreven, is de Mal. naam van het forsche 
gras Sacchàrum spontanëum L. - Indien Korthals 
de door hem Hippocratëa glaga gedoopte plant in 
een glagahboschje heeft verzameld, is het denkbaar, 
dat hij door een misverstand den volksnaam van 
het gras voor dien der Hippocratëa heeft genoteerd 
en dezen volksnaam later als wetensch. soortnaam 
heeft gebezigd. - Dit is echter slechts een gissing, 
welke ik gaarne tegen een betere verklaring ruile. 

g lagah, - Mal. plantennaam. 
glandifórrrm.is.e, - van Lat. glans (glandis), eikel; 

forma, vorm: eikelvormig. 
rglandülifer, glandulifera, g landul i fe rum, - van 
lglanduliferus,a,um, - Lat. glandula, klier; fer

re, dragen: klierdragend, met klieren bezet. 
rglanduliger , g landul igera , g l andu l ige rum, - v a n 
Iglanduligerus,a,um, - Lat. glandula, klier; 

gërëre, dragen: klierdragend, met klieren bezet. 
g landulósa , - zie glandulösus. 
glandulosiss imus.a .um,- overtr. t rap vam Lat. glan-

dulôsus, klierdragend: zeer vele klieren dragend. 
glandulósus.a.um, - van Lat. glandula, klier: klier

dragend, met klieren bezet. 
Glaph^r la JACK, - van Gr. glaphuros, sierlijk: sier

lijke plant. 
glareósus.a.um, - van Lat. glarëa, kiezel, grint: op 

kiezel groeiend, op grintgrond groeiend. 
glastifóliws,a,um, - van Glastum, (voorntalig) plan

tengesl. (Crucifërae), weede (een oude verfplant, 
tegenwoordig Isatis tinctorîa L.) ; Lat. folium, blad : 
met bladeren als die der weede. 

G l a s t u m RUPP., - oude, Lat. plantennaam, weede, 
een plant, uit welke vroeger een blauwe kleurstof 
werd bereid. Dezelfde plant heette ook isatis en 
vitrum. - Vgl. Caesar, De Bello Gallïco, Lib. V. 
Cap. XIV: ,,Omnes vero se Britanni vitro inficï-
,,unt, quod caerulëum effïcit colörem, atque hoc 
„horridiöres sunt in pugna aspectu", d.i.: „Doch 
„alle Britten verven zich met weede, welke een 
„blauwe kleur geeft; daardoor zijn zij in het ge-
,,vecht vreeselijk om aantezien." 

glauca, - zie glaucus. 
glaucéscens, - van Nieuwlat. glaucescëre (van glau

cus, zeegroen, blauwgroen), zeegroen of blauw
groen worden: zeegroen of blauwgroen wordend, 
eenigszins zee- of blauwgroen. 

glaucifólius,a,um, - van Lat. glaucus, blauwgroen, 
zeegroen; folium, blad: met blauwgroene of zee
groene bladeren. 

glâucinus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. glaukinos 
(van glaukos, groen, blauwgroen), blauwachtig. 

glauciph^llus,a.um, - zie glaucophyllus. 
Gléuc ium L., - Latinizeering van den ouden, Gr. 

plantennaam glaukïon (van glaukos, blauwgroen), 
waarmede een blauwgroen gewas werd aangeduid, 
welks identiteit niet vast staat. Linnaeus (zie Lin
naea) heeft den naam op het hem tegenwoordig 
voerende gesl. overgedragen, omdat ook dit blauw
groene bladeren bezit. 

glaucocârpus,a,wm, - van Gr. glaukos, groen, blauw
groen; karpos, vrucht: met blauwgroene vruchten. 

glauco-fuscws,α,um, - van Lat. glaucus, blauwgroen, 
zeegroen; fuscus, donkerbruin: blauwgroen met 
donkerbruin (e beharing). 

g laucoides , - van den soortnaam glaucus, blauw
groen, zeegroen; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op de soort glaucus gelijkend. 

glaucophyllus,a,Mw, - v a n Gr. glaukos, groen, blauw
groen; phullon, blad: met blauwgroene bladeren. 
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g laucopis , - Lat. transcr. van Gr. glaukopis [van 
glaukos, glanzend blauw; ôps (ôpos), oog], met 
glanzende, blauwe oogen; met blauwe, bij oogen 
vergeleken vlekken. 

glaucopruinätu5,a,Mm, - van Lat. glaucus, blauw
groen, zeegroen; pruina, rijp (znw.): blauwgroen 
berijpt; met eenwaslaag bedekt en daardoor blauw
groen. 

g laucóps is , - van Gr. glaukos, groen, blauwgroen; 
opsis, voorkomen, uiterlijk: blauwgroen van uiter
lijk, blauwgroen. 

g laucos t ipes , - van Lat. glaucus, blauwgroen, zee
groen; stipes, steel: met blauwgroenen of zeegroe
nen steel. 

glaucoviridis,ts,£, - van Lat. glaucus, blauwgroen, 
zeegroen; viridis, (gewoon) groen: blauwachtig 
groen. 

glaucu5,a,wm, - (Lat.) blauwgroen, zeegroen. 
Glaux L., - oude, Gr. en Lat. plantennaam, door Pli-

nïus (Historia Naturalis XXVII, 58) gebezigd voor 
een plant, van welke hij zegt: „Glaux . . . cytïso et 
„lenticülae foffis similis: aversa candidiöra. Rami 
,,in terrain serpunt quini senïve, admödum tenues 
,,ab radïce. Floscüli purpurëi exëunt. Invenïtur 
,,juxta mare. Coquïtur in sorbitiöne similagïnis ad 
„excitandam ubertätem lactis. Earn qui hausërint, 
,,balinëis uti convënit" [Glaux gelijkt, wat de bla
deren betreft, op Cytïsus (de tegenwoordig Medi-
câgo arborëa L. genoemde, Zuideurop. plant) en 
op linze; de bladeren zijn van onder echter witter. 
Uit den wortel ontwikkelen zich 5 of 6 zeer dunne, 
over den grond kruipende stengels; de bloemen 
zijn purperrood. De plant groeit nabij de zee. Zij 
wordt, in meelpap gekookt, genuttigd om de melk-
afscheiding te bevorderen. Het is goed na het eten 
ervan een bad te nemen]. - Welke plant hiermede 
bedoeld wordt, staat niet vast, waarschijnlijk ech
ter niet de thans Glaux genoemde, welke in Italië 
alleen bij Venetië en in Griekenland in het geheel 
niet voorkomt. De afleiding van den naam staat 
evenmin vast; sommigen brengen hem in verband 
met Gr. glaukos, blauwgroen, in welk geval hij op 
de kleur der bladeren zou zinspelen; anderen leiden 
hem af van Gr. gala, melk, met het oog op het 
gebruik, dat van de plant gemaakt werd. Ook de 
tegenwoordig Glaux genoemde plant wordt geacht 
de zogafscheiding bij kraamvrouwen te bevorderen. 

glazióvii , - 2e nv. van Glaziovïus, Latinizeering van 
Glaziou: van Glaziou, gevonden door Glaziou, ge
noemd naar Glaziou. - Manïhot - M. A. is genoemd 
naar A. F. M. Glaziou (1828, Dépt. Finistère, W.
Bretagne, Frankrijk; 1906, bij Bordeaux), inge
nieur, die zich in Brazilië vestigde en in 1858 be
noemd werd tot opvolger van L. Riedel (zie Rie-
delïa Trin.) als directeur van het stadspark (Paséo 
publico) te Rio de Janeiro. Hij heeft zich verdien
stelijk gemaakt voor de kennis der flora van Bra
zilië door het bijeenbrengen van een herbarium van 
24 000 nummers. 

glebulósws,a,wm, - van Lat. glebula (verkleinw. van 
gleba, een kluit aarde), kluitje: een of meer op 
kluitjes gelijkende organen dragend. 

Glechóma L., - van Gr. glêchôn {glêchônos), oude 
naam voor de polei (Mentha pulegïum L.). - De 
gelijkenis tusschen Glechöma en de polei is echter 
niet zeer groot. 

glechomaefóliu5,a,«m, - zie glechomifolïus. 
glechomifóli«5,e,um, - van Glechöma, plantengesl. 

(Labiätae), hondsdraf; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van hondsdraf. 

glechomophyllM5,a,ww, - v a n Glechöma, plantengesl. 

(Labiätae), hondsdraf; Gr. phullon, blad: met bla
deren als die van hondsdraf. 

Glecóma г.., - zie Glechöma. 
rGIeditschia SCOP., - genoemd naar J. G. Gleditsch 
IGledits ia L., - (1714, Leipzig; 1786, Berlijn), 

hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Ber
lijn, schrijver van vele bot. publicaties, grondlegger 
der boschbouwkunde, groot bewonderaar van Lin
naeus (zie Linnaea), dien hij verdedigde tegen de 
zotte aanvallen van Siegesbeck (zie Siegesbeckïa). 

Gleichénia j . E . SM., - genoemd naar W. Fr. vrij-
heer Von Gleichen (1717, Bayreuth; 1783, op zijn 
slot Greiffenstein bij Hammelburg in Unter-Fran
ken), die mikroskopische waarnemingen op bot. en 
entomol. gebied publiceerde. 

Gleicheniâceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Gleichénia geldt. 

G l i a s p é r m u m Z.M., - van Gr. glia ( = gloia), lijm; 
sperma, zaad: plant met kleverige zaden. 

Gl inus LOEFL., - Lat. transcr. van den ouden. Gr. 
plantennaam glinos, waarmede een boom, moge
lijk een eschdoornsoort, werd aangeduid. Het is 
raadselachtig, waarom de naam op het hem tegen
woordig voerende gesl. van lage kruiden is over
gedragen. 

Glir icidia н. в. к., - van Lat. glis (gliris), zeven
slaper, een soort knaagdier; caedére, dood en: voor 
knaagdieren doodelijke plant. 

g l ischra , - zie glischrus. 
gl ischroides , - van den soortnaam glischrus (zie 

aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort glischrus gelijkend. 

glischrws.a.Mw, - Lat. transcr. van Gr. glischros, 
kleverig. 

globâtMs.a.um, - van Lat. globäre (van globus, bol, 
bal), tot een bol vereenigen, samenballen: tot een 
bol vereenigd, samengebald, opeengehoopt. 

Globba L., - gewijzigde Mol. plantennaam (galöba). 
glóbiceps, - van Lat. globus, bol; caput, hoofd: met 

bolvormige hoofdjes. 
rglóbifer, globifera, g lobi ferum, - van Lat. globus, 
iglobii'erus,a,urn, - bol; ferre, dragen: bolvor

mige organen of groepen van organen (bloemen, 
bloei wij zen, vruchten) dragend. 

globiflór«s,a,ww, - van Lat. globus, bol; flos (flöris), 
bloem: met bolvormige bloemen of bloeiwijzen. 

rglóbiger , globigera , g lob ige rum, - van Lat. glo-
\globiger«5,a,«w, - bus, bol; gërëre, dragen: 

bolvormige organen of bolvormige groepen van or
ganen (bloemen, bloeiwijzen, vruchten) dragend. 

globóSM5,a,u«?, - van Lat. globus, bol: bolvormig. 
g lobulâre , — zie globuläris. 
Globulâr ia ь., - van Lat. globuläris (van globulus, 

bolletje), bolvormig. - De naam zinspeelt op de bol
vormige bloeiwijzen. 

g lobulâr ia , - zie globularius. 
Globular iaceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Globularïa geldt. 
globulariaefóÜM5,a,Mw, - zie globulariifolïus. 
globulariifólitts,a,um, - van Globularïa, plantengesl. 

(Globulariacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Globularïa. 

globulârz5,t5,e, - van Lat. globulus (verkleinw. van 
globus, bol), bolletje: tot bolletjes vereenigd, bol
vormig. 

globulariMs,a,w»w, - van Lat. globulus (verkleinw. 
van globus, bol), bolletje: kleine, bolvormige bloei
wijzen of vruchten dragend. 

rglobulifer, globulifera, g lobul i ferum, - van Lat. 
tglobullfer«s,a,Mw, - globulus (verkleinw. van 

globus, bol), bolletje: ferre, dragen: bolletjes, dwz. 
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kleine, bolvormige bloeiwijzen of vruchten dra
gend. 

globulosus,a,um, - van Lat. globulus (verkleinw. van 
globus, bol), bolletje: bolvormig en klein; kleine, 
bolvormige organen (aartjes bv.) dragend. 

g lobulus , - verkleinw. van Lat. globus, bol: bolletje. 
- Bij Eucalyptus - Labill. zinspeelt de soortnaam 
op den vorm der bloemknoppen en der vruchten. 

glochidiâtws,a,um, - van Nieuwlat. glochidtum (van 
Gr. glóchin of glôehis, pijlspits), weerhaak, weer
haakje: bezet met weerhaakjes of daarbij vergelijk
bare organen (omlaag gerichte, stijve haren bv.). 
Bij varens zitten de weerhaakjes soms alleen op de 
sporen. 

Glochidion FORST., - van Gr. glóchin of glôehis, pijl-
spits. - Het helmbindsel is boven de hokjes in een 
spitsje verlengd. 

Glochidionópsis BL., - van Glochidion, plantengesl. 
(Euphorbiacëae) ; Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Glochidion gelijkend gesl. 

gloegoerénsts,t5,e, - afkomstig van het landschap 
Gloegoer op Sumatra of daar het eerst gevonden. 

gloeócalyx, - van Gr. gloios, kleverig; kälux, kelk: 
met kleverigen kelk. 

G l ó m e r a BL., - van Lat. glomus (glomëris), kluwen. 
Orchidee met tot kluwens vereenigde bloemen. 

glomerätus,a,u*n, - van Lat. glomus (glomëris), klu
wen: tot kluwens vereenigd; getropt. 

glomeriflórtis.o.Mw, - van Lat. glomus (glomëris), 
kluwen; flos (flöris), bloem: met tot kluwens ver
eenigde bloemen; met getropte bloemen. 

g lomero ides , - van Glomëra, plantengesl. (Orchida-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Glomëra-achtig. 

glomerulatus.a.um, - van Lat. glomerulum [ver
kleinw. van glomus (glomëris), kluwen], klein 
bloemkluwen: (met) tot kleine kluwens vereenigd (e 
bloemen). 

rglomerulifer , g lomeru l i f e ra , g lomeru l i fe rum, -
lglomeruliferu5,a,um, - van Lat. glomerulum 

[verkleinw. van glomus (glomëris), kluwen], klein 
(bloem)kluwen; ferre, dragen: kleine (bloem)klu-
wens dragend. 

glomeruliflórus,a,um, - van Lat. glomerulum [ver
kleinw. van glomus (glomëris), kluwen], klein klu
wen; flos (flöris), bloem: met tot kleine kluwens 
vereenigde bloemen. 

glomerulósMs,а,мт, - van Lat. glomerulum (ver
kleinw. van glomus (glomëris), kluwen], klein 
(bloem)kluwen: vele kleine (bloem)kluwens dra
gend. 

g longong, - Jav. plantennaam (ten rechte glonggong). 
Glor iósa L., - vr. vorm van Lat. gloriösus (van gloria, 

roem), beroemd, roemruchtig: roemruchtige plant. 
g lor iósa , - zie gloriösus. 
glor iosoides , - van Gloriösa, plantengesl. (Liliacëae) ; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
in een of ander opzicht, bladvorm bv., met een 
Gloriösa overeenkomend, Gloriösa-achtig. 

gloriósMs,a,um, - van Lat. gloria, roem, eer: beroemd, 
roemruchtig. 

g lóss ipes , - van Gr. glôssa, tong; Lat. pes, voet, 
steel: met gesteelde, tongvormige bladeren. - Deze 
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; glos-
söpus ware beter geweest. 

Glossocomia RCHB., - Latimzeenng van Gr. glôs-
sokomeion (van glôssis, mondstuk eener fluit; ko-
mein, verzorgen, koesteren), kistje, waarin mond
stukken van fluiten bewaard werden, bij uitbrei
ding: buidel. De naam zinspeelt op den vorm der 
bloemkroon. 

Glossógyne CASS., - van Gr. glôssa, tong; 
vrouw. - De randbloemen van het hoofdje zijn vr. 
en bezitten een tongvormige bloemkroon. 

glo8Sophyllus,a,um, - van Gr. glôssa, tong; phullon, 
blad: met tongvormige bladeren. 

/ G l o s s o r h . . . , - zie Glossorrh . . . . glossorrh . . . 
Ig lossorh . . . , -
Glosso r rhyncha RIDL., - van Gr. glôssa, tong; rhun-

chos, snavel, hier gebezigd in de beteekenis van 
Lat. rostellum (verkleinw. van Lat. rostrum, sna
vel), (als bot. term) de onvruchtbare, middelste 
stempellob veler orchideeën, welke als aanhech-
tingsplaats voor de stuifmeelklompjes (polliniën) 
dient. De naam zinspeelt op het zeer lange, tong
vormige rostellum der eerstbeschreven soort. 

g lossor rhyncha , — zie glossorrhynchus. 
glossor rhynchoides , - van Glossorrhyncha, plan

tengesl. (Orchidacëae) of van den soortnaam glos
sorrhynchus (zie aldaar) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Glossorrhyncha-achtig. 
2. op de soort glossorrhynchus gelijkend. 

glossorrhynchws.a.wm, - van Gr. glôssa, tong of (bij 
orchideeën) lip; rhunchos, snavel: met gesnavelde 
lip; met van een snavelvormig spitsje voorziene lip. 

G l o s s o s p é r m u m WALL., - van Gr. glôssa, tong; 
sperma, zaad: tongzaad. De zaden dragen een tong-
vormigen vleugel. 

Glossos t igma w. et Α., - van Gr. glôssa, tong; stig
ma, (als bot. term) stempel. De stempel bestaat uit 
twee tongvormige plaatjes. 

Glossostyles , - zie Glossost f lis. 
Glossostyl is СНАМ, et SCHLECHT., - van Gr. glôssa, 

tong; stülis (verkleinw. van stulos, zuil), stijl. - De 
top van den stijl is tongvormig. 

Glóssula LiNDL., - Lat. verkleinw. van Gr. glôssa, 
tong: tongetje. - De naam zinspeelt op den vorm 
van de middenslip der lip. 

Gloxinia L'HÉR., - genoemd naar B. P. Gloxin, in 
het laatst der 18de eeuw arts te Colmar, schrijver 
eener kleine bot. publicatie. 

gloxiniaeflórMs.a.ttw, - zie gloxiniiflörus. 
gloxiniiflórtts,a,tittt, - van Gloxinia, plantengesl. 

(Gesneriacëae); flos (flöris), bloem: met bloemen 
als die eener Gloxinïa. 

gloxinioides, - van Gloxinïa, plantengesl. (Gesneria
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Gloxinïa-achtig. 

glumaceM5,a,um, - van Lat. gluma, kaf (je) : kafach-
tig, van kaf(jes) voorzien, met een of meer "kat
achtige schutbladen, met een of meer vliezige 
schutbladen. 

glumaepatulus,a,um, - van Lat. gluma, kafje; pa-
tülus, wijd uitstaand: met (na het afvallen van de 
rest van het aartje) wijd uitstaande (onderste) 
kafj es. 

Glu ta L., - van Lat. gluten, kleefstof. De naam zin
speelt op het kleverige melksap. Vgl. Rumphius, 
Herbarium Amboinense II , 260: „Tusschen het 
,,hout en het binnenste velleken der schorsse zit 
,,een dikachtige melk, dewelke spaarzamelijk uit-
,,sweet, zo van zelfs door de reeten, als door ge
smaakte quetsuren. Dezelve eerst uitkomende, is 
,,dik, vuilwit en kleeverig." 

rglutinifer, g lut imfera , g lu t in i ferum, - van Lat. 
iglutiniferus,a,«m, - gluten (glutïnis), lijm, 

kleefstof; ferre, dragen, voortbrengen: kleefstof 
leverend. 

glutin6sus,a,u>n, — van Lat. gluten (glutïnis), lijm, 
kleefstof: vol kleefstof, kleverig. 

G l y a s p e r m u m z. м., - foutief voor Gliaspermum. 
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Glycéria NUTT., - van Gr. glukëros, zoet: zoete plant. 
Glycine L., - van Gr. glukus, zoet: zoete plant. 
glycinoides, - van Glycine, plantengesl. (Leguminö-

sae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Glycïne-achtig. 

glycosuria, - zie glycosmus. 
Glycósmis CORR., - van Gr. glukus, zoet; osmê, 

geur: zoet geurende plant. 
glycyósmus,a,M»t, - v a n Gr. glukus, zoet; osmê, geur: 

zoet geurend. 
glycyphyilus,a,M»w, - van Gr. glukus, zoet; phullon, 

blad: zoetbladig. 
Glycyrrhiza L., - van Gr. glukus, zoet; rhiza, wor

tel. Plant met zoete wortels. 
glycyrrhizMs.a.wm, - van Gr. glukus, zoet; rhiza, 

wortel: zoetwortelig. 
glyphocârpus.a.um, - van Gr. gluphein, insnijden, 

uitsnijden; karpos, vrucht: met ingesneden (ge
groefde) vruchten. 

Glyp tós t robus ENDL., - van Gr. gluptos (van glu
phein, gfaveeren, insnijden), ingesneden; ströbos, 
rond wentelend lichaam, dwarrelwind, hier echter, 
zooals meermalen is geschied, verward met strobï-
los, dennekegel. - De naam zinspeelt op den inge
sneden rand der vruchtschubben. 

glyzyrhizMS,a,tow, - foutief voor glycyrrhizus. 
Gmel ina L., - genoemd naar J. G. Gmelin (1709, Tü

bingen, in Württemberg, a/d Neckar; 1755, Tü
bingen), sinds 1749 hoogleeraar in de genees-, plant
en scheikunde te Tübingen, die van 1733-43 Sibe
rië en Kamtschatka bereisde, schrijver eener flora 
van Siberië. 

gnaphal io ides , - van Gnaphalïum, plantengesl. 
(Composïtae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Gnaphalïum-achtig. 

G n a p h â l i u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam gnaphalion (van gnaphälon — kna-
phälon, wol, vilt), viltkruid. De naam zinspeelt op 
de beharing der plant. 

gnapha lódes , - van Gnaphalïum, plantengesl. (Com
posïtae); ödes (Gr. ódês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Gnaphalïum-achtig. 

gnemon , - Latinizeering van den Mol. boomnaam 
ganëmoe. 

gnemonoides , - van gnemon, soortnaam van een 
Gnetum; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort gnemon gelijkend. 

Gnetaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Gnetum geldt. 

G n e t u m L., — willekeurige vervorming van den naam 
gnemon. Zie aldaar. 

Gnoóphora , - foutief voor Chnoophöra. 
gobiénsï5,is,e, - afkomstig van Gobi (a/d rivier Wa-

ria in het Z.O. van Kaiser Wilhelmsland) of daar 
het eerst gevonden. 

godefroy énus,a,urn (Aërïdes - Rchb.f.), - in 1886 
genoemd naar Godefroy-Leboeuf te Argenteuil bij 
Parijs, die de plant aan H. G. Reichenbach (zie 
reichenbachïanus), den auteur der soort, had toege
zonden en van wien mij overigens niets bekend is. 

Godétia SPACH, - genoemd naar Ch. H. Godet (1797, 
Neuchâtel; 1879, Neuchâtel), van 1837-48 inspec
teur van het onderwijs te Neuchâtel, van 1859-76 
stadsbibliothecaris aldaar, schrijver van eenige bot. 
publicaties, o.a. over de flora der Jura. 

godróni i , - 2e nv. van Godronïus,-"LaXinizeering van 
Godron: van Godron, gevonden door Godron, ge
noemd naar Godron. - Rubus - Lecoq et Lamotte 
is genoemd naar D. A. Godron (1807, Hayingen, 
Totharingen; 1880, Nancy), hoogleeraar in de plant
kunde te Nancy, schrijver van vele bot. publica-
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ties, waaronder, te zamen met Chr. Grenier, de 
beroemde Flore de France. 

godseffiânws,a,wm (Acalypha - Masters.; - Alo-
casïa - Hort.; - Dracaena - Sand.; Saxifräga -
Hort.), - genoemd naar den Eng. tuinbouwkundige 
Joseph Godseff (1846, ?; 1921, ?), bekwaam vak
man, gedurende dertig jaren bedrijfsleider der 
kweekersfirma Sander & Sons (zie sandêri) te St. 
Albans bij Londen. De firma voerde vele nieuwe 
planten in, waarvan er verscheidene naar haar be
drijfsleider zijn genoemd. 

goegoeénsis.is.e, - afkomstig van Goegoe (Padang-
sche Bovenlanden, Sumatra) of daar het eerst ge
vonden. 

goénsis,is,e, - afkomstig van Goa (Portug. bezitting 
a/d W.kust van Voor-Indië; ±15-153/4° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

goe r ing i i , - 2e nv. van Goeringïus, Latinizeering van 
Göring: van Göring, gevonden door Göring, ge
noemd naar Göring. - Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar Ph. Fr. W. 
Göring (1809, Oldendorf, Westfalen; 1879, Dres
den), in 1844 en volgende jaren (1846, 1847, 1848, 
1850) apotheker te Batavia, die in 1844 [zie Flora 
XXXVIII (1845), 527] een 600-tal plantensoorten, 
door hem op Java en elders (o.a. in Japan) verza
meld, te koop aanbood. 

goethartiânw.s,a,wn *) (Pygëum - Koehne), - ge
noemd naar / . W. C. Goethart (1866, Semarang, 
Java; x ) , in 1890 gepromoveerd te Göttingen, 
daarna eerst als assistent werkzaam bij den Am-
sterdamschen hoogleeraar Hugo de Vries (zie de-
vriesiänus 2), vervolgens verbonden aan het sedert 
opgeheven proefstation te Hoorn, in 1897 benoemd 
tot conservator bij 's Rijks Herbarium te Leiden, 
in 1909 tot opvolger van Lotsy (zie lotsyânus) als 
directeur van dat herbarium en tevens tot lector 
in de systematische botanie aan de universiteit te 
Leiden, welke beide betrekkingen hij op 1 Jan. 
1932 nederlegde. 

goggilódes, — zie gongylödes. 
goglâdo (Urtica - Wall.), - mogelijk een Engelsch

ind, plantennaam. 
gogo, - Philipp, plantennaam. 
gogolénsî's,is,c, - afkomstig van het stroomgebied 

der rivier Gogol in Kaiser Wilhelmsland of daar 
het eerst gevonden. 

gohni , - Mal. plantennaam (ten rechte goeni). 
goindu, - bij Bombay gebruikelijke plantennaam 

(goindu). 
Goldbâchia TRIN., - genoemd naar K. L. Goldbach 

(1793, Leipzig; 1824, Moskou), schrijver over het 
gesl. Crocus en over de geneeskrachtige planten 
van Rusland. 

Goldfussia NEES, - genoemd naar G. A. Goldfuss 
(1782, Thurnau bij Baureuth; 1848, Bonn), sinds 
1818 hoogleeraar in de zoölogie en de mineralogie 
te Bonn, schrijver van verscheidene zool. werken. 

goldiânus,a,um (Aspidïum - W. J. Hook. = Dryo-
ptër is-A. Gray = Nephrodïum-Hook, et Grev.), -
genoemd naar den ontdekker der plant, John Gol-
die (1793, Kirkoswald, Ayrsh., Schotland; 1886, 
Ayr, Ontaria, U.S.A.), tuinman-plantenverzame-
laar, die zich in 1817 in N.-Amerika vestigde en 
later een verzamelreis door Canada maakte. 

goldieanus,α,wm (Dracaena - Bull.), - in 1895 ge
noemd naar Η. Goldie, Presbyteriaansch zendeling 
in Oud-Calabâr (landstreek in tropisch W.-Afrika; 

1) Bewerkt naar gegevens mij in 1932 verstrekt door W. A. 
Goddijn, toen assistent aan 's Rijks Herbarium te Leiden, thans 
hoogleeraar te Leiden. 
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8-8%° O.L., ± 5 ° N.B.), die de plant daar ontdekte 
en aan den bot. tuin van Edinburgh zond. 

goliathensis,ts,e, - afkomstig van den berg Goliath 
in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 
- De 3450 M. hooge berg, welke ver uitsteekt boven 
het omringende landschap, is genoemd naar den 
geweldigen reus Goliath, waarvan verhaald wordt 
in de Heilige Schrift (I Samuel XVII, 4-7): „Doe 
,,gingh daer een kampvechter uyt, uyt het leger 
,,der Philistijnen, Goliath, van Gath: syn hooghte 
„was ses ellen ende een spanne" (±3,06 M . ) . „En-
„de hy hadde een koperen helm op syn hooft, ende 
„hy hadde een schubachtigh pansier aen: ende ' t 
„gewighte des pansiers was vyf duysent sikelen 
„kopers" (ruim 80 K.G.) „ende een koperen scheen-
„harnasch boven syne voeten, ende een koperen 
„schilt tusschen sijne schouderen. Ende de schach-
„te sijner spiesse was als eens wevers boom" (d.i. 
de dikke, houten rol, waarop, bij ouderwetsche 
weefgetouwen, de scheringdraden werden gewon
den) „ende het lemmer sijner spiesse was van ses 
„hondert sikelen ysers" (schier 10 K.G.). 

gombakénst's,ts,e, - afkomstig van den Boekit 
( = berg) Go(e)mbak (in de Padangsche Bovenlan
den, Sumatra) of daar het eerst gevonden. 

gomeziânus,а,шя (Artocarpus - Wall.), - in 1828 
genoemd naar Gomez, die de plant verzameld had 
in Tavoy (Achter-Indië). - Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

gomézi i , — 2e nv. van Gomezïus, Latinizeering van 
Gomez: van Gomez, gevonden door Gomez, ge
noemd naar Gomez. - Ipomoea - Clarke is ge
noemd naar den vinder der plant, Gomez (zie go
meziânus). 

t Gomós ia LMK, - genoemd naar Casimire Gomez Or-
IGomózia MUTIS ex L.f., - tega (1740, Afiover 

de Tajo; 1818,. Madrid), van 1771-1801 directeur 
van den bot. tuin van Madrid, schrijver van ver
scheidene bot. publicaties. 

G o m p h à n d r a WALL., - van Gr. gomphos, spijker; 
anêr (andros), man. Plant met spijkervormige 
mann, organen (meeldraden). 

Gómph ia SCHREB., - van Gr. gomphos, spijker. - Bij 
een aantal soorten van het gesl. wordt de bloem
bodem in den vruchttijd spijkervormig. 

G o m p h o c â r p u s R.BR., - van Gr. gomphos, spijker; 
karpos, vrucht. - De vrucht is bezet met spijker
vormige uitwassen. 

gomphophyllws,a,um, - van Gr. gomphos, spijker; 
phullon, blad: met spijkervormige of in spijkervor
mige slippen verdeelde bladeren of blaadjes. 

G o m p h o s t é m m a WALL., - van Gr. gomphos, spij
ker; stemma, krans: spijkerkrans. Deze zinledige 
naam dankt hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong 
aan een vergissing. Bij de eerstbeschreven soort 
(G. strobilïnus Wall.) zijn de schijnkransen veree-
nigd tot aren, wat Wallich (zie wallicheänus), de 
auteur van het gesl., in den naam zal willen hebben 
vastleggen. Het Eng. woord voor aar, spike, dat 
Wallich in het hoofd had, beteekent ook spijker, 
en kan dus in het Gr. zoowel vertaald worden met 
stachus, aar, in dit geval het goede equivalent, als 
met gomphos, spijker, in dit geval het verkeerde, 
dat Wallich echter, door gebrek aan taalkennis, 
koos. 

G o m p h r é n a L., - verbastering van den ouden. Lat. 
naam gromphaena, waarmede een plant werd aan
geduid met roode en groene bladeren, welke als 
geneesmiddel tegen bloedspuwingen werd aange
wend. 

gomphreniflórus,а.иж, - van Gomphréna, planten-

gesl. (Amarantacëae) ; Lat. f los (flöris), bloem: met 
bloemen of bloeiwijzen als die eener Gomphréna. 

r G o m u t u s coRR., - Latinizeering van Mal. gêmoetoe 
I g o m u t u s , - (, dat verbasterd zou zijn uit Por-

tug. comote, grof haar,) = Soend. indjoek, de paar-
denhaarachtige, zwarte vezels aan den voet der 
bladstelen van den arènpalm (Arenga pinnàta 
Merr.), waarvan een grof, zeer duurzaam touw ge
draaid wordt. 

Gona t én thus KLOTZSCH, - van Gr. gonu (gonätos), 
knie; anthos, bloem. De kolfscheede is knievormig 
gebogen. 

Gona tocâ rpus SCHREB., - van Gr. gonu (gonätos), 
knie; karpos, vrucht. - De vrucht is kantig: op 
dwarse doorsnede vertoont haar wand dus knie-
vormige bochten. 

gona tódes , - I-at. transcr. van Gr. gonafódês [van 
gonu {gonätos), knie, knoop], met knievormige 
bochten, met knoopen. 

Gona topus HOOK, f., - van Gr. gonu (gonätos), knie, 
knoop; pous, voet, steel. De bladsteel is boven het 
midden knoopachtig verdikt. 

gonggylódes, - zie gongylödes. 
Góngora RUiz et PAV., - genoemd naar A. Caballero 

(ridder) y Gongóra, in de tweede helf1( der 18de 
eeuw bisschop van Córdoba (Z.-Spanje), bevorde
raar der bot. wetenschap. 

G o n g r o n é m a DECSNE, - van Gr. gongros, knobbel, 
knoest; nêma, draad. De bijkroonschubben vormen 
een knobbel op de meeldraden. 

ƒgongulódes, - Lat. transcr. van Gr. gongulódês (van 
Igongylódes, - gongulê, raap, knol), knolvor

mig, rondachtig. 
goni , - zie gohni. 
Goniânthes BL., - van Gr. gónïa, hoek; anthos, 

bloem: plant met hoekige (kantige) bloemdekbuis. 
goniócalyx, — van Gr. gónïa, hoek; kälux, kelk: met 

hoekigen kelk. 
rgoniocârpa, — zie goniocarpus. 
Igon iocâ rpum, -
Goniocarpus KOEN., - van Gr. gónïa, hoek; karpos, 

vrucht. Plant met hoekige (kantige) vruchten. 
goniocarpus,α,um, — van Gr. gónïa, hoek; karpos, 

vrucht: met hoekige (kantige) vruchten. 
rGoniócheton BL., - van Gr. gónïa, hoek; chiton, 
iGonióchi ton RCHB., - hemd. - De meeldra-

denbuis, welke als een hemd het vruchtbeginsel 
omgeeft, is hoekig (kantig). 

Goniophlébium BL., - van Gr. gónïa, hoek; phleps 
(phlebos), ader. De mazen van het adernet zijn op
vallend hoekig. 

gonióptera , - zie gonioptërus. 
Goniópter i s к. в. PRESL, - van Gr. gónïa, hoek; 

ptëris, varen. Varen, bij welke de aderen van elke 
twee opeenvolgende zijnerven elkander ontmoeten 
en opvallende hoeken vormen. 

goniópterus,a,um, - van Gr. gónïa, hoek; ptêron, 
vleugel: met op de hoeken geplaatste vleugels. 

Gon io tha lamus ноок. f. et TH., - van Gr. gónïa, 
hoek; thalämos, (als bot. term) bloembodem. Plant 
met hoekigen bloembodem. 

rgonocârpa, - zie gonocarpus. 
I g o n o c é r p u m , -

Gonocârpus THUNB., - van Gr. gónïa, hoek; karpos, 
vrucht: plant met hoekige vruchten. 

gonocarpus,a,um, - van Gr. gónïa, hoek; karpos, 
vrucht: met hoekige (kantige) vruchten. 

Gonocâ ryum MIQ., - van Gr. gónïa, hoek; karüon, 
noot. Plant met (bij de eerstbeschreven soort) hoe
kige (kantige) vruchten. 

Gonoci t rus KURZ, - van Gr. gónïa, hoek; Citrus, 
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plantengesl. (Rutacëae) : aan Citrus verwante plant 
met opvallend hoekige (kantige) vruchten. 

G o n o c o r m u s v. d. BOSCH, - van Gr. gonos, kroost; 
Lat. cormus (van Gr. kormos, stamstuk), naam voor 
het in stengel en bladeren verdeelde lichaam der 
Phanerogamen en hoogere Cryptogamen: varen met 
kroost voortbrengende stengels en bladeren, dwz. 
met uit elkander ontspruitende bladeren, zoodat elk 
lager blad dus, als het ware, als stengel optreedt 
ten opzichte van het er uit ontspruitende hoogere. 

Gonógona LINK, - van Gr. gonos, nakomelingschap, 
kroost; gônê, voortbrenging: kroost voortbrengen
de plant. - De naam zinspeelt op de uitloopers, wel
ke zich ontwikkelen uit den wortelstok der eerst-
beschreven soort, G. repens Link (Goodyëra re-
pens R.Br.). 

gonospérmus.a.wm, - van Gr. gónia, hoek; sperma, 
zaad: met hoekige zaden, met kantige zaden. 

Gonostégia TURCZ., - van Gr. gônïa, hoek; stege, 
dak. - De toppen der bloemdekslippen zijn bij $ 
in den knop scherp naar binnen omgeslagen en 
vormen een hoekig dak over de meeldraden. 

Gonothéca BL., - van Gr. gônïa, hoek; thêkê, doos: 
plant met hoekige doosvruchten. 

Gonus LOUR., - Lat. transcr'. van Gr. gonos, kroost: 
plant, welke opvalt door haar rijke nakomeling
schap. Gewoonlijk ontwikkelen zich uit elke § of Ç 
bloem vier vruchtjes. 

Gonyânera KORTH., - van Gr. gonu, knie; anêr 
{anëros), man. — De helmknoppen (mann, organen) 
maken een knievormigen hoek met de helmdraden. 

gonyéntha , - zie gonyanthus. 
Gonyânthes NÉES, - zoo deze naam niet abusievelijk 

zóó gespeld is in plaats van Gonianthes (zie aldaar), 
is hij afgeleid van Gr. gonu, knie; anthos, bloem, en 
zinspeelt hij op de kantige (op dwarse doorsnede 
knievormige bochten vertoonende) bloemdekbuis. 

gonyanthus,a,urn, - van Gr. gonu, knie; anthos, 
bloem: met knievormige bloemen; met bloemen 
welke op dwarse doorsnede knievormige bochten 
vertoonen, dwz. met kantige bloemen. 

gonyrrhiZMs,«,tt>n, - van Gr. gonu, knie, verdikking, 
stengelknoop; rhiza, wortel: uit de knoopen wortels 
voortbrengend. 

Gonystyléceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Gonystflus geldt. 

Gonyetylus т. et в., - van Gr. gonu, knie; stillos, (als 
bot. term) stijl. De stijl is knievormig gebogen. 

Goodénia j . E. SM., - genoemd naar S. Goodenough 
(1743, Kimpton, Weyhill, Hants, Engeland; 1827, 
Worthing, W. van Brighton), bisschop van Carlisle, 
schrijver o.a. over Eng. Carex-soorten. 

Goodeniâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Goodénia geldt. 

goodeniaefólius,a,um, — zie goodeniifolius. 
goodeniifóliu5,a,um, - van Goodénia, plantengesl. 

(Goodeniacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Goodenïa. 

goodenoughi i , - 2e nv. van Goodenoughius, Latini-
zeering van Goodenough: van Goodenough, gevon
den door Goodenough, genoemd naar Goodenough. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar S. 
Goodenough (zie Goodenïa). 

Goodyéra R.BR., - genoemd naar J. Goodyer (1592, 
Alton, Hants, Engeland; 1664, Petersfield, Hants), 
vriend van bot. studie. 

goodyeroides , - van Goodyëra, plantengesl. (Orchi-
dacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Goodyëra-achtig. 

gooleréea, - Hind, plantennaam (kuth goolurea). 
goraménsts,ts,£, - afkomstig van de Gorant-eilanden 

(Molukken; ruim 131° O.L.; ± 4° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

Gordón ia ELLIS, — genoemd naar James Gordon (?, 
?; 1781, Barking bij Londen), Eng. bloemkwee-
ker, tuinman van Lord Petre (zie Petraea), corre
spondent van Linnaeus (zie Linnaea). Hij was de 
eerste, die Saxifräga sarmentösa L. en Gardenia 
augusta Merr. in Europa kweekte. 

gordoniantts.a.wm (Abïes - Carr.; - Philadelphus -
Lindl.), - genoemd naar George Gordon (1806, Lu-
can, graafschap Dublin, Ierland; 1879, Kew), tuin
bouwkundige, sedert 1828 verbonden aan den bot. 
tuin der Royal Horticultural Society te Chiswick 
(Londen), schrijver over coniferen. 

gorgónews.a.Km, - van Lat. Gorgo {Gorgönis), elk der 
drie monsterachtige maagden (Gorgonen: Euryàle, 
Stheno, Medusa), wier hoofd omkranst was met 
slangen: op de Gorgonen gelijkend; slangvormige 
organen (bladeren bv.) dragend. 

G o r m é n i a BRITT., - genoemd naar den ontdekker 
van het gesl., M. W. Gorman (1853, Douglas, Onta
rio, Canada; 1926, Portland, Oregon), die van 1885 
tot aan zijn dood in Oregon woonde en een der beste 
amateur-botanici was van het N. W. der Vereenigde 
Staten. 

gorontalénsis.ï's.e, - afkomstig van Gorontalo (land
schap met gelijknamige hoofdplaats in N.O.-Cele
bes) of daar het eerst gevonden, Gorontaleesch. 

goruménsï's.i's.e, - afkomstig van het Goruw-geberg-
te (d.i. het Bismarck-gebergte, in Kaiser Wilhelms
land; ± 144-146° O.L.; 5-6° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

G o s s â m p i n u s BUCH.-HAM., - wijziging van Lat. gos-
sympinus ( = gossypïnus), oude naam der katoen-
plant. 

gossypifóliM5,a,um, - van Gossypïum, plantengesl. 
(Malvaceae), katoen; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Gossypïum. 

gossypinus,a,Mm, - het bijvoeglijk gebezigde. Lat. 
znw. gossypïnus, katoenplant, met de beteekenis: 
afkomstig van de katoenplant of in eenig opzicht 
(bladvorm, beharing) op de katoenplant of op ka
toen gelijkend. 

Gossyp ïum L., - wijziging van Lat. gossipion, oude 
naam der katoenplant. 

góthicus,a,mn, - (Lat.) van Lat. Gothi (mv.), volks
stam, welke oorspronkelijk aan de Oostzee woonde 
en later naar het stroomgebied van den Donau ver
huisde, Gothisch. 

&otoénus,a,um (Corylopsis - Makino), - genoemd 
ter gedachtenis aan Sukichi Goto, assistent aan het 
Boschbouwkundig Instituut der Keizerlijke Univer
siteit te Tokyo. 

Gouänia JACQ., - genoemd naar A. Gouan (1733, 
Montpellier; 1821, Montpellier), hoogleeraar in de 
plantkunde te Montpellier, schrijver van verschei
dene bot. publicaties, vooral over de flora zijner 
woonplaats. 

Goughia WIGHT, - genoemd naar G. Stevens Gough 
(1815, ?; 1895, Booterstown, Dublin), kapitein in 
het Eng. leger, die te zamen met Munro (zie mun-
roänus) in 1842 de flora van het Nilg(h)iri-gebergte 
( = Blauwe Bergen, in Voor-Indië, 76-77° O.L.; 
11-12° N.B.) onderzocht en de naar hem genoemde 
plant had doen toekomen aan Wight (zie Wightïa), 
den auteur van het gesl., metwien hij bevriend was. 

gouldiân«s,a,Mm (Laelïa - Rchb.f.), - genoemd naar 
John Gould Veitch (1839, Exeter; 1870, Coombe 
Wood, Surrey), lid der in 1808 opgerichte, in 1914 
ontbonden kweekersfirma James Veitch & Sons 
te Chelsea (Londen). Л'ап 1860-62 bereisde hij 
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voor de firma Japan; China en de Philippijnen, 
van 1864-66 Australië en Polynésie; als resultaat 
beider reizen voerde hij vele fraaie planten in Enge
land in. 

gouldii, - 2e nv. van Gouldius, Latinizeering van 
Gould : van Gould, gevonden door Gould, genoemd 
naar Gould. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar John Gould Veitch (zie gouldiänus). 

Goultia HASSK., - foutief voor Gurltïa. 
gouriânMs.a.toM, - afkomstig van de omstreken der 

oude stad Gour (in Bengalen) of daar het eerst 
gevonden. 

Govantésia LLANOS, - genoemd naar Felipe Maria 
de Govantes y Merino, alcalde (Sp. bestuursambte
naar en rechter) van Bulacan (O.N.O. van Ma
nila), die op het voornaamste plein dier stad een 
monument had doen oprichten, gewijd aan de na
gedachtenis van Blanco (zie Blancöa). 

goveniànws.a.MW (Cupressus - Gord.), - in 1849 ge
noemd naar James Robert Gowen (?, ?; 1862, ?) te 
Highclere (in het N. van Hampshire, Engeland), 
van 1845-50 secretaris der Royal Horticultural 
Society, bekend door zijn kruisingen van Rhodo
dendrons. 

govidjoae, - 2e nv. van het als een Lat. znw. be
handelde woord Govidjoa, naam van een berg in 
Kaiser Wilhelmsland : afkomstig van den Govidjoa 
of daar het eerst gevonden. 

govidjoaénsts.ï's.e, - afkomstig van den Govidjoa (zie 
govidjoae) of daar het eerst gevonden. 

Govindoóia WIGHT, - genoemd naar Govindoo, een 
Engelschind, teekenaar, die de platen teekende 
voor het groote werk van Wight (zie Wightia), 
Icônes Plantârum Indïae Orientälis (Afbeeldingen 
van Engelschindische Planten), verschenen in de 
jaren 1840-56. 

Govindóvia c. MUELL., - wijziging van Govindoóia. 
Zie aldaar. 

govindóvii, - 2e nv. van Govindovius, Latinizeering 
van Govindoo: van Govindoo, genoemd naar Go
vindoo. - Tropidïa - BI. is genoemd naar Govin
doo (zie Govindoóia). 

gowanws.a.ttw, - afkomstig van Gowa of Goa (land
schap in het Z.W.schiereiland van Celebes) of daar 
het eerst gevonden. 

gowéri, - 2e nv. van Gowërus, Latinizeering van Govo
er: van Gower, gevonden door Gower, genoemd 
naar Gower. Naar welken Gower Cymbidïum - F . 
v. M. genoemd is, is mij onbekend. 

goyazénsts,is,e, - afkomstig van Goyaz (staat in Bra
zilië met gelijknamige hoofdplaats op ±50° W.L.; 
± 16° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

grabówskii, - foutief voor grabowskfi. 
grabówskyi, - 2e nv. van Grabowskyus, Latinizee

ring van Grabowsky: van Grabowsky, gevonden 
door Grabowsky, genoemd naar Grabowsky. -
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Friedrich Grabowsky (1857, Marggra-
bowa = Treuhand, O.-Pruisen; 1929, Breslau), zoö
loog, eerst reizend natuuronderzoeker, daarna direc
teur van den zool. tuin van Breslau, eindelijk als 
inspecteur verbonden aan het zool. instituut te 
Brunswijk, die van 1881-84 Z.O.-Bórneo en 
Nieuw-Guinea bereisde en daar de naar hem ge
noemde planten verzamelde ten behoeve van Eng-
ler (zie englëri), die hem (Bot. Jahrbücher XXV, 
28) verkeerdelijk Grabowski noemt. Hij schreef een 
aantal zool. publicaties. 

gracile, — zie gracilis. 
graciléntws.a.ttm, - van Lat. gracilis, slank: smal, 

dun. 

graciléscens, - van Lat. gracilescëre (van gracilis, 
slank, dun, smal), slank, dun, smal worden: smal, 
dun, slank wordend, dwz. vrij slank, vrij dun, vrij 
smal. 

gracilicâuhs.îs.e, - van Lat. gracilis, slank, dun; 
caulis, stengel, steel: met slanken stengel; dun-
stengelig, dunstelig. 

graciliflorus,a,um, - van Lat. gracilis, slank, dun, 
smal; f los (flöris), bloem: met slanke bloemen; met 
smalle bloemkroonslippen. 

gracilifólius,a,ttm, — van Lat. gracilis, slank, smal; 
folium, blad: smalbladig. 

gracilioides, - van den soortnaam gracilis (zie al
daar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort gracilis gelijkend. 

gracüior.or.tts, - vergr. trap van Lat. gracilis, slank, 
smal, dun: slanker (dunner, smaller) dan gewoon
lijk; tamelijk slank, tamelijk smal, tamelijk dun. 

gracilipes, - van Lat. gracilis, slank, dun, smal; pes, 
voet, steel: met slanken (dunnen, smallen) (zuil)-
voet; dunstelig. 

gracilis,«,«, - (Lat.) slank, dun, smal. 
graciliscépus,a,MWï, - van Lat. gracilis, slank, dun; 

scäpus, steel eener bloeiwijze: met door een dunnen 
steel gedragen bloerwij ze. 

gracilistipes, - van Lat. gracilis, slank, dun; stipes, 
steel: dunstelig. 

gracilius, - zie gracilior. 
gracillimus,a,um, - overtr. trap van Lat. gracilis, 

slank, dun: zeer slank, zeer dun. 
graebnéri, - 2e nv. van Graebnêrus, Latinizeering 

van Gr aebner: van Graebner, genoemd naar Graeb-
ner. - Ampélopsis - Bolle is genoemd naar K. O. R. 
P. P. Graebner (1871, Ap'erbeck bij Dortmund; 
1933, Berlijn), eerst tuinmansleerling, sedert 1891 
volontair aan den bot. tuin van Berlijn, sinds 1892 
particulier assistent van Paul Ascherson (zie ascher-
soniänus), wiens bot. verzamelingen hij ordende, 
in 1895 te Berlijn gepromoveerd tot Phil. Dr. op 
de dissertatie: „Studien über die Norddeutsche 
Heide", sedert 1897 medewerker aan Ascherson's 
Synopsis der Mitteleuropäischen Flora, sinds 1904 
kustos van het herbarium te Berlijn, in 1910 be
noemd tot professor aldaar, na Ascherson's dood 
(1913) leider van de bot. excursies der Berlijnsche 
studenten, in den wereldoorlog (1914^18) ijverig 
bevorderaar van het gebruik van in Duitschland in-
heemsche planten als surrogaat van vroeger uit het 
buitenland ingevoerde. Hij bereisde geheel Duitsch
land, voorts de Zwitsersche en Oostenrijksche Al
pen, Bosnië, de Hercegowina, Dalmatië, N.-Ita-
lië, de Riviera en de Scandinavische bergen, op al 
welke tochten hij ijverig planten verzamelde en 
plantengeographische waarnemingen deed. Voorts 
schreef hij ruim 160 bot. publicaties, vooral op 
systematisch en plantengeographisch gebied. 

graebneriânus,a,um (Abelïa - Rehder), - genoemd 
naar K. O. R. P. P. Graebner (zie graebnéri). 

graeca, - zie graecus. 
graecizans, - van Lat. graecïzare (van Graecus, 

Griek), zich als een Griek (der Oudheid) gedragen, 
dwz. als kolonist naar vreemde landen trekken: 
naar vreemde landen trekkend, verwilderd. 

graecus,a,wn, - (Lat.) Grieksch. 
graeffeanus,α,uw (Carex-Boeck.), - genoemd naar 

Edouard Graeffe (1833, Zürich; ?, ?), zoöloog, 
die langen tijd op de Samöa-eilanden (zie samoën-
sis) woonde en daar materiaal verzamelde voor 
het museum Godeffroy te Hamburg. In 1862 en 
volgende jaren verzamelde hij planten en dieren 
op de Fidsji-, de Tonga- en de Ellices-eilanden. In 

16 
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1870 keerde hij terug naar Europa. Hij schreef 
eenige wetensch. publicaties. 

g r a h â m i , - 2e nv. van Grahâmus, Latinizeering van 
Graham: van Graham, gevonden door Graham, ge
noemd naar Graham: 
1. (Rhynchosïa - Wall.), - genoemd naar R. Gra
ham (1786, Stirling, Midden-Schotland; 1845, Col-
doch, Perthsh.), hoogleeraar in de plantkunde, 
eerst (1818) te Glasgow, later (1820) te Edin
burgh. Hij determineerde o.a. de Leguminösae 
voor den Prodrömus Florae Peninsülae Orientälis 
van Wight (zie Wightïa) en Arnott (zie arnottiä-
nus). 
2. (Salvia - Bth.), - genoemd naar George John 
Graham (1803, Brampton, О.N.O. van Carlisle, 
Cumberland, Engeland; 1878, Ventnor, a/d Z.kust 
van het eiland Wight), die van 1827-29 in Mexico 
reisde en de naar hem genoemde plant had ontdekt 
bij Tlalpuxahua ( = Tlalpujahua, N.W. van de 
stad Mexico). 
3. (Garcinïa - Pierre), - Pierre (zie pierrëi), de in
middels overleden auteur der soort, deelt niet 
mede, naar welken Graham hij haar genoemd 
heeft. 

g r a m i n e a , - zie graminëus. 
G r a m i n e a e , - afkorting van piantae graminêae, d.i. 

grasachtige planten, grassen. Zie graminëus. 
gramineus,a,Mm, - van Lat. gramen (gramïnis), 

gras: grasachtig, op gras gelijkend. 
g ramin ico la (znw.), - van Lat. gramen (graminis), 

gras; cölëre, wonen, bewonen: tusschen het gras 
groeiende plant; op gras levende (parasiteerende) 
plant. 

graminicolus.a.um, - van Lat. gramen (graminis), 
gras; cölëre, wonen, bewonen: tusschen het gras 
groeiend; op gras levend (parasiteerend). 

graminifólius,a,ttm, - van Lat. gramen (gramïnis), 
gras; folium, blad: met grasachtige bladeren. 

graminifórrm's.t's.e, - van Lat. gramen (graminis), 
gras; forma, gedaante, vorm: de gedaante van gras 
hebbend, grasachtig. 

graminóSMs,а,м»г, - van Lat. gramen (gramïnis), 
gras: grasrijk, grazig. Aan Calamus graminösus BI. 
werd echter deze van Rumphius (zie Rumphïa) 
afkomstige soortnaam geschonken, omdat de bla
deren der plant doen denken aan de bebladerde 
stengels van Zingiber graminëum BI. 

G r a m m â n g i s RCHB.Î., - van Gr. gramma, opschrift, 
inschrift, inscriptie; angos, vat. De naam zinspeelt 
op den vorm en de kleurteekening der bloemen. 

G r a m m a t o p h y l l u m BL., - van Gr. gramma (gram-
mätos), opschrift, inschrift, inscriptie; phullon, 
(bloem)blad. De naam zinspeelt op de kleurteeke
ning der bloemen. 

G r a m m a t o p t e r i d i u m v. A. V. R., - wijziging van 
den naam Grammatoptëris V.A.v.R., noodzakelijk 
geworden, doordat de naam Grammatoptëris reeds 
vroeger door Renault aan een fossiel varensgesl. 
geschonken was. 

G r a m m a t o p t ë r i s v. A. v. R., - van Gr. gramma 
(grammätos), opschrift, inscriptie, hier echter ge
bezigd in de beteekenis van gramme, lijn; ptëris, 
varen: lijnvaren. De naam zinspeelt op de lange, 
smalle, vruchtbare bladeren en de lijnvormige sori. 
De naam Grammoptëris zou beter geweest zijn. 

grammato8Órws,a,Mm, - van Gr. gramma (gram
mätos), opschrift, inschrift, inscriptie: saros, (spo-
ren)hoopje, sorus: met op een opschrift gelijkende 
sori. 

G r a m m i c a LOUR., - van Gr. grammïkos (van gram
me, lijn), lijnvormig, uit lijnen bestaand: uit lij

nen (dwz. dunne, bladerlóoze stengels) bestaande 
plant. 

g r a m m i t i o i d e s , - van Grammitis, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Grammïtis-achtig. 

G r a m m i t i s sw., - van Gr. gramma, opschrift, in
schrift, inscriptie. Varen, welker sori aan een op
schrift doen denken. 

g r a m m l t o i d e s , - zie grammitioides. 
granaténsts ,« .^ , - afkomstig van Granada (Nicara

gua, Midden-A merika) of daar het eerst gevonden. 
g r a n a t u m , - (Lat.) afkorting van malum granätum 

[malum, appel; granätus (van granum, korrel, pit), 
van pitten voorzien], appel vol pitten, granaat
appel. - Inderdaad zit de granaatappel vol pitten, 
waarvan het buitenste gedeelte zacht en sappig is 
en gegeten kan worden door, wie van wrangheid 
houdt. 

g r a n d e , - zie grandis. 
grandicéphalu5,a,um, - van Lat. grandis, groot; Gr. 

kephalê, hoofd: met groote hoofdjes. - Deze samen-
koppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; grandïceps, 
megacephälus en megalocephalus zijn beter. Zie 
ook macrocephälus. 

grând iceps , - van Lat. grandis, groot; caput, hoofd: 
met groote hoofdjes. 

rg rând idens , - van Lat. grandis, groot; dens (dentis), 
\grandidentâtU5,a,um, — tand: met een of 

meer groote tanden, grof getand. 
grandiflórtts,a,um, - van Lat. grandis, groot; f los 

(floris), bloem: grootbloemig. 
grandifóliu5,a,um, - van Lat. grandis, groot; folium, 

blad: grootbladig; met groote blaadjes. 
g rändi f rons , - van Lat. grandis, groot; frons, loof, 

gebladerte : groot bladig. 
grandiligulätws.a.wm, - van Lat. grandis, groot; 

ligula (verkleinw. van lingua, tong), tongetje: met 
een groot tongetje. 

grandipétalu5,a,um, - van Lat. grandis, groot; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met groote kroon-
bladen. 

grandis,is,e, - (Lat.) groot. 
grandiscâpiu5,a,Mm, - van Lat. grandis, groot; sca-

pus, steel: lang gesteeld. 
grandisépalu5,a,um, - van Lat. grandis, groot; 

Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met groote kelk-
bladen. 

grandispicws.a.wm, - van Lat. grandis, groot; spïca, 
aar: met groote aren. 

g rand i s t ipu la , - zie grandistipulus. 
rgrandist ipulatus,a,um, - van Lat. grandis, groot; 
lgrandistipulus,a,wm, - stipula, steunblad : met 

groote steunbladen. 
Grângea ADANS., - genoemd naar den Fr. reiziger 

Лг. Granger (f 1737), die o.a. Palestina, Egypte en 
Perzië bereisde en in laatstgenoemd land overleed. 
Van 1733-36 zond hij vele zaden aan den Jardin 
des Plantes te Parijs. 

grangeaefóliM5,a,Mw, - zie grangeifolïus. 
grangeifóliws,a,um, — van Grangëa, plantengesl. 

(Composïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Grangëa. 

Grangé r i a сомм., - genoemd naar N. Granger (zie 
Grangëa). 

graniticw5,a,Mw, - van Fr. granit of Ital. granito, 
graniet, een korrelig, kristallijn mengsel van 
kwarts, veldspaat en plagioklaas, dikwerf met an
dere bestanddeelen vermengd : op graniet groeiend. 

g ranu lans ,« . e , - van Lat. granülum (verkleinw. van 
granum, korrel), korreltje: korreltjes dragend, ge
korreld, geknobbeld. 
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granulatus,a,um, - van Lat. granulum (verkleinw. 
van granum, korrel), korreltje: korreltjes dragend, 
gekorreld. - Bij Saxifräga - L., worden de onder-
aardsche knolletjes bedoeld, bij Oryza - Nees et 
Arn. de knobbeltjes op de kafjes, bij Trichoglottis 
- Ridl. de knobbeltjes op de lip, bij Vatïca - V. SI. 
de knobbels op de vrucht. 

granulifórmts,is,e, - van Lat. granulum (verkleinw. 
van granum, korrel), korreltje; forma, vorm: kor-
relvormig, korrelig. 

granulosus,а ,мт, - van Lat. granulum (verkleinw. 
van granum, korrel), korreltje: vol korreltjes, be
dekt met korreltjes. 

Graphórch i s тнои., - van Gr. graphein, graveeren, 
schrijven, schilderen; Orchis, gesl., dat als type 
geldt van de f am. der Orchidacëae: Orchidacëa met 
als het ware beschilderde (d.i. fraai gevlekte) bloe
men. 

G r a p h ó r k i s тнои., - zie Graphórchis. 
Graptopl ry l lum NEES, - van Gr. graptos (van gra-

phein, schilderen), beschilderd; phullon, blad : plant 
met, als het ware, beschilderde bladeren. - Er zijn 
cultuurvormen met geel gevlekte en met wit ge
vlekte bladeren. 

grashóffii , - 2e nv. van Grashofftus, Latinizeering 
van Grashoff: van Grashoff, gevonden door Gras-
hoff, genoemd naar Grashoff. - Asplenïum - Rosen-
st.; - Diplazïum - Rosenst. en Phyllïtis - Rosenst. 
zijn genoemd naar C. W. F. Grashoff (1879, See
sen, W. van Goslar, Harz; 1916, Palembang, Su
matra), die in opdracht van den entomoloog H. 
Frühstorf f er (Berlijn) van 1902-05 een groot deel 
van den O.I. Archipel (Sumatra, Enggano, Men-
tawei, Batoe, Bawean, Kangean, Bali) bereisde. 
Van 1905-07 stond hij als verzamelaar in dienst 
van Prof. Neisser te Breslau, voor wien hij Suma
tra en Java bereisde; hij bracht ook collecties bij
een voor Elbert (zie elberii), Moszkowski (zie mosz-
kowskiänus) en Morin. In 1913 verzamelde hij op 
Sumatra planten voor Rosenstock (zie rosen-
stockïi) en Förster (zie foerstêri). Van Dec. 1913 
tot Dec. 1914 was hij teekenaar bij de Banka-tin-
winning. Van Dec. 14 tot aan zijn dood in Mei 16 
bereisde hij als inzamelaar ten behoeve van het 
Buitenzorgsche Museum voor Economische Bo
tanie Sumatra, waar hij uitnemend werk verrichtte 
en aan typhus bezweek. 

gras t id io ides , - van Grastidïum, plantengesl. (Or
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Grastidïum-achtig. 

G r a s t i d i u m BL., - Lat. transcr. van Gr. grastidïon 
(verkleinw. van grastis, gras), grasje. De naam 
zinspeelt op de grasachtige bladeren. 

g ra t a , - zie gratus. 
gratianopolitanus,a,um, - van Lat. GratianopSlis 

[van Gratiänus (359, ?; 383, Lyon, vermoord), 
sedert 375 keizer van het Westromeinsche rijk, 
vergrooter van het tegenwoordige Grenoble; Gr. 
polis, stad], stad van Gratiänus, dwz. Grenoble: 
afkomstig van de omstreken van Grenoble of daar 
het eerst gevonden. 

Gra t io la L., - verkleinw. van Lat. gratia, genade: 
genade brengende (dwz. zeer heilzame), kleine 
plant, genadekruid. De naam zinspeelt op het ge
bruik als wondheelend middel, da t vroeger van de 
plant gemaakt werd. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 
2e druk (1663), 321, 322: „Gratiola es een neer" 
(d.i. laag) „cruyt omtrent een spanne hooch . . . 
,,Tselve cruyt ghedroocht ghepoedert ende in die 
„wonden ghestroyet heylt ende geneest die ver
asche, ende suyvert die vervuylde ende verouderde 

„wonden. Ende daer om zoo dienet wel vermenght 
, ,in die oliën ende saluen diemen ghebruyckt om die 
„wonden mede te suyverene ende te ghenesene." 

gra t io lo ides , - van Gratiola, plantengesl. (Scrophu-
lariacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Gratiöla-achtig. 

grat issimus.a.um, - overtr. t rap van Lat. gratus, 
aangenaam, smakelijk, lekker: zeer aangenaam, 
zeer smakelijk, zeer lekker. 

gratus,α,urn, - (Lat.) aangenaam, smakelijk, lekker. 
g rave , - zie gravis. 
gravenhórs t i i , - 2e nv. van Gravenkorstius, Latini

zeering van Gravenhorst: van Gravenhorst, ge
vonden door Gravenhorst, genoemd naar Graven
horst. - Bulbophyllum - J .J .S. is genoemd naar 
C. A. Gravenhorst (1884, Randers, Jutland; x ) , 
in 1913 laboratoriumchef op een oliefabriek bij 
Aarhus (aan de O.kust van Jutland), sinds 1930 
onderdirecteur dier fabriek, schrijver van eenige 
technische publicaties. In 1916/17 maakte hij een 
studie naar Ned. Indië, Malaka en China ter be
studeering van het copravraagstuk; op die reis 
vond hij de naar hem genoemde plant op Borneo. 

gravéolens , - van Lat. grave (te beschouwen als 
bijw. bij gravis; het gewone bijw. is graviter), zwaar, 
sterk (van reuk of smaak) ; ölens (van ölëre, rieken), 
riekend: sterk (en vaak onaangenaam) riekend. 

gravis.ts.e, - (Lat. ) zwaar, dik, belast, beladen, dicht 
bebladerd, met vele dikke bladeren. 

Gravis ia MEZ, - van Lat. gravis, belast, beladen. 
De naam zinspeelt op het feit, dat de bladscheeden 
een groote hoeveelheid water bevatten. 

rGraya ARN., - genoemd naar Asa Gray (1810, Sau-
VGraya NEES, - quoit-valley, Oneida County, 

New York, U.S.A.; 1888, Cambridge, Mass.,U.S.A.). 
In zijn jeugd hielp hij zijn vader, die schoenmaker, 
leerlooier en landbouwer was, in diens bedrijf; later 
bezocht hij een academie te Fairfield, waar hij in 
twee jaar tij ds werd opgeleid tot Med. Dr. ; hij heeft 
zich echter nimmer schuldig gemaakt aan het uit
oefenen van praktijk. Hij beoefende naarstig de 
plantkunde, werd in 1833 door Torrey (zie Tor-
reya), toen den voornaamsten botanicus van Ame
rika en hoogleeraar in de scheikunde te New York, 
aangesteld tot zijn assistent en werd in 1842 be
noemd tot hoogleeraar aan de Harvard University 
te Cambridge, U.S.A. Hij schreef een groot aantal 
bot. publicaties, o.a. een onvoltooid gebleven flora 
van N.-Amerika, en bewerkte de Phanerogamen, 
welke waren verzameld op de door Wilkes (zie 
wilkesiänus) geleide United States Exploring Ex
pedition (1838-42) op het Z. halfrond. 

Greénea w. et Α., - genoemd naar B. D. Greene 
(1793, Boston; 1862, Boston), vermogend medicus, 
die nimmer praktijk uitoefende, doch een groote 
plantenverzameling en bibliotheek bijeenbracht, 
welke hij op vrijgevige wijze ter beschikking stelde 
van belangstellenden en welke hij aan de Boston 
Society of Natural History vermaakte. Hij heeft 
nimmer iets gepubliceerd op bot. gebied. 

greéni i , - 2e nv. van Greenius, Latinizeering van 
Green: van Green, gevonden door Green, genoemd 
naar Green. - Glycosmis - Elm. is genoemd naar 
G. H. Green, die in 1910, toen de auteur der soort, 
Elmer (zie elmëri), de plant op het eiland Sibuyan 
(O. van Mindoro) ontdekte, de eenige andere Ame
rikaan op dat eiland was. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

gregarius,o.um, - van Lat. grex (gregis), kudde, ge
zelschap: een kudde vormend, in groote hoeveel
heid bijeengroeiend. 
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greigi, - 2e nv. van Greigus, Latinizeering van Greig: 
van Greig, genoemd naar Greig. - Tulïpa - Reg. is 
genoemd naar 5. A. Greig (1827, ?; 1887, ?), te 
St.-Petersburg, chef der Russ. rijkscontrole, van 
1878-80 minister van financiën, voorzitter van het 
Russ. Tuinbouwkundig Genootschap. 

greshóffi, - 2e nv. van Greshoffus, Latinizeering van 
Greshoff: van Greshoff, genoemd naar Greshoff. 
Canarïum - Kds is genoemd naar M. Greshoff 
(1862, 's Gravenhage; 1909, Haarlem), scheikun
dige, van 1888-92 verbonden aan 's Lands Plan-
tentuin te Buitenzorg, grondlegger van het stelsel
matig wetensch. onderzoek naar de chemische 
eigenschappen van Nederlandschind. planten, in 
1895 verbonden geworden aan het Koloniaal Mu
seum te Haarlem, van 1901 tot aan zijn dood 
directeur dier instelling, schrijver van een uit
nemend plaatwerk over Nuttige Indische Planten, 
van een Beschrijving der giftige en bedwelmende 
planten bij de vischvangst in gebruik en van ver
scheidene andere publicaties. 

greshoffi&nus,a,um (Diospyros - Kds), - genoemd 
naar M. Greshoff (zie greshóffi). 

greshóffii, — 2e nv. -van Greshoffïus, Latinizeering 
van Greshoff: van Greshoff, genoemd naar Gres
hoff. - Canarïum - Kds is genoemd naar M. Gres
hoff (zie greshóffii). 

Grévia L., - zie Grewïa. 
greviaefóliMs,a,M»j, - zie grewiifolïus. 
Grevillea R.BR., - genoemd naar Ch. Fr. Greville 

(1749-1809), te Londen, een der stichters van de 
Royal Horticultural Society of Londen (1804). Hij 
voerde een aantal exotische planten in Engeland in. 

grevillean«s,a,ttm (Pteris - Wall.), - genoemd naar 
R. Kaye Greville (1794, Bishop Auckland, Durham; 
1866, Murrayfield, Edinburgh), schrijver van eenige 
bot. publicaties, vooral over lagere planten. 

Gréwia L., - genoemd naar N. Grew (1641, ?Ather-
stone of ?Mancetter, Warwick, Engeland; 1712, 
Londen), medicus, verdienstelijk plantenanatoom. 

grewiaefólius,a,tt*n, - zie grewiifolïus. 
grewiifóli«s,a,«w, - van Grewta, plantengesl. (Tilia-

cëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die eener 
Grewïa. 

grewioides, - van Grewïa, plantengesl. (Tiliacëae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Grewïa-achtig. 

greyi, - 2e nv. van Greyus, Latinizeering van Grey: 
van Grey, genoemd naar Grey. - Senecïo - Hook, 
f. is genoemd naar Sir George Grey (1812, Lissa
bon; 1898, Londen), in 1829 als officier in dienst 
getreden bij het Eng. leger, van 1841-45 gouver
neurvan Z.-Australië, van 1845-53 gouverneur van 
Nieuw-Zeeland, van 1845-59 gouverneur der Kaap
kolonie, van 1861-67 voor de tweede maal gou
verneur van Nieuw-Zeeland, energiek bestuurs
ambtenaar, die aan vele misstanden een einde wist 
te maken, beschermer der wetenschappen, verza
melaar van Maori-legenden. 

griersoniânws.a.uw (Rhododendron - Balf.f. et G. 
Forr.), - in 1919 genoemd naar R. C. Grierson, 
douanebeambte in Chin, dienst, geplaatst te Teng-
yueh(=Teng- jue in Yun-nan; ± 9 8 ^ ° O . L . ; ±25° 
N.B.), die George Forrest (zie forrestïi) van dienst 
was bij diens verblijf in die streken. 

Griffinia KER, - genoemd naar W. Griffin (?, ?; 
1827, Lambeth, Londen), uitnemend kweeker van 
bolgewassen, die de plant in het begin der 19de 
eeuw uit Brazilië in Engeland had geïmporteerd. 

Griffithia w. et Α., - genoemd naar W. Griffith 
(1810, Ham Common, Surrey, Engeland; 1845, Ma

lacca), medicus, sinds 1832 als officier van gezond
heid werkzaam in Eng. Indië, waar hij, evenals in 
Afghanistan, groote bot. verzamelingen bijeen
bracht, schrijver van verscheidene plantkundige 
werken, welke meerendeels pas na zijn dood wer
den uitgegeven. 

griffitJhJän«s,a,um, - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar W. Griffith (zie Griffithia). 

griffithii, - 2e nv. van Griffithîus, Latinizeering van 
Griffith: van Griffith, gevonden door Griffith, ge
noemd naar Griffith. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar W. Griffith (zie Griffithia). 

Grindélia WILLD., - genoemd naar D. H. Grindel 
(1776, bij Riga; 1836, Riga), hoogleeraar eerst te 
Dorpat, daarna te Riga, schrijver van bot. publi
caties. 

grisea, - zie grisëus. 
grisebachiânu5,a,um (Tulïpa - Pantocsek), - ge

noemd naar H. R. A. Grisebach (1814, Hannover; 
1879, Göttingen), hoogleeraar in de plantkunde 
aan de universiteit te Göttingen, schrijver van vele 
bot. publicaties, o.a. over de flora van Roemelië 
en Bithynië, over die van Britsch West-Indië en 
bovenal verdienstelijk als plantengeograaf. 

grisebâchii, — 2e nv. van Grisebachïus, Latinizee
ring van Grisebach: van Grisebach, gevonden door 
Grisebach, genoemd naar Grisebach. - Dianthus -
Boiss. - en Saxifräga - V. Degen et Doerfl. zijn ge
noemd naar H. R. A. Grisebach (zie grisebachiä-
nus). 

Griselinia FORST., - genoemd naar Fr. Griselini 
(1717, Venetië; 1783, Milaan), natuurhistoricus-
agronoom-lettérkundige-teekenaar, schrijver van 
eenige natuurhistorische publicaties. 

fgriséllws,a,«m, - verkleinw. van Nieuwlat. grisëus, 
lgriséolus,a,uw, - grijs: grijsachtig. 
grisews.a.Mm, - (Nieuwlat.) grijs. 
Grislea LOEFL., - genoemd naar Gabriel Grisley, die 

voor bot. doeleinden vele jaren lang Portugal be
reisde en in 1661 te Lissabon een werk over de 
flora van dat land uitgaf. 

groenevéldtii, - 2e nv. van Groeneveldtïus, Latini
zeering van Groeneveldt: van Groeneveldt, ge
vonden door Groeneveldt, genoemd naar Groene
veldt. - Bulbophyllum - J.J.S. en Dendrobïum -
J.J.S. zijn genoemd naar Willem Groeneveldt (1881, 
Batavia; x ) , die na opleiding in Europa in 
1907 in Indië terugkwam als employé der Ned. 
Handelmaatschappij en in 1909 overging naar 
het Binnenlandsch Bestuur. In 1922 werd hij assis
tent-resident van Asahan (Sumatra's O.kust), 
in 1923 werd hij op Timor geplaatst, in 1924 op 
Soembawa, in 1927 werd hij benoemd tot assistent
resident van A gam (Sumatra's W.kust .standplaats 
Fort de Koek), in 1932 tot resident van Benkoelen. 
Tijdens zijn verblijf te Fort de Koek bracht hij 
daar een groote verzameling orchideeën bijeen, 
waaronder de naar hem genoemde. 

groenlandicws,a,wm, - Groenlandsch. 
Gronophyllum SCHEFF., - van Gr. granos, uitge

vreten, af geknaagd; phullon, blad: plant met bla
deren, welke eruit zien, alsof er aan geknaagd ware. 

gronovii, - 2e nv. van Gronovïus: van Gronovïus, 
genoemd naar Gronovïus. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar J. Fr. Gronovïus (1690, 
Leiden; 1760, Leiden), medicus, gedurende eenigen 
tijd burgemeester van Leiden, beoefenaar der nat. 
historie, bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), de 
eerste druk van wiens Systêma Naturae in 1735 
op zijn kosten en die van Lawson (zie Lawsonïa) 
werd uitgegeven, schrijver van enkele natuurhis-
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historische werken, waaronder een flora van Vir
ginia. Zie ook Claytonia en Rauwolfia. 

groot ings i i , - 2e nv. van Grootingsïus, Latinizeering 
van Grootings : van Grootings, gevonden door Groo-
tings, genoemd naar Grootings. - Dendrobïum -
J.J .S. is in 1917 genoemd naar L. Grootings, mijn
ingenieur te Moeara Tewe (Borneo), die de plant 
had doen toekomen aan den auteur der soort, J .J 
Smith (zie smithiänus 3). Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

G r o s o u r d y a RCHB.I. - , genoemd naar René de 
Grosourdy (?, Lison, Dépt. Calvados, Normandie; 
?, ?), in 1836 te Parijs gepromoveerd tot Med. Dr. 
Hij gaf te Parijs lessen in scheikunde en nat. histo
rie, gaf in 1838/39 een werk uit over scheikunde 
in haar toepassingen op de geneeskunde, verza
melde vóór 1864 planten in Venezuela en op Por-
torico en deed in 1864 een werk verschijnen over 
de door de creolen van Z.-Amerika gebezigde plant
aardige geneesmiddelen (El médico botânico cri-
ollo). 

g rossa , - zie grossus. 
grossâriMs,a,um, - Linnaeus (zie Linnaea) schijnt, 

toen hij dit woord als soortnaam voor een Panïcum 
bezigde (Amoenitätes V, 392), er de beteekenis 
aan gehecht te hebben van grof (Lat. grossus; Fr. 
grossier). Hij vermeldt ten minste, dat de bla
deren breeder zijn dan die van Europeesche gras
sen. - Een afleiding van het Lat. znw. grossus, een 
in den winter groeiende, vóór het rijp worden 
afvallende vijg, lijkt mij niet waarschijnlijk. 

grosseserrât«s,a,Mm, - van Lat. grosse, grof (bijw.); 
serrätus, gezaagd: grof gezaagd. 

grossinérvts.is.e, - van Lat. grossus, dik, grof; ner-
vus, nerf: diknervig. 

gross ivéne , - zie grosßivenis. 
gross ivénia , - zie grossivenïus. 

rgrossivéms.is.e, - van Lat. grossus, dik, grof; vêna, 
tgrossivénius.a.ttm, - ader: dikaderig. 

Grossourdya , - zie Grosourdya. 
/ G r o s s u l a r i a A. RICH., - Latinizeering van Fr. 
Ig rossu lâ r ia , - groseille, kruisbes, aalbes. -

Het Fr. woord zou verbasterd zijn uit D. Kräu-
sel(beere), kruisbes. 

g rossu la r i ae f . . . , - zie grossulariif . . . 
grossulariifóliu5,a,um, - van Nieuwlat. grossula-

ria, kruisbes; Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een kruisbessenheester. 

grossulari ifórmis,ts ,e, - van Nieuwlat. grossularia, 
kruisbes; forma, gedaante, vorm: van de gedaante 
van een kruisbes of een kruisbessenstruik ; kruis-
besachtig. 

g rossu la r io ides , - van Nieuwlat. grossularia, kruis
bes, kruisbessenstruik; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op een kruisbes of een 
kruisbessenstruik gelijkend, kruisbesachtig. 

gross«s,a,t*»ï, - (Lat.) grof, dik. 
grudénsis.i's.e, - afkomstig van den Groedo (voorge

bergte aan de N.zijde van het Diengplateau bij 
Djolotigo) of daar het eerst gevonden. 

g ruendlé r i , - 2e nv. van Gruendlêrus, Latinizeering 
van Grundier: van Gründler, gevonden door Gründ
ler, genoemd naar Gründler. Peperomïa - C.DC. is 
genoemd naar С Gründler, die als assistent van J. El
bert (zie elberti) in 1909/10planten verzamelde op de 
Kleine Soenda-eilanden, in Z.O.-Celébes en op Ka-
baëna. Overigens is mij niets van hem bekend. 

grueningi i , - 2e nv. van Grueningtus, Latinizeering 
van Grüning: van Grüning, genoemd naar Grüning. 
- Procris - Winkler is genoemd naar G. R. Grüning 
(1862, Kindelbrück a/d Wipper, N. van Erfurt; 

1926, Erfurt), officier van gezondheid in het D. 
leger, laatstelijk Generaloberarzt (dirigeerend of
ficier van gezondheid der 2de klasse), bewerker 
der Euphorbiacëae— Stenolobëae in Das Pflanzen
reich, schrijver over de flora van het Wadden
eiland Langeoog ( ± 7 % ° O.L.) en van enkele an
dere bot. publicaties. 

gruüiMs.a.wm, - van Lat. grus (gruis), kraanvogel, 
een eenigszins op een ooievaar gelijkende vogel 
met langen, rechten snavel: in eenig opzicht, het 
bezit van een langen snavel (op de vrucht) bv., 
met een kraanvogel overeenkomend. 

G r u m ü e a GAERTN., - van Lat. grumülus (verkleinw. 
van grumus, heuvel), heuveltje. De naam zinspeelt 
op het uitgevreten kiemwit, dat aan de buitenzijde 
heuveltjes vertoont. 

grumósus,a,um, — van Lat. grumus, heuvel: vol heu
vels; knobbelig. 

g ry l lus , - (Lat.) krekel, sprinkhaan, voorts fantas
tisch, uit deelen van verschillende diersoorten opge
bouwd dier (zooals bv. de griffioen, die het lichaam 
van een leeuw, doch de klauwen, de vleugels en 
vaak ook den kop van een arend had). Als soort
naam gebezigd voor een Andropögon om uitte-
drukken, dat de aldus genoemde plant er ongewoon 
uitziet. 

G r y m â n i a к. в. PRESL, - Presl, in 1849 de auteur 
van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toe
lichting. De plant is waarschijnlijk genoemd naar 
iemand van den naam Gryman, van wien mij niets 
bekend is. 

G u a i â c u m L., - Latinizeering van Sp. guaydco, 
volksnaam der plant op Haïti (Hispaniöla). 

guajâva, - verbastering van Sp. guayaba, djamboe 
bidji, djamboe kloetoek. Het Sp. woord is waar
schijnlijk ontleend aan een der Westind. talen. 

Gua l thé r ia j . FR. GMEL., - zie Gaultherïa. 
guaménsis.is.e, - afkomstig van het eiland Guam 

(bijna 145° O.L.; ± 1 3 % ° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Guâ rea ALLEM, ex L., - Latinizeering van den Cub. 
plantennaam guar a. 

guatemalénsts,i5,£, - afkomstig van Guatemala 
(Midden-Amerika) of daar het eerst gevonden. 

Gua t t é r i a RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar 
Giambattista Guatteri (1739, Castelnuovó di Sotto, 
O. van Parma; 1793, Parma), in 1769 benoemd 
tot hoogleeraar in de plantkunde te Parrfta, stichter 
(1770) van den bot. tuin aldaar, vertaler van een 
Sp. bot. werk in hét Ital., schrijver van een anonym 
uitgegeven publicatie over het gebruik van Datisca 
cannabïna L. als koortswerend middel, auteur van 
verscheidene, te Parma berustende, onuitgegeven 
bot. manuscripten. 

guatteriaefólius,a,wm, - zie guatteriifolïüs. 
guatteriifóliws,а,мт, - van Guattéria, plantengesl. 

(Annonacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Guattéria. 

guayaquilénst5,ts,£, - afkomstig van Guayaquil (stad 
in Ecuador, aan het diepst indringende deel der 
gelijknamige baai; ± 80° W.L. ; ± 2 y2° Z.B. ) of daar 
het eerst gevonden. 

G u a z ü m a ADANS., - Westind. plantennaam. 
guazumaefóliu5,a,um, - zie guazumifolïus. 
guazumifólius,a.wm, - van Guazüma, plantengesl. 

(Sterculiacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Guazüma. 

guedehénsis,is,e, - afkomstig van den Guedéh [Fr. 
spelling van Gëdeh ( = Gëdè), naam van een vul
kaan, Z.O. van Buitenzorg] of daar het eerst ge
vonden. 
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guelcheriânus,a,um (Pachystylus - К. Schum.), -
in 1889 door Schumann (zie schumanni) genoemd 
naar zijn vriend en gewezen schoolkameraad, den 
elektro-technicus R. Gülcher, van wien mij overi
gens niets bekend is. 

gueldenstaedtiânu5,a,Mm (Iris - Lepech.), - ge
noemd naar A. J. (von) Güldenstädt (1745, Riga; 
1781, St. Petersburg), lid der Russ. Akademie van 
Wetenschappen, die van 1768-75 Z.O.-Rusland 
(Kaukasus) bereisde. 

gueriniânws,a,ww (Schizolöma - Gaud.), - genoemd 
naariV. Fr. Guérin (1796, Lorient, Bretagne; 1877, 
Rochefort), in 1811 in den Fr. zeedienst getreden, 
in 1854 bevorderd tot schout-bij-nacht (contre-
amiral). Hij was in opleiding aan boord van de 
korvet L'Uranie, waarmede De Freycinet (zie 
Freycinetia) van 1817-20 een wetensch. expeditie 
om de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichau-
di), de auteur der soort, nam als natuurvorscher 
aan dezelfde expeditie deel. 

guerriniänus,a,ttm, - foutief voor gueriniänus. 
guestphâlicMs,a.îtm, - van Nieuwlat. Guestphalia, 

Westfalen (provincie in het W. van Pruisen, hoofd
stad Münster), Westfaalsch. 

G u e t t é r d a L., - genoemd naar J. E. Guettard (1715, 
Etampes, Z. van Versailles; 1786, Parijs), schrijver 
van eenige bot. publicaties, uitgever der flora 
van Descurain (zie Descurainïa). 

g u i â c u m , - foutief voor Guayäcum. 
guianénsî's.îs.e, - zie guyanensis. 
guichenotiânMs.a.wm (Abutîlon - A. P. D C , - Pteris 

Gaud.), - genoemd naar Antoine Guichenot, tuin
mansknecht, toegevoegd aan de Fr. expeditie, wel
ke onder leiding van Baudin (f 1803) van 1800-04 
op de korvetten Le Naturaliste en Le Géographe 
Australie bezocht en op dien tocht in 1801 en 
1803 Timor aandeed, waar Guichenot planten ver
zamelde. Later maakte hij deel uit van de door De 
Freycinet (zie Freycinetïa) geleide expeditie der 
korvetten L'Uranie en La Physicienne in den Stil
len Oceaan (1817-20). 

guichenót i i , - 2e nv. van Guichenotius, Latinizee-
ring van Guichenot: van Guichenot, gevonden door 
Guichenot, genoemd naar Guichenot. - Neder-
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar A. Guichenot (zie guichenotiänus). 

Gui landina L., - genoemd naar M. Wieland (±1515, 
Koningsbergen, O.-Pruisen; 1589, Padua), die als 
jonge man naar Italië reisde en daar zijn naam 
Italianiseerde tot Guilandini (Lat. Guilandïnus). 
De Venetiaansche gezant te Rome verschafte hem 
de middelen voor een wetensch. reis in Azië en 
Afrika. Op den terugtocht werd hij door Algerijn-
sche zeeroovers gevangen genomen en als slaaf ver
kocht, doch losgekocht door Fallopia, hoogleeraar 
in de geneeskunde te Padua. Hij was de eerste, 
die den in 1567 gestichten leerstoel voor plant
kunde te Padua bezette en was tusschen 1561 en 
1589 directeur van den bot. tuin aldaar. Hij schreef 
eenige bot. publicaties. 

gu i lé lmi secundi (guilelmi II) , - 2e nv. van Guilel-
mus Secundus, Latinizeering van Willem (Wilhelm) 
II: van Willem (Wilhelm) II , genoemd naar Willem 
(Wilhelm) II . - Grammatophyllum guilelmi secun
di Kränzl. is genoemd naar Friedrich Victor Al
bert Wilhelm (1859, Berlijn; χ ) , van 1888 tot aan 
zijn vlucht in 1918 als Wilhelm II koning van Prui
sen en D. keizer. 

gui lé lmi w a l d e m à r i i , - 2e nv. van Guilelmus Wal-
demarius, Latinizeering van Wilhelm Waldemar: 
van Wilhelm Waldemar, genoemd naar Wilhelm 
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Waldemar. Vinca - Klotzsch is genoemd naar prins 
Friedrich Wilhelm Waldemar van Pruisen (1817, 
Berlijn; 1849, Münster), officier in het Pruis, leger, 
natuurvriend, die nadat hij het Middellandsche-
Zeegebied en Z.-Amerika bereisd had, van 1844-46 
een reis naar Ceylon, den Himalaya en Tibet 
maakte en in die jaren deelnam aan den strijd der 
Engelschen tegen de oproerige Sikhs; in 1846 keer
de hij naar Europa terug. Zijn hem vergezellende 
jeugdvriend en lijfarts, Dr. Werner Hoffmeister, die 
in den strijd tegen de Sikhs sneuvelde, verzamelde 
tijdens de reis ruim 450 planten, waaronder de naar 
Fr. W. Waldemar genoemde. -Vgl . ook waldemarïi. 

guilfóylei, - 2e nv. van Guilfoylëus, Latinizeering 
van Guilfoyle: van Guilfoyle, gevonden door Guil-
foyle, genoemd naar Guilfoyle. - Epipögum - F. v. 
M. is genoemd naar W. R. Guilfoyle (1840, Chelsea; 
1912, Melbourne), tuinbouwkundige, die zich in 
1853 in Australië vestigde en van 1873-1909 direc
teur was van den bot. tuin van Melbourne. 

gui l ié lmi p r i m i (guilielmi I), - 2e nv. van Guiliel-
mus Primus, Latinizeering van Willem I: van Wil
lem I, genoemd naar Willem I. - Synoecïa - De 
Vr. is genoemd naar Willem Frederik, prins van 
Oranje Nassau (1772, 's Gravenhage; 1843, Ber
lijn), in 1813 uitgeroepen tot sou verein vorst der 
Nederlanden, van 1815 tot aan zijn abdicatie in 
1840 koning onder den naam van Willem I. 

Guil lainia VIEILL., - in 1866 genoemd naar Guillain, 
scheepskapitein en gouverneur van Nieuw-Cale-
donië (164-167%° O.L.; 20-22%° Z.B.), die Vieil
lard (zie vieillardïi) behulpzaam was geweest bij 
zijn onderzoek naar de flora van dat eiland. Ove
rigens is mij niets van hem bekend. 

guilloviânus,a,wm (Bikkïa - Brongn.), - genoemd 
naar E. J. Fr. Le Guillou (1806, Quimperlé, Dépt. 
Finisterre, Frankrijk; ?, ?), marinearts, die deel
nam aan den tocht van Dumont d'Urville (zie 
durvillaei) met L'Astrolabe en La Zélée (1837-40) 
en op dien tocht de naar hem genoemde plant ont
dekte in de omgeving der Tritonbaai (Z.kust van 
Nieuw-Guinea; ±134° O.L.). 

guineénsis.ï's.e, - afkomstig van Guinea (aan de W.-
kust van Afrika) of daar het eerst gevonden. 

GuioacAV., - genoemd naar den Sp. plantenschilder 
J. Guio, die deel uitmaakte van de onder leiding 
vanMalaspina (zie Malaspinaea) staande Sp. expe
ditie om de aarde (1789-94). 

gu i s i an (Sapindus - Blanco), - Philipp, planten
naam (guisihan). 

guiso , - Philipp, plantennaam (giso). 
Guizót ia CASS., - genoemd naar Fr. P. G. Guizot 

(1787, Nîmes; 1874, Val Richer), geschied- en let
terkundige, hoogleeraar te Parijs, onder Louis Phi
lippe (1830-48) herhaaldelijk minister, van 1840-48 
minister vanBuitenlandscheZaken. Zijn antilibera
le politiek gaf aanleiding tot de Februari-revolutie. 

guldenstaedtiénu5,a,um, - foutief voor guelden-
staedtiänus. 

Gulubia BECC, - Latinizeering van den Ternat. 
plantennaam goeloeba. 

G u m i r a HASSK., - Lat. transcr. van den Ternat. plan
tennaam goemira. 

rgummife r , gummife ra , g u m m i f e r u m , - van Lat. 
tgummiferws.a,«»«, - gumma, kleefstof; ferre, dra

gen, voortbrengen : een kleverige stof afscheidend. 
gummifluus,a,ttm, - van Lat. gumma, kleefstof; 

flüêre, van iets druipen: veel kleefstof (kleverig 
melksap) bevattend. 

G u n n é r a L., - genoemd naar J. E. Gunnërus (1718, 
Christiania; 1773, Christiansund), bisschop van 
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Drontheim (Noorwegen), schrijver eener flora van 
Noorwegen, oprichter (1760) der Koninklijke Noor-

- sehe Wetensch. Vereeniging. 
gunneraefolius,α,uw, - zie gunnerifolïus. 
gunnerifólius,a,um, - van Gunnêra, plantengesl. 

(Halorrhagidacëae); Lat. folïum, blad: met blade
ren als die eener Gunnêra. 

gunni i , - 2e nv. van Gunnïus, Latinizeering van 
Gunn: van Gunn, gevonden door Gunn, genoemd 
naar Gunn. - Eucalyptus - Hook.f. is genoemd 
naar R. C. Gunn (1808, Kaapstad; 1881, Launces-
ton, Tasmanië), die sedert 1829 in Tasmanië ver
blijf hield en daar vele planten, waaronder de naar 
hem genoemde, verzamelde. 

gunturénsi5,ts,e, - afkomstig van den vulkaan Goen-
toer (W.-Java, N.W. van Garoet) of daar het eerst 
gevonden. 

guppyi , - 2e nv van Guppfus, Latinizeering van 
Guppy: van Guppy, gevonden door Guppy, ge
noemd naar Guppy. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Η. Β. Guppy (1854, Falmouth; 1926, 
Martinique), van 1876-85 arts op de Eng. vloot, 
in welke hoedanigheid hij o.a. de eilanden bij Korea 
en de Salomo-eilanden bezocht. Later maakte hij 
groote reizen in den Stillen Oceaan, waar hij vooral 
studie maakte van de verspreiding van planten 
door de zee, waarover hij een aantal publicaties 
schreef. 

Gur l t i a KLOTZSCH, - genoemd naar E. Fr. Gurlt 
(1794, Drentkau bij Grünberg, Silezië; 1882, Ber
lijn), medicus, in 1827 hoogleeraar aan de vee
artsenijschool te Berlijn, in 1849 benoemd tot di
recteur dier instelling, in 1870 gepensionneerd, 
schrijver van vele anatomische en diergeneeskun
dige publicaties. 

G u r u a BUCH.-HAM., - afleiding en beteekenis onbe
kend, mogelijk een gelatinizeerde Engelschind, 
volksnaam der plant. 

gurupahénsis,is,e, - afkomstig van Goeroepahi (N.-
Celébes) of daar het eerst gevonden. 

gurwâllcMs.a.uw, - afkomstig van Gurwhal (N.W.
Himalaya) of daar het eerst gevonden. 

gusdórf i i , - 2e nv. van Gusdorfïus, Latinizeering 
van Gusdorf: van Gusdorf, gevonden door Gusdorf, 
genoemd naar Gusdorf. - Bulbophyllum - J.J.S. 
is genoemd naar H. A. Gusdorf (1868, Soerakarta; 
1933, Tjimahi, Java) in 1885 in Indië in den mili
tairen dienst getreden, in 1893 benoemd tot 2den 
luitenant der infanterie bij het Nederlandschind. 
leger, in 1908 bevorderd tot kapitein, in 1910 in 
dien rang gepensionneerd. Hij nam deel aan krijgs-
verrichtingen in Atjèh, Djambi, Korintji en Cele
bes. Na zijn pensionneering verrichtte hij ten be
hoeve van het Buitenzorgsche Museum voor Econo
mische Botanie in 1913/14 inzamelwerk in de Lam-
pongsche districten. 

Gussónea j . et к. в. PRESL, - genoemd naar G. Gus-
sone (1787, Villamaina; 1866, Napels), directeur 
van den bot. tuin te Bocca di Falcone bij Palermo, 
later hoogleeraar in de plantkunde te Napels, 
schrijver van belangrijke bot. werken. 

gussoneânus,a,um (Hordëum marMmum With, 
subsp. - Thell.), - genoemd naar G. Gussone (zie 
Gussonëa). 

gussónei , - 2e nv. van Gussonëus, Latinizeering van 
Gussone: van Gussone, gevonden door Gussone, 
genoemd naar Gussone. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar G. Gussone (zie Gussonëa). 

gussóni , - 2e nv. van Gussônus, Latinizeering van 
Gussone : van Gussone, gevonden door Gussone, ge
noemd naar Gussone. - Scutellaria columnae All. 

var. - Ten. is genoemd naar G. Gussone (zie Gus
sonëa). 

Gussónia SPRENG., - genoemd naar G. Gussone (zie 
Gussonëa). 

gussóni i , - 2e nv. van Gussonïus, Latinizeering van 
Gussone: van Gussone, gevonden door Gussone, 
genoemd naar Gussone. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar G. Gussone (zie Gussonëa). 

Gustâv ia L., - genoemd naar Gustävus (Gustaaf) III 
(1746, Stockholm; 1792, Stockholm, vermoord op 
een gemaskerd bal), sinds 1771 koningvan Zweden, 
dichter en tooneelschrijver, beschermer van Lin
naeus (zie Linnaea), stichter der Zw. Akademie 
voor Kunsten. In zijn kroonprinstijd was hij kan
selier der universiteit van Upsâla (1764-71). 

Gu tenbérg ia WALP., - genoemd naar Johann (Hen
ne, Henchin) Gutenberg (vóór 1400, ? Mainz; einde 
1467 of begin 1468, Mainz), eerst te Straatsburg, 
later te Mainz werkzaam als boekdrukker. Door 
velen wordt hij beschouwd als de uitvinder der 
boekdrukkunst. 

g u t t a (Dichopsis - B. et H.; - Isonandra - W. J. 
Hook.; - Palaquïum - Burck), - niet het klassiek 
Lat. gutta, droppel, doch de Eng. wedergave van 
Mal. gëtdh, melksap, gom. Bedoeld wordt de gëtâh 
përtjâ (Eng. gutta percha), een uit het melksap 
van verschillende planten gewonnen wordende, in 
vele opzichten op rubber gelijkende stof, doch 
daarvan verschillend door veel geringete elastici
teit en het kneedbaar worden bij verwarming. 

guttâtus,a,ww, - van Lat. gutta, droppel, spikkel: 
gespikkeld. 

Gut tenbérg ia ZOLL., - zie Gutenbérgia. 
gut tenbérg i i , - 2e nv. van Guttenbergïus, Latinizee

ring van Guttenberg: van Guttenberg, gevonden 
door Guttenberg, genoemd naar Guttenberg. -
Dendrobïum - J .J .S. is genoemd naar Hermann von 
Guttenberg (1881, Triest; X), in 1919 benoemd tot 
buitengewoon en later tot gewoon hoogleeraar in 
de plantkunde aan de universiteit te Berlijn, sedert 
1923 directeur van het bot. instituut en van den 
bot. tuin der universiteit te Rostock. In 1928/29 
bereisde hij Ceylon, Sumatra (,waar hij de naar 
hem genoemde orchidee ontdekte), Java en Bali. 
Hij schreef een aantal publicaties over anatomie en 
physiologie der planten, vooral over prikkelphysio-
logie en het bewegingsmechanisme, voorts over 
de planten van het Middellandsche-Zeégebied en 
over orchideeën. 

Gutt i ferae, - afkorting van plantae guttifërae (van 
gutta, Eng. wedergave van Mal. gëtdh, melksap, gom; 
ferre, dragen), melksap of gom bevattende planten. 

guttulatus,a,um, - van Lat. guttüla (verkleinw. van 
gutta, droppel, spikkel), spikkeltje: met spikkeltjes 
bezet, fiin gespikkeld. 

rguttulifer , gut tul i fera , gu t tu l i fe rum, - van Lat. 
\guttulifer«s,a,«m, - guttüla (verkleinw. van 

gutta, droppel, spikkel), spikkeltje: spikkeltjes dra
gend, fijn gespikkeld. 

guyanénsis,is,e, - inheemsch in Guyana ( = Guiana, 
in het N. van Z.-Amerika) of daar het eerst ge
vonden. 

G u z m à n i a RUIZ et PAV., - genoemd naar A. Guzman, 
in het begin der 19de eeuw apotheker ergens in 
Spanje, vriend van natuurstudie. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

g y m n a , - zie gymnos. 
G y m n a c r a n t h é r a WARB., - van Gr. gumnos, naakt; 

akron, top; anthêra, (als bot. term) helmknop. De 
helmknoppen steken met de vrije toppen boven de 
helmdradenzuil uit, zijn dus daar aan hun rug-
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zijde niet door deze bedekt, derhalve naakt. 
G y m n a d e n i a R.BR., - van Gr. gumnos, naakt; aden 

(adënos), klier. - Het als een klier beschouwde 
kleefschijfje, dat de stuifmeelklompj es draagt, is 
niet binnen een zakje besloten, derhalve onbedekt, 
naakt. 

g y m n â n t h a , - zie gymnanthus. 
G y m n é n t h e m u m CASS., - van Gr. gumnos, naakt; 

anthêmon, bloem: plant, welker hoofdjes geen of 
slechts enkele, kleine en niet opvallende schut
bladen bezitten, die de hoofdjes niet omsluiten. 

G y m n a n t h é r a R.BR., - van Gr. gumnos, naakt; an
ther a, (als bot. term) helmknop: plant met naakte, 
dwz. onbehaarde helmknoppen. 

gymnanthértts.a.Mm, - van Gr. gumnos, naakt; an-
thêra, (als bot. term) helmknop: met naakte (on
behaarde) helmknoppen. 

gymnânthu5,a,um, - van Gr. gumnos, naakt; an-
thos, bloem: met naakte, dat wil hier zeggen niet 
door schutbladen omsloten bloemen. 

G y m n a r t o c â r p u s BOERL., - van Gr. gumnos, naakt; 
Artocarpus, plantengesl. (Moracëae): aan Artocar-
pus verwant gesl. met vr. bloemen zonder bloem-
dek. 

G y m n é m a R.BR., - van Gr. gumnos, naakt; nêma, 
draad. - De meeldradenbuis is naakt, dwz. zij 
draagt geen bijkroonschubben. — De naam, welke 
eigenlijk Gymnonëma had moeten luiden, is wel-
luidendheidshalve ingekort. Zie Adenêma. 

gymnocârp«s,a ,«w, - van Gr. gumnos, naakt, on
bedekt; karpos, vrucht: met onbedekte vruchten, 
met kale vruchten, (bij varens) met sori zonder 
dekvliesjes. 

Gymnóc ladus LMK, - van Gr. gumnos, naakt: Mä-
dos, twijg. - De naam zinspeelt op de alleen aan 
den top bebladerde, daaronder naakte twijgen. 

G y m n o g r d m m a лист., - van Gr. gumnos, naakt; 
gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. - De naam 
zinspeelt op de naakte (een dekvliesje dervende) 
sori. 

G y m n o g r ä m m e DESV., - van Gr. gumnos, naakt, 
onbedekt; gramme, lijn. De naam zinspeelt op de 
(bij de eerstbeschreven soort) lijnvormige, naakte 
(een dekvliesje dervende) sori. 

g y m n o g r a m m o i d e s , - van Gymnogramme, planten
gesl. (Polypodiacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Gymnogramme-achtig. 

gymnoléptus.a.um, - van Gr. gumnos, naakt, ont
bloot, dervend; leptos, dun: met naakte of iets 
missende, dunne gedeelten. - Bij Cypërus - Steud. 
zijn de zijden der kafjes dun en ongenerfd. 

gymnon , - zie gymnos. 
G y m n o p é t a l u m ARN., - van Gr. gumnos, naakt; 

petälon, kroonblad. In tegenstelling tot het ver
wante gesl. Trichosanthes L. dragen de kroon-
bladen langs den rand geen lange, haarvormige 
slippen. 

gymnópodws.a.ww, - van Gr. gumnos, naakt; pous 
(pödos), steel: met (tengevolge van het ontbreken 
of afvallen der schutbladen of schubben b.v.) 
naakten steel. 

Gymnopógon P.B., - van Gr. gumnos, naakt; pôgôn, 
baard, bij uitbreiding naald van grassen. De boven
ste bloem van het aartje bestaat alleen uit een 
lange, naakte naald, dwz. een naald zonder kafje. 

rGymnópter i s BERNH., - van Gr. gumnos, naakt; 
-Gymnópter i s K.B.PRESL, - ptëris, varen: varen 

met naakte (een dekvliesje dervende) sori. 
gymnopteroideM5,a,ww, - van Gymnoptëris, plan

tengesl. (Polypodiacëae); idêus, uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Gymnoptëris-achtig. 

8 Gynoglot t i s 

g y m n o p u s , - van Gr. gumnos, naakt; pous, voet, 
steel: met naakten voet, met naakten steel. 

gymnorhfzus.a.wm, - zie gymnorrhizus. 
gymnorrhfzws,a,w»w, - van Gr. gumnos, naakt; 

rhiza, wortel: met naakte, dwz. niet door den grond 
bedekte of althans plaatselijk daarboven stekende 
wortels. 

gymnos.a.cm, - Half-Lat. transer. van Gr. gumnos, 
naakt. 

Gymnos iphon BL., — van Gr. gumnos, naakt; si
phon, buis: plant met naakte, dwz. niet als bij het 
verwante gesl. Burmannïa gevleugelde bloemdek-
buis. 

G y m n o s p h â é r a BL., - van Gr. gumnos, naakt; 
sphaira, bol: varen met bolvormige, niet door een 
dekvliesje bedekte sori. 

G y m n o s p ó r i a в. et н., - van Gr. gumnos, naakt, 
onbedekt; spöros, zaad. De zaden der eerstbeschre
ven soorten bezitten geen zaadrok. 

G y m n o s t a c h y u m NEES, - van Gr. gumnos, naakt; 
stächus, aar: plant met naakte aren, dwz. waarbij 
de schutbladen en schutblaadjes zoo klein zijn, 
dat zij schijnen te ontbreken. 

G y b i n o t h r i x SPRENG., - van Gr. gumnos, naakt; 
thrix, haar. De aartjes zijn besloten binnen een om-
windsel van haarvormige, naakte (dwz. geen fijnere 
haartjes dragende) borstels. 

G ^ m n o t r i x , - foutief voor Gymnöthrix. 
gynacânth«s,a,ttm, - van Gr. gunê, vrouw; akan-

tha, doorn, stekel: met een gedoomd of gestekeld 
vr. orgaan (vruchtbeginsel, vrucht). 

Gynaecót rochus HASSK., - van Gr. gunê (gunaikos), 
vrouw; tröchos, wiel. De stempel (vr. orgaan) is 
aan den top verdeeld in 5-8 korte armen, welke bij 
de spaken van eeii wiel worden vergeleken. 

Gyhaecura HASSK., - van Gr. gunê {gunaikos), 
vrouw; oura, staart: vrouwestaart. De naam zin
speelt op de lange, staartvormige stijlarmen (vr. 
orgaan). 

gynândra , — zie gynandrus. 
Gynandróps i s A.P .DC, - van Nieuwlat. gynandrus 

(zie aldaar), met onderling vergroeide of door een 
gemeenschappelijken steel gedragen mann, en vr. 
organen; opsis, voorkomen, uiterlijk: plant bij wel
ke de meeldraden (mann, organen) en het vrucht
beginsel (vr. orgaan) door een duidelijken, gemeen
schappelijken steel worden gedragen. 

gynàndr«s,a,«m, - van Gr. gunê, vrouw; anêr (an-
dros), man: met onderling vergroeide mann, en vr. 
organen {helmstijlig, in de oude litteratuur ook 
manwijvig); met door een duidelijken, gemeen
schappelijken steel gedragen mann, en vr. organen. 

G y n é r i u m нимв. et BONPL., - van Gr. gunê, vrouw; 
erïon, wol. De kafjes der vr. aartjes zijn langharig. 

Gynocärd ia R.BR., - van Gr. gunê, vrouw; kardia, 
hart. De stempels (vr. organen) zijn hartvormig. 

Gynocépha lum BL., - van Gr. gunê, vrouw; kephalê, 
hoofd. Plant met tot hoofdjes vereenigde vr. 
bloemen. 

Gynochthódes BL., - van Gr. gunê, vrouw; ochthodês 
(van ochthos, heuvel), heuvelachtig, wrattig: plant 
met wrattig vr. orgaan, met wrattigen stempel. 

fGynochtódes, - foutief voor Gynochthódes. 
LGynoctódes, -
gyno-dióicws,a,um, — van Gr. gunê, vrouw; Nieuwlat. 

dioicus, tweehuizig: in zulker voege tweehuizig, 
dat de eene plant 9. de andere £ bloemen draagt. 

Gynoglot t is J.j.s., - van Gr. gunê, vrouw; glôtta, 
tong of (bij orchideeën) lip: orchidee, bij welke de 
lip vergroeid is met het vr. orgaan, de stempel-
zuil. 
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gyno-monóicus,a,uw, - van Gr. gunê, vrouw; Nieuw-
lat. monoicus, éénhuizig: in zulker voege éénhuizig, 
dat dezelfde plant $ en $ bloemen draagt. 

Gynópachys BL., - van Gr. gunê, vrouw; pächus, 
dik: plant met dikken stempel (vr. orgaan). 

gynópachys , - van Gr. gunê, vrouw; pàchus, dik: 
met een dik vr. orgaan (een dikken stempel bv.). 

Gynopógon FORST., - van Gr. gunê, vrouw; pôgôn, 
baard: plant met gebaard vr. orgaan, dwz. met 
langharigen stempel. 

G y n o s t é m m a BL., - van Gr. gunê, vrouw; stemma, 
krans. De eerstbeschreven soort heeft drie uiteen
wijkende stijlen, zoodat de stempels (vr. organen) 
in een krans geplaatst schijnen te zijn. 

Gynót roches BL., - van Gr. gunê, vrouw; tröchos, 
wiel. De stempel (vr. orgaan) is aan den top ver
deeld in 5-8 korte armen, welke bij de spaken 
van een wiel worden vergeleken. 

G y n u r a CASS., - van Gr. gunê, vrouw; oura, staart: 
vrouwestaart. De naam zinspeelt op de lange, 
staartvormige stijlarmen (vr. organen). 

gypeews.a.wm, - van Lat. gypsum, gips: van gips 
gemaakt, zoo wit als gips. 

gypsicola (znw.), - van Lat. gypsum, gips; cölëre, 
wonen, bewonen: gipsgrond bewonende, op gips-
grond groeiende plant. 

gypsicolu5,a,ttm, - van Lat. gypsum, gips; cölëre, 
wonen, bewonen: gipsgrond bewonend, op gips
grond groeiend. 

Gypsóphi la L., - van Gr. gupsos, gips; phïlein, be
minnen: gipslievende, dwz. bij voorkeur op gips
grond groeiende plant. 

gy rans , - van Lat. gyräre (van gyrus, kring), in een 
kring ronddraaien: in een kring ronddraaiend. 

-Gjprinops GAERTN., - van Gr. gurïnos of gurïnos, 
LGyrinops GAERTN., - donderpadde, kikker-

vischje, kikkerlarve; óps, gelaat, voorkomen. De 

haâckei , - 2e nv. van Haackëus, Latinizeering van 
Haacke: van Haacke, genoemd naar Haacke. — 
Trigonötis - F. v. M. is genoemd naar Wilhelm 
Haacke (1855, Klenze in Hannover; ?, ?), zoöloog, 
eerst assistent aan het Zool. Instituut te Kiel, van 
1882-84 directeur van het museum te Adelaide, 
van 1888-93 directeur van den zool. tuin te Frank
fort a/M. en tevens privaatdocent te Darmstadt. 
Hij bereisde Australië en Nieuw-Guinea en ontdek
te in 1884, dat de mierenegel eieren legt. Hij is de 
schrijver van vele zoölogische publicaties. 

haageànMs,a,wm (Zinnïa - Regel), - genoemd naar 
J. N. Haage (1826, Erfurt; 1878, Mürren, Zwitser
land, door een ongeluk), stichter der beroemde 
kweekersfirma Haage & Schmidt te Erfurt. 

Haâs ia NÉES, - genoemd naar Dirk de Haas (zie 
Dehaasïa). 

h a a s t i l , - 2e nv. van Haastïus, Latinizeering van 
Haast: van Haast, gevonden door Haast, genoemd 
naar Haast. - Olearia - Hook.f. is genoemd naar 
Sir Johann Franz Julius von Haast (1824, Bonn; 
1887, Christchurch, Nieuw-Zeeland), gouverne-
ments-geoloog van Nieuw-Zeeland te Canterbury, 
die groote verzamelingen Nieuwzeelandsche plan
ten bijeenbracht. 

h ä b b e m a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden persoonsnaam Habbema: van Hab-
bema, gevonden door Habbema, genoemd naar 

zaden gelijken op donderpadden. 
Gyr inóps is DECSNE, - van Gr. gurïnos of gurïnos, 

donderpadde, kikkervischje, kikkerlarve; opsis, 
voorkomen, uiterlijk: plant met op donderpadden 
gelijkende zaden. 

fgyrocârpa , - zie gyrocarpus. 
I g y r o c â r p u m , -
Gyroca rpus JACQ., - van Gr. guros, kring; karpos, 

vrucht. De gevleugelde vruchten dwarrelen bij het 
afvallen in het rond. 

gyrocârp«s,a,um, - van Gr. guros, kring; karpos, 
vrucht: met (bij het afvallen) in het rond dwarre
lende vruchten. 

gyroides , - van den soortnaam gyrans (stam gyr) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort gyrans gelijkend. 

G y r o s ó r i u m к. в. PRESL, - van Gr. guros, cirkel; 
sôros, hoop(je). De sporenhoopjes of sori zijn cir-
kelrond. 

Gyrós tach l s PERS., - zie Gyrostächys. 
Gyrós tachys DUM., - van Gr. guros, kring; stächus, 

aar. De bloeiwijze is tegelijk aar- en spiraalvormig. 
G y r o s t é m o n DESF., - van Gr. guros, kring; stêtnón, 

draad. De meeldraden zijn in verscheidene con
centrische kringen geplaatst. 

gysbertsiânws,a,wm (Shorëa - Burck), - genoemd 
naar Andreas Herman Gysberts (de naam wordt 
soms Gijsberts gespeld) (1844, Rotterdam; ?, ?), 
die in 1863 in den Ind. staatsdienst trad en, na 
verschillende lagere rangen doorloopen te hebben, 
van 1874-78 en 79-85 assistent-resident was van 
Sintang (W.-Bórneo), in welke functie hij in 
1874 Teysmann (zie teysmanni) van dienst was 
bij diens bot. doorvorsching van dat landschap. 
In 1885 werd hij benoemd tot resident der 
Westerafdeeling van Borneo, in 1891 werd hij 
gepensionneerd. 

Habbema. - Phreatïa - J.J.S. is genoemd naar 
D. Habbema (1880, Fort de Koek; X ), in 1902 be
noemd tot 2en luitenant bij het Nederländschind. 
leger, in 1929 gepensionneerd als luitenant-kolonel. 
Als Ie luitenant was hij gedurende verscheidene 
jaren geplaatst op Borneo, waar hij een goed ken
ner der Dajaks werd. Als zoodanig werd hij be
noemd tot commandant van het militaire dekkings
detachement der Ned. Ζ. Nieuw-Guinea-expeditie 
van 1910/11, tot welker welslagen het Dajaksche 
hulppersoneel onder zijn leiding veel bijdroeg. Hij 
eindigde zijn militaire loopbaan als Militair 
Commandant der Z. en O. Afdeeling van Borneo. 

h a b b é m a i , - 2e nv. van Habbemäus, Latinizeering 
van Habbema: van Habbema, gevonden door Hab
bema, genoemd naar Habbema. - Nederländsch
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
D. Habbema (zie habbëmae). 

h a b b e m à i i , - 2e nv. van Habbemaïus, Latinizeering 
van Habbema: van Habbema, gevonden door Hab
bema, genoemd naar Habbema. - Rhododendron 
- J.J.S. ( = Rh. habbemäi Kds) is genoemd naar 
D. Habbema (zie habbëmae). 

Habenä r i a WILLD., - van Lat. habëna, teugel. De 
stempels zijn geplaatst op 2 soms zeer lange, bij 
teugels vergeleken uitsteeksels. 

Haber lea FRIV., - genoemd naar K. K. Haberle 
(1764, Erfurt; 1832, Pesth, vermoord), hoogleeraar 

H. 
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in de plantkunde te Pesth, schrijver van eenige 
bot. publicaties. 

habokoânu£,a,um, - afkomstig van Haboko in Deli 
(Sumatra) of daar het eerst gevonden. 

H a b r â n t h u s HERB., - van Gr. habros, fijn, zacht, 
teer, sierlijk; anthos, bloem: fraaibloemige plant. 

rHabrodic tyon v. d. BOSCH, - van Gr. habros, fijn, 
t H a b r o d i c t y u m к. в. PRESL, - zacht, teer, sier

lijk; diktuon, net. - De naam zinspeelt op de sier
lijke rangschikking der cellen in het blad. 

h â b r o p u s , - van Gr. habros, fijn, zacht, teer, sierlijk; 
pous, voet, steel: met dunnen (teeren) voet of steel. 

H a b r o t h a m n u s ENDL., - van Gr. habros, fijn, zacht, 
teer, sierlijk; thamnos, heester: sierlijke heester. 

habrótrich.Ms,a,Mm, - van Gr. habros, fijn, zacht, 
teer, sierlijk; thrix (trïchos), haar: fijn behaard, 
zachtharig. 

Habzél ia A. P. D C , - Latinizeering van den Aethiop. 
plantennaam habzeli. 

Hackelóchloa о. к., - van {Eduard) Hackel (1850, 
Haida, Boheme, N. van Praag; 1926, Attersee, 
Opper-Oostenrijk), van 1868-1900 professor a/h 
gymnasium te Sankt Pölten (W. van Weenen); 
beroemd agrostoloog, bewerker der Graminëae in 
Engler und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfami
lien, schrijver eener uitnemende monographie der 
Andropogonëae en der Europ. Festüca-soorten; Gr. 
chlöa, gras: gras van Hackel, ter eere van Hackel 
genoemd gras. 

hackenbérg i i , - 2e nv. van Hackenbergïus, Latini
zeering van Hackenberg: van Hackenberg, gevon
den door Hackenberg, genoemd naar Hackenberg. 
- Diospyros - Diels; - Euthëmis - Diels; - Gonysty-
lus - Diels; - Myristïca - Diels en Syzygïum - Diels 
zijn genoemd naar Karl Günther Hackenberg (1898, 
Barmen; χ ) , eerst officier in het D. leger, van 
1921-23 assistent op een onderneming bij Sampit 
(Borneo, nabij de Z.-kust op ^113° O.L.), waar 
hij een 150-tal planten, waaronder de naar hem 
genoemde, verzamelde. - Te zamen L. Diels (zie 
dielsiänus) schreef hij een zeer lezenswaard artikel 
over de flora van Sampit (Bot. Jahrbücher LX, 
pp. 293 seq.). 

Hacquét ia NECK., - genoemd naar B. Hacquet 
(1739, La Conquet, W. van Brest; 1815, Weenen), 
eerst leeraar te Laibach (Krain), sedert 1788 hoog
leeraar te Lemberg. Hij bereisde Krain, Istrië, de 
Karpaten en een groot deel der Alpen en schreef 
een bot. publicatie. 

haemalews.a.um, - Lat. transcr. van Gr. haimalëos 
(van haima, bloed), bloedig, bloedrood. 

r h a e m â n t h a , - zie haemanthus. 
t h a e m â n t h u m , -

H a e m a n t h u s L., - van Gr. haima, bloed; anthos, 
bloem: bloedbloem, bloedroode bloem. 

haemanthus ,a,um, — van Gr. haima, bloed; anthos, 
bloem: met bloedroode bloemen. 

H a e m à r i a LINDL., - van Gr. haima, bloed. Bij de 
eerstbeschreven soort (H. discolor Lindl.) zijn de 
bladeren van onder bloedrood. 

haemóstomws,a,Mm, - van Gr. haima, bloed; stoma, 
mond: met bloedrooden mond. 

haematâmphoru5,a ,um, - v a n G r . haima (haimâtos), 
bloed; amphôreus, (tweeoorige) kruik: met bloed
roode kruiken of bekers. 

haematélytrws,a,tow, - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; elütron, hulsel: met bloedrood hulsel, met 
roode kafjes. 

haemâticM5,a,ww, - Lat. transcr. van Gr. haimatikos 
[van haima (haimâtos), bloed], bloed bevattend, 
bloedrood. 
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haemâtinus,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. haimatï-
nos [van haima (haimâtos), bloed], bloedig, bloed
rood. 

h a e m a t i t e s , - Lat. transcr. van Gr. haimatitês [van 
haima (haimâtos), bloed], bloedig, bloedrood. 

haematitiM5,a,um, - v a n Gr. haima (haimâtos), bloed: 
bloedrood. 

h a e m a t o c a r p a , - zie haematocarpus. 
haematocärpos,os,on, - van Gr. haima (haimâtos), 

bloed; karpos, vrucht: met bloedroode vruchten of 
sporangiën. 

h a e m a t o c ä r p u m , - zie haematocarpus. 
H a e m a t o c a r p u s MIERS, - van Gr. haima (haimâtos), 

bloed; karpos, vrucht: plant met bloedroode vruch
ten. 

haematocârpus,a ,um, - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; karpos, vrucht: met bloedroode vruchten of 
sporangiën. 

haematocéphalus,a ,um, - van Gr. haima (haimâ
tos), bloed; kephâlê, hoofd: met bloedroode hoofd
jes. 

haematóchrOM5,a,Mw, - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; chróa, kleur: bloedkleurig, bloedrood. 

h a e m a t ó d e s , - Lat. transcr. van Gr. haimatôdês [van 
haima (haimâtos), bloed], bloedig, bloedrood, (als 
het ware) bebloed. 

haematolâsiws,a,Mtti, - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; lasïos, ruig behaard, wollig: met bloedroode 
wolharen bezet. 

haematophyllMs.a.Mm, - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; phullon, blad: met bloedroode bladeren. 

H a e m a t ó r c h i s BL., - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Orchidacëae: roode orchidacëa. 

h a e m a t o s p â d i x , - van Gr. haima (haimâtos), bloed; 
spâdix, (als bot. term) kolf : met bloedroode kolven. 

h a e m a t o s p é r m a , - zie haematospermus. 
H a e m a t o s p é r m u m WALL., - van Gr. haima (hai

mâtos), bloed; sperma, zaad: plant met bloedroode 
zaden. 

haematospérmMS.a.wm, - v a n Gr. haima (haimâtos), 
bloed; sperma, zaad: met bloedroode zaden. 

h a e m a t ó s t a c h y s , - van Gr. haima (haimâtos), bloed; 
stächus, aar: met bloedroode aren of aartjes. 

haematós tomus,a ,um, - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; stoma, mond: met bloedrooden mond. 

Haema tóxy lon L., - van Gr. haima (haimâtos), 
bloed; xülon, hout: boom met bloedrood (aan de 
lucht zwart verkleurend) kernhout. 

H a e m ó c h a r i s SAL., - van Gr. haima bloed; charts, 
bekoorlijkheid, lieftalligheid. De eerstbeschreven 
soort heeft fraaie, roode bloemen. 

Haemodoräceae , - plantenfam. als type waarvan het 
het gesl. Haemodörum geldt. 

H a e m o d ó r u m j . E. SM., - van Gr. haima, bloed; 
dôron, geschenk, gave : bloedroode gave (der aarde). 
- De naam zinspeelt op de rood gekleurde bloei-
wijze, niet op de roode wortels. 

h a e m o s p é r m a , - zie haemospermus. 
H a e m o s p é r m u m REINW., - van Gr. haima, bloed; 

sperma, zaad: plant met bloedroode zaden. 
haemospérmus .a .um, - van Gr. haima, bloed ; sper

ma, zaad: met bloedroode zaden. 
haenkeanws,a,wm (Dryoptëris- O. K.), - genoemd 

naar Thaddeus H anke (1761, Kreibitz in N.-Bo
heme; 1817, Prov. Cochachamba in Midden-Boli-
via), die in 1786 de flora van het Ertsgebergte on
derzocht en in 1789 in Sp. dienst trad. Sinds 1790 
nam hij als botanicus deel aan de reis om de aarde 
(1789-94) eener door de Sp. Regeering uitgezonden, 
onder leiding van Malaspina (zie Malaspinaea) 
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staande expeditie, welke eerst de W.kust van Ame
rika onderzocht, in 1792 de Philippinen en in 1794 
Chili. Hänke verzamelde vele planten, welke in 
1830-36 bewerkt werden door K. B. Presl (zie 
presliänus) en beschreven in de Reliquiae Haen-
keânae. - Na afloop zijner reis vestigde Hänke zieh 
in Bolivia, waar hij overleed. Zijn planten worden 
te Praag bewaard. 

haénkei , - 2e nv. van Haenkèus, Latinizeering van 
Hänke: van Hänke, gevonden door Hänke, ge
noemd naar Hänke. — Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Th. Hänke (zie haenkeänus). 

hàénkl i , - 2e nv. van Haenkius, Latinizeering van 
Hänke: van Hänke, gevonden door Hänke, ge
noemd naar Hänke. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Th. Hänke (zie haenkeänus). 

hagéni i , - 2e nv. van Hagenïus, Latinizeering van 
Hagen: van Hagen, gevonden door Hagen, ge
noemd naar Hagen. - Asplenïum - V. A. v. R. is 
genoemd naar den ontdekker der plant, B. Hagen 
(1853, Germersheim a/d Rijn, Z. van Mannheim; 
1919, Frankfort a/M.), medicus, van 1879-91 on
dernemingsarts in Deli, vanwaaruit hij onderzoe-
kingstochten naar de Bataklanden (1881-83) on
dernam. - Van 1893-95 was hij werkzaam in Kai
ser Wilhelmsland; op de terugreis naar zijn vader
land deed hij Sumatra aan, dat hij in 1905/06 met 
zijn echtgenoote anderwerf bezocht. Hij bereisde 
ook Banka. Van 1897-1904 was hij afdeelings-
hoofd van het Senckenbergsche Museum te Frank
fort a/M., in welke plaats hij in 1904 een stedelijk 
Museum voor Volkenkunde stichtte. Hij is de 
schrijver van verscheidene geographische en ethno
graphische publicaties. 

hagé r i , - 2e nv. van Hagèrus, Latinizeering van Ha
ger: van Hager, gevonden door Hager, genoemd 
naar Hager. - Tulïpa - Heldr. is genoemd naar Fr. 
Hager (18 . ., Hannover; vóór 1874, Athene), pa
pierhandelaar te Athene, die den auteur der soort, 
Heldreich (zie heldreichïi) verscheidene malen op 

, diens bot. tochten vergezeld had. 
hagerup i i , - 2e nv. van Hagerupïus, Latinizeering 

van Hagerup: van Hagerup, gevonden door Hage-
rup, genoemd naar Hagerup. - Dendrobïum -
J.J.S. en Polypodïum - Christensen zijn genoemd 
naar den ontdekker dier planten, O. Hagerup 
(1889, in Jutland; x ) , assistent aan het Pharma
col. Instituut te Kopenhagen, schrijver van eenige 
bot. en zool. publicaties, o.a. over de flora van 
Timboektoe, over de ranken en andere vegetatieve 
organen der Cucurbitacëae en Passifloracëae, over 
Polyploidie. In 1916/17 bereisde hij Sumatra en de 
Mentawei-eilanden, in 1922/23 de Far Oer (7° W.L.; 
62° N.B.), in 1924/25 Groenland, in 1927/28 het 
Nigergebied en tropisch W.-Afrika. 

hahliénus,a,um (Bulbophyllum - Schltr), - genoemd 
naar A. Hahl (1868, Gera, Beieren; x ) , eerst 
rechter te Herbertshöhe in Kaiser Wilhelmsland, 
in 1899 benoemd tot vice-gouverneur der Carolinen 
(zie carolinensis 2) en der Marianen (zie marian-
nensis), van 1902-14 gouverneur van Kaiser Wil
helmsland, in welke functie hij de belangen der aan 
zijn zorgen toevertrouwde Europ. en inlandsche 
bevolking en het wetensch. onderzoek van het land 
krachtig bevorderde. In 1919 werd hij benoemd 
tot leider der D. Nieuw-Guinea-compagnie. 

Hahn ia MEDIK., - genoemd naar J. D. Hahn (1729, 
Heidelberg; 1784, Leiden), in 1753 benoemd tot 
hoogleeraar in de wijsbegeerte, proef nemende na
tuurkunde en sterrenkunde te Utrecht, later ook 
tot hoogleeraar in de schei- en plantkunde aldaar, 

in 1775 tot hoogleeraar in de praktische genees- en 
scheikunde te Leiden, stichter van een verzame
ling zeegewassen, welke in 1785 door de Leidsche 
Hoogeschool werd aangekocht, schrijver van eenige 
wetensch. verhandelingen. 

b&inaaênsis,is,e, - afkomstig van Hainan (108%°-
l l l °O .L . ; 18-20° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Hakea SCHRAD., - genoemd naar Chr. L. vrijheer Von 
Hake (1745, Ohr bij Hameln a/d Weser; 1818. Stade, 
W. van Hamburg), uitnemend tuinbouwkundige, 
stichter der fraaie parken te Ohr. 

hakeoides , - van Hakea, plantengesl. (Proteacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Hakëa-achtig. 

ha lécus , - Latinizeering van den Amb. plantennaam 
haléki. 

halepénsis.ts.e, - afkomstig van Aleppo (Arab. Ha-
.haléppicMs,a,um, - leb, stad in Syrië, ruim 

37°O.L.; ruim 36° N.B.) of daar het eerst gevonden. 
Halés ia L., - genoemd naar Stephen Hales (1677, 

Bekesbourne,Canterbury;1761,Teddington,Middle-
sex), geestelijke, schrijver eener bot. publicatie 
(Statical Essays). 

Halfórdia F . V. M., - in 1865 genoemd naar G. Brit
ton Halford (bloeitijd 1850-70), medicus, hoog
leeraar in de anatomie en physiologie te Mel
bourne. 

Ha l i ân thus FRIES, - van Gr. hals (halos), zee; an-
thos, bloem : zeebloem, aan het zeestrand groeiende 
plant. 

ha l i cécabum, - Latinizeering van den ouden, Gr. 
plantennaam halikakäbon, waarmede een Physà-
lis-soort werd aangeduid. Als naam gebezigd voor 
een Cardiospermum-soort, welker opgeblazen 
vruchten gelijken op den vruchtkelk eener Phy-
sälis. 

halimifólius,a,wm, - van Halimus, voormalig plan
tengesl. (Chenopodiacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Halïmus. 

H a l i m o d é n d r o n FISCH., - van Gr. halïmos [van hals 
(halos), zout], ziltig; dendron, boom: op ziltig ter
rein groeiende boom (of heester). 

H â l i m u s L., - Lat. transcr. van Gr. halïmos [van 
hals (halos), zout], ziltig: op ziltig terrein groeiende 
plant. 

ha l lé r i , - 2e nv. van Hallêrus, Latinizeering van 
Haller: van Halier, gevonden door Haller, genoemd 
naar Haller. - Aräbis — L. ; - Phyteuma - AU. ; -
Pulsatilla - AU. en Tragus - Moench zijn genoemd 
naar Albrecht von Haller (1708, Bern; 1777, Bern), 
van 1736-53 hoogleeraar te Göttingen, daarna te 
Bern, schrijver, behalve van gedichten en romans, 
van verscheidene bot. en zool. verhandelingen, 
auteur van het gesl. Tragus. 

halleriânus,α,wm (Calamagrostis - A. P. DC) , - ge
noemd naar A. von Haller (zie hallêri). 

/ H â l l i a j . ST.-HiL., - in 1799 genoemd naar den Zw. 
IHél l ia THUNB., - geestelijke / . Hall, van wien 

mij niets bekend is. 
halliâHMs,a,um (Pirus - Hort.), - genoemd naar G. 

R. Hall, een Amerikaansch arts, die vele jaren in 
Japan verblijf hield en belang stelde in tuinbouw. 
Hij voerde de naar hem genoemde plant in Euro-
peesche tuinen in. 

Ha l l i e racan tha STAPF, - van (J. G.) Hallier (zie 
halliêri); Acanthus, gesl., dat als type geldt van 
de fam. der Acanthacëae: naar Hallier genoemd 
Acanthaceeën-gesl. 

ha l i ié r i , - 2e nv. van Halliêrus, Latinizeering van 
Hallier: van Hallier, gevonden door Hallier, ge
noemd naar Hallier. - De talrijke Nederlandschind-
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planten van dezen naam zijn genoemd naar Johann 
Gottfried Hallier (zich noemende Hans Hallier), 
(1868, Jena; 1932, Oegstgeest), van 1893-96 as
sistent aan het Buitenzorgsche Herbarium, in welke 
kwaliteit hij als deelnemer aan de eerste Nieuwen-
huis-expeditie (zie nieuwenhuisïi) in 1893/94 Bor
neo bereisde, waar hij vele planten verzamelde. 
Ook bij Buitenzorg en bij Batavia werd door hem 
veel materiaal bijeengebracht. Van 1909-22 was 
hij verbonden aan 's Rijks Herbarium te Leiden. 
Van zijn hand verschenen talrijke bot. publicaties. 

hallierianus,a,um, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar J. G. Hallier (zie 
halliëri). 

hal l iér i i , - 2e nv. van Hallierius, Latinizeering van 
Hallier: van Hallier, gevonden door Hallier, ge
noemd naar Hallier. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. G. Hallier (zie halliëri). 

häll i i , - 2e nv. van Hallïus, Latinizeering van (Van) 
Hall: van (Van) Hall, gevonden door (Van) Hall, 
genoemd naar (Van) Hall: 
1. (Dryobalänops - Korth.; - Uncarïa - Korth.), 
- genoemd naar H. C. van Hall (1801, Amsterdam; 
1874, Groningen), arts en plantkundige, hooglee
raar in de plantkunde te Groningen, schrijver van 
vele bot. werken, waaronder de Flora Belgïi Sep-
tentrionälis (Flora van Noord-Nederland) en Neêr-
lands Plantenschat of Landhuishoudkundige Flo
ra, leermeester van Korthals (zie Korthalsella), den 
auteur der naar Van Hall genoemde soorten, die 
zijner dankbaar gedenkt als „een onvermoeid en 
„gelukkig bevorderaar der Kruidkunde in het al-
„gemeen en van onze inlandsche gewassen in het 
„bijzonder." 
2. (Pentstêmon - A. Gray), - genoemd naar Elihu 
Hall (1822, in Patrick County, Virginia; 1882, 
Athens, 111., U.S.A.), landmeter, die verschillende 
deelen van W.- en Midden-Amerika bereisde en 
daar planten verzamelde. In 1861 verzamelde hij 
met Parry (zie parryänus) in de Rocky Moun
tains. Vele der door hem ontdekte planten zijn 
naar hem genoemd. 

ha lmahé i r ae , - 2e nv. van het als een Lat. sub
stantief behandelde woord Halmaheira, naam van 
een eiland tusschen N.-Celébes en de W.punt van 
Nieuw-Guinea: van Halmaheira, afkomstig van 
Halmaheira of daar het eerst gevonden. 

halmaheirénsïs, i5,e, - afkomstig van het eiland 
halmaherénsts , is ,e , - Halmahe(i)ra (tusschen 

N.-Celébes en de W.-punt van Nieuw-Guinea) of 
daar het eerst gevonden, Halmahe(i)raansch. 

ha lobägat , - Philipp, plantennaam. 
Ha lodéndron R. et s., - van Gr. hals (halos), zout, 
ha lodéndron , — zee; dendron, boom: op zout 
h a l o d é n d r u m , - terrein of aan zee groeiende 

boom (of heester). 
Halodule ENDL., - van Gr. hals (halos), zee; doulê, 

slavin: slavin der zee. De plant groeit op bij vloed 
overstroomde, bij eb blootliggende strandkoraal-
terrassen. Vgl. Halophtla. 

Halopégia к. SCHUM., - v a n Gr. hals (halos), zout; 
pêgê, bron: bron van zout, zouthoudende plant. -
Uit de asch van H. azurëa K. Schum. wordt in 
Midden-Afrika zout gewonnen. 

Halóphila тнои., - van Gr. hals (halos), zee; philein, 
beminnen: de zee beminnende, dwz. in zee groeien
de plant. 

halóphilus,a,um, — van Gr. hals (halos), zout, zee; 
philein, beminnen: van zout houdend, van de zee 
houdend, op zouten grond groeiend; in, aan of nabij 
de zee groeiend. 

Ha io râg i s FORST., - zie Halorrhägis. 
Halor rhag idéceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Halorrhägis (Halorrhagïdis) geldt. 
H a l o r r h ä g i s FORST., - van Gr. hals (halos), zee; 

rhax (rhägos), druif; zeedruif. De eerstbeschreven 
soort droeg op druiven gelijkende vruchten en 
groeide nabij de zee. 

Ha lys i câ rpus , - zie Alysicarpus. 
h a m a d r y a s , - Lat. transcr. van Gr. hamadrüas (van 

hama, terzelfder tijd; drus, eik), boomnimf, die 
tegelijk sterft met den boom, welken zij bewoont. 
- Als soortnaam gebezigd voor epiphytische plan
ten. 

H a m a m e l i d ä c e a e , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Hamamelis (Hamamelidis) geldt. 

H a m a m e l i s L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam hamamêlis. De Hamamelis (van Gr. 
hama, tegelijk met; mêlon, appel) der Ouden was 
een boom met eetbare vruchten, welke zoo ge
noemd zou zijn, omdat hij tegelijk met den appel
boom bloeit. 

h a m a t a , — zie hamätus. 
hamatifólius,α,um, - van Lat. hamätus, haakvor-

mig; folium, blad: met haakvormige bladeren. 
h a m ó t i p e s , - van Lat. hamätus, haakvormig; pes, 

voet, steel: met haakvormigen (zuil)voet, met 
haakvormigen steel. 

hamatisórus .a .um, - van Lat, hamätus, haakvor
mig; sörus, sporenhoopje, sorus: met haakvormige 
sori. 

H a m a t r i s SAL., - van Gr. hama, samen; treis, drie: 
drie bijeen. De naam zinspeelt op de 3-tallige bla
deren. 

hamâtulus,a,u»n, - verkleinw. van Lat. hamätus, 
haakvormig: eenigszins haakvormig. 

hamätus ,а ,мт , - van Lat. hamus, haak: van haken 
voorzien, haakvormig. 

Hamél i a JACQ., - genoemd naar H. L. Duhamel du 
Monceau (1700, Parijs; 1781, Parijs), hoofdinspec
teur der Fr. marine, schrijver van onderscheidene 
werken, o.a. over ooftbouw en over vischteelt. 

hamél i i , - 2e nv. van Hamelïus, Latinizeering van 
Hamel: van Hamel, gevonden door Hamel, ge
noemd naar Hamel. - Rinorëa - Merr. is genoemd 
naar Carel Hamel, onder wiens toezicht in 1927/28 
door den Sumatraan Rahmat Si Toroes (zie rah-
matïi) ten behoeve van Bartlett (zie bartlettïi) plan
ten werden verzameld in het Gt O.kust van Su
matra en die zelf ook een aantal planten verza
melde. Overigens is mij van hem niets bekend. 

hameliiflórus,a,ttm, - van Hamelia, plantengesl. 
(Rubiacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen 
als die eener Hamelïa. 

rhàmifer , hamife ra , h a m i f e r u m , - van Lat. hamus, 
thamiferus.a.MWï, - haak; ferre, dragen: haken 

of haakjes dragend. 
hami l tón i , - 2e nv. van Hamiltönus, Latinizeering 

van Hamilton: van Hamilton, gevonden door Ha
milton, genoemd naar Hamilton. - Dioscorëa -
Hook. f. is genoemd Fr. Hamilton, geboren Bu
chanan (zie buchananeänus). 

Hami l tón i a ROXB., - genoemd naar Fr. Hamilton 
(zie buchananeänus). 

hamiltoniänus,α,um, - 1. (Aneilêma - Wall.; -
Euonymus - Wall.), - genoemd naar Fr. Hamil
ton (zie buchananeänus). 
2. (Acalypha - Hort.), - genoemd naar Hamilton, 
van wien mij niets bekend is. 

hami l tón i i , - 2e nv. van Hamiltonius, Latinizeering 
van Hamilton: van Hamilton, gevonden door Ha
milton, genoemd naar Hamilton. - Celtis - Planch. 
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en Floscöpa - Hassk. zijn genoemd naar Fr. Ham
ilton (zie buchananeänus). 

hammat isorus ,α ,um, - van Gr. hamma (hammä-
tos), knoop (in een touw bv.); sôros, hoop (je): met 
op knoopen gelijkende sporenhoopjes of sori. 

h â m m i i , - 2e nv. van Hammius, Latinizeering van 
Ham: van Ham, gevonden door Ham, genoemd 
naar Ham. - Coptosapelta - Valet, is genoemd naar 
S. P. Ham (1863, Berkenwoude, Z.-Holland; X), 
inspecteur bij het Boschwezen in Ned. Indië (, waar
bij hij in 1885 als aspirant-houtvester was in dienst 
gesteld), die de plant in 1907 op Biliton had ont
dekt. In 1912 werd Ham gepensionneerd als 
Hoofdinspecteur, Chef van den dienst; van 1918-
33 was hij hoogleeraar aan de Landbouwhooge-
school te Wageningen. 

hamósus.a.um, -van Lat. hamus, haak: haakvormig, 
vol haken. 

hamulâtus,α,um, - van Lat. hamulus (verkleinw. 
van hamus, haak), haakje: den vorm van een haak
je hebbend, met haakjes bezet. 

/ hamul i f e r , hamul i fe ra , h a m u l i f e r u m , - 1. van 
\hamuliferus ,a ,«w, - Lat. hamulus (verklein-

w. van hamus, haak), haakje; ferre, dragen: haak
jes dragend. 
2. van Lat. hamula (verkleinw. van hama, emmer), 
emmertje; ferre, dragen: organen dragend, welke 
op emmertjes gelijken. 

hamulósus,α,um, - van Lat. hamulus (verkleinw. 
van hamus, haak), haakje: vol haakjes, den vorm 
van een haakje hebbend, klein en haakvormig. 

jHâncea HEMSL., - genoemd naar H. Fletcher Hance 
j Hancêa PIERRE, - (1827, Old Brompton, Lon-
Шапсеа SEEM., - den; 1886, Amoy), die in 

1844 te Hongkong in den burgerlijken staatsdienst 
trad, in 1854 werd overgeplaatst naar Kanton, in 
1861 benoemd werd tot vice-consul te Whampoa 
(eigenlijk op Danes Island) bij Kanton en in 1886 
tot consul te Amoy, waar hij een maand later 
overleed. Hij ligt op Hongkong begraven. Hance 
was een ijverig en goed planten verzamelaar en 
heeft, behalve meer dan 200 andere publicaties, 
een supplement geschreven bij de Flora Hong-
kongensis van Bentham (zie benthamiänus). Zijn 
uit ruim 22 000 nummers bestaand herbarium be
rust thans in het British Museum te Londen. 

hanceânus.a.um (Ficus - Maxim.), - genoemd naar 
H. Fletcher Hance (zie Hancêa). 

hancei , - 2e nv. van Hancêus, Latinizeering van 
Hance: van Hance, gevonden door Hance, ge
noemd naar Hance. - Microlepïa - Prantl is ge
noemd naar H. Fletcher Hance (zie Hancêa). 

hancócki i , - 2e nv. van Hancockîus, Latinizeering 
van Hancock: van Hancock, gevonden door Han
cock, genoemd naar Hancock. - Polypodïum - Ba
ker werd in 1894 genoemd naar W. Hancock 
(1847, Lurgau, Ulster, Ierland; 1914, Bristol), sinds 
1874 douaneambtenaar in China (o.a. te Pe-king, 
Ning-poi, op Hai-nan en op Formosa), die zich ver
dienstelijk heeft gemaakt voor het onderzoek naar 
de flora van China en van Formosa. De naar hem 
genoemde Polypodïum-soort had hij op Formosa 
ontdekt. 

h a n g â w a r , - Soend. plantennaam. 
Hanguâna BL., - Latinizeering van hangoean, ver

basterde, Soend. volksnaam der plant, ten rechte 
handjoewang (kasintoe). 

hanjâwar , - Soend. plantennaam (ten rechte han-
djdwar). 

h a n s e m â n n i , - 2e nv. van Hansemannus, Latinizee
ring van (Von) Hansemann: van (Von) Hanse

mann, genoemd naar (Von) Hansemann. - Clei-
sostöma - Kränzl. is genoemd naar A. Hansemann 
(sinds zijn verheffing in den adelstand in 1872 Von 
Hansemann), (1826, Aken; 1903, Berlijn), oprich
ter ( 1885) en directeur der Duitsche Nieuw-Guinea 
Compagnie en der Duitsch-Aziatische Bank. - Het 
bot. onderzoek van Kaiser Wilhelmsland vond in 
hem een krachtigen bevorderaar. 

H a n s e m â n n i a к. SCHUM., - genoemd naar А. [von) 
Hansemann (zie hansemânni). 

h a n s e m â n n l i , - 2e nv. van HansemannïUs, Latini
zeering van (Von) Hansemann: van (Von) Han
semann, genoemd naar (Von) Hansemaïm. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar A. (von) 
Hansemann (zie hansemânni). 

hanséni i , - 2e nv. van Hansenlus, Latinizeering van 
Hansen: van Hansen, genoemd naar Hansen. -
Robiquetïa - J .J .S. is in 1920 genoemd naar 
/ . F. K. Hansen, officier in het Nederländschind. 
leger, die o.a. op de Mentawei-eilanden orchideeën 
verzamelde. De naar hem genoemde Robiquetïa 
kweekte hij in zijn tuin te Buitenzorg. Overigens 
is mij niets van hem bekend. 

hansón i , - 2e nv. van Hansônus, Latinizeering van 
Hanson: van Hanson, genoemd naar Hanson. -
Lilïum - Leichtl. ex Baker is in 1875 genoemd naar 
Hanson te New York, bezitter eener fraaie lelie
verzameling. Meer is mij van hem niet bekend. 

hapalénthws.a.Mm, - van Gr. hapälos, zacht; an-
thos, bloem: met zachte bloemen. 

H a p a l o c â r p u m MIQ., - van Gr. hapälos, zacht; kar-
pos, vrucht: plant met zachte vruchten. 

Hapa lóce ras HASSK., - van Gr. hapälos, zacht; këras, 
hoorn: plant met zachte hoornen. De naam zin
speelt op den vorm en de consistentie der vruchten. 

Hapalophléb ia к. в. PRESL, - van Gr. hapälos, 
zacht; phleps (phlebos), ader: varen met zachte 
nerven en aderen. - De naam wordt vaak verkeer
delijk Apalophlebïa geschreven. 

hapaloph^llus,a,um, - van Gr. hapälos, zacht, 
maisch, sappig; phullon, blad: met zachte, maische 
of sappige bladeren. 

hapa lós tachys , - van Gr. hapälos, zacht; stächus, 
aar: met zachte aren. 

H a p l â n t h u s NÉES, - van Gr. haplous, enkelvoudig; 
anthos, bloem. Plant met onvertakte bloeiwijzen. 

hap lóbo t rys , - van Gr. haplous, enkelvoudig, on-
vertakt; bötrus, (als bot. term) tros: met onver
takte trossen. 

Haplochi lus ENDL., - van Gr. haplous, eenvoudig, 
enkelvoudig; cheilos, lip. De bloem bezit slechts 
één lip (niet, zooals schijnbaar bij Polychïlos, twee 
of meer). Volgens sommigen zinspeelt de naam op 
het feit, dat bij enkele soorten de lip veel langer 
is dan de andere bloemdekbladen, waardoor de 
bloem den indruk maakt van alleen uit die lip te 
bestaan. 

Hap lochoréma к. зсним., - van Gr. haplous, en
kelvoudig; chôréma, ruimte. De naam zinspeelt op 
het éénhokkige vruchtbeginsel. 

haplógynus,a,um, - van Gr. haplous, enkelvoudig; 
günê, vrouw: met een enkelvoudig vr. orgaan, een 
onvertakten stijl bv. 

Haplólobus H. j . LAM, - van Gr. haplous, enkelvou
dig; lobos, lob. De naam zinspeelt op het feit, dat 
de zaadlobben, in tegenstelling tot die van het. 
verwante gesl. Canarium, ongelobd zijn. 

H a p l o p h r â g m a DOP, - van Gr. haplous, enkelvou
dig; phragma, hek, omheining, tusscheiischot. Het 
tusschenschot der vruchten is enkelvoudig, dwz. 
ongevleugeld. 
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Haplostéll is ENDL., - van Gr. haplous, enkelvoudig, 
eenvoudig; stellein, uitrusten, toerusten: eenvou
dig uitgeruste plant; zij bezit slechts één blad, dat 
pas na den bloei tot ontwikkeling komt. 

Haplostyiis NEES, - van Gr. haplous, enkelvoudig; 
stülis (verkleinw. van stülos, zuil), zuiltje, stijl. 
Plant met gaven of nagenoeg gaven stijl. 

barânu5,<z,um, - afkomstig van Lebang haran in W.-
Bórneo of daar het eerst gevonden. 

Hardenbérgia втн., - in 1837 genoemd naar mevr. 
Fr. Hardenberg-Von Hügel, zuster van Karl, baron 
Von Hügel (zie huegeliänus), die de zorg op zich 
had genomen voor de door haar broeder op zijn 
wereldreis verzamelde planten. Overigens is mij 
van haar niets bekend. 

Hardwickia ROXB., - genoemd naar Th. Hardwicke 
(1757, ?; 1835, Lambeth, Londen), generaal-ma-
jcor in het Engelschind, leger. Hij verzamelde plan
ten in Eng. Indië, bracht daar, in Z.-Afrika en op 
Mauritius een verzameling teekeningen van plan
ten bijeen, verzamelde in Z.-Afrika en op Sint 
Helëna een aantal houtsoorten en schreef eenige 
zool. artikelen. 

hardwickiänu5,a,um (Valeriana - R. et S.), - ge
noemd naar Th. Hardwicke (zie Hardwickia). 

hardwickii, - 2e nv. van Hardwickïus, Latinizeering 
van Hardwicke: van Hardwicke, gevonden door 
Hardwicke, genoemd naar Hardwicke. - Valeriana 
- Wall. is genoemd naar Th. Hardwicke (zie Hard
wickia). 

Harina BUCH.-HAM., - Béng. plantennaam. 
harinaefóliu5,a,um, - zie harinifolïus. 
harinifóliu£,a,um, - van Harina, (voormalig) plan-

tengesl. (Palmae) ; Lat. folium, blad : met bladeren 
als die eener Harïna. 

Harländia HANCE, - genoemd naar W. A. Harland 
(?, Scarborough, O.kust van Engeland, ±54%° 
N.B.; 1857 of 1858, Hongkong), bekwaam medicus, 
eerst in China, sinds 1848 in Hongkong gevestigd, 
die daar en in China een aantal planten verzamel
de, waaronder het naar hem genoemde gesl. 

harlândii, - 2e nv. van Harlandius, Latinizeering 
van Harland: van Harland, gevonden door Har-
land, genoemd naar Harland. — Carex — Boott is 
genoemd naar W. A. Harland (zie Harlandia). 

harmandiânws,a,wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Jules Harmand (1845, Saumur a/d 
Loire; 1921, Poitiers), marinearts, die van 1874-
77 een wetensch. onderzoek verrichtte in Siam, 
Kambodja en Laos, in welke landen hij een groot 
herbarium bijeenbracht. In 1881 werd hij Fr. con
sul in Siam, in 1884 commissaris-generaal der Fr. 
Republiek in Tonkin, van 1894-1905 was hij ge
volmachtigd minister in Japan. 

harmandil , - 2e nv. van Harmandïus, Latinizeering 
van Harmand: van Harmand, gevonden door Har
mand, genoemd naar Harmand. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Jules Harmand (zie 
harmandiänus). 

harmsiânws.a.ww, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar H. Harms (1870, Berlijn; X), as
sistent a/h Bot. Museum te Berlijn, hoogleeraar 
a/d Akademie van Wetenschappen aldaar, redac
teur van Das Pflanzenreich en van den tweeden 
druk van Die Natürlichen Pflanzenfamilien, sa
mensteller, te zamen met C. W. von Dalla Torre, 
van de Genera Siphonogamärum, schrijver van tal
rijke kleine publicaties op bot.-systematisch en 
bot.-morphologisch gebied. 

hârmsii , - 2e nv. van Harmsius, Latinizeering van 
Harms: van Harms, genoemd naar Harms. Neder-

landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar H. Harms (zie harmsianus). 

Harmsiópanax WARB., - van (H.) Harms (zie harm
sianus); Panax, plantengesl. (Araliacëae) : aan 
Panax verwant, ter eere van Harms genoemd gesl. 

harniéri, - 2e nv. van Harniërus, Latinizeering van 
Harnier: van Harnier, gevonden door Harnier, ge
noemd naar Harnier. — Alysicarpus — Schweinf. is 
genoemd naar den ontdekker der plant, W. von 
Harnier, die in 1860/61 het stroomgebied van den 
Witten Nijl bereisde en daar om het leven kwam. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

Harpalium CASS., - van Gr. harpalizein [van har pas 
(harpägos), vrekkig], gaarne opnemen. - De naam 
zinspeelt op het feit, dat de vruchtbeginsels der 
schijfbloemen omvat (als het ware opgenomen) 
worden door strooschubben. 

Harpéphora ENDL., - van Gr. harpê, ankus, een op 
een kleinen boothaak gelijkend werktuig (met een 
ijzeren punt en een weerhaak) om olifanten te lei
den en aantedrijven; pherein, dragen. - De naam 
zinspeelt op den vorm van de looze vruchten der 
randbloemen, welke aan den schijfvormig ver-
breeden top twee naalden dragen. 

harpophy!l«s,a,wra, - van Gr. harpê, sikkel; phullon, 
blad: met sikkelvormige bladeren, blaadjes of blad
slippen. 

harposépalws.a.wm, - van Gr. harpê, sikkel; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met sikkelvormige kelk-
bladen. 

Harpulia, - foutief voor Harpullïa. 
Harpullia ROXB., - Latinizeering van den Béng. plan

tennaam harpulli. 
harpullioides, - van Harpullïa, plantengesl. (Sapin-

dacëae); ïdcs (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Harpullïa-achtig. 

Harrachia JACQ.Î., - in 1816 genoemd ,,in dankbare 
„herinnering aan den eerbiedwaardigen graaf Jo-
,,hann Nepomuk Ernst von Harrach" (1756, Weenen; 
1829, Weenen), hooggeplaatst, Oostenr. staatsamb
tenaar, „schepper van het beroemde, fraaie park 
,,te Brück" (tusschen Weenen en Presburg, Z. v/d 
Donau, a/d Leitha), „liefhebber en krachtig 
„bevorderaar der bot. wetenschap, die in zijn 
„rijken bot. tuin de plant het eerst in Europa 
„kweekte." 

harringtoniänu5,a,um (Cephalotaxus - K. Koch), -
in 1873 genoemd naar den graaf "V'an Harrington, die 
deze boomsoort in het groot had aangeplant op zijn 
landgoed Elvaston Castle bij Derby, Engeland, en 
van wien mij overigens niets bekend is. 

harrisiânws,a,wm (Ophiorrhiza - Heyne), - genoemd 
naar Henry Harris (?, ?; ?, ?), Eng. medicus en 
kenner van Perz. litteratuur, die zich in 1783 in 
Eng. Indië vestigde en tot 1802 of later praktiseer
de te Madras, waar ook zijn collega-medicus, Ben
jamin Heyne (zie Heynêa), de auteur der soort, 
werkzaam was. 

harrisii , - 2e nv. van Harrisïus, Latinizeering van 
Harris: van Harris, gevonden door Harris, genoemd 
naar Harris. - Ophiorrhiza - W. et A. is genoemd 
naar H. Harris (zie harrisiänus). 

Harrisónia R.BR., - genoemd naar Harrison, om
trent wien mij niets bekend is. A. de Jussieu, die 
den naam in 1825 het eerst publiceerde, had hem 
in het Parij sehe herbarium aangetroffen. 

harrisóniae (Cattleya - Paxt.) , - foutief voor har-
risoniäna (zie harrisonianus). 

harrisoniànws,a,wra (Cattleya - Batem.), - in 1836 
genoemd naar Richard Harrison, Eng. bezitter 
eener fraaie orchideeëncollectie, door wien de plant 
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uit Brazilië was geïmporteerd. Overigens is mij van 
hem niets bekend. 

harrisónii (Ophiorrhiza - Wight), - foutief voor 
harrisiäna (zie harrisiänus). 

harroviânus,e,um (Rhododendron - Hemsl.), - in 
1910 genoemd naar Harrow, (?, ?; ?, ?), bedrijfs
leider van het filiaal der kweekersfirma Veitch & 
Sons (zie Veitchïa) te Coombe Wood, uitnemend en 
enthousiast kweeker. 

harry anus, α, wm (Betüla - Hort.), - genoemd naar 
Sir Harry James Veitch (1840, Exeter; 1924, 
Slough, W. van Londen), laatst overgebleven, kin
derloos overleden lid der beroemde kweekersfirma 
Veitch & Sons (zie Veitchïa) te Chelsea (Londen). 
Hij schreef vele publicaties over sierplanten en 
was een bekend kruiser van orchideeën. 

Hartighsea A. JUSS., - genoemd naar den Ned. zee
vaarder Dir(c)k Hartog (ook wel Hartighs ge
noemd), die in 1616 met zijn schip D'Eendracht 
gedeelten der W. en N. kust van Nieuw-Holland 
verkende. - Het Dirk Hartog eiland (voor de W.-
kust van Nieuw-Holland op ±26° Z.B.), waar hij 
van 25-27 Oct. 1616 vertoefde en een door een 
lateren bezoeker van het eiland naar Parijs over
gebrachte, op een tinnen schotel gegrifte inscrip
tie achterliet, is naar hem genoemd. 

hartingeânus,a,um (Angioptëris - De Vr.), - ge
noemd naar P. Harting (1812, Rotterdam; 1885, 
Amersfoort), hoogleeraar in de genees-, plant- en 
dierkunde te Utrecht, schrijver van zeer vele we-
tensch. verhandelingen op allerlei gebied. 

hartwégi, - 2e nv. van Hartwëgus, Latinizeering van 
Hartweg: van Hartweg, gevonden door Hartweg, 
genoemd naar Hartweg. - Lupïnus - Lindl. is ge
noemd naar K. Th. Hartweg (1812, Karlsruhe; 
1871, Schwetzingen bij Heidelberg), die in opdracht 
der Royal Horticultural Society of London van 
1836-43 Mexico, Guatemala, Peru, Ecuador, Co
lumbia en Jamaica bereisde en een rijke verzame
ling levende planten en herbarium-materiaal van
daar naar Engeland overbracht. - In 1845 ging 
hij in opdracht van het zelfde genootschap ander
werf naar Amerika, doorkruiste Mexico en Cali
fornie en keerde in 1848 terug naar Europa, waarna 
hij hof tuinman te Schwetzingen werd. 

hartwegianus,a,Mm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar haar ontdekker, K. Th. Hartweg (zie 
hartwégi). 

hartwégii, - 2e nv. van Hartwegïus, Latinizeering 
van Hartweg: van Hartweg, gevonden door Hart-
weg, genoemd naar Hartweg. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar haar ontdekker, K. Th. 
Hartweg (zie hartwégi). 

harvéyl, - 2e nv. van Harveyus, Latinizeering van 
Harvey: van Harvey, gevonden door Harvey, ge
noemd naar Harvey. - Lagenophöra - Thw. is ge
noemd naar W. H. Harvey (1811, Summerville, 
Limerick, Ierland; 1866, Torquay), medicus, van 
1835-41 Colonial Treasurer v/d Kaapkolonie, sinds 
1848 hoogleeraar in de plantkunde te Dublin, 
schrijver van vele bot. publicaties, waaronder de 
drie eerste deelen der Flora Capensis. 

haslamii , - 2e nv. van Haslamïus, Latinizeering van 
Haslam: van Haslam, gevonden door Haslam, 
genoemd naar Haslam. - Dendrochïlum - Ames 
is genoemd naar George Haslam, die de plant in 
1916 ontdekte op den Kinabaloe (N.-Bórneo). 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

haspan, - Ceylonsche plantennaam. 
Hasséltia BL., - genoemd naar J. C. van Hasselt 

(1797, Doesburg; 1823, Buitenzorg), medicus-

» Haeskarlia 

zoöloog, in 1820 met Kuhl (zie Kuhlïa) benoemd 
tot lid der toen ingestelde Natuurkundige Com
missie voor Ned. Indië, in die functie datzelfde 
jaar met Kuhl naar Buitenzorg vertrokken, van-
waaruit zij W.-Java exploreerden, rijke verzame
lingen bijeenbrachten en een groote hoeveelheid 
teekeningen en aanteekeningen maakten. Na den 
spoedig (1821) gevolgden dood van Kuhl maakte 
Van Hasselt nog een groote reis door Bantam, waar 
hij door dysenterie werd aangetast, waaraan hij 
zeer spoedig na zijn terugkomst te Buitenzorg be
zweek. Hij ligt begraven in den Buitehzorgschen 
plantentuin, waar voor hem en zijn grafgenoot 
Kuhl een onooglijk monumentje is opgericht. - Zijn 
wetensch. nalatenschap is uitgegeven door Blume 
(zie Blumëa), die daarbij echter Van Hasselt's 
verdiensten stelselmatig heeft verdoezeld. 

hasseltiânus.a.ton (Cappäris - Miq.; - Hippocratëa -
Miq.; - Jasmïnum - BL), - genoemd naar J. C. van 
Hasselt (zie Hasseltïa). 

hasséltii , - 2e nv. van Hasseltîus, Latinizeering van 
Van Hasselt: van Van Hasselt, gevonden door Van 
Hasselt, genoemd naar Van Hasselt: 
1. (Anoectochïlus - Miq.; - Appendicüla - BI.; -
Connärus - BI.; - Dendrobïum - Lindl.; - Diptero-
carpus - BL; - Dysoxylum - K. et V.; - Eria -
J.J.S.; - Eurya - BL; - Gastrodïa - BL; - Hedy-
chïum - BL; - Medinilla - BL; - Ophiorrhiza -
Korth.; - Phegoptëris - Mett.; - Rapanëa - Mez; -
Taeniophyllum - Rchb.f.; - Urostigma - Miq.; -
Uvaria - BL; - Vaccinïum - Miq. en Viburnum -
Miq.), - genoemd naar J. C. van Hasselt (zie Has
séltia). 
2. (Globba - BoerL; - Rafflesïa - Sur.), - genoemd 
naar A. L. van Hasselt (1848, Groningen; 1909, 
Oosterbeek), die in 1868 als onderofficier in Ned. 
Indië kwam en het volgende jaar overging naar 
den burgerlijken dienst. Tijdens zijn eerste verlof 
in Europa (1872) legde hij het grootambtenaars-
examen af, waarna hij in 1873 naar Indië terug
keerde, waar hij werkzaam werd gesteld bij het 
Binnenlandsch Bestuur, eerst op Java, daarna op 
Sumatra. Hem werd de leiding opgedragen eener 
door het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genoot
schap uitgeruste expeditie in Middën-Sumatra 
(1877-79), waarop de naar Van Hasselt genoemde 
planten werden ontdekt. In 1888 werd hij resident 
van Tapanoeli, in 1893 van Riouw, in 1896 keerde 
hij wegens ziekte voor goed naar Europa terug. 
Van 1898-1901 was hij hoogleeraar in de Ind. Land
en Volkenkunde aan de Ind. Instelling te Delft, 
van 1897-1906 voorzitter-secretaris der Commissie 
van Redactie van het Tijdschrift van het Konink
lijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap. 

Haeskarlia BAILL., - genoemd naar J. K. Hasskarl 
(1811, Cassel; 1894, Kleef), in 1837 naar Java ver
trokken, datzelfde jaar benoemd tot assistent-
hortulanus van 's Lands Plantentuin, waar hij de 
houtige gewassen familiesgewijs rangschikte, een 
maatregel, welks nut vaak schromelijk overdreven 
wordt en waaraan vele fraaie boomen zijn opge
offerd. Van 1841-43 bereisde hij Java, waar hij 
vele planten verzamelde; in dit laatste jaar ver
trok hij met ziekteverlof naar Europa. In 1846 
keerde hij naar Java terug, doch nam nog datzelfde 
jaar zijn ontslag wegens gerezen verschillen om
trent den hem toekomenden rang en vertrok weder
om naar Europa. In 1852 werd hem door de Ned. 
Regeering een reis naar Peru opgedragen om de 
levenswijze van den kinaboom te bestudeeren en, 
zoo mogelijk, levende kinaplanten naar Java over-
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tebrengen; in 1854 voerde hij een aantal kinaplan-
ten in Java in. In 1856 vertrok hij voorgoed naar 
Europa. Hij stelde een catalogus samen van den 
Buitenzorgschen plantentuin en is de auteur van 
verscheidene goede bot. geschriften, waaronder een 
sleutel tot Rumphius, Herbarium Amboinense en 
Van Rheede, Hortus Malabaricus. 

hasskarliânws,a,wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. K. Hasskarl (zie hasskarlïi). 

hasskâ r l i i , - 2e nv. van Hasskarlius, Latinizeering 
van Hasskarl: van Hasskarl, gevonden door Hass-
karl, genoemd naar Hasskarl. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar J. K. Hasskarl (zie Hass-
karlia). 

hastaefólitts,a,Mm, - zie hastifolïus. 
h a s t a t a , - zie hastätus. 
hastatotrilobws,a,um, - van Lat. hastätus, spiesvor-

mig; trilöbus, drielobbig: spiesvormig en tevens 
drielobbig. 

hastâtws.a.wm, — van Lat. hasta, spies: spiesvormig. 
rhâstifer, hast i fera , has t i f e rum, - van Lat. hasta, 
Ihastiferws,a,um, - spies; ferre, dragen: spies-

vormige organen, bladeren bv., dragend. 
hastifoliu£,a,um, - v a n Lat. hasta, spies; folïum, blad: 

met spiesvormige bladeren. 
«-hastiger, has t ige ra , h a s t i g e r u m , - van Lat. hasta, 
lhastigerc«s,a,wm, - spies; gërëre, dragen: spies

vormige organen, bladeren bv., dragend. 
hastilâbiu5,a,um, - van Lat. hasta, spies; labium, 

lip: met spiesvormige lip. 
hastilïs,ts,e, - van Lat. hastile, hier = werpspies: 

spiesvormig. 
Has t ingia KOEN., - genoemd naar Sir Warren Hast

ings (1732, Churchill, Oxfordshire; 1818, Dayles-
ford, Worcestershire), die in 1750 in Engelschind. 
staatsdienst trad en, na verschillende lagere functies 
vervuld te hebben, van 1771-85 gouverneur-gene
raal van Eng. Indië was, waar hij het Europ. gezag 
uitbreidde en bevestigde. In 1785 werd hij terug
geroepen en wegens afpersing en knevelarij aan
geklaagd. Het proces, dat in 1788 begon, eindigde 
in 1795 met de volledige vrijspraak van Hastings, 
die echter veroordeeld werd in de kosten, 70 000 £, 
wat hem vrijwel ruïneerde, waarop de Eng. O.I. 
Compagnie hem een lijfrente van 4 000 £ toelegde. 
Hastings schreef een aantal publicaties over Eng. 
Indië. 

hastipétalMS,α,um, - van Lat. hasta, spies; Nieuwlat. 
petalum, kroonblad : met spiesvormige kroonbladen. 

hataménsï's,is,e, - afkomstig van Hatatn (op het 
Arfak-gebergte in den „vogelkop" van Nieuw-
Guinea) of daar het eerst gevonden. 

hatumeténsi's.ts.e, - afkomstig van den Hatoemeten-
pas (Z. van Manoesela op Ceram) of daar het eerst 
gevonden. 

havanén8i5,i5,e, - afkomstig van Havana ( = Habd-
na, in N.W.-Cuba) of daar het eerst gevonden. 

havi landi , - 2e nv. van Havilandus, Latinizeering 
van Haviland: van Haviland, gevonden door Havi-
land, genoemd naar Haviland. - Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar G. D. 
Haviland (1857, Warbleton, Sussex; P1901, Natal), 
van 1893-95 conservator van het museum te Sara
wak (Br. N.-Bórneo.) die in N.-Bórneo vele planten 
verzamelde. In 1892 beklom hij den Kinabaloe 
(N.-Bórneo). Hij bewerkte een revisie der Nauclëae. 

Havi lândia STAPF, - genoemd naar G. D. Haviland 
(zie havilandi). 

havi lândi i , - 2e nv. van Havilandïus, Latinizeering 
van Haviland: van Haviland, gevonden door Havi
land, genoemd naar Haviland. - Nederlandschind. 

planten van dezen naam zijn genoemd naar G. D. 
Haviland( zie havilandi). 

hawkér i , - 2e nv. van Hawkêrus, Latinizeering van 
Hawker: van Hawker, gevonden door Hawker, ge
noemd naar Hawker. — Impatiens - Bull, werd in 
1886 genoemd naar luitenant Hawker, die de zaden 
der plant op de Zuidzee-eilanden verzameld had. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

H a w ó r t h i a DUVAL, - genoemd naar A. H. Haworth 
(1768, Hull; 1833, Chelsea, Londen), entomoloog 
en plantkundige, verdienstelijk kenner van en 
schrijver over vetplanten. 

hawór th i i , - 2e nv. van Haworthïus, Latinizeering 
van Haworth: van Haworth, genoemd naar Ha
worth. - Mesembrianthëmum - Donn is genoemd 
naar A. H. Haworth (zie Hawórthia). 

haynâldi i , - 2e nv. van Haynaldius, Latinizeering 
van Haynald: van Haynald, gevonden door Hay-
nald, genoemd naar Haynald. - Athamanta - Bor-
bâs et Uechtr. is genoemd naar St. Fr. L. Haynald 
(1816, Scécseny, N.N.O. van Budapest; 1891, Ka-
locza, Z. van Budapest), R.C. geestelijke, sedert 
1851 eerst coadjutor, later bisschop van Zevenbur-
gen, sinds 1867 aartsbisschop van Kalocza, sedert 
1879 kardinaal, goed kenner der flora van Zeven-
burgen en bevorderaar der bot. wetenschap. Zijn 
uitgebreid herbarium en zijn rijke bibliotheek ver
maakte hij aan het Nationaal Museum van Zeven-
burgen. 

hayupénsï's,is,e, - afkomstig van de rubberonder
neming Hajoep in Z.O.-Borneo of daar het eerst 
gevonden. 

Heârn ia F. V. M., - in 1865 genoemd naar W. C. 
Hearn (1826, Belturbet, N.-Ierland; 1888, ?), van 
1849-54 hoogleeraar in het Gr. aan Queen's Col
lege te Galway (W.-Ierland), in 1854 benoemd tot 
hoogleeraar in de nieuwe geschiedenis, moderne li
teratuur, logica en staatkundige economie aan de 
pas opgerichte hoogeschool te Melbourne, welk 
ambt hij in 1873 nederlegde om zich aan de rechts
geleerdheid en de politiek te wijden. In 1878 werd 
hij gekozen tot lid van den Wetgevenden Raad van 
Victoria. 

heâ th i i , - 2e nv. van Heathïus, Latinizeering van 
Heath: van Heath, genoemd naar Heath. - Naar 
welken Heath Saccolabïum - Hort. genoemd is, 
blijkt niet. 

г Hebe сойм., - Lat. transcr. van Gr. Hêbê, de schoone 
(.hebe, - dochter van Zeus en Hêrê, de schenk

ster der goden, de verpersoonlijking der pas tot 
volle geslachtsrijpheid gekomen jeugd. 

hébecarpus.a.um, - van Gr. hêbê, schaamharen; kar-
pos, vrucht: met zachtharige vruchten. 

hebécladws,a,Mw, - van Gr. hêbê, schaamharen; klä-
dos, twijg: met zachtharige twijgen. 

Hebecl in ium A. P. D C , - van Gr. hêbê, schaamharen; 
klinê, bed. De algemeene bloembodem, het ,,bed" 
der bloemen, is kortharig. 

rhebecócca, - zie hebecoccus. 
i hebecóccum, -
Hebecoccus RADLK., - van Gr. hêbê, schaamharen; 

kokkos, vrucht. Plant met zachtharige vruchten. 
hebecóccM5,a,um, - van Gr. hêbê, schaamharen; kok

kos, vrucht: met zachtharige vruchten. 
hebelaénus,a,um, - van Gr. hêbê, schaamharen; 

(ch)laina, mantel, omslagdoek: met een uit haren 
bestaanden mantel, dwz. behaard. 

hebeph^ll«s,a,M»i, - van Gr. hêbê, schaamharen; 
phullon, blad: met zachtharige bladeren. 

hebes.es,es, - (Lat.) stomp, flets. 
Hecatac t l s F . V. M., - van Gr. hek&ton, honderd 

http://hebes.es
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aktis, straal: plant met wel honderd, dwz. zeer tal
rijke straalbloemen. 

Hecatonia LOUR., - van Gr. hekâion, honderd. De 
bloemen bevatten wel honderd, dwz. zeer talrijke 
vruchtbeginsels. 

hecistophyüus.a.ttm, - van Gr. hêkistos, zeer zwak, 
zeer gering; phullon, blad: met zeer kleine bla
deren. 

Heckér ia ктн, - genoemd naar / . Fr. K. Hecker 
(1795, Erfurt; 1850, Berlijn), sedert 1822 hoog
leeraar in de geneeskunde te Berlijn, schrijver van 
een geschiedenis der geneeskunde en van verschei
dene medische werken. 

héctor i , - 2e nv. van Hectörus, Latinizeering van 
Hector: van Hector, gevonden door Hector, ge
noemd naar Hector. - Epilobïum - Hausskn. en 
Veronïca - Hook.f. zijn genoemd naar Sir James 
Hector (1834, Edinburgh; 1907, Wellington, Nieuw-
Zeeland), in 1857 als naturalist toegevoegd aan een 
expeditie naar Br. N.-Amerika, in 1861 benoemd 
tot gouvernements-geoloog van Nieuw-Zeeland, in 
1861 tot directeur van den bot. tuin van Welling
ton, schrijver van eenige wetensch. publicaties, o.a. 
over de flora van Nieuw-Zeeland. 

Hédera L., - oude Lat. plantennaam, welke wel in 
verband wordt gebracht met Lat. prehendëre, vast
grijpen, en zou beteekenen „zich vasthechtende 
„plant": klimop. 

hederàcetts,a,ttm, - van Hedëra, plantengesl. (Ara-
liacëae), klimop: in eenig opzicht, bladvorm of 
groeiwijze, bv., met klimop overeenkomend. 

héderae , - 2e nv. enkv. van Hedëra, plantengesl. 
(Araliacëae), klimop: van klimop, op klimop para
siteerend. 

hederaefóliws.a.Mtft, - zie hederifolius. 
Hederél la STAPF, - van Hedëra, plantengesl. (Ara

liacëae), klimop: op een Hedëra gelijkende plant. 
hederif61i«s,a,M»i, - van Hedëra, plantengesl. (Ara

liacëae), klimop; Lat. folium, blad : met bladeren 
als die eener Hedëra. 

hedraeânthus,α,um, - zie hedraianthus. 
hedra i ân tha , -
h e d r a i â n t h u m , -
Hedra i an thus A. D C , - van Gr. hedraios, zittend; 

anthos, bloem: plant met zittende bloemen. 
hedraianthus,a,urn, - van Gr. hedraios, zittend; an

thos, bloem: met zittende bloemen. 
/Hedra ios ty ios HASSK., - van Gr. hedraios, zittend; 
IHedra ios ty lus HASSK. , - stülos, (als bot. term) 

stijl. - De stijlen zijn vergroeid tot een zittend, bol
vormig geheel. 

Hedrayos ty lus , - foutief voor Hedraiostylus. 
rhedycârpa , - zie hedycarpus. 
I h e d y c à r p u m , -

Hedycâ rpus JACK, - van Gr. hêdus, zoet, aange
naam; karpos, vrucht: plant met smakelijke vruch
ten. 

hedycarpus,a,uw, - van Gr. hêdus, zoet, aangenaam; 
karpos, vrucht: met zoete vruchten, met smakelijke 
vruchten. 

rHedychion HASSK., - van Gr. hêdus, zoet, aangenaam; 
IHedych ium KOEN., - chïôn, sneeuw: plant met 

sneeuwwitte, geurige bloemen. 
H e d y ó s m u m sw., - van Gr. hêdus, zoet; osmê, geur: 

zoet geurende plant. - De bladeren der eerstbe-
schreven soort, H. nutans Sw., zijn aromatisch. 

hedyothyrsus.a.uwt, - van Gr. hêdus, zoet, aange
naam; thursos, (als bot. term) pluim: met aan
gename, dwz. fraaie of welriekende pluimen. 

hedyotidews.a.ww, - van Hedyötis, plantengesl. (Ru-
biacëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 

op een Hedyötis gelijkend, Hedyötis-achtig. 
fhedyotidifólitts.a.ttm, - van Hedyötis (Hedyotidis), 
lhedyotifólius,a,um, - plantengesl. (Rubia-

cëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als die eener 
Hedyötis. 

Hedyöt is L., - van Gr. hêdus, zoet, liefelijk, bekoor
lijk, snoezig; ous (ôtos), oor: plant met „snoezige" 
oortjes. De naam zinspeelt op de kelkslippen, welke 
tot na de vruchtrijpheid blijven. 

Hedypnols SCHREB., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam hêdupnöis (van hêdus, zoet; 
pnein, rieken), waarmede een aromatische Compo
siet werd aangeduid. 

hedysaro ides , - van Hedysärum, plantengesl. (Le-
guminösae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Hedysàrum-achtig. 

H e d y s ä r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam hêdusaron, welks afleiding niet vast 
staat. Vermoed wordt, dat hij in verband staat 
met Gr. hêdus, zoet. 

heegér i , - 2e nv. van Heegêrus, Latinizeering van 
Heeger: van Heeger, gevonden dooi Heeger, ge
noemd naar Heeger. -Capsella bursa pastÖrisMedik. 
var. - Hegi is genoemd naar Georg Heeger (1856, 
Westheim i/d Pfalz; 1915, Würzburg), rector van het 
Realgymnasium te Würzburg, die de plant in 1897 
op een plein te Landau (Pfalz) ontdekt had. 

Heér ia SCHLECHTEND., - genoemd naar Oswald Heer 
(1809, Nieder Utzwyl, kanton St. Gallen, Zwitser
land; 1883, Lausanne), van 1835-82 höogleeraar 
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin 
te Zürich, schrijver van vele publicaties, vooral op 
entomol. en palaeobot. gebied. 

heer i l , — 2e nv. van Heerïus, Latinizeering van Heer: 
van Heer, gevonden door Heer, genoemd naar 
Heer. - Primula - Brügg. is genoemd naar Oswald 
Heer (zie Heeria). 

heidemaniârms,a,um (Trichoglottis - Schltr), - ge
noemd naar Heideman van de Bandar Baroe Es
tate (Deli), die de plant in 1910 in de omgeving 
zijner woonplaats had ontdekt. - Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

heidenrélchi i , - 2e nv. van Heidenreichïus, Latini
zeering van Heidenreich: van Heidenreich, gevon
den door Heidenreich, genoemd naar Heidenreich. 
- Potentilla intermedia L. var. - Focke is genoemd 
naar F. A. Heidenreich (1819, Tilsit; 1901, Tilsit, 
vermoord), arts te Tilsit, verdienstelijk onderzoe
ker der flora van O.-Pruisen. 

heineânus,a,um (Cyrtandra - Schltr), - genoemd 
naar Heine, in 1908 hoofdadministrateur der D. 
"Nieuw-Guinea-Compagnie, die den auteur der 
soort, F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi), van 
grooten dienst was geweest bij diens onderzoek 
van Kaiser Wilhelmsland in dat jaar. Overigens is 
mij niets van hem bekend. 

Heka te rosachne STEUD., - van Gr. hekatëros, elk 
van beide; achnê, kafje: gx en g s zijn beide ge-
naald; g« en p 4 beide glad en glanzend. 

he ldré ichü , - 2e nv. van Heldreichius, Latinizee
ring van Heldreich : van Heldreich, gevonden door 
Heldreich, genoemd naar Heldreich. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Th. von Heldreich 
(1822, Dresden; 1902, Athene), directeur van den 
bot. tuin van Athene, verdienstelijk onderzoeker 
der flora van Griekenland, schrijver van verschei
dene bot. publicaties. 

hélenae, - 2e nv. van Helena [Hélène, Heien, Nelly): 
van Helena (Hélène, Helen, Nelly), genoemd naar 
Helena (Hélène, Helen, Nelly). - Vaccinïum - F. 
v. M. is genoemd naar Helen Macgregor, een der 
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dochters van Sir William Macgregor (zie macgre-
gorïi 1), den vinder der plant. - Het woord Helena 
is de Latinizeering van Gr. Helene (de lichtende), 
o.a. naam der schoone dochter van Zeus en Lêdê, 
gehuwd met Meneläos, later geschaakt door Paris, 
welke daad de aanleiding was tot den Trojaan-
schen oorlog (twaalfde eeuw v. Chr.). 

heleniifolius,a,um, - van Helenïutn, plantengesl. 
(Composïtae) of van helenium, soortnaam eener 
Inula; Lat. folïum, blad: 
1. met bladeren als die van een Helenium. 
2. met bladeren als die van Inula helenium L. 

j H e l é n i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
I he l én ium, - plantennaam heienion (waar

schijnlijk de tegenwoordig Inula - L. genoemde 
plant, de alant). 

jHe leócha r i s R.BR., - van Gr. helos (kelêos), poel; 
i he l eócha r i s , - charts, bekoorlijkheid, sierlijk

heid: sieraad der poelen, fraaie moerasplant. De 
Jav. soorten munten niet uit door schoonheid. -
Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Heleochäris uittedrukken. 

Heleógenus ктн, - van Gr. helos (kelêos), poel; genos, 
kind: kind der poelen, moerasplant. 

Heleogiton LINK, - van Gr. helos (helêos), poel; 
geitón, buurman: poelranden bewonende plant. 

helféri , - 2e nv. van Helfêrus, Latinizeering van Hel
fer: van Helfer, gevonden door Helfer, genoemd 
naar Helfer. — Cupanïa — Hiern; — Ellipanthus — 
Hook. f. en Smilax - A. DC. zijn genoemd naar 
J. F. Helfer, een Praagsch arts, die in Tenâsserim 
en op de Andamanen planten verzamelde en in 
1840 op een der Andamaansche eilanden werd ver
moord. 

helferiân«s,a,«m (Püëa - Wedd.), - genoemd naar 
/ . F. Helfer (zie helfêri). 

Helianthél la TORR. et GRAY, - van Helianthus, plan
tengesl. (Composïtae), zonnebloem; verkleinings
uitgang ella: op een kleine zonnebloem gelijkende 
plant. 

helianthemifólius.a.ttw, - van Helianthëmum, plan
tengesl. (Cistacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Helianthëmum. 

he l i an themoides , - van Helianthëmum, planten
gesl. (Cistacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Helianthëmum-achtig. 

H e l i a n t h ë m u m ADANS., - van Gr. helios, zon; an-
thëmon, bloem: bloem der zon, zonnebloem. Vele 
soorten groeien op zonnig terrein. 

he l ian thoides , - van Helianthus, plantengesl. (Com
posïtae), zonnebloem; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Helianthus-achtig, zón-
nebloemachtig. 

He l i an thus L., - van Gr. helios, zon; anthos, bloem: 
zonnebloem. De bloemhoofdjes gelijken op een 
stralende zon. 

HeJicanthéra R. e t scH. , -van Gr. heh.t (hellkos), ge
draaid, kronkelend, spiraalvormig; anthêra, (als 
bot. term) helmknop: plant met gekromde helm
knoppen. 

he l ichrysoides , - van Helichrfsum, plantengesl. 
(Composïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Helichrysum-achtig. 

He l i ch rysum L., - van Gr. helios, zon; chrüsos, goud: 
zonnegoud. De naam zinspeelt op de goudgele 
bloemhoofdjes. 

Helicia LOUR. (Proteacëae), - v a n Gr. helix (hellkos), 
gedraaid, kronkelend, spiraalvormig. Plant met 
spiraalvormig omgerolde bloemdekbladen. 

Helicia PERS. (Loranthacëae), - afleiding als boven. 
- Plant met spiraalvormig gekromde helmknoppen. 

helicifórrm's.t's.c, - van Lat. helix (helicis), slakken-
huis; forma, vorm: slakkenhuisvormig. 

hel icioides, - van Helicia, plantengesl. (Proteacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Helicïa-achtig. 

Helicónia L., - van Gr. Helikon, de beroemde, 
door de Muzen bewoonde berg in Griekenland, a/d 
noordoever der Korinthische Golf. - De naam werd 
gekozen om op de verwantschap met het gesl. Musa 
te wijzen. De naam Musa heeft echter niets te 
maken met de mythologische muzen, doch is ge-
latinizeerd uit mouz, den Arab, en Perz. naam der 
plant. 

heliconiaefóliws,a,urn, — zie heliconiifolius. 
heliconiifólitts,a,urn, - van Helicónia, plantengesl. 

(Musacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Heliconïa. 

hel iconioides, - van Helicónia, plantengesl. (Musa
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Heliconïa-achtig. 

Hel iconiópsis Mig., - van Heliconïa, plantengesl. 
(Musacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Heli
conïa gelijkend gesl. 

hel icopus, - van Gr. helix (hèllkos), gedraaid, kron
kelend, spiraalvormig; pous, voet, steel: met ge-
draaiden of gewrongen voet of steel. 

Hel ic téres L., - van Gr. heliktêr (heliktêros), elk ge
wonden voorwerp. De naam zinspeelt op de spi
raalvormig gewonden vruchten van H. isöra L. 

Hélie M. j . ROEM., - Lat. transcr. van Gr. Hêliê (van 
(helios, zon), nimf door den zonnegod Hêlïos ver
wekt bij de nimf Klumënê. Na den dood van 
Phaëthôn werd zij in een boom veranderd. Zie 
Dioxippe. 

Hel igme BL., - van Gr. heligma (van helittein of he-
lissein, winden), het gewondene. Windende plant. 

heliólepis, - van Gr. helios, zon; lëpis, schub: met 
op (de traditioneele afbeelding van) een zon ge
lijkende schubben, met blinkende schubben. 

helióphiltts,a,wm, - v a n Gr. helios, zon; philein, be
minnen: de zon beminnend, op zonnig terrein 
groeiend. 

helióphobMS,a,MWï, - van Gr. helios, zon; phöbeisthai, 
vreezen: de zon vreezend, alleen op beschaduwd 
terrein groeiend. 

He l ióphy tum СНАМ., - van Gr. hêlïos, zon; phuton, 
plant: zonneplant, op zonnig terrein groeiende 
plant, zich naar de zon keerende plant. 

Hel iópsis PERS., - van Gr. helios, zon; opsis, voor
komen, uiterlijk. - Plant met op een zon gelijkende 
bloemhoofdjes. 

helioscópia (znw.), - afkorting van planta helio-
scopla, de zon aanziende plant, zich naar de zon 
keerende plant. — Zie voorts helioscopïus. 

helioscópitts,a,ttm, - van Gr. hêlïos, zon; skopein, 
aanzien, beschouwen: de zon aanziend, zich naar 
de zon keerend. 

He l io spé rma RCHB., - van Gr. hêlïos, zon; sperma, 
zaad. - De zaden dragen rondom een dubbele rij 
uitwassen, waardoor zij op de traditioneele afbeel
ding eener stralende zon gelijken. 

hel io t ropioides , — van Heliotropïum, plantengesl. 
(Borraginacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Heliotropïum-achtig. 

He l io t róp ium L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam hêliotroplon (van helios, zon; trepein, 
wenden), plant, welke haar bloemen naar de zon 
keert. 

H e l i p t e r u m A. P. D C , - van Gr. helios, zon; ptëron, 
veer (van een vogel) : plant met op een zon gelijken
de bloemhoofdjes en gevederd vruchtpluis. 
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Hel i t tophyl lum BL., - van Gr. helittein, winden, op
rollen; phullon, blad. Plant met ruggelings opge
rolde kroonbladen. 

hel ix, - oude Gr. en Lat. naam voor den klimop. 
He l lxan thé ra LOUR., - van Gr. helix, gedraaid, kron

kelend, spiraalvormig; anthêra, (als bot. term) 
helmknop: plant met gekromde helmknoppen. 

hel lebórina, - zie helleborïnus. 
Hellebór ine MILL., - Lat. transcr. van den ouden 

Gr. plantennaam helleborïnê, synoniem van epi-
paktis. - Zie voorts Epipactis. 

hellebórinus.a.Mm, - van Hellebörus (Gr. helleböros), 
plantengesl. (Ranunculacëae) : op een Hellëborus 
gelijkend, Hellebörus-achtig. 

Hel léborus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam helleböros, welks afleiding niet vast
staat. 

rHellénia RETZ., - genoemd naar C. N. Hellenïus 
IHellénia WILLD., - (1745, in Finland; 1820, 

Âbo, Finland), hoogleeraar in de nat. historie te 
Âbo en directeur van den bot. tuin aldaar, schrij
ver van verscheidene bot. werken. 

hellénicus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. hellênïkos 
(van Hellenes, de Grieken), Grieksch. - De naam 
Hellenes is afgeleid van Hellen, naam van den 
mythischen stamvader der Grieken. 

hellwigiànus.a.ttm, - 1. (Elaphoglossum - Rosenst.; 
- Medinilla - Mansf.), - afkomstig van het Hell-
wig-gébeTgte (in Ned. Nieuw-Guinea, af deeling Z.-
Nieuw-Guinea, Z. van den Wilhelmina-top, aan den 
bovenloop der Lorentz- of Noord-rivier) of daar 
het eerst gevonden. - Het gebergte [niet te ver
warren met den naar Fr. C. Hellwig (zie sub 2) 
genoemden Hellwig-berg in Kaiser Wilhelmsland] 
is genoemd naar R. L. A. Hellwig (1860, Neuwied, 
Pruisen; ?, ?), die in 1887 in Ned. Indië kwam en 
datzelfde jaar benoemd werd tot klerk ter Alge-
meene Secretarie te Buitenzorg. In 1888 werd hij 
benoemd tot controleur bij het Binnenlandsch Be
stuur, in 1905 tot fungeerend resident van Timor, 
van 1905-10 was hij assistent-resident van Z.-
Nieuw-Guinea; gedurende zijn diensttijd aldaar 
werd het naar hem genoemde gebergte ontdekt. 
In 1910 werd hij benoemd tot assistent-resident 
van Asahan (Sumatra), in 1913 werd hem verlof 
naar Europa verleend, in 1915 werd hij gepension-
neerd. 
2. de talrijke planten van Kaiser Wilhelmsland van 
dezen naam zijn genoemd naar Fr. C. Hellwig 
(1861, Danzig; 1889, Finschhafen), van 1883-84 
assistent aan den bot. tuin van Breslau, in 1886 
gepromoveerd op een dissertatie over den oor
sprong der akkeronkruiden en der ruderaalflora 
van Duitschland [Bot. Jahrb. VII (1886), 343 
seq.], in 1888 benoemd to t plantkundige der D. 
Nieuw-Guinea-Compagnie, datzelfde jaar naar 
Nieuw-Guinea vertrokken. In 1888 vergezelde hij 
Zöller (zie Zoellerta) als plantkundige op diens 
excursie naar het Finisterre-gebergte; begin 1889 
exploreerde hij den Sattelberg; datzelfde jaar over
leed hij aan dysenterie. 

hellwigiénsts,ts,e, - afkomstig van het Hellwig-
gebergte (zie hellwigiänus 1). 

hellwfgii, - 2e nv. van Hellwigïus, Latinizeering van 
Hellwig: van Hellwig, gevonden door Hellwig, ge
noemd naar Hellwig: 
1. (Acalypha - Warb.; - Dianthus - Aschers.; -
Lycopodïum - Warb.; - Podochüus - Schltr.; -
Polypodïum - Diels en Selaginella - Hier.), - ge
noemd naar Fr. C. Hellwig (zie hellwigiänus 2). 
2 (Eurya - Laut.; - Hypericum - Laut.; - Medinilla 

-Mansf. en Pleopeltis-V.A.v.R.), — zoo genoemd, 
omdat zij afkomstig zijn van het Hellwig-gebergte 
(zie hellwigiänus 1). 

Helmhól tz ia F . v. M., - genoemd naar H. von Helm-
holtz (1821, Rotterdam, uit D. ouders; 1894, Ber
lijn), medicus, in 1849 benoemd tot hoogleeraar in 
de physiologie te Koningsbergen, in 1856 tot hoog
leeraar te Bonn, in 1858 te Heidelberg, in 1871 te 
Berlijn, sedert 1889 directeur der physisch-tech
nische Reichsanstalt aldaar, schrijver van vele 
wetensch. publicaties, o.a. Handbuch der physio
logischen Optik en Die Lehre von den Tonempfin
dungen. 

Hé lmia ктн, - in 1850 genoemd naar С. Helm, toen 
aartsdeken der Nikolaikerk (waar ?), ,,een zeer 
„geleerd en zeer eerbiedwaardig man met groote 
„kennis van planten." Overigens is rmjj van hem 
niets bekend. 

He lmin th ia A. L. JUSS., - van Gr. helmins (heltnin-
thos), worm. De naam zinspeelt op het uiterlijk der 
dwars gerimpelde dopvruchten. 

H e l m i n t h o s p é r m u m THW., - van Gr. helmins (hel
minthes), worm; sperma, zaad. - De naam zin
speelt op de bochtige kiem. 

He lmin thós tachys KAULF., - van Gr. helmins (hel-
minthos), worm; stächus, aar. Plant met wormvor-
mige sporangiënaren. 

He lmin tós tachys , - foutief voor Helminthóstachys. 
Helodéa RCHB., - van Gr. helodes (van helos, moeras), 

moerassig: in moerassen groeiende plant, water
plant. 

helodeiflór«s,a,uw, - van Helodéa, plantengesl. 
(Hydrocharitacëae); Lat. flos (floris), bloem: met 
bloemen als die eener Helodéa. 

helodes , — Lat. transcr. van Gr. helodes (van helos, 
moeras; odes, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), 
moerassig; op moerassig terrein groeiend. 

helodóxa, - van Gr. helos, moeras, poel; doxa, roem, 
heerlijkheid: roem der poelen, fraaie moerasplant. 

helogiton, - van Gr. helos, moeras; geitón\ buurman: 
in of nabij moerassen groeiend. 

helóncha, - Engelschind, plantennaam (heluncha). 
Helónias L., - wordt beschouwd als te zijn afgeleid 

van Gr. helos, moeras. - Indien deze afleiding juist 
is, zou men den naam met moerasplant kunnen 
vertalen. In haar vaderland, N.-Amerika, groeit 
Helonïas bullâta L. in veenmoerassen. 

Hélopus TRIN., - van Gr. hêlos, spijker; pous, voet, 
steel. - Aan den voet van het aartje bevindt zich 
een knobbel. Deze, te zamen met den korten 
steel van het aartje, worden bij een spijker ver
geleken. 

Heloec iâdium w. D. J . KOCH, - van Gr. helos, moe
ras, poel; skiadïon, alles wat schaduw geeft; zon
nescherm: in poelen groeiende, schermbloemige 
plant. 

Helóspora JACK, - van Gr. hêlos, spijker; spöra, 
zaad: plant met spijkervormige zaden. 

helva, - zie helvus. 
helvéticus, a, um, — van Lat. Helvetia, het land der 

Helvetiërs, Zwitserland: Zwitsersch. 
hélvolus,a,um, - (Lat.) geelrood, bleekrood. 
hétvus.a.um, - (Lat.) honiggeel, isabellakleurig. 
Helxine REQ., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 

plantennaam helxinê, waarmede een kruid met lig
gende stengels, mogelijk een Parietariaisoort, werd 
aangeduid. Het tegenwoordig Helxine genoemde 
gesl. gelijkt op Parietarïa. 

helxinoidee, - van Helxine, plantengesl. (Urtica-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Helxïne-achtig. 
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Helygia BL., - van Gr. hêlugê, schaduw: in de scha
duw groeiende plant. 

H e m â r t h r i a R.BR., - van Gr. hêmi, half; arthron, 
gewricht, geleding. - De naam zinspeelt op de ge
lede, doch niettemin taaie aarspil. 

Hemerocâ l l i s L., - van Gr. hêmëra, dag; kallos, 
schoonheid: schoonheid van één dag. De naam 
werd gegeven, omdat de bloemen ,,per unïcum 
,,modo diem Venëri indulgent", dwz. zich slechts 
één dag aan geslachtsgenot overgeven, slechts één 
dag voor bestuiving geschikt zijn." Zie Linnaeus, 
Critica Botanica (1737), 173. 

H e m i é n d r i n a HOOK, f., - van Gr. hêmi, half; anßr 
(andros), man: plant met 5, dwz. slechts het halve 
aantal mann, organen (meeldraden), dat men bij 
de fam. (Connaracëae) gemeenlijk aantreft. 

/ H e m i c é r d i o n FÉE, - van Gr. hêmi, half; kardïa, hart: 
\ H e m i c a r d i u m лист., - varen met aan den 

voet halfhartvormige blaadjes. 
H e m i c â r p h a NÉES et ARN., - van Gr. hêmi, half; 

tweede helft van den naam Lipocarpha (zie al
daar) : halve Lipocarpha, dwz. aan Lipocarpha ver
want gesl. met slechts één schutblad onder de 
bloeiwijze (in plaats van 3 of meer als bij Lipo
carpha). 

hemichlam^deMs,o,um, - van Gr. hêmi, half; chla-
mus (chlamüdos), mantel: met een halven mantel, 
dwz. met een klein dekvliesje, dat slechts een deel 
van den sorus bedekt. 

hemicrj?ptws,a,«m, - van Gr. hêmi, half; kruptos, 
verborgen: voor de helft verborgen. 

Hemicjfclia w. et A., - van Gr. hêmi, half; kuklos, 
cirkel. De naam zinspeelt op de beide halfcirkel-
vormige stempels. 

H e m i d é s m u s R.BR., - van Gr. hêmi, half; desmê, 
bundel. De helmdraden zijn alleen aan den voet on
derling vergroeid. 

H e m i d i c t y u m к. в. PRESL, - van Gr. hêmi, half; 
diktüon, net: varen, bij welke de aderen niet over 
het geheele blad, doch alleen of hoofdzakelijk nabij 
den rand netvormig ineenloopen. 

Hemidiód ia к. SCHUM., - van Gr. hêmi, half; Dio-
dïa, plantengesl. (Rubiacëae): aan Diodïa verwante 
plant, bij welke slechts één der oksels van elk blad-
paar bloemen draagt. 

f H e m i g r ó m m a CHRIST, - van Gr. hêmi, half; gram-
A H e m i g r a m m e , - ma, opschrift, inschrift, in

scriptie. - De naam zinspeelt op het feit, dat de 
vruchtbare (een „opschrift" van sori dragende) 
bladeren slechts half zoo breed zijn als de onvrucht
bare, dwz. veel smaller dan deze. 

H e m i g r a p h i s NEES, - van Gr. hêmi, half; gräphis, 
penseel. De naam werd het eerst geschonken aan 
soorten, waarbij één van de helmhokjes der achter
ste meeldraden aan den voet een penseelvormig 
haargroepje draagt. 

H e m i g y m n i a STAPF, - van Gr. hêmi, half; gumnos, 
naakt. Gx en gt zijn veel korter dan de vruchtbare 
glumae; deze laatste zijn ten halve onbedekt of 
naakt. 

Hemigy rósa BL., - van Gr. hêmi, half; guros, kring. 
De schijf is halfcirkelvormig. 

H e m i h a b e n a r i a FINET, - van Gr. hêmi, half; Ha-
benaria, plantengesl. (Orchidacëae) : halve Habe-
naria, dwz. nauw aan Habenarïa verwant gesl. 

fhemimelóéna , - van Gr. hêmi, half; melaina, vr. 
Ihemime lâ ina , - vorm van melas, zwart: half 

zwart. 
hemionitidews,α,Mm, - van Hemionîtis, plantengesl. 

(Polypodiacëae) ; idêus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Hemionïtis-achtig. 

Hemion î t i s L., - Lat. transcr. van Gr. hemionîtis, 
oude naam eener varensoort. Het woord is afge
leid van Gr. hêmiönos (van hêmi, half; önos, ezel), 
muilezel, de onvruchtbare bastaard van een 
hengst en een ezelin. De naam zinspeelt mogelijk 
op de vermeende onvruchtbaarheid der plant. Vgl. 
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1663), 348: „He-
,,mionitis es ooc een onvruchtbaar cruyt . . . son-
,,der bloemen en saet." Anderen meenen dat de 
naam zinspeelt op een (verondersteld) gebruik der 
oorspronkelijk Hemionîtis genoemde plant als ge
neesmiddel tegen ziekten van muilezels. 

H e m i p h l é b i u m к. в. PRESL, - van Gr. hêmi, half; 
phleps (phlebos), ader. -Tusschen de ware nerven be
vinden zich schijnnerven, dwz. reeksen sclerenchym-
cellen, welke op nerven gelijken, doch geen vaat-
bundel bevatten en dus slechts naar het uiterlijk 
(voor de helft), niet naar het innerlijk nerven zijn. 

H e m i p h r â g m a WALL., - van Gr. hêmi, half; phrag-
ma, hier = tusschenschot. Bij het openspringen 
der vrucht splijt het tusschenschot in de dikte in 
tweeën. 

h e m i p t e r a , - zie hemiptërus. 
H e m i p t e r i s ROSENST., - van Gr. hêmi, half; Ptëris, 

plantengesl. (Polypodiacëae): aan Pteris verwant 
gesl., waarbij de uiterste bladsegmenten alleen langs 
den achterrand sori dragen, terwijl deze langs den 
voorrand ontbreken. 

hemipterws.a.Mw, - van Gr. hêmi, half; ptëron, vleu
gel: half gevleugeld. 

H e m i s a n t i r i a н. j . LAM, - van Gr. hêmi, half; San-
tirïa, plantengesl. (Burseracëae) : halve Santirfa, 
dwz. aan Santirfa verwant gesl. 

Hemiscolópia v. SL., - van Gr. hêmi, half; Scolopla, 
plantengesl. (Flacourtiacëae): aan Scolopïa ver
want gesl., daarvan verschillend door het bezit van 
slechts 3 kelk- en 3 kroonbladen, terwijl deze or
ganen bij het gesl. Scolopïa ten getale van 4-6 aan
wezig zijn. 

hemisphâéricws,a,wra, - van Lat. hemisphaerïum 
(Gr. hêmisphairïon, van hêmi, half; sphaira, bol), 
halve bol: half bolvormig. 

Hemi té l ia R.BR., - van Gr. hêmi, half; têlïa, napje. 
De naam zinspeelt op den vorm van het zeer kleine 
dekvliesje. 

hemiteliaefórrms,ïs,i?, - zie hemiteliiformis. 
fhemitelifórmis,ï's,<2, - van Hemitélia, plantengesl. 
Ihemiteliifórmis.i 's.e, - (Cyatheacëae) ; Lat. 

forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener He
mitélia, Hemitelïa-achtig. 

hemitrichótu5,a,um, - van Gr. hêmi, half; trichôtos 
[van thrix (trichos), haar], behaard: half behaard; 
eenerzijds behaard, anderzijds niet. 

Hemizónia A. P. D C , - van Gr. hêmi, half; zônê, 
gordel. - De buitenste dopvruchten worden ten 
halve omvat, als het ware omgord, door de bin
nenste omwindselbladen. 

h e m p r i c h i i , - 2e nv. van Hemprichïus, Latinizee-
ring van Hemprich : van Hemprich, gevonden door 
Hemprich, genoemd naar Hemprich. - Thalassïa 
- Asch. is genoemd naar Fr. W. Hemprich (1796, 
Glatz; 1825, a/d Roode Zee), officier van gezond
heid, privaatdocent a/d universiteit te Berlijn, 
die sinds 1820 met zijn vriend Chr. G. Ehrenberg 
een bot. reis maakte door Voor-Azië en N.O.-Afrika 
en op die reis overleed. 

hemsleyânws,a,tt»n (Ficus - King; - Gomphostem-
ma - Prain), - genoemd naar W. Botting Hemsley 
(1843, East Hoathly, Sussex, Engeland; 1924, 
Broadstairs bij Ramsgate, N. van Dover), van 
1865-67 en van 1883-1908 verbonden aan den bot. 
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tuin van Kew, schrijver van vele bot. publicaties, 
waaronder, te zamen met Fr. B. Forbes (zie for-
besïi 3), een Index Florae Sinensis. 

hemsleyi , - 2e nv. van Hemsleyus, Latinizeering van 
Hemsley: van Hemsley, genoemd naar Hemsley. -
Aglaïa - Kds is genoemd naar W. Botting Hemsley 
(zie hemsleyänus). 

Henckélia SPRENG., - genoemd naar L. V. F. graaf 
Henckel von Donnersmarck (1785, Koningsbergen; 
1861, Ilmenau, Z. van Erfurt), schrijver van bot. 
publicaties en trouw medewerker aan Pritzel's 
Thesaurus literaturae botanïcae (Schatkamer, dwz. 
lijst, van botanische werken). 

hendecaphy!lu5,a,um, - van Gr. hendëka, elf; phul-
lon, blad: elfbladig. 

hendersóni, - 2e nv. van Hendersönus, Latinizee
ring van Henderson: van Henderson, gevonden 
door Henderson, genoemd naar Henderson : 
1. (Allamanda - Buil.), - in 1866 genoemd naar 
A. Henderson (f 1879), in 1857 benoemd tot hortu-
lanus van den tuin der Horticultural Society te 
Chiswick, later hoofd der Trentham Gardens (Z. 
van Manchester), eindelijk bezitter eener kweekerij 
te Croydon (bij Londen), waarin hij de plant uit 
Amerika had overgebracht. 
2. (Erythronïum - S. Wats.), - in 1897 genoemd 
naar Louis Fourniquet Henderson (1853, Roxbury, 
Mass.; X), van 1871-89 leeraar in Oregon, van 
1890-93 zakenman te Olympia, Oregon, van 1893-
1909 hoogleeraar in de plantkunde aan de univer
siteit van Idaho, U.S.A., sedert 1925 conservator 
van het herbarium der universiteit van Oregon. 
- De naar hem genoemde plant had hij in April 
1887 bij Ashland in Oregon ontdekt. 

hendersoniànus,<z,um (Saccolabïum - Rchb.f. = 
Ascocentrum - Schltr), genoemd naar Henderson, 
in 1875 eigenaar van de Wellington-Nursery te St. 
John's Wood bij Londen. - Of dit dezelfde Hender
son is, naar wien Allamanda hendersóni Bull, (zie 
hendersóni) genoemd is, is mij onbekend. 

Hen icosân thum BECC, - van Gr. henikos, enkel
voudig = Ital. singulare, welk laatste woord ook 
beteekenen kan „eenig in zijn soort", in welke be-
teekenis het woord henikos door Beccari (,die een 
Italiaan was; zie beccariänus) hier verkeerdelijk is 
gebezigd; anthos, bloem: bloem, welke eenig is in 
haar soort. Annonacëa, welker bloem van die van 
alle andere Annonacëae verschilt. 

Henicostéma BL., - van Gr. henikos, enkelvoudig; 
stêma, zijnerf. — De naam, zinspeelt op de driener-
vige bladeren; de middennerf draagt aan weers
zijden slechts één duidelijke zijnerf (aan den voet). 

henningsiânus,a,wtw (Pachystylus - Warb.), - ge
noemd naar P. Hennings (1841, Heide, Holstein; 
1908, Berlijn), custos aan den bot. tuin te Berlijn 
met den titel van professor, schrijver van talrijke 
verhandelingen over zwammen en algen. 

henningsii, - 2e nv. van Henningsius, Latinizeering 
van Hennings: van Hennings, genoemd naar Hen
nings. - Schuurmansïa - K. Schum. is genoemd 
naar P. Hennings (zie henningsiänus). 

henónis (Phyllostächys - Mitf.), - 2e nv. van Heno 
of Henon. - De naam wordt door den inmiddels 
overleden auteur der soort, A. B. Mitford [Bamboo 
Garden (1896), 149], niet verklaard. 

henrârdi, - 2e nv. van Henrardus, Latinizeering 
van Henrard: van Henrard, gevonden door Hen-
rard, genoemd naar Henrard. - Rumex - Dans. is 
genoemd naar J. Th. Henrard (1881, Maastricht; 
X), bioloog, verbonden aan 's Rijks Herbarium 
te Leiden, verdienstelijk florist, schrijver van een 

aantal bot. publicaties, o.a. van een monographie 
van het gesl. Aristïda. 

henrici, - 2e nv. van Henrïcus, Latinizeering van 
Hendrik {Henri, Henry, Heinrich): van Hendrik 
(Henri, Henry, Heinrich), gevonden door Hendrik 
(Henri, Henry, Heinrich), genoemd naar Hendrik 
(Henri, Henry, Heinrich). - De naam is oorspron
kelijk Oud-Hoogduitsch (Heimrik) en beteekent 
„regeerder van het huis": 
1. (Ficus - King; - Grewïa - Baker f.), - genoemd 
naar haar ontdekker, Henry O. Forbes (zie for-
besiänus). 
2. (Crotalaria - Hochr.), - genoemd naar haar ont
dekker, Heinrich Zollinger (zie zollingêri). 

benryànus.a.um (Cotoneaster - Rehder et Wils.; -
Parthenocissus - Graebn. et Diels), - genoemd 
naar Augustine Henry (zie augustinii). 

hénryi, - 2e nv. van Hewpus, Latinizeering van 
Henry: van Henry, gevonden door Henry, ge
noemd naar Henry: 
1. (Acanthopänax - Harms; - EmmeQoptërys -
Oliv.; - Ligustrum - Hemsl.; - Lilïum - Baker; -
Lonicëra - Hemsl.; - Rubus - Hemsl. et O.K.; -
Spiraea - Hemsl.; - Viburnum - Hemsl.), - ge
noemd naar Augustine Henry (zie augustinii). 
2. (Antidesma - Hemsl.), - terzelfdertijd genoemd 
naar twee personen van den naam Henry, welke 
beiden de plant verzameld hadden op het eiland 
Hainan (voorde Z.O. kust van China; ± 110°O.L.; 
±20° N.B.), nl.: 
1. Aug. Henry (zie augustinii). 
2. Benjamin Couch Henry (1850, Sharpsburg, Penn.; 
1901, Morris Plains, New Jersey), van 1873-94 
zendeling in China, sedert 1877 in Kanton, ijverig 
onderzoeker der flora van China, waar hij vele 
reizen maakte en talrijke planten, waaronder vele 
nieuwe soorten verzamelde, schrijver van een werk 
over Z.-China (Ling nam). 

henschéli, - 2e nv. van Henschëlus, Latinizeering 
van Henschel: van Henschel, genoemd naar Hen
schel. - Symplöcos - Bth. et Clarke is genoemd 
naar A.W. E. Th. Henschel (1790, Breslau; 1856, 
Breslau), hoogleeraar in de plantkunde te Breslau, 
schrijver van een sleutel tot het Herbarium Am-
boinense van Rumphïus (zie Rumphia). 

henschélii, - 2e nv. van Henschelïus, Latinizeering 
van Henschel: van Henschel, genoemd naar Hen
schel. - Ficus - Merr. is genoemd naar A.W.F. Th. 
Henschel (zie henschéli). 

henshalli, - 2e nv. van Henshallus, Latinizeering van 
Henshall: van Henshall, gevonden door Henshall, 
genoemd naar Henshall. - Naar welken Henshall 
Dendrobïum - Rchb.f. en Bulbophyllum - Rchb. 
f. genoemd zijn, is mij onbekend. 

rHenslówia BL., - genoemd naar J. Stevens Henslow 
IHenslówia WALL., - (1796, Rochester; 1861, 

Hitcham, Suffolk, Engeland), geestelijke, in 1825 
benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde te Cam
bridge, schrijver van eenige bot. publicaties. 

henzaiânus,a,um (Trichomänes - Parish), - in 
1860 genoemd naar Henza, die de plant in Achter-
Indië had ontdekt. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

Hepâtica L., - afkorting van Lat. herba hepatica [van 
herba, kruid; hepatica, vr. vorm van hepaticus (zie 
aldaar),, op de lever betrekking hebbend], lever
kruid. De naam zinspeelt op de drielobbige blade
ren en op het gebruik, dat vroeger van de plant 
werd gemaakt (signatuurleer) tegen leveraandoe
ningen. 

hepatica, - zie hepaticus. 
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hepaticaefóliMs,a,Mm, - zie hepaticifoltus. 
hepaticifólius,a,um, - van Hepatïca, (voormalig) 

plantengesl. (Ranunculacëae); Lat. folïum, blad: 
met bladeren als die eener Hepatïca. 

hepóticws,a.um, - Lat. transcr. van Gr. hêpatikos 
[van hepar (hepätos), lever], op de lever betrekking 
hebbend, in een of ander opzicht met de lever 
Overeenkomend, leverachtig, levervormig, lever
kleurig, lever-. 

heptâgynu5,a,um, - van Gr. hepta, zeven; gunê, 
vrouw: met zeven vr. organen (vruchtbeginsels, 
stijlen). 

heptâmerMS,a,Mw, - van Gr. hepta, zeven; mëros, 
deel: met zeven deelen (in de bloem), zeventallig. 

rbeptànder,ra,rum, - van Gr. hepta, zeven; anêr (an-
lheptandru5,a,um, - dros), man: met zeven 

mann, organen, met zeven meeldraden, zevenhel-
mig. 

heptânthws,a,ttm, - van Gr. hepta, zeven; anthos, 
bloem: zevenbloemig, met zeven bloemen bijeen. 

heptaphyil«s,a,ttw, - van Gr. hepta, zeven; phullon, 
blad: met zeven bladeren of blaadjes bijeen, zeven-
bladig. 

H e p t a p l é u r u m GAERTN., - van Gr. hepta, zeven; 
pleuron, zijde, ribbe. — De naam zinspeelt op de 
zevenhoekige vrucht van het eerstbeschreven 
exemplaar. 

herac léa , — zie heraclëus. 
heracleifóliu5,a,um, - van Heraclëum, plantengesl. 

(Umbellifërae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die van een Heraclëum. 

H e r a c l é u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam hêrakleion. - Volgens de overlevering 
is de plant genoemd naar Hêraklês (Lat. Hercules), 
den krachtigen halfgod, die haar geneeskrachtige 
eigenschappen ontdekt zou hebben. Zij werd voor
namelijk tegen zwerende wonden gebezigd. Moge
lijk zinspeelt de naam, welke met Hercules-kruid 
vertaald zou kunnen worden, ook op den forschen 
groei der plant. 

heracléMs.a.um, - Lat. transcr. van Gr. hêrakleios 
(van Hêraklês, Hercules, de krachtige halfgod), 
Herculisch, zeer krachtig, zeer forsch. 

herbäceus,a,Mw, — van Lat. herba, kruid: kruidach-
tig-

h e r b é r t i , - 2e nv. van Herbertus, Latinizeering van 
Herbert: van Herbert, genoemd naar Herbert. -
Cypella - Herb, is genoemd naar den Eng. geeste
lijke Geörge Herbert (1799, ?; 1825, ?), in wiens 
kassen te Burghclerc (Hampshire, Engeland) de 
plant in 1824 voor het eerst bloeide. Hij was een 
broeder van W. Herbert (zie herbertiänus 2). Zie 
ook herbertiänus 1. 

herbert iânus.a .uw, - 1. (Passiflora - Ker-Gawl.), -
in 1823 genoemd naar Herbert te Highclere 
(Hampshire, Engeland), die de plant in Engeland 
had geïmporteerd. Overigens is mij niets van hem 
bekend, ook niet of hij identiek is met den sub 
herberti genoemde Herbert. 
2. (Crinum - Wall.), - in 1831 genoemd naar W. 
Herbert (1778, ?; 1847, Londen), geestelijke, van 
1814-40 rector van Spofforth (Yorksh.), later Dean 
van Manchester, dichter, kweeker van uitheemsche 
gewassen, verdienstelijk schrijver over Amarylli-
dacëae en Iridacëae. 

herbivagus,a,ttm, - van Lat. herba, gras; vägäri, 
rondzwerven : over het gras rondzwervend, over 
het gras kruipend. 

hé rbs t i i , - 2e nv. van Herbsttus, Latinizeering van 
Herbst: van Herbst, genoemd naar Herbst. Bedoeld 
wordt hier Herbst, lid der kweekersfirma Herbst & 
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Stenger, Kew-Nursery, Richmond bij Londen, 
welke de plant uit Z.-Amerika had ingevoerd en 
haar het eerst in den handel bracht. 

hercoglósews,α,um, - van Gr. herkos, omheining; 
glôssa, tong of (bij orchideeën) lip: met als het 
ware omheinde lip. - Bij Dendrobïum - Rchb.f. is 
het lagere deel der lip van het hoogere deel ge
scheiden door een franjeachtig ingesneden kam. 

hercfnicus,a,urn, - van Lat. Hercynia (silva), het 
Hercynische Woud, dwz. het D. Middelgebergte 
en inzonderheid het Zwarte Woud (Schwarzwald), 
vaak echter, hoewel minder juist, gebezigd in de 
beteekenis van den Harz: afkomstig van het D. 
Middelgebergte (het Zwarte Woud, den Harz) of 
daar het eerst gevonden. 

herderscheeânws.a.Mw, — planten van dezen naam 
zijn genoemd naar A. Franssen Herderschee (zie 
fransseniänus). 

herincquiânMs.a.Mm (Prunus - С. К. Schneid.), -
genoemd naar F. Herincq (1820, Villejuif bij Parijs; 
1891, Parijs), verbonden aan het museum voor 
nat. historie te Parijs, medewerker aan het tuin
bouwkundige handboek van Jacques (Manuel gé
néral des plantes, arbres et arbrisseaux). 

rHer i t i é ra ΑΙΤ., - genoemd naar Ch. L. L'Héritier de 
IHer i t i é r a RETZ., - Brutelle (1746, Parijs; 1800, 

Parijs, met sabelhouwen op straat vermoord door 
onbekend gebleven daders), Fr. regeeringsambte-
naar, lid van het Institut de France, schrijver van 
vele bot. publicaties, vooral over exotische plan
ten. Een deel der door Dombey (zie Dombeya) op 
kosten der Sp. Regeering in Z.-Amerika verzamel
de planten werden door dezen clandestien tegen 
een jaarlijksch pensioen aan L'Héritier verkocht. 
Toen dit der Sp. Regeering ter oore kwam en zij 
zich tegen den koop verzette, vluchtte L'Héritier, 
vreezende, dat hij gedwongen zou worden de plan
ten aftestaan, met de verzameling naar Engeland, 
waar hij met behulp van het herbarium en de bi
bliotheek van Banks (zie Banksëa) een niet-uit-
gegeven flora van Peru schreef. 

h e r m ä n n i , - 2e nv. van Hermannus, Latinizeering 
van Hermann: van Hermann, gevonden door Her
mann, genoemd naar Hermann. - Gleichenïa -
R.Br. en Physälis - Dunal zijn genoemd naar P. 
Hermann (1640, Halle; 1695, Leiden), arts en 
plantkundige, die op kosten van het gewest Hol
land van 1672-80 Afrika, Eng. Indië en Ceylon 
bereisde en daar planten verzamelde. - Hij aan
vaardde in 1680 een hoogleeraarsambt te Leiden 
en schreef verscheidene, ten deele pas na zijn dood 
uitgegeven bot. werken, waaronder het beroemde 
plaatwerk Paradïsus Batävus (Lusthof van Neder
land), waarin vele buitenlandsche gewassen zijn 
beschreven en afgebeeld. Zijn herbarium, dat men 
na zijn dood aanvankelijk verloren waande, kwam 
in 1744 in handen van August Günther, hof apo
theker te Kopenhagen; deze leende het aan Lin
naeus (zie Linnaea), die het bewerkte en er zijn 
Flora Zeylanïca (1747) op grondde. Nadat het een 
paar maal van eigenaar gewisseld had, werd het 
in 1793 door Banks (zie Banksëa) gekocht voor 
75 guineas. Thans berust het in het British Museum 
te Londen. 

H e r m â n n i a L., - genoemd naar P. Hermann (zie 
hermänni). 

h e r m à n n i a e , - 2e nv. van Hermannïa, plantengesl. 
(Sterculiacëae) : van (de gedaante van) Herman
nïa, op een Hermannïa gelijkend. 

h e r m a p h r o d i t a , - zie hermaphroditus. 
hermaphroditiCMS,a,«w, - van Gr, Hermaphrodites ^ 
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een tweeslachtig wezen: tweeslachtig, tweekun-
nig. - Hermaphrodites, zoon van Hermès (Mercu-
rius) en Aphrodite (Venus), was oorspronkelijk een 
normale man. De voor hem in hopelooze liefde ont
brande bronnimf Salmäkis smeekte Zeus, den op
persten der Goden, haar lichaam met dat van Her
maphrodites te vereenigen. Het gebed werd ver
hoord en sindsdien was Hermaphrodites man en 
vrouw tegelijk. 

hermaphroditus,a,Mw, - Lat. transcr. van Gr. Her
maphrodites (zie hermaphroditïcus), een tweeslach
tig wezen: tweeslachtig, tweekunnig. 

Herminiéra GUILL., PERROT., RICH., - genoemd naar 
F. L. L'Herminier (1779, Parijs; 1833, Parijs), die 
zich in 1798 als apotheker op Guadeloupe (Kleine 
Antillen, ±62° W.L., ±16° N.B.) vestigde en daar 
dieren, planten en mineralen verzamelde. In 1815 
bereisde hij Antigua, St. Eustatius, St. Barthélé
my, Saba en St. Thomas. - In 1824 verleende hij 
steun aan Perrottet (zie Perrottetia), een der auteurs 
van het gesl., die door de Fr. Regeering was belast 
met het overbrengen der nopalplant (Nopalëa 
coccinellifëra Salm-Dyck) van Guadeloupe naar 
Senegal. In 1829 keerde hij voor goed naar Parijs 
terug. 

Herminium L., - van Gr. hermin (herminos), bed
stijl. De naam schijnt te zinspelen op de steil op
gerichte stengels. 

Hermodàctylus MILL., - L a t . transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam hermodaktulos (van Hermès = 
Mercurïus, bode der Goden, God des handels, der 
dieven en der reizigers; daktulos, vinger), Mercu-
rius-vinger (s). - De naam zinspeelt op de hand-
vormig bijeenstaande, onderaardsche knollen. 

hernandézii, - 2e nv. van Hernandezïus, Latinizee-
ring van Hernandez: van Hernandez, gevonden 
door Hernandez, genoemd naar Hernandez. - Pha-
sëolus - Savi is genoemd naar Fr. Hernandez 
(?1514, Puebla de Montalvan, W. van Toledo, 
Spanje; 1578, Madrid), lijfarts van koning Philips 
II van Spanje, die door dezen naar Mexico ( = 
Nieuw-Spanje, toen een Sp. kolonie) werd gezon
den voor een natuurhistorisch onderzoek. Van 
1571-77 was hij daar werkzaam; de resultaten van 
zijn arbeid legde hij neer in een uitgebreid en uit
nemend werk, waarvan in 1615 en 1651 gedeelten 
verschenen, op geneesmiddelen betrekking heb
bend, terwijl het geheele werk, dat men lang ver
loren gewaand had (het zou vernield zijn bij den 
grooten brand van het Escórial in 1671), tegen het 
einde der achttiende eeuw werd teruggevonden en 
in 1790 uitgegeven. - Er bestaan ook nog onuit
gegeven manuscripten van zijn hand. 

Hernândia L., - genoemd naar Fr. Hernandez (zie 
hernandézii). 

Hernandiaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Hernandia geldt. 

rhernandiaefólius,a,um, - zie hernandiifolius. 
Ihernandifóliu5,a,um, -
hernandiifolius,a,MW, - van Hernandia, planten-

gesl. (Hernandiaceae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Hernandia. 

hernandioides, - van Hernandia, plantengesl. (Her
nandiaceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Hernandïa-achtig. 

Herniéria L., - van Lat. hernia, breuk, dwz. het uit
puilen of uitzakken van eenig orgaan (meestal de 
buikingewanden) door den wand der holte, waar
binnen het behoort: breukkruid. Vroeger werd de 
plant aangewend als geneesmiddel tegen darm
breuken. 

herniarioides, - van Herniarïa, plantengesl. (Ca-
ryophyllacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
in kenis uitdrukt: Herniarïa-achtig. 

Herpéetis GAERTN., - van Gr. herpêstés, kruipend 
dier. Verscheidene soorten van het gesl. bezitten 
kruipende stengels. 

herpethóphytum, - foutief voor herpetophftum. 
Herpetica RAFIN., - van Lat. herpes (herpêtis) of 

Gr. herpes (herpêtos), ringworm, een zich (vaak in 
den vorm van een onregelmatigen ring) allengs-
kens uitbreidende, sterk jeukende, door een 
schimmel veroorzaakte huiduitslag: tegen ring
worm als geneesmiddel aangewende plant. 

herpéticus,a,um, - van Lat. herpes (herpptis) of Gr. 
herpes {herpêtos), ringworm, een zich (vaak in den 
vorm van een onregelmatigen ring) allengskens 
uitbreidende, sterk jeukende, door een schim
mel veroorzaakte huiduitslag: als geneesmiddel 
tegen ringworm aangewend. 

Herpétion A. P. D C , - (Gr.) verkleinw. van her-
pëton (van herpein, kruipen), kruipend dier: krui
pend diertje. - De naam zinspeelt op de krui
pende stengels. 

herpetóphytum, - van Gr. herpëton (van herpein, 
kruipen), kruipend dier; phuton, plant: plant als 
een kruipend dier, plant met kruipende stengels. 

herpocâûlos.os.on, - van Gr. herpein, (voort)krui-
pen; kaulos, stengel: met kruipende stengels. 

H e r p y s m a LINDL., - Lat. transcr. van Gr. herpusma 
(van herpein, kruipen), het kruipen: kruipende 
plant. 

herpysmoides, - van Herpysma, plantengesl. (Or-
chidacëae); ïdes [Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Herpysma-achtig. 

hérsii , - 2e nv. van Hersius, Latinizeering van Hers: 
van Hers, gevonden door Hers, genoemd naar 
Hers. - Acer - Render is in 1922 genoemd naar 
Joseph Hers, die uit de Chin, provincie Ho-nan, 
vele planten, waaronder de naar hem genoemde, 
aan het Arnold Arboretum te Boston gezonden 
had. Overigens is mij van hem niets bekend. 

Herzógia к. SCHUM., - in 1889 genoemd naar K. J. 
Herzog (1827, Brieg, Z.O. van Breslau; 1902, Ber
lijn), in 1876 benoemd tot onderstaatssecretaris 
van het pas opgerichte rijksambt van Elzas-Lotha-
ringen, van 1879-80 als staatssecretaris hoofd van 
het eerste ministerie van Elzas-Lotharingen. In 
1885 werd hij benoemd in het bestuur der D. Nieuw-
Guinea-Compagnie; kort daarvoor had hij Amerika 
bereisd, waarover hij een boek schreef (Aus Ame
rika) . 

herzógii, - 2e nv. van Herzogîus, Latinizeering van 
H erzog: van Herzog, genoemd naar Herzog. - Im
patiens - К. Schum. is genoemd naar К. J. Herzog 
(zie Herzógia). 

Hesperethusa м. j . ROEM., - Lat. transcr. van Gr. 
Hesperethousa (van hespëra, avond; aithousa, door 
de zon verwarmd, door de zon verlicht), de door 
de avondzon verlichte, naam van een der Hesperi-
des (van Gr. hespëra, avond, westen), de Hesperi-
den, de dochters van den nacht, welke een ver in 
het W. gelegen tuin bewoonden, waar zij, te zamen 
met den honderdkoppigen draak Ladôn, de gou
den appelen bewaarden, welke Hêrê (Hera) bij haar 
huwelijk met Zeus ten geschenke had ontvangen 

. van Gaia (de gepersonifieerde aarde) en welke aan 
haar bezitster jeugd, schoonheid en vruchtbaar
heid waarborgden. Vgl. AegU. 

hesperidifórmis.ts.e, - van Lat. Hesperides, Hes-
periden (zie Hesperethusa), hier staande voor de 
gouden appelen, welke door de Hesperiden werden 
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bewaakt; forma, vorm: goudgeel en appelvormig; 
goudgele, appelvormige vruchten dragend. 

Hesper i s L., - (Gr.) van hespëra, avond: bij den 
avond behoorend, avondbloem. - De bloemen geu
ren vooral des avonds. 

héssei , - 2e nv. van Hessëus, Latinizeering van Hes-
se: van Hesse, genoemd naar Hesse. - Cornus -
Koehne werd in 1889 genoemd naar A. Hesse, 
kweeker te Weenen, bij wien de plant in een Cra-
taegus-zaaisel was opgeslagen. Overigens is mij van 
hem niets bekend. 

He tâé r la BL., - Lat. transcr. van Gr. hetairia, ge
nootschap, vriendschap. - De naam zinspeelt op 
de nauwe verwantschap tusschen dit gesl. en 
Goodyëra R.Br. 

Hetä i r ia , - zie Hetaerïa. 
heteracanth«s,a,wm, - van Gr. hetëros, ander, ver

schillend; akantha, doorn, stekel: met onderling 
verschillende doornen of stekels op eenzelfde plant; 
met andere doornen of stekels dan gewoonlijk. 

He te rachâéna Z.M., - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; Nieuwlat. achaenïum (van Gr. a, ontk. 
voorv.; chainein, gapen), niet-openspringende, 1-
zadige vrucht ( zooals die der Composïtae) : scherm-
bloemige, waarbij de beide 1-zadige vruchthelften 
onderling ongelijk zijn. 

he t e râc t i s , - van Gr. hetëros, ander, verschillend; 
aktis, straal: met stralen van verschillende lengte; 
bekleed met ongelijkarmige sterharen. 

h e t e r â n t h a , - zie heteranthus. 
H e t e r a n t h é r a RUIZ et PAV., - van Gr. hetëros, ander, 

verschillend; anthêra, (als bot. term) helmknop. 
Een der helmknoppen verschilt aanmerkelijk van 
de beide andere. 

ƒ heterânthos.os.ow, - van Gr. hetëros, ander, verschil-
lheterânthws,a,w»i, - lend; anthos, bloem: met 

verschillend gevormde bloemen op hetzelfde in
dividu of bij dezelfde soort; met andere bloemen 
dan gewoonlijk. 

He te ré ly t ron JUNGH., - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; elittron, omhulsel. De naam zinspeelt op 
het feit, dat g t en g2 vrij stevig, g, en g4 dunvliezig 
zijn. 

Heter ix ia v. TIEGH., - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; ixos, vogellijm, Viscum. - Aan Viscum 
verwant gesl., waarvan de onderste bladeren in één 
vlak liggen, de bovenste kruiselings staan. 

heteroblépharos.os.ow, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; blephäris, wimper: met onderling onge
lijke wimpers; met andere wimpers dan ge
woonlijk. 

heterobulbwi-,a,um, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; Lat. bulbus, bol: met onderling verschil
lende bollen of schijnknollen. 

he te rocârpa , - zie heterocarpus. 
heterocârpos,os,o«, - van Gr. hetëros, ander, ver

schillend; karpos, vrucht: met onderling verschil
lende vruchten (of sori, sporangiën); met andere 
vruchten (of sori, sporangiën) dan gewoonlijk. 

h e t e r o c a r p u m , - zie heterocarpus. 
Hete roca rpus WIGHT, - van Gr. hetëros, ander, ver

schillend; karpos, vrucht. De vruchthokjes ver
schillen onderling; het voorste bevat geen goed 
ontwikkelde zaden, de beide achterste wel. 

heterocärp«s,a,tt»i, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; karpos, vrucht: met onderling verschil
lende vruchten (of sori, sporangiën); met andere 
vruchten (of sori, sporangiën) dan gewoonlijk. 

He te rocén t ron ноок. et ARN., - van Gr. hetëros, 
ander, verschillend; kentron, spoor: plant met ver
schillend gevormde sporen in dezelfde bloem. De 

helmknoppen der lange meeldraden dragen aan den 
voet een lang aanhangsel; die der korte meeldraden 
een kort of geen. 

heterochlamydeMs,a,Mw, — van Gr. hetëros, ander, 
verschillend; chlamus (chlamudos), mantel: met 
onderling ongelijke mantels (dekvliesjes); met 
slechts aan één zijde van den sorus ontwikkelde 
dekvliesjes. 

heterochronies ,a,um, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; chroma, kleur: verschillend van kleur; 
van verschillende kleuren; van een andere kleur 
dan gewoonlijk; van een ongewone kleur. 

heteroclims.is.e, — van Gr. hetëros, ander, verschil
lend; klïnê, bed: zich in verschillende bedden be
vindend, dwz. met $ en Ç geslachtsorganen in ver
schillende bloemen. 

heterócl i ta , — zie heteroclltus. 
rheteróclitos,os,ow, - van Gr. hetëros, ander, verschil-
\heteróclittts,a,M»M, - lend; klïtos (van klïnein, 

verbuigen), verbogen: op verschillende wijze ver
bogen of vervoegd (door andere afkomst: bv.: ik 
ben, hij is, wij zijn, zij waren), bij uitbreiding: van 
anderen vorm, zeer verschillend. De naam wordt 
o.a. gegeven aan varens, welker vruchtbare blaad
jes sterk van de onvruchtbare verschillen, echter 
ook wel aan andere planten (bv. waarvan de $ bloe
men of aartjes sterk van de Ç verschillen). 

he té rodon , - van Gr. hetëros, ander, verschillend; 
ödous (ödontos), tand: met onderling ongelijke tan
den, onregelmatig getand. 

heterodóxus.a.Mm, — van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; doxa, meening: van een andere meening 
(dan de onze), (dus) van eenverkeerde meening; 
anders dan gewoonlijk. 

heterogéne«s,a,w»?, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; genos, afstamming, oorsprong: van ver
schillende afstamming en daardoor onderling ver
schillend; heterogeen; met onderling ongelijke dee-
len. 

heteroglóssMs,a,Mm, — van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; glóssa, tong: met anders (dan bij ver
wante soorten) gevormde tong of (bij orchideeën) 
lip. 

heteroidews.a.wm, - van Gr. hetëros, ander, verschil
lend; idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: an
ders lijkend, verschillend. 

heterolépia , - zie heterolepïus. 
rheterólepis , - van Gr. hetëros, ander, verschillend; 
lheterolépi«s,a,Mw, - lëpis, schub: met schub

ben van verschillenden vorm of verschillende kleur; 
met andere schubben dan gewoonlijk; afwijkend 
door de schubben. 

heterólobM5,a,Mwi, - van Gr. hetëros, ander, verschil
lend; lobos, lob, vrucht: met onderling ongelijke 
lobben, slippen of vruchten. 

Hete ró ly t ron HACK., - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; elütron, omhulsel. De naam zinspeelt op 
het feit, dat gx en g2 vrij stevig, gs en g4 dun
vliezig zijn. 

heteromällws,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. hetero-
mallos (van hetëros, ander, een van beide; mallos, 
wol), eenerzij ds wollig (behaard), ook wel gebezigd 
in de beteekenis van éénzijdig bebladerd, één
zijdig vertakt. 

heterómer«s,a,um, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; mêros, deel: met ongelijke aantallen dee-
len (bv. wanneer het aantal kroonslippen verschilt 
van het aantal kelktanden of -slippen). 

heteromórphMs,a,um, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; morphê, gedaante, vorm: verschillend 
van gedaante; afwijkend van vorm; met gelijk-
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waardige organen, welke onderling opvallend ver
schillend zijn van gedaante of van afmetingen. 

he te roneura , - zie heteroneurus. 
Heteroneuron FEE (Polypodiacëae), - van Gr. hetë

ros, ander, verschillend; neuron, nerf. Het gesl. 
verschilt in nervatuur van verwante gesl. 

He te roneuron HOOK. f. (Melastomatacëae), - van 
Gr. heter os, ander, verschillend; neuron, nerf: op 
ongewone wijze generfde plant. — De bladeren zijn 
vinnervig, iets ongewoons in de fam. der Melasto
matacëae, waartoe dit gesl. behoort, 

fheteronéuros.os.on, - van Gr. hetiros, ander, ver-
theteronéûrus.a.Mw, - schillend; neuron, nerf: 

met nerven van verschillenden vorm; ongelijkma
tig generfd; op ongewone wijze generfd. 

Heteronévron , - zie Heteroneuron. 
heteropétalus.o.um, - van Gr. hetëros, ander, ver

schillend; petalon, kroonblad: met onderling onge
lijke kroonbladen. 

heterophlébius,a,i«m, - van Gr. hetiros, ander, ver
schillend; phleps (phlebos), ader: met onderling on
gelijke aderen; ongelijkmatig geaderd; op onge
wone wijze geaderd. 

H e t e r o p h r â g m a A . P . D C , - van Gr. hetëros, ander, 
verschillend; phragma, hier = tusschenschot. Het 
tusschenschot der vrucht is anders dan bij de mees
te Bignoniacëae, nl. op dwarse doorsnede vierhoe
kig. 

heteroplryllus.a.uwi, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; phullon, blad: anders of verschillend wat 
de bladeren betreft; met onderling (opmerkelijk) 
verschillende bladeren; met andere bladeren dan 
gewoonlijk. 

heteropléurMs,a,um, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; pleur on of pleura, ribbe, nerf: met rib
ben of nerven van verschillende gedaante; met on
derling ongelijke ribben of nerven. 

heterópodMs.a.wm, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; pous (pôdos), voet, steel: met onderling 
ongelijke stelen. 

Heteropögon PERS., - van Gr. hetëros, ander, een 
van beide; pôgôn, baard. De aartjes staan in paren; 
de (J zijn ongenaaid, de Ç of ^ dragen een lange, 
bij een baardhaar vergeleken naald. 

heteropogonoides , - van Heteropögon, (voormalig) 
plantengesl. (Graminëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Heteropögon-achtig. 

he te róp te ra , - zie heteroptërus. 
Heteróp te r i s н. в. к., - van Gr. hetëros, ander, ver

schillend; ptëron, vleugel. De vruchtvleugels zijn 
onderling verschillend. 

rheterópteros.os.o«, - van Gr. hetëros, ander, verschil-
\heterópterus,a,u»i, - lend; ptëron, vleugel: 

met ongelijke vleugels. 
rHeterópterys ENDL., - van Gr. hetëros, ander, ver-
IHeterópteryx NIED , - schillend; ptërux, vleu

gel. De vruchtvleugels zijn onderling verschillend. 
he te r opus , - van Gr. hetëros, ander, verschillend; 

pous, voet, steel: met ongelijke stelen (bladstelen, 
bloemstelen). 

H e t e r o p h i l s GRIFF., - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend, ongelijk; puxis, doos. De helmknoppen 
(stuifmeeldoosjes) zijn onderling ongelijk; zij ver
schillen van die van het verwante gesl. Durio, 
doordat zij zich met een eindelingsche porie 
openen. 

he teropyxis , - van Gr. hetëros, ander, verschillend; 
Puxis, doos: met onderling verschillende of onge
wone, bij doozen vergelijkbare organen (helmknop
pen, vruchten). 

heterorhópalos,os.ой, - zie heterorrhopâlos. 

heterorrhópalos.os,on, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; rhopalon, knots: met onderling verschil
lende knotsvormige organen; met ongewoon ge
vormde knotsvormige organen. 

heterosépalu5,a,um, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; Nieuwlat. sepâlum, kelkblad: met onder
ling ongelijke kelkbladen; met ongewone kelk-
bladen. 

He t e ro smi l ax ктн, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; Smilax, plantengesl. (Liliacëae): op Smi-
lax gelijkend, doch daarvan op eenige punten ver
schillend gesl. 

hetero8Órus,a,um, - van hetëros, ander, verschillend; 
saros, hoop (je): met onderling ongelijke sporen-
hoopjes of sori; met ongewone sori. 

He te róspa the SCHEFF., - van Gr. hetëros, ander, 
verschillend; spathê, (als bot. term) kolfscheede. 
De kolven bezitten twee ongelijke scheeden. 

Heterós ta l i s SCHOTT, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; siälis, paal. - De naam zinspeelt op de 
steelvormige, rudimentaire bloemen, waarvan de 
lagere in vorm aanmerkelijk van de hoogere ver
schillen. 

he ter ostégiws,a,um, — van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; stege, bedekking: bedekt met onderling 
ongelijke organen, ongelijke schutbladen, bv. 

H e t e r o s t é m m a w. et A., - van Gr. hetëros, andere, 
tweede; stemma, krans. Elk der 5 in een krans ge
plaatste bijkroonschubben draagt bij de eerst be
schreven soort aan de binnenzijde een groot aan
hangsel; deze 5 aanhangsels vormen een tweeden 
krans. 

he t e ros t émon , - van Gr. hetëros, ander, verschil
lend; stêmôn, draad: met onderling ongelijke meel-
draden; met ongewone meeldraden. 

he te ros t igma , - van Gr. hetëros, ander, verschillend ; 
stigma, (als bot. term) stempel: met een ongewo-
nen (ongewoon grootenbv.) stempel; met onderling 
ongelijke stempels. 

he te ró ta , - zie heterötus. 
heterótomws,a,wm, - van Gr. hetëros, ander, ver

schillend; temnein, snijden: met onderling ongelijke 
insnijdingen, onregelmatig ingesneden. 

heterótrichws.a.M»!, - van Gr. hetëros, ander, ver
schillend; thrix (trichos), haar: met onderling on
gelijke haren; met andere haren dan gewoonlijk. 

heterótMs,a,wm, —van Gr. hetëros, ander,verschillend; 
ous (ôtos), oor: met onderling ongelijke oortjes; met 
andere oortjes dan gewoonlijk. 

he t tae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden persoonsnaam Hetta: van Hetta, ge
noemd naar Hetta. - Clerodendron - Hall. f. is 
genoemd naar mevrouw Hetta Elbert (zie elberti), 
die haar echtgenoot op zijn exploratietochten ver
gezelde. Overigens is mij niets van haar bekend. 

Heuchéra L., - genoemd naar J. H. von Heucher 
(1677, Weenen; 1747, Wittenberg), medicus, hoog
leeraar in de plantkunde en directeur van den bot. 
tuin te Wittenberg.lijfarts van koning Augustus II 
van Saksen, schrijver van eenige bot. publicaties. 

heuffeliânws,a,ww (Crocus - Herb.), - genoemd naar 
Johann Heuffel (1800, Modern, N.N.O. van Pres
burg; 1857, Lugos, O. van Temesvâr, Z.-Honga
rije), medicus, verdienstelijk onderzoeker der flora 
van Hongarije, schrijver van vele bot. publicaties. 

Hevea AUBL., - Latinizeering van den Guiaanschen 
plantennaam hevé. 

Hewit t ia w. et A., - genoemd naar Hewitt, omtrent 
wien mij niets bekend is. Het gesl. werd het eerst 
beschreven in Madras Journal of Science V (1837), 
p. 22. In dit tijdschrift, dat ik nergens heb aange-
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troffen, zijn mogelijk gegevens omtrent Hewitt te 
vinden. 

hewittianws.rt.tow (Calamus - Весе), - genoemd 
naar John Hewitt (1880, Dronfield bij Sheffield; χ ), 
zoöloog, van 1905-09 curator van het museum te 
Sarawak (Ν.-Borneo), in 1910 assistent aan het 
Transvaalsche Museum te Pretoria, van 1911 tot 
heden directeur van het Albany-Museum te Gra-
hamstown (Z.-Afrika), schrijver van enkele an-
thropol. en verscheidene zool. publicaties (o.a. over 
de Reptielen, Kikvorschachtigen en Spinachtigen 
van Z.-Afrika). 

hexacânthus,a,um, - van Gr. hex, zes; akantha, 
doorn, stekel: met zes doornen of stekels (bijeen), 
zesdoornig, zesstekelig. 

Hexacén t r i s NEES, - v a n Gr. hex, zes; kentron, spoor. 
Van de beide onderste der vier meeldraden zijn beide 
helmhokjes gespoord; van de twee bovenste slechts 
één hokje; de geheele bloem bevat dus zes sporen. 

hexaflórws,a,Mw, - van Gr. hex, zes; Lat. f los (f lo
ris), bloem: zesbloemig. Deze samenkoppeling van 
Gr. en Lat. is niet fraai; hexanthus is beter. 

hexagónws,a,nm, — van Gr. hex, zes; gónïa, hoek: 
zeshoekig. 

hexägyna , — zie hexagynus. 
fhexa&ynius.a.um, - van Gr. hex, zes; gunê, vrouw: 
thexâgvnws.a,«»«, - met zes vr. organen 

(vruchtbeginsels, stijlen, stempels). 
h e x â m e r a , - zie hexamërus. 
hejtàmeres,es,es, — van Gr. hex, zes; mëros, deel: uit 

zes deelen bestaand, met zes bloemdeelen, zestallig 
(van bloemen). 

H e x a m é r i a R.BR., - van Gr. hex, zes; mëros, deel. 
Er zijn zes stuifmeelklompjes. 

hexâmer«s,a,Mw, - van Gr. hex, zes; mëros, deel: 
uit zes deelen bestaand, met zes bloemdeelen, zes
tallig (van bloemen). 

с hexender,ra,rum, — van Gr. hex, zes; anêr (andros), 
lhexândrus,a ,um, - man: met zes mann, or

ganen, met zes meeldraden, zeshelmig, met zes 
stuif meelklompj es. 

hexangulâm,t5 ,e , - van Gr. hex, zes; Lat. angülus, 
hoek: zeshoekig. - Deze samenkoppeling van Gr. 
en Lat. is niet fraai; beter zijn sexanguläris en 
hexagönus. 

rhexantha , - zie hexanthus. 
t h e x a n t h u m , -

H e x a n t h u s LOUR., - van Gr. hex, zes; anthos, bloem. 
De bloemen staan ten getale van zes binnen een 
omwindsel bijeen. 

hexanthws,a,ww, - van Gr. hex, zes; anthos, bloem: 
zesbloemig, met zes bloemen bijeen. 

hexapétalMs.a.wm, - van Gr. hex, zes; petälon, kroon-
blad: met zes kroonbladen. 

hexaphy!ltts,a,wm, - van Gr. hex, zes; phullon, blad: 
zesbladig, met zes bladeren of blaadjes bijeen. 

hexâpteru5,a,um, - van Gr. hex, zes; ptëron, vleu
gel: zesvleugelig. 

hexaspérmw5,a,Mtw, — van Gr. hex, zes; sperma, 
zaad: zeszadig. 

hexas téchya , - zie hexastachyus. 
ƒ hexastâchyos,os,ow, - van Gr. hex, zes; stachus, aar: 
lhexastâchyus,a,wm, - zesarig, met zes aartjes. 
hexäs t icha , - zie hexastïchus. 

(hex.àstichos,os,on, - van Gr. hex, zes; stïchos, rij: 
lhexâstichtt£,a,um, - zesrijig. 
Hexathéca CLARKE, - van Gr. hex, zes; thêkê, doos 

(in den gelatinizeerden vorm thêca gebezigd in de 
beteekenis van helmhokje) : plant, welker bloemen 
zes helmhokjes bevatten. Twee der vier helm
knoppen zijn tweehokkig, twee éénhokkig. 

hexurws.a.MW, - van Gr. hex, zes; oura, staart: zes-
staartig. 

Heydér ia с. косн, - genoemd naar E. Heyder (1808, 
?; 1884, Berlijn), Pruisisch regeeringsambtenaar 
voor tuin- en ooftbouwaangelegenheden, groot 
planten vriend. 

Héyiiea ROXB., - genoemd naar Benjamin Heyne (?, 
?; 1819, Vepery; voorstad van Madras), arts der 
Moravische zending, die in 1777 naar Madras ver
trok en daar mede optrad als botanicus voor de 
Eng. O.I. Compagnie. In 1793 stond hij aan het 
hoofd van peper- en kaneelplantages. Hij verzamel
de in Madras vele planten, welke later door Roth 
(zie rothiänus) werden bewerkt. 

heynean«s,a,«»w, - 1. (Lobelia - R. et Sch.; - Meme-
cylon - Bth.; - Mitrephöra - Thw.; - Pogostêmon -
Bth. ), - genoemd naar Benjamin Heyne (zie Heynëa ) . 
2. (Curcuma - Valet, et Van Zijp; - Mapanïa -
Backer), - genoemd naar К. Heyne (1877, Amster
dam; χ ) , eerst handelsgeemployeerde te Batavia, 
van 1906-27 hoofd (chef-conservator) van het Mu
seum voor Economische Botanie te Buitenzorg, 
die bij het geheel door zijn onuitputtelijke energie 
gevulde museum een bot. tuin van nuttige planten 
had aangelegd, schrijver van het terecht beroemde 
botanisch-economische standaardwerk De Nuttige 
Planten van Nederlandsch Indië (2e druk, 1927), 
bijeenbrenger van het herbarium, dat het bewijs
materiaal voor dat werk bevatte. — Thans geniet 
hij te Bennekom van zijn welverdiende rust. 

héybei , - 2e nv. van Heynëus, Latinizeering van 
Heyne: van Heyne, gevonden door Heyne, ge
noemd naar Heyne. - Cypërus - Boeck. is genoemd 
naar Benjamin Heyne (zie Heynëa). 

heyniaritts.a.Mm (Nicolaia - Valet.), - genoemd naar 
K. Heyne (zie heyneänus 2). 

héynii , - 2e nv. van Heynïus, Latinizeering van 
Heyne: van Heyne, gevonden door Heyne, ge
noemd naar Heyne. - Callicarpa - Roth en Olden-
landïa-G. Don zijn genoemd naar Benjamin Heyne 
(zie Heynëa). 

h ians , - van Lat. Märe, wijd openstaan, gapen: wijd 
openstaand, gapend. 

h ibbâ rd i i , - 2e nv. van Hibbardïus, Latinizeering 
van Hibbard: van Hibbard, gevonden door Hib-
bard, genoemd naar Hibbard. - Calophyllum -
Elm. werd in 1908 genoemd naar H. S. Hibbard, 
superintendent van het Silliman-Instituut te Du-
maguete [in den Z.O. hoek van het eiland Negros 
(Philippijnen)]. Overigens is mij niets van hem be
kend. 

Hibbér t i a ANDR., - genoemd naar G. Hibbert (1757, 
Manchester; 1837, Munden bij Watford, Herts., En
geland), die te Clapham (Londen) een rijken bot. 
tuin bezat, waarvoor hij o.a. aan Kaap de Goede 
Hoop en op Jamaica planten deed verzamelen. An
drews, de auteur van het gesl., wien hij planten 
verstrekte ten behoeve van diens bot. werken, ge
tuigde van hem:,,Niemand verdiende meer dan hij, 
„dat er een plant naar hem genoemd werd." 

h ibe rna , - zie hibernus. 
hibérnic«s,a,wm, - van Lat. Hibernïa, Ierland: 

Iersch. 
nïbémus,a,um, - van Lat. hiems, winter: winterach

tig, in den winter bloeiend, in den winter groeiend, 
in den winter op het veld staand, winter-. 

hibiscifóliws,a,ww, - van Hibiscus, plantengesl. 
(Malvaceae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Hibiscus. 

Hib iscus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam hibiskos, waarmede de heemst (tegenwoor-
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dig Althaea officinalis L., D. Eibisch) werd aan
geduid. 

hibridus,a,um, - (Lat.) van tweeërlei ras; door 
bastaardeering verkregen. 

Hicór ia RAFiN., - Latinizeering van hickory, Amer, 
volksnaam van Carjra-soorten. 

hiemàlis,is,e, - van Lat. hiems (hiëmis), winter: bij 
den winter behoorend, in den winter bloeiend of 
groeiend of althans niet afstervend, winter-. 

rhieracifóli«s,a,Mm, - van Hieracïum, plantengesl. 
\hieraciifóliws,a,wm, - (Composïtae) ; Lat. foli

um, blad: met bladeren als die van een Hieracïum. 
hieracioides , - van Hieracïum, plantengesl. (Com

posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Hieracïum-achtig. 

H ie r àc ium L., - van Gr. hiërax (hiërakos), havik: 
havikskruid. Men meende in de Oudheid, dat de 
haviken dit kruid bezigden om een scherper ge
zicht te krijgen, en Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. 
(1563), 490] zegt nog: „Dese cruyden zijn oock 
,,goet tot den ooghen ende tghesichte alsmen tsap 
,,van denselven daer in druypt ." 

Hie r i s v. ST., - (Gr.) priesteres. De plant werd het 
eerst aangetroffen bij een tempel op Penang. 

h iérn i i , - 2e nv. van Hiernïus, Latinizeering van 
Hiern: van Hiern, genoemd naar Hiern. — Dios-
pyros - Kds is genoemd naar W. Ph. Hiern (1839, 
Stafford; 1925, Barnstaple, Devon, Engeland), die 
gedurende vele jaren arbeidde in het Kew-Herba
rium en het British Museum zonder aan deze in
stellingen verbonden te zijn, schrijver van vele 
bot. publicaties, waaronder een uitnemende mono
graphie der Ebenacëae (1873). - Voor Hooker's 
Flora of British India bewerkte hij de Meliacëae 
en de Sapindacëae, voor de Flora of tropical 
Africa verscheidene familiën. De Diospyros werd 
door Koorders (zie koordersi) naar hem genoemd, 
omdat hij de door dezen in de Minahasa verzamelde 
Ebenacëae had gedetermineerd. 

Hieróchloa р. в., - van Gr. hiëros, goddelijk, den 
goden gewijd, heilig; chlöa, gras: gras der goden, 
heilig gras. De naam zinspeelt op den aangenamen 
cumarinegeur, dien de soorten van dit gesl. bij 
droging verbreiden. De Europ. H. odoräta Wahlen-
b. is in vele landen gewijd aan de maagd Maria. 
- Vgl. den Ned. volksnaam Lieve-vrouwen-bed-
stroo voor de • eveneens naar cumarine riekende 
Asperula odoräta L. (Onze-lieve-vrouwe = de 
maagd Maria). 

Hieróchloë R.BR., - van Gr. hiëros, goddelijk, den 
goden gewijd, heilig; chlöê, gras: gras der goden, 
heilig gras. - Zie voorts Hierochlöa. 

h ie rónymi , - 2e nv. van Hieronymus: van Hierony-
mus, genoemd naar Hieronymus. - Nederlandsch-
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Georg Hieronymus (1846, Schöneiche, Silezië; 1921, 
Berlijn), van 1872-83 hoogleeraar in de plantkunde 
te Córdoba in Argentinië, welk land hij in dien tijd 
bereisde, van 1892-1921 custos aan het Bot. Mu
seum te Berlijn, schrijver over de Flora van Argen
tinië, voorts over algen, varens, Selaginellacëae, 
Centrolepidacëae, Composïtae en andere planten. 
Het woord Hieronymus (van Gr. hiëros, heilig; 
опйта, naam) beteekent: heilige naam. 

hieronymiânus,a,um (Selaginella - V. A. v. R.), -
genoemd naar G. Hieronymus (zie hieron-pmi). 

Higgins ia BL., - genoemd naar Ambrosius O'Higg-
ins, markies van Osorio (1720, graafschap Meath, 
Ierland; 1801, Lima, Peru), welke als jongen van 
nederige afkomst door een zijner ooms, een pater 
Jezuïet, voor den geestelijken stand bestemd en te 

Cadiz op school gedaan werd. Hij gevoelde echter 
geen roeping voor het priesterschap en ging als 
handelaar zijn fortuin zoeken in Z.-Amerika, waar 
hij de genegenheid wist te verwerven van den on
derkoning van Chili (toen een Sp. kolonie), die 
hem met den rang van kapitein gebruikte in den 
strijd tegen de opgestane Araucanen. Na in het 
leger verschillende rangen doorloopen te hebben 
werd hij in 1789 onderkoning van Perifi, in 1795 
van Chili. Hij verleende den Sp. natuufonderzoe-
ker Ruiz (zie ruiziânus) en Pavon (zie Pavonïa) 
steun bij hun floristisch onderzoek van Peru en 
Chili. Uit dankbaarheid noemden zij in 1798 naar 
hem het geslacht Ohigginsïa, welke naam later door 
Blume (zie Blumëa) werd verkort tot Higginsia. 

hi ldebrândi i , - 2e nv. van Hildebrandius, Latini
zeering van Hildebrand : van Hildebrand, gevonden 
door Hildebrand, genoemd naar Hildebrand. -
Dendrobïum - Rolfe werd in 1894 genoemd naar 
Hildebrand, van wien mij niets bekend is, dan dat 
hij de plant in Z.-China verzameld had. 

rhilifer, hilifera, Ы Ш е г и т , - van Lat. hilum, (als 
\hïliferus,a,um, - bot. term) navel; ferre, dra

gen: een (grooten) navel dragend. 
Hill ia JACQ., - genoemd naar John HUI (1716 of 17, 

Peterborough of Spalding; 1775, Londen), medi
cus, eerste directeur van den bot. tuin van Kew, 
schrijver van vele bot. werken. 

himalaicMs.a.wm, - afkomstig van het Himdlaya-
himalaiénsï's,is,e, - gebergte (tusschen Tibet 
himalayanus,a,um, - en Eng. Indië, van ± 7 3 -
himalayénsts.ts.e, - ±95° O.L.) of daar het 

eerst gevonden. De naam Himalaya (van Sanskr. 
him, sneeuw; dlaya, woning, verblijfplaats) be
teekent: woning der (eeuwige) sneeuw, sneeuw-
gebergte. 

H i m a n t â n d r a F. V. M., - van Gr. himas (himantos), 
riem; anêr (andros), man: plant met riemvormige 
mann, organen (helmdraden). 

H i m a n t a n d r â c e a e , - plantenfam. als type waar
van het gesl. Himantandra geldt. 

rH iman tho . . ., - foutief voor Himanto . . .; himanto.. 
I h i m a n t h o . . . , -
h iman tog lóssa , - zie himantoglossus. 
H i m a n t o g l ó s s u m SPRENG., - van Gr. himas (himan

tos), riem; glôssa, tong of (bij orchideeën) lip. De 
naam zinspeelt op de riemvormige middenslip der 
lip. 

nimantoglóssMs,a,um, - van Gr. himas (himantos), 
riem; glôssa, tong: met riemvormige of in riem
vormige slippen verdeelde tong of (bij Orchidacëae) 
lip. 

H i m a n t o p h y l l u m SPRENG., - van Gr. himas (hi
mantos), riem; phullon, blad: plant met riemvor
mige bladeren. 

h inds i i , - 2e nv. van Hindsïus, Latinizeering van 
Hinds: van Hinds, gevonden door Hinds, genoemd 
naar Hinds. - Arundinarïa - Munro; - Celastrus -
Bth.; Quercus - Bth.; - Senecïo - Bth. en Van-
da - Lindl. zijn genoemd naar R. Brinsley Hinds 
(?, ?; vóór 1861, ?), scheepsarts op het Eng. vaar
tuig Sulphur, dat van 1836-42 onder commando 
van kapitein Belcher een tocht om de aarde maak
te. Op dien tocht verzamelde Hinds vele planten 
en dieren, waaronder de naar hem genoemde. 

H ing t sha ROXB., - Engelschind, plantennaam 
(hingcha). 

Hippagrós t i s о. к., - van Gr. hippos, paard; agrós-
tis, gras: paardengras. De naam is overgenomen 
van Rumphïus, Herbarium Amboinense VI, 15, 
die van het door hem zoo gedoopte gras zegt: ,,het 
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,,is een gemeen voedzel voor de paarden alsmede 
„voor de koeibeesten." 

Hippeâstrum HERB., - van Gr. hippeus (hippeôs), 
ridder; astron, ster: ridderster. De naam zinspeelt 
op de fraaie, min of meer stervormige bloemen. 

Hippeoph^llum SCHLTR, - van Gr. hippeus (hip
peôs), ruiter; phullon, blad. De naam zinspeelt op 
de rijdende bladeren (dwz. de bladeren staan in 
twee tegenoverstaande rijen en de voet van elk 
blad wordt omsloten door den dubbelgevouwen of 
scheedevormigen voet van het naastlagere. 

Hippia L., - vr. vorm van Gr. hippïos (van hippos, 
paard) : op eenigerlei wijze tot een paard in betrek
king staand (e plant). Waarop de naam zinspeelt, 
is mij onbekend. 

hippia, - zie hippius. 
Hippion SPRENG., - onz. vorm van Gr. hippïos (van 

hippos, paard) : op eenigerlei wijze tot een paard in 
betrekking staand (e plant). Waarop de naam zin
speelt, is mij onbekend. Sprengel (zie sprengêli), de 
auteur van het gesl., geeft geen toelichting. 

hippius,a,um, - Lat. transcr. van Gr. hippïos (van 
hippos, paard), op eenigerlei wijze tot een paard in 
betrekking staand. Bij Epidendrum hippïum Buch. 
- Ham. zinspeelt de soortnaam op de zadelvormige 
lip. 

Hippocas tanäceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Hippocastänum geldt. 

Hippocâstanum RUPP., - van Gr. hippos, paard; 
kastänon, kastanje: paardenkastanje, dwz. kastan
je, welke hoogstens geschikt is voor paardenvoe-
der. - Vgl. paardenboon, vogelkers, voorts den Mal. 
naam katjang monjèt (apenboon) voor vele in het 
wild groeiende Leguminösae. - Zie ook in dit 
boekje caninus en Hondbesseion. 

Hippocra téa L. , - genoemd naar den beroemden Gr. 
geneesheer Hippocrates (±460 ν. Chr., eiland Kôs, 
bij den Z.W.hoek van Klein-Azië; 377 v. Chr., La
rissa, Thessalië), schrijver van vele medische wer
ken. 

Hippocra teâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Hippocratéa geldt. 

< hippocrépifer , h ippocrepifera , h ippocrep i fe rum, 
Ihippocrepiferws.a.wm, - van Gr. hippokrêpis 

(van hippos, paard; krêpis, schoen), hoefijzer; ferre, 
dragen: een of meer hoefijzervormige organen dra
gend. 

Hippocrépis L., - Lat. transcr. van Gr. hippokrêpis 
(van hippos, paard; krêpis, schoen), hoefijzer. — 
De naam zinspeelt op den vorm der peulleedjés. 

Hippoglóssum BREDA, - van Gr. hippos, paard; 
glôssa, tong: paardetong. De naam zinspeelt op den 
vorm der lip. 

hippolapathum, - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam hippolapäthon (van hippos, paard; 
lapäthon, zuring), paardezuring, waarmede ook de 
Ouden een Rumex-soort aanduidden. 

Hippóphaë L., - de met weglating der slot-s in het Lat. 
overgenomen, oude Gr. plantennaam hippophaës, 
waarvan afleiding en beteekenis onbekend zijn en 
waarmede een gedoomde Euphorbia werd aange
duid. Pas later is de naam overgedragen op het 
hem thans voerende gesl. 

hippophaëoides, - van Hippóphaë, plantengesl. 
(Elaeagnacëae) ; ïdes, (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Hippophaë-achtig. 

Hippophaës ASCHERS., - oude Gr. plantennaam (zie 
Hippóphaë). 

hippophaifóliu5,a,Mm, - van Hippóphaë, planten
gesl. (Elaeagnacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Hippóphaë. 

Î8 hirtostipulus 

Hippuridâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
- gesl. Hippuris geldt. 

r Hippuris L., - van Gr. hippos, paard; oura, staart: 
Ihippuris, - paardenstaart. 
hippuroides, - van Hippuris, plantengesl. (Hippu-

ridacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Hippüris-achtig. 

Hiptâge GAERTN, - van Gr. hiptasthai, vliegen. De 
vrucht bestaat uit 1-3 gevleugelde vruchtjes. 

Hirâéa JACQ., -genoemd naar J. N. de La Hire (1685, 
Parijs; 1717, Parijs), arts, bezitter van fraaie plan-
tenverzamelingen, in 1710 gekozen tot lid der Aca
demie van Wetenschappen te Parijs. 

chircinus.a.um, - van Lat. hircus, bok: stinkend als 
Xhircösus.a.um, - een bok, bokke(n)-. 
hirculus, - (Lat.) verkleinw. van hircus, bok: bokje. 

De naam zinspeelt op den geur der plant. 
Hirschféldia MOENCH, - genoemd naar С. С L. 

Hirschfeld, Holsteinsch plantkundige, die in 1755 
een werk uitgaf over tuinaanleg. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

hirsuta, - zie hirsütus. 
hirsutior,or,us, - vergr. trap van Lat. hirsütus, bor

stelig (behaard): 
1. vrij dicht met borstels bezet. 
2. dichter met borstels bezet dan gewoonlijk. 

hirsutissimws,a,um, - overtr. trap van Lat. hirsü
tus, borstelig behaard: zeer dicht borstelig be
haard. 

rhirsutiusculws,a,M»w, - verkleinw. van Lat. hirsütus, 
thirsutulMs.a.iim, - borstelig behaard: eenigs-

zins borstelig behaard. 
hirsutws.a.wm, - (Lat.) borstelig (behaard). 
h i r t a , - zie hirtus. 
hirtaefórmis,is,e, — zie hirtiformis. 
hirtéllws.a.wm, - verkleinw. van Lat. hirtus, bezet 

met niet zeer lange, afstaande, stijve haren: vrij 
ijl bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve 
haren. 

hirticatycinw5,a,wm, - van Lat. hirtus, bezet met 
niet zeer lange, afstaande, stijve haren; calyx (ca-
l$cis), kelk: op den kelk (of de daarbij vergelijk
bare kafj es gj en g2) bezet met niet zeer lange, af
staande, stijve haren. 

hirticâuh's.is.e, - van Lat. hirtus, bezet met niet 
zeer lange, afstaande, stijve haren; caulis, stengel, 
steel: op de stengels of stelen bezet met niet zeer 
lange, afstaande, stijve haren. 

hirtiflórus,a,M»w, - van Lat. hirtus, bezet met niet 
zeer lange, afstaande, stijve haren; f los (flöris), 
bloem: op de bloemen bezet met niet zeer lange, 
afstaande, stijve haren. 

hirtifórmt's.i's.e, - van den soortnaam hirtus (zie 
aldaar); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante der soort hirtus, op de soort hirtus gelijkend. 

hirtipes, - van Lat. hirtus, bezet met niet zeer lange, 
afstaande, stijve haren ; pes, voet, steel : op de stelen 
bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren. 

hirtipétalMS,a,Mm, - van I-at. hirtus, bezet met niet 
zeer lange, afstaande, stijve haren; Nieuwlat. pe-
tälum, kroonblad: op de kroonbladen bezet met 
niet zeer lange, afstaande, stijve haren. 

hirtivâlvt's.t's.e, - van Lat. hirtus, bezet met niet 
zeer lange, afstaande, stijve haren; valva, (als bot. 
term) klep: op de kleppen bezet met niet zeer 
lange, afstaande, stijve haren. 

hirtolepidótws,α,um, — van Lat. hirtus, bezet met 
niet zeer lange, afstaande, stijve haren; lepidötus, 
beschubd: bezet met niet zeer lange, afstaande, 
stijve haren, bovendien beschubd. 

hirtostipultts.a.ww, - van Lat. hirtus, bezet met niet 
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zeer lange, afstaande, stijve haren; stipula, steun-
blad: op de steunbladen bezet met niet zeer lange, 
afstaande, stijve haren. 

hlrtulus.a.um, - verkleinw. van Lat. hirtus, bezet 
met niet zeer lange, afstaande, stijve haren; ijl 
bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren. 

hirtus,a,um, - (Lat.) (als bot. term) bezet met niet 
zeer lange, afstaande, stijve haren. 

hirundinäceus,a,ttm, - van Lat. hirundo (hirundï-
nis), zwaluw: in eenig opzicht met een zwaluw of 
eenig deel daarvan overeenkomend, bv. met op 
een zwaluwstaart gelijkende, pijlvormige bladeren. 

His ingéra HELLEN., - in 1792 genoemd naar Johan 
Hising (1727, ?; 1790, ?), in 1770 in den adelstand 
verheven onder den naam Hisinger, hooggeplaatst, 
zeer actief ambtenaar bij het Zw. mijnwezen, die 
daarin vele verbeteringen aanbracht. De plant 
werd naar hem genoemd uit erkentelijkheid voor 
zijn ijver en mildheid voor de bot. wetenschap. 

hispànicus,a,um, - van Lat. Hispanta, Spanje: uit 
Spanje afkomstig of daar het eerst gevonden, 
Spaanseh. 

h ispida , - zie hispïdus. 
hispidifóliws,α,uw, - van Lat. hispïdus, met lange, 

stijve haren bezet; folium, blad: op de bladeren 
bezet met lange, stijve haren. 

hispidirâmu5,a,ttm, T van Lat. hispïdus, met lange, 
stijve haren bezet; ramus, tak, twijg: op de takken 
of twijgen bezet met lange, stijve haren. 

hispidispiculus,a,wm, - v a n Lat. hispïdus, met lange, 
stijve haren bezet; spïculus, aartje: op de aartjes 
bezet met lange, stijve haren. 

hispidissimus,a,Mm, - overtr. trap van Lat. his
pïdus, met lange, stijve haren bezet: zeer dicht 
bekleed met lange, stijve haren. 

hispidula, - zie hispidulus. 
hispidulissimus,a,wra, - overtr. t rap van Lat. his

pidulus, met vrij lange of vrij stijve haren bezet: 
zeer dicht bezet met vrij lange of vrij stijve haren. 

hispidulus,а,мт, - verkleinw. van Lat. hispïdus, 
met lange, stijve haren bezet: een gering aantal 
lange, stijve haren dragend; met vrij lange of vrij 
stijve haren bezet. 

hispidu5,a,um, - (Lat.) met lange, stijve haren bezet. 
His t iópter i s AG., - van Gr. histïon, zeil; ptéris varen: 

zeil varen. - De naam zinspeelt op den vorm en den 
stand van de onderste blaadjes der vinnen. 

h i s t r io , - (Lat.) tooneelspeler, acteur. - Het woord 
wordt wel als soortnaam gebezigd voor bontbloe-
mige planten. 

h is t r io ides , - van den soortnaam histrio (zie aldaar) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort histrio gelijkend. 

h i s t rix, - (Lat.) stekelvarken. - Als soortnaam ge
bezigd voor planten met stekels, doornen of andere 

. scherpe uitwassen. 
Hisutsua A.p.DC, - Latinizeering van den Chin, 

plantennaam hi-su-tsu. 
Hitchénia WALL., - genoemd naar Thomas Hitchin 

(?, ?; ?, Cambridge), eerst verver te Norwich, later 
bankbeambte te Cambridge, bevriend met Ha-
worth (zie Haworthïa), bezitter eener verzameling 
vetplanten en cacteeën te Norwich. Zijn bloeitijd 
valt in de jaren 1810-30. 

Hi tcheniópsis RIDL., - van Hitchenïa, plantengesl. 
(Zingiberacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Hitchenïa gelijkend gesl. 

hladnikiânus,a,um (Scopolïa carniolïca Jacq. var. -
Freyer), — genoemd naar Fr. X. Hladnik (1773, 
Idria, N.O. van Triest; 1844, Laibach, N.O. van 
Triest), directeur van het gymnasium te Laibach, 

verdienstelijk onderzoeker der flora van Krain. 
hochreutinéri, - 2e nv. van Hochreutinêrus, Latini

zeering van Hochreutiner: van Hochreutiner, ge
vonden door Hochreutiner, genoemd naar Hoch
reutiner. - Nederlandschind. planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Benedict Pierre Georges 
Hochreutiner (1873, Genève; χ ) , botanicus, in 
1896 benoemd tot assistent aan het Bot. Instituut 
(Conservatoire et Jardin Botanique) van Genève, 
daarnaast in 1898 tot privaatdocent aan de hooge-
school aldaar. In 1901 bereisde hij Algerije (Sud-
Oranais), van 1903-05 was hij als tijdelijk botani
cus verbonden aan 's Lands Plantentuin te Bui-
tenzorg. Hij bewerkte een nieuwen catalogus van 
een gedeelte van dien tuin en verzamelde vooral in 
de omstreken van Buitenzorg, doch ook elders in 
Java vele planten, waaronder de naar hem ge
noemde. Over Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa, 
Hawaii en de Vereenigde Staten keerde hij terug 
naar Europa, waar hij in 1906 benoemd werd tot 
conservator aan het Bot. instituut te Genève, daar
naast in 1918 tot hoogleeraar in de plantkunde al
daar, in 1931 tot directeur van het instituut. Be
halve de bovenvermelde catalogus verschenen van 
zijn hand: Révision du genre Hibiscus,- Le Sud-
Oranais, études floristiques et phytogéographiques, 
- Plantae bogorienses exsiccätae, - Descriptiönes 
plantärum bogoriensïum exsiccatärum novärum, -
Plantae Hochreutineränae, - Notes sur les Tilia-
cées en vele andere publicaties. 

hochs te t té r i , - 2e ην. van Hochstettcrus, Latinizee
ring van Hochstetter: van Hochstetter, genoemd 
naar Hochstetter. - Alysicarpus - A. Rich, en 
Heteropögon - Andersson zijn genoemd naar Chr. 
F. Hochstetter (1787, Stuttgart; I860, Reutlingen), 
stadspredikant en hoogleeraar te Esslingen, onder
zoeker der flora van Boheme, schrijver van bot. 
publicaties, o.a. over de flora van Afrika. 

hodgkinsóni i , - 2e ην. van Hodgkinsonius, Latini
zeering van Hodgkinson: van Hodgkinson, ge
noemd naar Hodgkinson. - Dendrobïuih - Rolfe is 
genoemd naar Dr. Hodgkinson, op The Grange, 
Wilmslow, Z. van Manchester, bij wien de plant in 
1899 voor het eerst in Engeland gebloeid had. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

hodgsóni , - 2e nv. van Hodgsönus, Latinizeering van 
Hodgson: van Hodgson, gevonden door Hodgson, 
genoemd naar Hodgson. - Rhododendron - Hook.f. 
is genoemd naar Brian Houghton Hodgson (1800, 
in Cheshire; 1894, in Cheshire), die in 1818 naar 
Calcutta vertrok, daarna tot 1843 in Nepal (zie 
nepalensis) gevestigd bleef en in 1858 in Engeland 
terugkeerde. Hij verzamelde op groote schaal plan
ten en dieren en bezat een uitgebreide collectie 
Tibetaansche en Sanskrit-manuscripten. 

Hodgsónia HOOK.f. et TH., - genoemd naar Brian 

Houghton Hodgson (zie hodgsonii). 
hoeveniänus,a,ww (Saurauja - Kds), - genoemd naar 

Herman des Amorie van der Hoeven (1865, Macao; 
X ), die in 1888 als volontair bij 's Laßds Planten
tuin te Buitenzorg geplaatst werd, datzelfde jaar 
overging naar de bergcultures en van 1889-91 
wederom bij 's Lands Plantentuin werkzaam was, 
waar hij pionierswerk verrichtte ten behoeve van 
het boschboomonderzoek in W.-Java, eerst als 
assistent van den houtvester S. H. Koorders (zie 
hoordersi), later zelfstandig. In 1891 werd hij ad
ministrateur op de Pamanoekan en Tjiasem-lan
den, van 1894-1904 was hij administrateur der 
sedert opgeheven koffieonderneming Tandjong 
Karang in de Lampongsche districten (Z.-Suma-
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tra), van 1906-10 chef van het Landbouw-Bureau 
van het kali-syndicaat te Bandoeng, van 1910-19 
mededirecteur van het Straits- en Sunda-syndi-
caat, van 1919-21 en van 1924-26 adviseur voor 
tropische cultures. Sedert 1926 is hij rustende in 
Europa, thans (1935) te Heemstede (N.-Hol-
land). 

Hoffmannia sw., - genoemd naar G. Fr. Hoffmann 
(1761, Marktbreit, Beieren; 1826, Moskou), van 
1792-1804 hoogleeraar in de plantkunde te Göt-
tingen, van 1804-26 in gelijke betrekking te Mos
kou, schrijver van vele bot. publicaties. 

hoffmanniânM5,a,um (Elatostêma - Winkler), - ge
noemd naar de D. plantkundige Käthe Hoffmann, 
schrijfster over Euphorbiacëae. 

hogendórpii, - 2e nv. van Hogendorpïus, Latinizee-
ring van Hogendorp: van Hogendorp, genoemd naar 
Hogendorp. - Livistôna - T. et В. is genoemd naar 
С. S. W. graaf Van Hogendorp (1788, Casimbazar, 
Bengalen; 1856, Utrecht), die als officier in het 
leger van Napoleon den tocht naar Rusland mede-
maakte, later deelnam aan den slag bij Waterloo, 
in 1817 in den Nederlandschind. staatsdienst trad, 
reeds het volgende jaar tot resident van Buiten -
zorg en in 1823 tot resident van Batavia werd be
noemd. Na in 1827 met verlof naar Europa te zijn 
vertrokken nam hij in 1830 zijn ontslag en vestigde 
hij zich als commissionnair in effecten te Utrecht. 
In 1837 trad hij wederom in den Ind. dienst, nu 
als lid van den Raad van Indië, welke functie hij 
tot aan zijn pensionneering in 1852 vervulde; in 
1840/41 was hij waarnemend gouverneur-generaal. 
Hij is de schrijver van eenige belangrijke werken 
over Ned. Indië. 

hohenackér i , - 2e nv. van Hohenackërus, Latinizee-
ring van Hohenacker: van Hohenacker, gevonden 
door Hohenacker, genoemd naar Hohenacker. -
Acantholïmon — Jaub. et Spach; — Asparagus — 
Kth en Smilax - Kth zijn genoemd naar R. Fr. 
Hohenacker (1798, Zürich; 1874, Kirchheim unter 
Teck, bij Stuttgart), van 1821-37 geestelijke te 
Helenendorf, Z. v/d Kaukasus, daarna tot 1841 
plantenverzamelaar in den Kaukasus. In 1841 ves
tigde hij zich te Esslingen, in 1856 te Kirchheim. 
Na zijn terugkeer in Europa dreef hij handel in 
door hemzelven en anderen verzamelde planten; 
voorts schreef hij eenige bot. publicaties. 

Hohenbérgia SCHULT, f., - in 1830 genoemd naar 
Hohenberg, omtrent wien J. H. Schultes, de auteur 
van het gesl., geenerlei mededeeling doet. 

Hohéria A. CUNN., - Latinizeering van hoihere of 
houhere. Nieuwzeel. volksnaam van H. populnëa 
A. Cunn., de typische soort van het gesl. 

Holârrhena R.BR., - van Gr. holos, geheel, onge
deeld; arrhên (arrhênos), mannelijk. De mann, ge
slachtsorganen (helmknoppen) zijn, in tegenstel-
ling'tot die van vele andere Apocynacëae, aan den 
voet niet ingesneden. 

Holbóéllia WALL., - door Wallich (zie wallicheänus) 
in 1824 genoemd naar zijn vriend en leermeester 
Frederik Ludvig Holböll (1765, bij Kopenhagen; 
1829, Kopenhagen), van 1793 tot aan zijn dood 
hortulanus van den bot. tuin van Kopenhagen, 
die aan Wallich vaak zaden zond. Zijn bot. publi
caties zijn gering in aantal en onbeduidend. 

bolciflörus,a,wn, - van Holcus, plantengesl. (Gra-
minëae); f los (Jlöris), bloem: met bloemen of bloei-
wijzen als die van een Holcus. 

Holcus L., - oude Lat. plantennaam, transcr. van 
Gr. holkos (van helkein, trekken), het trekken. -
Holcus was bij de Oude Romeinen de naam van 

een gras, dat, op het voorhoofd of den bovenarm 
gebonden, geacht werd het vermogen te bezitten 
vischgraten en splinters uit het lichaam te verwij
deren. Hetzelfde gras werd ook wel Aristida (zie 
aldaar) genoemd. De naam is door Linnaeus (zie 
Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl. 

holfordiänu5,a,«w (Saccolabïum - Warner), - in 
1874 genoemd naar R. S. Holford van Westonbirt, 
Gloucestershire, Engeland, die de plant in Engeland 
had geïmporteerd en van wien mij overigens niets 
bekend is. 

Holigârna BUCH.-HAM., - Latinizeering van den En-
gelschind. plantennaam holgeri. 

hollândiae, - 2e nv. van Hollandïa, eigenlijk de la
tinizeering van Holland, doch hier naam van een 
bivak bij de Humboldtbaai in het uiterste N.O. van 
Ned. Nieuw-Guinea: (afkomstig) van Hollandïa of 
daar het eerst gevonden. 

hollandiânws,a,Mm, — afkomstig van het bivak Hol
landïa (bij de Humboldtbaai in het uiterste N.O. 
van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst ge
vonden. 

YioWàndicus,α,um, - van Nieuwlat. Hollandïa, Hol
land: Hollandsch. 

Hollrungia к. SCHUM., - genoemd naar Udo Max 
Hollrung (1858, Hosterwitz a/d Elbe, bij Dresden; 
X ), die, na aan de universiteit te Leipzig vol
brachte studiën, in 1889 benoemd werd tot assis
tent aan het landbouwkundig instituut te Halle 
a.d. Saaie en in 1905 tot hoogleeraar in de planten
ziekten aan de universiteit aldaar. Van 1885-88 
bereisde hij Kaiser Wilhelmsland, Australië en 
Java, op welke reis hij vele planten verzamelde; 
in 1893 en 1926 bezocht hij N.-Amerika. Hij schreef 
een aantal publicaties, waaronder: Jahresberichte 
über Pflanzenkrankheiten, - Schlüssel für Un-
gräserbestimmung en Hundert Jahre Kartoffel
krankheit. 

hollrungii, - 2e nv. van Hollrungïus, Latinizeering 
van Hollrung: van Hollrung, gevonden door Holl
rung, genoemd naar Hollrung. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar M. Hollrung (zie Holl
rungia). 

Holmskióldia RETZ., - genoemd naar Th. Holm 
(1732, Nyborg; 1794, Kopenhagen), in den adel
stand verheven onder den naam van Holmskiold, 
schrijver van bot. werken. 

holochilws,a,«m, - van Gr. holos, geheel, ongedeeld; 
cheilos, lip: met ongedeelde of althans niet diep 
gedeelde lip(pen). 

Holóchlamys ENGL., - van Gr. holos, geheel, onge
deeld; chlämus, mantel. De bloemdekbladen zijn 
geheel vergroeid tot een beker, welke als het ware 
een mantel om de geslachtsorganen vormt. 

holódasys, - van Gr. holos, geheel; däsus, dicht be
haard, ruig: geheel dicht behaard. 

Holodiscus MAXIM., - van Gr. holos, geheel; diskos, 
schijf. - De schijf is ringvormig, ongelobd. 

Hologâmium NÉES, - van Gr. holos, geheel; gamein, 
paren. - Van de gesteelde aartjes zijn beide bloe
men (£; het geheele aartje kan dus aan de paring 
deelnemen. 

Hológyna PFiTZ., - van Gr. holos, geheel; gunê, 
vrouw. De geheel stempelzuil (vr. orgaan) wordt 
door de randen der lip omvat. 

hololéucu5,a,Mm, — Lat. transcr. van Gr. hololeukos 
(van holos, geheel; leukos, wit), geheel wit, volko
men wit. 

Holopeira MIERS, - van Gr. holos, geheel; peira, 
punt, scherpe kant. De steenvrucht wordt langs 
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den geheelen rand omgeven door een scherpe 
kiel. 

holopétalws,a.um, - van Gr. holos, geheel, ongedeeld; 
petalon, kroonblad: met ongedeelde kroonbladen. 

holoph^ll«s,a,M»t, - van Gr. holos, geheel, ongedeeld; 
phullon, blad: 
1. met enkelvoudige, ongedeelde bladeren (of 
naalden). 
2. met bladeren, welke even lang zijn als de geheele 

• stengel. 
Holoschóénus LINK, - Lat. transcr. van den ouden 

Gr. plantennaam holoschoinos, waarmede een soort 
van bies werd aangeduid. 

holosericeus,a,«m, - Latinizeering van Gr. holosêrï-
kos [van holos, geheel; sêrïkos (van Sêr, mv. Sêres, 
in de Oudheid een Oostaziatisch volk, beroemd om 
zijn zijden stoffen), zijden, van zijde], geheel van 
zijde, geheel zijdeachtig behaard. 

Ho losé tum STEUD., - van Gr. holos, geheel; Lat. 
sêta, borstel. - G! draagt over de geheele lengte bij 
borstels vergeleken wimpers langs de randen. 

holóstea, - oude plantennaam, van Gr. holos, geheel; 
osteon, been, bot: geheel beenharde plant. - Men 
zou verwachten, dat de aldus genoemde plant zeer 
hard ware; het tegengestelde is echter het geval. 
Vgl. Holostêum. 

H o l o s t é m m a R.BR., - van Gr. holos, geheel, onge
deeld; stemma, krans. De in een krans geplaatste 
bij kroonbladen zijn onderling vergroeid tot een on
gelobd geheel. 

Ho lós teum L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam holostëon (van holos, geheel; osteon, 
been), heelbeen, dwz. in al hare deelen beenharde 
plant. De Holostêum genoemde plant is echter in 
het geheel niet hard, zooals reeds voor schier 19 
eeuwen werd opgemerkt door Plinïus (zie Plinïa) 
in zijn Historïa Naturalis XXVII, 65: ,,Holostëon 
„sine duritïa est, herba ex ad verso appellâta a 
„Graecis" (Holostêum is niet hard; de Grieken 
hebben de plant een naam geschonken, tegenge
steld aan haar geaardheid. - Zie ook Narthecïum. 

holótrichus.a.wm, - van Gr. holos, geheel; thrix (tri
chas), haar: geheel behaard. 

hólst i i , - 2e nv. van Holstïus, Latinizeering van 
Holst: van Holst, gevonden door Holst, genoemd 
naar Holst. - Impatiens - Engl, et Warb, is ge
noemd naar haar ontdekker C. H. E. W. Holst 
(1865, Flensburg, Sleeswijk; 1894, Dar-es-Salam, 
O. kust van Afrika; ruim 6f° Z.B.), tuinman, die 
in 1891 naar D. O.-Afrika vertrok en daar goede, 
thans te Berlijn berustende verzamelingen bijeen
bracht. 

H o m a l â n t h u s A. JUSS., - van Gr. homälos, vlak; an-
thos, bloem. - De mann, bloemen zijn sterk samen-
gedrukt. 

Homàllum JACQ., - van Gr. homälos, gelijkmatig. -
De meeldraden zijn groepsgewijs voor de kroon
bladen geplaatst; in elke groep zijn er ongeveer 
evenveel. 

homalocârpus,a,um, — van Gr. homälos, glad, vlak; 
karpos, vrucht: met gladde vruchten, met platte 
vruchten. 

Hornalocénchrus MIEG, - van Gr. homälos, vlak, 
glad; kenchros, gierst; gras, welks aartjes op die 
van gierst gelijken, doch vlak( plat) zijn, dwz. zij
delings samengedrukt. 

homalókos, - van Gr. homälos, vlak; oikos, huis: met 
een vlak napje (het huis van den eikel). 

H o m a l o m é n a SCHOTT, - van Gr. homälos, vlak; 
mênê, maan: vlakke (vlak liggende) maan. Het 
woord is de Gr. overzetting van den door Rum-

phïus (Herbarium Amboinense V, 322) vermelden 
Mal. naam der plant, bolehulang, welken hij zelf 
vertaalde met „vlakke maan", d.i. liggende maan 
(de maansikkel „ligt" in de tropen dikwijls). -
Rumphius, een Duitscher, had, als velen zijner 
landgenooten - Junghuhn is daarvan eeh treffend 
voorbeeld - een slecht oor voor inlandsche talen. 
De Mal. naam luidt ten rechte pêlahoelUn, krom
getrokken maan, maansikkel en zinspeelt op den 
blad vorm. Hoewel dus de naam Homaloména geen 
vertaling is van den eigenlijken volksnaam, moet 
hij behouden blijven. 

H o m a l o n é m a ENDL., - foutief voor Homaloména. 
h o m b r ó n i , - 2e nv. van Hombrónus, Latinizeering 

van Hombron: van Hombron, gevonden door Hom
bron, genoemd naar Hombron. - Decaisnïna - V. 
Tiegh. is genoemd naar Jacques Bernard Hombron 
(1798, Parijs; 1852, tusschen Senegal en Europa op 
het koopvaardijschip Ferdinand), in 1821 benoemd 
tot chirurgijn der 3de klasse bij de Fr. Jnarine, in 
1837 bevorderd tot chirurgijn 1ste klasje, in 1851 
tot tweeden geneesheer. Na reizen gemaakt te heb
ben naar Guadeloupe en de Stille Zuidzee nam hij 
van 1837-40 op L'Astrolabe deel aan den tocht van 
Dumont d'Urville (zie durvillaei) naar den Mal. 
Archipel (Ambon, Aroe-eilanden, Batavia, Ceram, 
Makasar, Ternate, Z.-Sumatra, Timor, Mindanao) 
en de Stille Zuidzee, op welken tocht hij een aan
tal planten verzamelde, o.a. in Timor, in Z.W.-
Nieuw-Guinea en Z.-Sumatra. Hij nam deel aan 
de bewerking der zool. resultaten van de expeditie. 
In 1851 werd hij in Senegal geplaatst, vanwaar hij 
het volgende jaar ziek terugkeerde; op de terug
reis overleed hij. 

H o m b r ó n i a GAUD., - genoemd naar J. B. Hombron 
(zie hombróni). 

hombroniânus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar / . B. Hombron (zie hombróni). 

bombrón i i , - 2e nv. van Hombronîus, Lajtinizeering 
van Hombron : van Hombron, gevonden door Hom
bron, genoemd naar Hombron. - Phalaenopsis -
Finet is genoemd naar J. B. Hombron (zie hom
bróni). 

H o m é r i a VENT.,-genoemd naar Homêros (Homerus) 
( ± 8 5 0 - ±800 v. Chr.), beroemd dichter, om de eer 
wiens geboorteplaats te zijn in de Oudheid zeven 
steden (Smurna, Rhodos, Kolöphon, Salamis, Chios, 
Argos, Athênai) twistten. - Op zijn Qaam staan 
twee groote en zeer beroemde Gr. heldendichten, 
de Ilïas, welke over een deel van den Trbjaanschen 
oorlog (twaalfde eeuw v. Chr.) handelt en de Odus-
seia, welke de zwerftochten van den Gr. held Odus-
seus na het einde van dien oorlog beschrijft. - Beide 
gedichten worden nog steeds op alle gymnasia en 
op vele universiteiten gelezen. 

homóchroa , - zie homochröus. 
homochrömus.a.um, - van Gr. homos, dezelfde; 

chroma, kleur: overal van dezelfde kleur, éénkleu-

homóchroMs,a,um, — van Gr. homos, dezelfde; chröa, 
kleur: overal van dezelfde kleur, éénkleurig. 

homoeoglÓ8Sus,<z,um, - van Gr. komoios, gelijk; 
glôssa, tong: met een tong (of, bij orchideeën, lip), 
welke gelijk is aan de andere kroonbladen. 

homoeophyllMS,а,мж, - van Gr. komoios, gelijk; 
phullon, blad: met onderling gelijke bladeren. 

homoglósstts,a,um, - van Gr. homos, dezelfde; glos-
sa, tong: met een tong (of, bij orchideeën, lip), wel
ke gelijk is aan de andere kroonbladen. 

Homogyne CASS., - van Gr. homos, gelijk; gunê, 
vrouw. - De naam zinspeelt op het feit, dat de 
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kroon der $ bloemen van boven gelijk, dwz. afge-
knot, dus oningesneden is. 

homólep i s , - van Gr. homos, dezelfde; lëpis, schub: 
met onderling gelijke schubben; gelijkmatig be-
schubd. 

bomomâllu5,a,um, - van Gr. homos, dezelfde; mal-
los, wol: gelijkmatig wollig behaard. 

Homonó ia LOUR., - (Gr.) (van homos, dezelfde; nous, 
gezindheid), eendracht. De meeldraden zijn tot 
bundels vereenigd. 

homónymMs.a.ww, - Lat. transcr. van Gr. homó-
numos (van homos, dezelfde; опйта, naam), den
zelfden naam dragend. - Dendrobïum - Steud. 
werd zoo genoemd, omdat Lindley zoowel deze als 
een andere soort Dendrobïum angulätum had ge
doopt. 

homoplâsticws,a,«w, - van Gr. homos, dezelfde; 
plastos, gevormd: van denzelfden vorm, gelijk. Bij 
Cyrtandra - S. Moore zinspeelt de soortnaam op 
de opvallende gelijkenis in bladvorm met C. quer-
cifolïa S. Moore. 

Homopl i t i s TRiN., - van Gr. homos, dezelfde; hopli
tes, gewapend. g2 en g4 zijn beide gewapend met 
een naald; de naalden verschillen weinig in lengte. 

homostégiws,a,Mm, — van Gr. homos, dezelfde; stege, 
dek: met een bedekking van onderling gelijke ha
ren, schubben of dgl. 

yHonckénya BARTL., - genoemd naar G. A. Honckeny 
IHonckénya WILLD., - (1724, ?; 1805, Prenz-

lau, W.Z.W, van Stettin), baljuw te Golm bij 
Prenzlau, schrijver van eenige bot. publicaties. 

Hondbessé ion о. к., - Graecizeering van den Ned. 
plantennaam Hondsbessen, dwz. voor den mensch 
oneetbare bessen. Vgl. caninus, Hippocastänum. 

hondoénsis,is,e, - afkomstig van Hondo ( = Nippon, 
het grootste eiland van Japan) of daar het eerst 
gevonden. 

honést«s,a,«m, — van Lat. honor, eer: eerbaar, fraai. 
ι hongcongénsis,is,e, - afkomstig van het eiland Hong-
Ihongkongénsis.ts.e, - kong (voor de Z.kust van 

China op ± 114° O.L. ) of daar het eerst gevonden. 
Honkénya EHRH., - zie Honckenj>a. 
Honomóya MIQ., - foutief voor Homonóia. 
hoogendórpi i (Livistöna - T. et В.),-foutief voor 

hogendorpii. 
hoogianMS,a,wm (Iris - Dykes; - Tulïpa - Fedtsch.), 

- genoemd naar de heeren / . M. C. Hoog (1865, 
Pamekasan, Madoera, Ned. Indië; X), en Th. M. 
Hoog (1873, Diemen bij Amsterdam; x ) , direc
teuren der Naamlooze Vennootschap C. G. van 
Tubergen's Bloembollen- en Zaadhandel te Haar
lem, beroemd door de vele door hen ingevoerde 
fraaie soorten en door kruising in hun kweekerij 
Zwanenburg verworven hybriden. 

hookérae , — 2e nv. van Hookêra, Latinizeering (vr. 
vorm) van Hooker: van mevr. (mej.) Hooker, ge
noemd naar mevr. (mej.) Hooker. - Paphiopedi-
lum - Pfitz. is genoemd Maria Hooker, geboren 
Turner (f 1872, Torquay, in haar 75ste jaar), in 
1815 gehuwd met den later geadelden Eng. plant-
kundige, W. J. Hooker (zie hookêri 1), tot aan diens 
dood diens secretaresse en amanuensis. Zij verza
melde en teekende mossen voor haar echtgenoot. 

hookér i , - 2e nv. van Hookêrus, Latinizeering van 
Hooker: van Hooker, gevonden door Hooker, ge
noemd naar Hooker. — Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar: 
1. Sir William J. Hooker (1785, Norwich, Norfolk; 
1865, Kew), plantkundige. In 1809 maakte hij een 
bot. reis naar IJsland. Het hem terugvoerende 
schip werd in brand gestoken door Deensche krijgs

gevangenen, waardoor Hooker zijn veizamelingen 
verloor. In 1820 werd hij benoemd tot hoogleeraar 
in de plantkunde te Glasgow, in 1841 tot directeur 
van den bot. tuin van Kew, welke betrekking hij 
tot aan zijn dood vervulde. Hij schreef vele be
langrijke bot. publicaties, waaronder de beroemde 
Species Filïcum, - of naar 
2. Sir Joseph Dalton Hooker (1817, Halesworth, 
Suffolk, Engeland; 1911, Sunningdale, Berksh. 
Engeland), zoon van den voorgaanden, medicus-
botanicus. Hij maakte bot. reizen naar het Zuid-
poolgebied (1839-43), Nieuw-Zeeland, Australië. 
Tasmanië, den Himalaya, Sikkim, Syrië, Palestina, 
Marokko en N.-Amerika, werd in 1855 onderdirec
teur van den bot. tuin van Kew en volgde in 1865 
zijn vader op als directeur dier instelling, welke be
trekking hij in 1885 nederlegde. Hij is de schrijver 
van talrijke en daaronder vele zeer belangrijke bot. 
publicaties, o.a. (met G. Bentham, zie benthamiä-
nus) de Genera Plantärum, voorts een flora van 
Nieuw-Zeeland, van (te zamen met vele anderen) 
de Flora of British India. 

hookeriânMs,a,wm (Microlepïa - K. B. Presl; - Te-
phrosïa - W. et Α.), - genoemd naar Sir William 
J. Hooker (zie hookéri l). 

hookér i i , — foutief voor hookêri. 
hooperiànus.a,urn (Acacia - Zipp.; - Rhaphistem-

ma - Decsne), - genoemd naar James Hooper (?, 
?; 1830 of 31, op zee tusschen Batavia en Neder
land), tuinbouwkundige, die na gedurende 6 jaren 
als hoofd tuinman aan den bot. tuin te Kew ver
bonden te zijn geweest, in 1816 op aanbeveling van 
Banks (zie Banksëa) werd toegevoegd aan Lord Am
herst (zie Amherstia), wien een zending naar het 
keizerlijk hof te Ре-king was opgedragen. Toen na 
het mislukken der zending Amherst met zijn gevolg 
op het fregat Alceste terugvoer, leed dit vaartuig 
schipbreuk bij Poeloe Liât tusschen Bangka en 
Biliton. Amherst bereikte met de zijnen op een 
ander schip Batavia, vanwaar hij naar Engeland 
terugkeerde; Hooper echter werd op voorstel van 
Reinwardt (zie reinwardti), die toen den aanleg 
van een bot. tuin te Buitenzorg voorbereidde, aan
gesteld tot hortulanus aan dien tuin, waaraan ook 
Kent (zie Kentia) in gelijke functie verbonden was. 
Hij bekleedde dien post tot begin Dec. 1830, toen 
hem tot herstel van gezondheid verlof naar Neder
land werd verleend; hij overleed echter aan boord. 
Teysmann (zie teysmanni) werd tot zijn opvolger 
benoemd.- De naar Hooper genoemde Rhaphistem-
ma was door dezen bij Buitenzorg ontdekt. 

hoopési i , - 2e nv. van Hoopesïus, Latinizeering van 
Hoopes: van Hoopes, gevonden door Hoopes, ge
noemd naar Hoopes. - Helenïum - A. Gray is ge
noemd naar Thomas Hoopes, van wien mij niets 
bekend is, dan dat hij de plant in den herfst van 
1859 op Pike's Peak, Ζ. van Denver, in de Rocky 
Mountains (N.-Amerika) verzameld had. 

Hópea RoxB., - genoemd naar John Hope (1725, 
Edinburgh; 1786, Edinburgh), medicus, sinds 1761 
hoogleeraar in de plantkunde te Edinburgh. Hij 
was de eerste die het stelsel van Linnaéus (zie Lin-
naea) in Schotland onderwees. 

hopeanus,a,um (Franciscëa - W. J. Hook.), - in 
1828 genoemd naar mevr. Louise Hope, geboren 
Beresford [echtgenoote van den in zijn tijd zeer 
bekenden kunstliefhebber en schrijver Thomas 
Hope (1770-1831), lid der rijke, Amsterdamsche 
koopmansfamilie van dien naam, met wien zij in 
1806 gehuwd was], te Deepdene bij Dorking, Sur
rey, Engeland. - De naar haar genoemde plant had 
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zij uit Brazilië ontvangen door tusschenkomst van 
haar broeder, maarschalk Beresford (bekend door 
zijn strijd in Portugal tegen de legers van Napoleon). 

Hop l i smenus HASSK., - Lat. transcr. van Gr. hopiis-
mënos (van hoplizein, wapenen), gewapend. De 
naam zinspeelt op de beide genaaide, onderste kaf-
jes. 

Hop lóphy tum BEER, - van Gr. haplon, wapen; phü-
ton, plant: gewapende (met doornen of stekels) 
plant. 

Hoplothéca SPRENG., - van Gr. hoplon, wapen, har
nas; thêkê, doos. De bij een doos vergeleken vrucht 
wordt omsloten door het verharde, bij een harnas 
vergeleken bloemdek. 

horàéus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. hôraios (van 
hôra, jaargetijde, geschikte tijd, lente), tot een be
paalden tijd behoorend, tot de lente behoorend, in 
vollen bloei staand, fraai. 

hordâceMs,α,um, - zie hordeacëus. 
hor deéceus,a,um, - v a n Lat. hordêum, gerst: op gerst 

gelijkend, gerstachtig. 
hordeifórmis.is,«, -va.n Hordêum, plantengesl. (Gra-

minëae), gerst; forma, gedaante, vorm: van de ge
daante van Hordêum, op Hordêum gelijkend, 
gerstachtig. 

H ó r d e u m L., oude Lat. plantennaam, gerst. 
horielénsts.is,e, -afkomstigvan den berg Horiel (562 

M.) opLeitimor (Ambon) of daar het eerst gevonden. 
horizontàlts.is.e, - van Gr. horizon (horizontos) [dit 

weer van horizein (van horos, grens), begrenzen], 
grens van het uitzicht, gezichteinder, kim, hori
zon: in de richting van den horizon liggend, hori
zontaal, horizontaal afstaand. 

j H o r m i n u m L., - Lat. transcr. van Gr. hormïnon, 
i h o r m l n u m , - oude naam eener Salvïa-soort, 

welke wordt afgeleid van Gr. horman, aandrijven, 
en zou zinspelen op het gebruik, dat in de Oudheid 
van de plant gemaakt werd als geslachtsdrift op
wekkend middel. - Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e 
dr. (1563), 219: „Dit saet met wijn ghedroncken, 
„maeckt lust tot byslapen." 

Hormós ia , - zie Ormosia. 
h o r n e m â n n i , - 2e nv. van Hornemannus, Latinizee-

ring van Hornemann: van Hornemann, gevonden 
door Hornemann, genoemd naar Hornemann. -
Potamogêton - W. D. J. Koch is genoemd naar 
J. W. Hornemann (1770, Marstal, eiland Ärö, Z. van 
Fünen, Denemarken; 1841, Kopenhagen), hoog
leeraar in de plantkunde te Kopenhagen, schrijver 
over de flora van Denemarken. Het meest bekend 
is zijn herhaaldelijk herdrukt Forsög til en Dansk 
oeconomisk Plantelaere. 

r H o r n e m â n n i a LINK et отто, - genoemd naar J. W. 
I H o r n e m â n n i a WILLD., - Hornemann (zie hor

nemânni). 
horné r i , - 2e nv. van Hornërus, Latinizeering van 

Horner: van Horner, gevonden door Horner, ge
noemd naar Horner. - Alsodeia — Korth.; - Ere-
mochlöa - Buse en Salomonïa - Hassk. zijn genoemd 
naar L. Horner (1811, Zürich; 1838, Padang), me
dicus, in 1835 benoemd tot officier van gezondheid 
bij het Nederlandschind. leger en tot lid der Na
tuurkundige Commissie voor Ned. Indië. Datzelfde 
jaar nog kwam hij op Java aan; hij verrichtte geo
logische nasporingen op Borneo (1836), N.-Celebes 

- (1837), Java en Sumatra. Op Sumatra verzamelde 
hij planten, welke na zijn dood overgingen in het 
herbarium van Junghuhn (zie Junghuhnïa). Een 
gedeelte zijner geol. aanteekeningen, op Borneo en 
Java betrekking hebbende, is verdwenen, waar
schijnlijk door diefstal. 
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horneriânus,a,utn (Hedyötis - Miq.; - Oldenlandïa 
- Miq.), - genoemd naar L. Horner, die de planten 
op Sumatra ontdekte (zie kornëri). 

homötinus,a,um, - (Lat.) van dit laar. Vgl. anno-
tinus. 

Hornschuch ia BL., - genoemd naar Chr. Fr. Horn-
schuch (1793, Rodach, Thüringen; 1850, Greifs
wald, a/d Oostzee, Z. van Rügen), hoogleeraar in 
de plant- en dierkunde te Greifswald, goed kenner 
van en schrijver over mossen. 

hornschuchiânws,a,wm, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Chr. Fr. Hornschuch (zie Horn
schuchia) . 

hornschuchi i , - 2e nv. van Hornschuchius, Latinizee
ring van Hornschuch: van Hornschuch, genoemd 
naar Hornschuch. - Cratoxjrlon - Bl. is genoemd 
naar Chr. Fr. Hornschuch (zie Hornschuchia). 

Horns t éd t i a RETZ., - genoemd naar Claes Frederik 
Hornstedt (1758, Linköping, Zweden; 1809, Hel-
singfors, Finland), arts-natuuronderzoeker. Van 
1783-85 bereisde hij Kaapland, Java en de Azoren; 
op Java vertoefde hij in 1783/84. Sinds zijn aan
komst op het eiland tot ult° Juli 1784 ontving hij 
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen een toelage eerst van 20, later van 
40 rijksdaalders 's maands „wegens zijn kunde in 
,,de Botanie en andere takken van de Natuurlijke 
,,Historie." ïn 1786 promoveerde hij tot Med. Dr.; 
hij werd arts op de Zw. vloot. Tijdens den Zweedsch-
Russ. oorlog van 1808/09 werd hij (18Û8) door de 
Russen gevangen genomen en aangesteld to t eer
sten geneesheer aan een Russ. hospitaal te Hel-
singfors. 

h o r r e n s , - van Lat. horrêre, ruw zijn, borstelig zijn, 
stekelig zijp, overeind staan: ruw, borstelig, ste
kelig. 

hó r r ida , - zie horrïdus. 
hofr id ipes , - van Lat. horrïdus, borstelig, stijfharig, 

stekelig, gedoomd ; pes, voet, steel: metborsteligen, 
stijfharigen, stekeligen of gedoornden voet of steel. 

hórridus,a,um, - van Lat. horrêre, ruw Zijn, borste
lig zijn, stijfharig zijn, stekelig zijn, gedoomd zijn: 
borstelig, stijfharig, stekelig, gedoomd. 

horsfäll iae, - 2e nv. van Horsfallia, Latinizeering 
(vr. vorm) van Hors f all: van mevr. (ffliej.) Hors-
fall, genoemd naar mevr. (mej.) Horsfall. - Ipo-
moea - W. J. Hook, werd in 1834 genoemd naar 
mevr. Horsfall, echtgenoote van Charles Horsfall te 
Everton bij Liverpool, die de plant het eerst in 
Europa kweekte. 

horsfiéldi , - 2e nv. van Horsfieldus, Latinizeering 
van Hor s field: van Horsfield, gevonden door Hors-
field, genoemd naar Horsfield. Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar Thomas 
Horsfield (1773, Bethlehem, Pennsylvanie; 1859, 
Londen), medicus, die als scheepsarts naar Java 
kwam en in opdracht, eerst der Ned., sinds 1811 
der Eng. Regeering, van 1802-19 Java, Bangka en 
Sumatra bereisde voor bot., zool. en geologisch-
mineral. onderzoekingen. In 1819 vertrok hij naar 
Engeland, waar een deel der door hem verzamelde 
planten werden beschreven in het plaatwerk: Hors
field, Bennett, Brown, Plantae javanïcae rariöres. 
Van 1820 tot aan zijn dood was hij conservator 
van het Museum der Eng. O.I.Compagnie te Lon-
den. Hij schreef eenige zool. publicaties. 

rHorsfiéldia BL., - genoemd naar Th. Horsfield (zie 
IHorsfiéldia WILLD., - horsfiéldi). 
horefieldiantts.a.ttm, - De talrijke Nederlandsch

ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Th. Horsfield (zie horsfiéldi). 

18 
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horsfiéldi i , - 2e nv. van Horsfieldius, Jatinizeering 
van Horsfield: van Horsfield, gevonden door Hors-
field, genoemd naar Horsfield. - De talrijke Neder-
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar Th. Horsfield (zie horsfieldi). 

hór s t i i , - 2e nv. van Horstïus, Latinizeering van 
Horst: van Horst, gevonden door Horst, genoemd 
naar Horst: 
1. (Dendrobïum - J.J.S.), - genoemd naar Dirk 
Willem Horst (1846, Wehl, Gelderland; ?, ?), die 
in 1870 geplaatst werd bij het Binnenlandsch Be
stuur in Ned. Indië en, na verschillende lagere 
rangen doorloopen te hebben, van 1895 tot aan 
zijn pensionneering in 1903 resident was van Ter-
nate, in welke functie hij Boerlage (zie Boerlagëa) 
en J. J. Smith (zie smithiänus 3) van dienst was 
bij hun (voor Boerlage noodlottig geworden) reis 
door de Molukken in 1900. Hij was een liefhebber 
van orchideeën en schonk aan Smith een verzame
ling orchideeën van de Molukken, waaronder de 
naar hem genoemde soort. 
2. (Calysaccïon - T. et B. = Calophyllum- Boerl.), -
Teysmann (zie teysmanni) en Binnendijk (zie bin-
nendijkïi), in 1866 de auteurs der soort, geven bij 
den naam geen toelichting. 

ho r t énse , - zie hortensis. 
ƒ Hor tens ia сомм., - genoemd naar Horténse van Nas-
i h o r t é n s i a , - sau, zuster van Karel H. N. O. 

prins van Nassau-Siegen, welke laatste, als officier 
in Fr. dienst, deelnam aan de wereldreis (1766-69) 
van Bougainville (zie Bougainvillëa). - Commerson 
(zie commersöni), de auteur van hetgesl. Hortensia, 
nam tot 1768 als natuuronderzoeker deel aan den
zelfden tocht. Verkeerdelijk wordt wel vermeld, 
dat deze Chin, plant door Commerson, die nimmer 
in China is geweest, ontdekt zou zijn en genoemd 
naar zijn minnares, Jeanne (niet Horténse) Barré, 
welke, als matroos verkleed, aan Bougainville's 
tocht deelnam. Evenmin is zij genoemd naar de 
Fr. astronome, mevr. Horténse Lepaute of La-
peaute (f1788), echtgenoote van een beroemden 
vervaardiger van uurwerken te Parijs. 

rhorténsï's.t's.e, - van Lat. hortus, tuin: op eenigerlei 
IhortulanMs.a.Mw, - wijze tot een tuin in be

trekking staand, in tuinen gekweekt, tuin-, uit 
een tuin afkomstig, soms: uit den Buitenzorgschen 
Plantentuin afkomstig. 

Hosackia DOUGL., - genoemd naar D. Hosack (1769, 
New York; 1835, New York), hoogleeraar te New 
York, stichter van den bot. tuin aldaar, schrijver 
van eenige bot. publicaties. 

lósea RiDL., - genoemd naar G. Fr. Hose (1838, 
Cambridge; 1922, Guildford, Z.W. van Londen), 
geestelijke, sinds 1868 werkzaam in de Straits Set
tlements, van 1881-1908 bisschop van Singapore, 
stichter van de Straits Branch of the Royal Asiatic 
Society. Hij verzamelde een groot aantal planten, 
waarvan er vele naar hem zijn genoemd, en schreef 
over de varens van Borneo. 

hóse i , - 2e nv. van Hosëus, Latinizeering van Hose: 
van Hose, gevonden door Hose, genoemd naar 
Hose: 
1. (Adiantum - Baker; - Antidesma - Pax et Käthe 
Hoffm.; - Davallïa - Baker; - Dendrobïum - Ridl.; 
- Diplazïum - Christ; - Dolïchos - Craib; - Ficus 
- Merr.; - Meniscïum - Baker; - Nephrodïum -
Baker; - Piper - С. D C ; - Polypodïum - С. Chr.; 
- Sterculïa - Merr.; - Syngramme - Diels; - Tri-
chomänes - Baker), - genoemd naar haar ontdek
ker, G. Fr. Hose (zie Hosëa). 
2. (Ena - Rendle; - Oberonïa - Rendle; - Pothos 

h o s t m ä n n i 

- Rendle; - Selaginella - Hier.), - genoemd naar 
haar ontdekker, Charles Hose (1863, Witham, Hert
fordshire, Engeland; 1929, ?), neef van den voor
gaande, die van 1884-1907 in dienst stond van 
den radja van Sarawak, in dat land zool. naspo-
ringen verrichtte en een aantal planten verzamelde. 
Behalve vele publicaties over vogels en zoogdieren 
schreef hij: Pagan Tribes of Borneo (Heidensche 
Volksstammen van Borneo) en Fifty years of 
romance and research of a Jungle-walla (Een halve 
eeuw avonturen en onderzoekingen van een be
woner der wildernis). 

hosp i ta , - zie hospïtus. 
hósp i t ans , - van Lat. hospïtari [van hospes (hos-

pltis), gast, gastheer], als gast vertoeven, hier ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van gastvrij
heid verleenen,herbergen:herbergend (mieren, bv.). 

hóspitus,a,um, - van Lat. hospes (hospïtis), iemand, 
die tot een ander in gastvriendschap staat, gast, 
gastheer: gastvrij. - De keuze van dezen soortnaam 
voor een Kleinhovïa wordt verklaard door wat 
Rumphïus (Herbarium Amboinense I I I , 177) zegt: 
,,als deze boomen aan afgelegene plaatzen staan, 
,,ζο wassen ze hoger en cierlyker, maar omtrent de 
„woningen van menschen blyft hy kort en lelyk, 
,,omdat zyne takken zo dikwijls afgekapt werden, 
,,die hy echter gaauw wederom gewind, gelyk de 
„Wilge knoppen, daarvan komt het ook, dat deze 
„stronk zo bewassen is en veele basterd kinderen 
„voeden moet, namentlyk veelderley zoorten van 
„Filix, Polypodium, en Mos, daar en boven in de 
„verrotte hollen schuylen slangen, Leguanen, Mie-
„ren en andere ongedierten." 

hósse i , - 2e nv. van Hossëus: van Hosseus, gevonden 
door Hosseus, genoemd naar Hosseus. Viola -
Becker is genoemd naar haar ontdekker, Carl 
Curt Hosseus (1878, Stromberg im Thaïe in het 
Rijnland; X ), in zijn jeugd verhuisd naar Reichen
hall in Beieren (Z.W. van Salzburg, Oostenrijk), 
in 1903 te Leipzig gepromoveerd tot Phil. Dr. -
In 1904-1905 bereisde hij Siam (toen geregeerd 
door koning Tschulalongkorn); op zijn tochten 
verzamelde hij vele, thans te Berlijn bewaarde 
planten. Later werd hij benoemd tot hoogleeraar 
te Córdoba in Argentinië, welk ambt hij thans nog 
bekleedt. Hij schreef het reisverhaal: Durch König 
Tschulalongkorns Reich (Stuttgart, 1912), voorts 
vele bot. publicaties, o.a. over de flora van Reichen
hall, Siam en Argentinië. 

HostaTRATT., -genoemd naar N. Th. Host (1761, Fiu-
me; 1834, Schönbrunn bij Weenen), lijfarts van kei
zer Frans I van Oostenrijk, uitnemend kenner van 
en schrijver over de flora van Oostenrijk-Hongarije. 

hosteanus.a.utn (Carex - Nym.), — genoemd naar 
N. Th. Host (zie Hosta). 

hos t i , - 2e nv. van Hostus, Latinizeering van Host: 
van Host, gevonden door Host, genoemd naar 
Host. - Panïcum - Bieb. is genoemd naar N. Th. 
Host (zie Hosta). 

hostiénus.a.um (Carex - A.P.DC.), - genoemd naar 
N. Th. Host (zie Hosta). 

hostifölius,a,um, - van Hosta, plantengesl. (Lilia-
cëae) ( = Funckta Dum.); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Hosta. 

hós t i i , - 2e nv. van Hostïus, Latinizeering van Host: 
van Host, gevonden door Host, genoemd naar Host. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar N. Th. 
Host (zie Hosta). 

h o s t m ä n n i , - 2e nv. van Hostmannus, Latinizeering 
van Hostmann: van Hostmann, gevonden door 
Hostmann, genoemd naar Hostmann. - Crotala-
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rîa - Steud. is genoemd naar Fr. W. R. Hostmann 
(1794, Hildesheim, Hannover; 1864, Paramaribo), 
arts, die zich in 1818 tè Paramaribo vestigde, waar 
hij een groot fortuin verwierf, zoodat hij al spoedig 
geen praktijk meer behoefde uitteoefenen. Hij was 
een vriend van natuurstudie en verzamelde in Suri
name vele planten, waaronder de naar hem ge
noemde. 

Hotéia MORR. et DECSNE, - in 1834 genoemd naar 
Ho-Tei, Jap. plantkundige, schrijver van een te 
Yedo uitgegeven, groot plaatwerk over in Jap. tui
nen gekweekte, Chin, en Jap. planten (Soo-Kwa-
Sj'un). Overigens is mij van hem niets bekend. 

Hot tónia L., - genoemd naar Petrus Hotton (1648, 
Amsterdam; 1709, Leiden), sedert 1695 hooglee
raar te Leiden, schrijver van een kruidboek. 

houlléti i , - 2e nv. van Houlletïus, Latinizeering van 
Houllet: van Houllet, genoemd naar Houllet. -
- Pandanus - Carr. en Pedilanthus - Baill. zijn ge
noemd naar R. J. B. Houllet (1811, Parijs; 1890, 
Fontenay-sous-Bois, bij Parijs), van 1826—84 als 
tuinman verbonden aan het Museum voor Natuur
lijke Historie te Parijs. Vóór 1841 heeft hij in 
Brazilië planten verzameld. 

Houstónia L., - genoemd naar W. Houstoun (1695, 
in Schotland; 1733, in Jamaica), medicus, die plan
ten verzamelde in Midden-Amerika en W.-Indië. 

houstoniânws,a,wm (Agerâtum - Mill.), -genoemd 
naar W. Houstoun (zie Houstonïa), den ontdekker 
der plant. 

houtsoortiénus.a.Mm (Ternstroemïa - Pierre), -
naam geboren uit een vergissing van den Fr. kruid
kundige Pierre (zie pierrêi). Deze had uit Leiden 
herbariummateriaal ontvangen, dat op de bijge
voegde etikette het opschrift Houtsoorten No. 199 
droeg. Pierre, het Ned. niet machtig, meende, dat 
Houtsoorten de naam van den vinder was en wilde 
dezen, hoewel hem onbekend, eeren door de plant 
naar hem te noemen. - Het geval doet denken 
aan het altaar met het opschrift agnôstôi theôi (Den 
Onbekenden Godt), dat Paulus in Athene aan
trof (zie Handelingen XVII, 23). 

houtteanws,a,Mm (Phrynïum - C. Koch), - genoemd 
naa rL . B. van Houtte (1810, Yperen; 1876, Gent), 
tuinbouwkundige en kweeker te Gent, oprichter 
(1845) en tot aan zijn dood uitgever en een der 
redacteuren van het eenige jaren na zijn dood 
bezweken tuinbouwblad, Flore des Serres et des 
Jardins de l'Europe. In zijn tijd bezat hij een we
reldvermaardheid. Hij heeft Brazilië en W.-Afrika 
bereisd om planten te verzamelen. 

Hout tuynia THUNB., - genoemd naar M. Houttuyn 
(1720, Hoorn; 1794, ? Hoorn), geneesheer te Hoorn, 
die het Systëma Naturae van Linnaeus (zie Lin-
naea) in het Ned. vertaalde, schrijver van een geïl
lustreerd werk over boomsoorten en van vele an
dere publicaties. 

hout tuyni i , - 2e nv. van Houttuynïus, Latinizeering 
van Houttuyn: van Houttuyn, genoemd naar Hout
tuyn. - Paspàlum - Van Hall is genoemd naar M. 
Houttuyn (zie Houttuynia). 

Hovénia THUNB., - genoemd naar David ten Hove 
(1724, Utrecht; 1787, Amsterdam), vermogend, 
Amsterdamsen patriciër, in 1749 benoemd tot com
missaris der stad, van 1766-83 regent. - Met eenige 
anderen (zie Deutzïa en Pollïa) verschafte hij aan 
den auteur van het gesl., den Zw. plantkundige 
C. P. Thunberg (zie Thunbergïa), de middelen zich 
van 1772-76 voor een natuurhistorisch onderzoek 
naar Kaapland, Java en Japan te begeven, uit 
dankbaarheid waarvoor Thunberg zijn in 1784 ver

schenen Flora Japonïca aan hem en zijn mede
gevers opdroeg en naar hen de gesl. Deutzïa, Ho-
venïa en Pollïa noemde. Ten Hove had een inkomen 
van meer dan 150 000 gulden 's jaars en bezat een 
buitenplaats (welke?) te Heemstede. Toen Thun
berg in 1778 op doorreis naar Zweden te Heemstede 
vertoefde, kwam Ten Hove hem bezoeken en schonk 
hem, als bewijs zijner tevredenheid, 128 gouden 
dukaten (ongeveer / 672,00). 

howardiâni-pahudianus,a, ton (Cinchona - O.K.), 
- genoemd naar J. E. Howard (1807, Plaistow, Es
sex, Engeland; 1883, Tottenham, Londen), schrij
ver over kina en kina-leverende boomen, en tevens 
naar C. F. Pahud (zie Pahudïa), bevorderaar der 
kinacultuur in Ned. Indië. 

howardiâni-weddeliânws.a.wtw (Cinchona - O.K.), 
- genoemd naar J. E. Howard (zie boven) en te
vens naar H. A. Weddell (zie weddelliânus), schrij
vers over het gesl. Cinchona. 

howélli i , - 2e nv. van Howellïus, Latinizeering van 
Howell: van Howell, gevonden door Howell, ge
noemd naar Howell. - Calandrinïa - S. Wats. ( = 
Lewisïa - Rob.) werd in 1887 genoemd naar Thom
as Howell (1842, in Cooper County, Missouri; 
1912, Portland, Oregon), die van 1850 tot zijn dood 
in Oregon woonde en in de staten Oregon en Wash
ington vele duizenden planten verzamelde. Van 
1897-1903 publiceerde hij een flora van N.W.-Ame
rika, de beschrijving van meer dan 3000 soorten 
bevattende. Hij werkte op zichzelven en stierf in 
armoede. De naar hem genoemde Calandrinïa had 
hij in Oregon ontdekt. 

howéj^i, — 2e nv. van Howeyus, Latinizeering van 
Howey: van Howey, genoemd naar Howey. -
Opuntïa - J. A. Purpus werd door den auteur der 
soort (zie purpusïi) onder dien naam in een kwee-
kerij aangetroffen. - Naar wien de plant genoemd is, 
is onbekend, mogelijk naar een of anderön kweeker. 

Hoya R.BR., - genoemd naar Th. Hoy, in het einde der 
18de en het begin der 19de eeuw tuinman van Syon 
House (Isleworth, Londen), bekwaam kweeker. 

Hoyélla RIDL., - van Hoya, plantengesl. (Asclepia-
dacëae): aan Hoya verwant gesl. 

hoyoides, - van Hoya, plantengesl. (Asclepiada-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Hoya-achtig. 

Hubér i a A. P. D C , - genoemd naar Fr. Huber (1750, 
Genève; 1831, Lausanne), natuuronderzoeker, die, 
hoewel hij op zijn vijftiende jaar blind werd, be
langrijke onderzoekingen verrichtte over den in
vloed van de lucht en van verschillende andere 
gassen op de kieming van zaden. 

hubér t i i , - 2e nv. van Hubertïus, bedoeld als Latini
zeering van Hubert [het juiste woord is Hubertus 
(hubertt)] : van Hubert, gevonden door Hubert, ge
noemd naar Hubert. - Impatiens - Hook. f. is ge
noemd naar Hubert Winkler (zie wink[lëri 1), die 
de plant in 1908 in Z.O.-Bórneo had Ontdekt. 

hubrechtiânus,a,utn (Glomëra- J. J.S.), -afkomstig 
van de Hubrecht-vallei in Ned. Nieuw-Guinea of 
daar het eerst gevonden. - De Hubrecht-vallei is 
genoemd naar A. A. W. Hubrecht (1853, Rotter
dam; 1915, Utrecht), zoöloog, van 1875-82 con
servator aan 's Rijks Museum van Natuurlijke 
Historie te Leiden, van 1882 tot aan zijn dood 
hoogleeraar in de zoölogie te Utrecht, medeoprich
ter der Commissie tot bevordering van het Natuur
kundig Onderzoek in de Ned. koloniën, later secre
taris der Maatschappij van denzelfden naam. Hij 
bereisde Ned. Indië (1890/91), Algiers en Z.-Afrika. 

hudsónicMS,a,um, - afkomstig van de orngeving der 
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Hudson-baai of uit het stroomgebied der Hudson-
rivier (beide in N.-Amerika) of daar het eerst ge
vonden. - Baai en rivier zijn genoemd naar den 
Eng. zeevaarder Henry Hudson, die in 1610 de naar 
hem genoemde baai ontdekte en, toen hij er wilde 
overwinteren, door oproerige matrozen in een boot 
gezet en aan de golven prijs gegeven werd. Sinds
dien werd nimmer meer iets van hem vernomen. 

huegelianus,a,uw (Casuarïna - Miq.; - Epipremno-
psis - Engl.), - genoemd naar Karl, baron Von 
Hügel (1794, Regensburg; 1870, Brussel), die zijn 
loopbaan begon als officier in het Oostenr. leger. 
Later wijdde hij zich aan de tuinbouwkunde; van 
1830-36 maakte hij van Toulon uit een wereldreis, 
waarop hij o.a. de Philippijnen, de Carolinen, de 
Marianen, den Bismarck-Archipel en Nieuw-Zee
land bezocht en vele planten verzamelde. Van 
1850-69 was hij Oostenr. gezant te Florence en 
later te Brussel. Hij schreef een tuinbouwkundige 
publicatie. Zie ook Hardenbergïa. 

huegélil , - 2e nv. van Huegeltus, Latinizeering van 
Hügel: van Hügel, gevonden door Hügel, genoemd 
naar Hügel. - Muehlenbergïa - Trin. en Pilëa - BI. 
zijn genoemd naar Karl, baron Von Hügel (zie 
huegelianus). 

hugér i , - 2e nv. van Hugêrus, Latinizeering van 
Huger: van Huger, gevonden door Huger, genoemd 
naar Huger. - Dendrfum - Small is genoemd naar 
Arthur Middleton Huger (sedert ± 1921 Arthur 
Deveron Huger) (1842, Savannah, Georgia a/d O.-
kust, ±32° N.B.; 1925, Union, Z.-Carolina, ruim 
81 y2° W.L., bijna 32%° N.B.), zakenman, dichter, 
schrijver, verdienstelijk amateur-botanicus, vriend 
en correspondent van Dr. J. K. Small, den auteur 
der door hem in 1886 ontdekte en in 1901 naar hem 
genoemde soort. 

Hugónia L., - genoemd naar A. J. Hugo (?, ?; 1753, 
Hannover), schrijver eener bot. publicatie. 

hugónis , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Hugo : van Hugo, gevonden door 
Hugo, genoemd naar Hugo. - Rosa - Hemsl. is 
genoemd naar den Eerw. Vader Hugh Scallan 
(pater Hugo), katholiek missionaris in W.-China, 
die in 1899 zaden van de naar hem genoemde roos en 
van andere planten aan den bot. tuin van Kew had 
gezonden. Overigens is mij van hem niets bekend. 

Huguenin ia RCHB., - genoemd naar Huguénin t e 
Chambéry, Savoie, die in de eerste helft der 19de 
eeuw in de West-Alpen planten verzamelde voor 
H. G. L. Reichenbach (zie reichenbachli), den 
auteur van het gesl., en van wien mij overigens 
niets bekend is. 

huillénsts,ts,e, - afkomstig van Huilla (in Portug. 
W.-Afrika, O. van Mossâmedes, ± 13y2° O.L.; 
±15° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

hul lé t t i , - 2e nv. van Hullettus, Latinizeering van 
Hullett: van Hullett, gevonden door Hullett, ge
noemd naar Hullett. - Begonia - Ridl. is genoemd 
naar R. W. Hullett (1843, ?; 1914, in Engeland), 
hoofd der Rafflesschool te Singapore, die planten 
verzamelde bij Singapore, in Johore, op Java en 
op Borneo. 

hul lé t t i l , - 2e nv. van Hullettïus, Latinizeering van 
Hullett: van Hullett, gevonden door Hullett, ge
noemd naar Hullett. - Castanopsis - King; - Ficus 
- King en Quercus- King zijn genoemd naar R. W. 
Hullett (zie hullétti). 

hulls i i , - 2e nv. van Hullsïus, Latinizeering van Hulls : 
van Hulls, gevonden door Hulls, genoemd naar 
Hulls. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Hulls, die planten verzamelde in de omstreken van 

Port Darwin (bij Palmerston in N.-Australië; 
±131° O.L.; ruim 12° Z.B.). Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

hu ls tyn i i , - 2e nv. van Hulstynius, Latinizeering 
van Hulstijn: van Hulstijn, gevonden door Hul-
stijn, genoemd naar Hulstijn. - Alpinïa - Valet.; -
Carallïa - Valet, en Riedelïa - Valet, zijn genoemd 
naar Piet er van Hulstijn (1881, Breda; X), in 
1902 benoemd tot 2den luitenant bij het Neder-
landschind. leger, in 1927 tot luitenant-kolonel, in 
1928 in dien rang gepensionneerd. In 1913/14 nam 
hij deel aan een expeditie naar de Soela-eilanden 
(O. van Midden-Celébes), waar hij met behulp van 
inlandsch personeel van den Buitenzorgschen plan-
tentuin een plantenverzameling van ±250 num
mers bijeenbracht. Hij is doctor in de letteren en 
de wijsbegeerte. 

H u m â t a CAV., - vr. vorm van Lat. humâtus [van 
humäre (van humus, aarde), met aarde bedekken, 
begraven], begraven (plant). - De naam wil te 
kennen geven, dat de plant begraven wortels heeft, 
dwz. op den grond en niet epiphytisch leeft. 

huma to ides , - van Humâta, plantengesl. (Polypo-
diacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Humâta-achtig. 

humboldténsis,is,e, - afkomstig van de omgeving 
der Humboldt-bsmi (in het uiterste N.O. van Ned. 
Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. De 
Humboldt-baai werd in 1827 ontdekt door Dumont 
d'Urville (zie durvillaei) en genoemd naar Fr. W. 
H. Alexander von Humboldt (zie Humboldtïa). 

H u m b ó l d t i a VAHL, - in 1794 genoemd naar Fr. W. 
H. Alexander von Humboldt (1769, Berlijn; 1859, 
Berlijn), toen werkzaam als mijnbouwkundige in 
Bayreuth en Anspach en reeds bekend door zijn 
studiën over de onderaardsche flora van het Erts
gebergte bij Freiberg. Hij trok zich in 1797 in het 
ambtelooze leven terug en begaf zich in 1798 naar 
Parijs om de groote reis door tropisch Amerika 
voortebereiden, welke hij van 1799-1804, met Bon-
pland (zie bonplandiänus) als plantenverzamelaar, 
op eigen kosten volvoerde. De resultaten dier reis, 
van 1808-27 door Von Humboldt en, wat het bot. 
gedeelte betreft, door Kunth (zie kunthiänus) be
werkt, waren in velerlei opzicht zóó belangrijk, dat 
men Von Humboldt den tweeden Columbus noem
de. In 1805 had hij reeds zijn beroemde Essai sur 
la géographie des plantes uitgegeven. In 1827 ves
tigde hij zich te Berlijn, waar hij veel verkeerde 
met den koning van Pruisen, die hem meermalen 
met half-diplomatieke zendingen belastte. In 1829 
ondernam hij een groote reis naar Rusland; in 
1856 gaf hij den stoot tot de oprichting van het 
Meteorologisch en Magnetisch Observatorium te 
Weltevreden (Batavia). 

humboldtiânws,a,wm, - 1. (Hoplismënus - Nees), -
genoemd naar Fr. W. H. Alexander von Humboldt 
(zie Humboldtïa). 
2. (Begonïa - Gibbs; - Calamus - Becc) , - afkom
stig van de omgeving der Humboldt-baai (in het 
uiterste N.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het 
eerst gevonden. Zie voorts humboldtensis. 

humbóld t i i , - 2e nv. van Humboldtïus, Latinizee
ring van Humboldt: van Humboldt, gevonden door 
Humboldt, genoemd naar Humboldt. - Solanum -
Willd. is genoemd naar Fr. W. H. Alexander von 
Humboldt (zie Humboldtïa). 

Humbó l t i a RUIZ et PAV., - zie Humboldtïa. 
ƒ H u m e a ROXB., - genoemd naar Amalia Egerton 
I H u m e a j . E. SM., - (1751, ?; 1809, Londen), 

in 1771 gehuwd met Sir Abraham Hume (1749, 
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?; 1838, ?), landgoedbezitter, verzamelaar van 
oude schilderijen en edelgesteenten, beoefenaar van 
nat. historie en mineralogie. Zij was een leerlinge 
van J. E. Smith (zie Smithïa), die een gesl. naar 
haar noemde. „Door haar dood verloor de bot. 
,,wetenschap een harer grootste bewonderaarsters 
,,en grootste bevorderaarsters" (Roxburgh). Zie 
ook Broumlowïa. 

hxunerétus.a.um, - van Lat. humérus, schouder: van 
schouders voorzien. 

humifusus,a.um, - van Lat. humus, grond; füsus 
(van fundére, doen vallen), gevallen: op den grond 
gevallen, dwz. ter aarde liggend. 

humi le , - zie humïlis. 
humilicâulis,ts,e, - van Lat. humïlis, laag; caulis, 

stengel: laagstengelig. 
humiligibbus.a.uw, - v a n Lat. humïlis, laag; gibbus, 

bult: met een of meer lage, dwz. kleine, bulten. 
hxunilior.or.us, - vergr. t rap van Lat. humïlis, laag: 

lager dan gewoonlijk, tamelijk laag. 
humilts,is,e, - van Lat. humus, grond: nabij den 

grond blijvend, laag. 
humfl ius , - zie humilïor. 
humulifólius,a,wm, - v a n Humülus, plantengesl. (Mo-

racëae - Cannaboidëae), hop; Lat. folïum, blad: 
met bladeren als die der hop. 

H u m u l u s L., - Middeleeuwsche Latinizeering van 
het Slavische chmeli, hop. 

H u n n e m â n n i a SWEET, - genoemd naar J. Hunne-
man (?, ?; 1839, Londen), boekhandelaar en han
delaar in gedroogde planten te Londen, die vele 
jaren lang van het vasteland van Europa planten 
en zaden in Engeland importeerde. De naam wordt 
soms verkeerdelijk Hunnemann gespeld. 

hunsteiniànus.a,ut« (Glossorrhyncha - Schltr), - ge
noemd naar Carl Hunstein (?, ?; 1888, door een 
vloedgolf verrast op de N.W.kust van Neu-Pom-
mern), handelaar in naturaliën. In 1888 verzamel
de hij in Kaiser Wilhelmsland, op kleine tochten 
van Finschhafen uit, vogels en een aantal plan
ten. - Het Hunstein-gebergte (Kaiser Wilhelms
land; ruim 142%° O.L.) is naar hem genoemd. 

hun té r i , - 2e nv. van Huntêrus, Latinizeering van 
Hunter: van Hunter, gevonden door Hunter, ge
noemd naar Hunter. - Ficus - Miq. werd in 1848 
genoemd naar Dr. H. Hunter, die de plant op het 
eiland Penang gevonden had. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

Hunté r i a ROXB., - genoemd naar W. Hunter (1755, 
Montrose, Schotland; 1812, Batavia), medicus, 
sinds 1781 op verschillende plaatsen in Bengalen 
werkzaam, na de verovering van Java door de 
Engelschen (1811) benoemd tot hoofd van den Ge
neeskundigen Dienst op dit eiland, waar hij kort 
daarna overleed. Hij was een goed kenner van 
Perzisch en Hindostani en schreef linguistische, 
astronomische en enkele bot. publicaties. 

hupehénsts,is,e, - afkomstig van Hu-pei ( =Hoe-pé; 
provincie van China; centrum op ±113° O.L.; 
±32° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

H u r a L., - Zuidamer. plantennaam. 
Hutch ins ia R.BR., - genoemd naar mej. Ellen Hut-

chins (1785, Ballylickey, Graafschap Cork, Z.-Ier-
land; 1815, Bantry, Graafsch. Cork), verdienstelijk 
floriste, algologe, bryologe, teekenaarster van algen. 

hu tch insóni i , - 2e nv. van Hutchinsonïus, Latini
zeering van Hutchinson: van Hutchinson, gevonden 
door Hutchinson, genoemd naar Hutchinson.-Hyd-
nocarpus - Merr. is genoemd naar haar ontdekker, 
Wallace Irving Hutchinson (1881, Wolfville, Nova 
Scotia; χ ), houtvester, verbonden geweest aan het 

Bureau of Forestry te Manila, thans ambtenaar 
bij het Boschwezen in de Vereenigde Staten. 

Hut tonaéa HARV., - genoemd naar de echtgenoote 
van Henry Hutton. - Henry Hutton (?, South Mol
ton, Devonsh., Engeland; 1896, Rondebosch bij 
Kaapstad) was vóór 1857 ambtenaar in de Kaap
kolonie. Hij en zijn echtgenoote (, van welke laat
ste mij overigens niets bekend is,) zonden planten 
aan Harvey, den auteur van het gesl., en aan W. J. 
Hooker (zie hookëri 1). 

hu t tón i , - 2e nv. van Huttönus, Latinizeering van 
Hutton: van Hutton, gevonden door Hutton, ge
noemd naar Hutton. - Asplenïum - Baker; - Celo-
sïa - Masters; - Cymbidïum - Hook.f. en Dendro-
bïum - Rchb.f. zijn genoemd naar Henfy Hutton 
(?, ?; 1868, op Java), van 1866 tot aan zijn dood 
plantenverzamelaar in dienst der kweékersfirma 
Veitch & Sons (zie Veitchïa), voor welke hij Java 
en Timor bereisde. Hij was de ontdekker der naar 
hem genoemde planten. 

Hut tón ia BOLUS, - zie Huttonaéa. 
hyacinthinu£,a,um, - Lat. transcr. van Qr. hyakin-

thïnos, de kleur van den huakinthos (zie Hyacin-
thus) der Ouden hebbend, paarsblauw. 

hyacinthoides , - van Hyacinthus, plantengesl. (Li-
liacëae), hyacint; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: hyacintachtig. 

Hyac in thus L., - Lat. transcr. van Gr. Huakinthos, 
naam van een schoonen jongeling, die door Apollo 
werd bemind en door hem bij het discuswerpen bij 
ongeluk aan het hoofd werd getroffen en gedood. 
Uit het ter aarde stroomende bloed deed Apollo een 
bloem ontspruiten, aan welke hij den naam van zijn 
gedooden vriend schonk. - Later ontsproot een
zelfde bloem uit het bloed van Ajax (ziç ajàcis). -
Sommigen houden den hyacinthus der Ouden voor 
een Gladiolus, anderen voor een ridderspoor, weer 
anderen voor de nog tegenwoordig hyacint {Hya
cinthus orientâlis L.) genoemde plant. 

hyâlinws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. hualïnos (van 
huälos, glas), doorschijnend als glas. 

Hyalólepis KUNZE, - van Gr. huälos, glas; lëpis, 
schub. - De sporangiën zijn vermengd met glas
heldere, doorschijnende schubben. 

hyalostégiws.a.ura, - v a n Gr. huälos, glas; stege, dek: 
met (als glas) doorschijnende dekvliesjes. 

Hyban thé ra ENDL., - van Gr. hubos, bochel, knob
bel; anthêra, (als bot. term) helmknop. De bij-
kroonschubben vormen een knobbel op de rugzijde 
der helmknoppen. 

Hybnnthus JACQ., - van Gr. hubos, bochel, knobbel; 
anthos, bloem. Het onderste kroonblad draagt een 
knobbelvormige spoor. 

hybémicus.a.um, - = hibernïcus . - Zie aldaar. 
Hybophry^i ium κ. SCHUM., - van Gr. hubos, bochel, 

knobbel; Phrynïum, plantengesl. (Matantacëae) : 
aan Phrynïum verwant gesl. met geknobbelde 
vruchten. 

hyb08pérm«s,a,Mm, - van Gr. hubos, bochel, knob
bel; sperma, zaad: met geknobbelde zaden, met 
gebulte zaden. 

hfbridus,a,um, - (Lat.) van tweeërlei ras; door 
bastaardeering verkregen. 

Hydnocarpue GAERTN., - van Gr. kudnon, truffel, 
een knolvormige zwam; harpos, vrucht. - Boom 
met op truffels gelijkende vruchten. 

H y d n ó p h y t u m JACK, - van Gr. hudnon, truffel, een 
knolvormige zwam; phüton, plant: plant metknol-
vormigen voet. 

hydra , - Lat. transcr. van Gr. hudra, een mythische, 
reusachtige, veelkoppige waterslang; voor eiken 
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kop, welke door Herakles afgehouwen werd, groei
den er twee in de plaats. - Als soortnaam gebezigd 
voor een orchidee (Galeöla - Rchb.f.) met zeer 
sterk vertakte stengels en voorts voor een als onkruid 
zeer lastige, schier onuitroeibare Cypërus-soort met 
vele onderaardsche uitloopers (C. hydra Ten. = C. 
rotundus L. - Vgl. Backer en Van Slooten, Ja-
vaansche Theeonkruiden, No. 82). 

Hydrangea L., - v a n Gr. hudôr, water; angeion, vaat
je: watervaatje. - De naam zinspeelt op den vorm 
der opengesprongen vrucht. 

hydrangeaefóliMs.a.ww, - zie hydrangeifolïus. 
hydrangeifólitts,a,«m, - van Hydrangea, plantengesl. 

(Saxifragacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Hydrangea. 

hydrangeoides , - van Hydrangea, plantengesl. (Saxi
fragacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Hydrangêa-achtig. 

Hydra s t i s ELLIS, - afleiding niet met zekerheid be
kend; de auteur van het gesl. doet daaromtrent 
geenerlei mededeeling. Verscheidene gissingen zijn 
gemaakt, waarvan de waarschijnlijkste mij die van 
J. H. Barnhart (zie barnhartii) toeschijnt, welke 
den naam wil afleiden van Gr. hudôr, water; astos 
(vr. astê), burger(es), inboorling (e) ; de naam zou 
dan beteekenen bewoner (bewoonster) van het wa
ter. Inderdaad gold Hydrastis canadensis L. vroe
ger ten onrechte voor een moerasplant. Het is een 
plant van vochtige bosschen. 

Hydr ias té le H. WENDL. et DRUDE, - van Gr. hu-
drïas, waternimf; stêlê, zuil. Bij bronnen en beken 
groeiende palm met zuilvormigen stam. 

Hydr i l la L. CL. M. RICH., - van Gr. hudôr, water: 
waterplant. - Ook een afleiding van hudra (zie 
hydra), waterslang, is denkbaar; in dit laatste geval 
zou de naam zinspelen op de groeiplaats in water en 
de vaak lange (tot 2 M.) stengels. 

Hydrocaryâceae , - van Gr. hudôr, water; karüon, 
noot: plantenfam. als type waarvan de waternoot 
(Trapa) geldt. 

hydrocéphalMs,a,wm, - van Gr. hudôr, water; ke-
phalê, hoofd: een waterhoofd (hoofd, dat tenge
volge van vochtophooping in de schedelholte ab
normaal groote afmetingen heeft verkregen) be
zittend. - Als soortnaam gebezigd voor grootbloe-
mige planten. 

Hydrócera BL., - van Gr. hudôr, water; këras, hoorn: 
waterhoorn. — Waterplant met gehoornde, dwz. ge
spoorde bloemen. 

Hydrócha r i s L., - van Gr. hudôr, water; charts, be
koorlijkheid, lieftalligheid: sieraad van het water, 
fraaie waterplant. 

Hydrochar i t äceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Hydrócharis (Hydrocharitis) geldt. 

Hydrocótyle L., - v a n Gr. hudôr, water; kotülê, drink-
schaal. De naam zinspeelt op de standplaats (drassig 
terrein) en de schildvormige, in het midden een 
weinig verdiepte bladeren der Europ. H. vulgaris L. 

hydrocotylifóliKs,a,«m, - van Hydrocótyle, planten
gesl. (Umbellifërae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Hydrocótyle. 

hydrocotyloides , - van Hydrocótyle, plantengesl. 
(Umbellifërae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Hydrocotyle-achtig. 

Hydrogéton PERS., - van Gr. hudôr, water; geitôn, 
buurman : plant, welke water tot buur heeft, water
plant. 

H y d r o g l ó s s u m WILLD., - van Gr. hudôr, water; 
glóssa, tong: watertong. -Hydroglóssum is een oude 
naam voor het zg. kikvorschgezwel (ranüla) onder 
de tong bij paarden. De onderzijde der sporangiën-

dragende slippen der plant (Hydroglóssum=Ly-
godïum) vertoont eenige overeenkomst met een kik
vorschgezwel. 

h y d r o l ä p a t h u m , - van Gr. hudôr, water; lapäthon 
(zie lapäthum), zuring: waterzuring. 

Hydró lea L., - van Gr. hudôr, water; Lat. olëa, olijf. 
Waterplant, welker bladeren op die van den olijf
boom gelijken. 

H y d r ó l y t h r u m HOOK.Î., - van Gr. hudôr, water; 
Lythrum, plantengesl. (Lythracëae), kattestaart: 
aan Lythrum verwante waterplant. 

Hydropé l t i s L. CL. M. RICH., - van Gr. hudôr, water; 
peltê, schild: waterplant met schildvormige bla
deren. 

hydróphilws,a,w»i, - van Gr. hudôr, water; phïlein, 
beminnen: water beminnend, in of bij water groei
end, op vochtig of drassig terrein groeiend. 

Hydróphy lax L.f., - van Gr. hudôr, water; phülax, 
wachter: wachter bij het water. De naam zinspeelt 
op de standplaats aan zee. 

hydrophyl la , - zie hydrophyllus. 
hydrophyl lâcea , - zie hydrophyllacêus. 
Hydrophyl lâceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Hydrophyllum geldt. 
hydrophyllâcews,a,«wî, - van Hydrophyllum, plan

tengesl. (Hydrophyllacëae): Hydrophyllum-achtig. 
Hydrophy l lum L., - van Gr. hudôr, water; phullon, 

blad: water blad. Waarop de naam zinspeelt, is niet 
duidelijk; de soorten van dit gesl. zijn geen water
planten. Of zij aan waterkanten groeien, is mij on
bekend. — Willdenow (zie willdenowïi) vertaalde 
ruim een eeuw geleden den naam met Rinnenblume, 
gootbloem, aan goten groeiende bloem. 

hydrophyllus,a,urn, — van Gr. hudôr, water; phullon, 
blad: met bladeren als die eener waterplant. 

hydróp iper , - van Gr. hudôr, water; Lat. pïper, 
peper: waterpeper. De naam zinspeelt op de voch
tige standplaats der plant en haar scherpen smaak. 
Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 549: 
„Water Peper heeft . . . bladeren . . . die van 
„smaecke heet ende scerp gelijc Peper sijn . . . Dit 
„cruyt wast hier te lande al om by den grachten 
„poelen ende staende wateren, ende in neere 
„vochtige plaetsen." 

Hydropi tyon GAERTN., - van Gr. hudôr, water; pitus, 
pijnboom, den: waterden. Waterplant met op den-
nenaalden gelijkende bladslippen en terpentijn-
achtigen reuk. 

Hydroschóénus z. M., - van Gr. hudôr, water; 
schoinos, bies: waterbies; biesachtige moerasplant. 

H y d r ó s m e SCHOTT, - van Gr. hudra, (water)slang; 
osmê, geur: naar slangen stinkende plant. 

Hydrospóndy lus HASSK., - van Gr. hudôr, water; 
spondülos, wervel, iets ronddraaiende: waterwer-
vel. Waterplant met als spaken van een wiel (iets 
ronddraaiends) in het rond geplaatste bladeren. 

Hy d ró t ro p h u s CLARKE, - van Gr. hudôr, water; tre-
phein, voeden, grootbrengen: in het water groot
gebrachte plant, waterplant. 

tiyemalis,is,e, — van Lat. hyems (hyëmis), winter: bij 
den winter behoorend, in den winter groeiend of 
bloeiend of althans niet afstervend, winter-. 

hyg rócha r i s , - van Gr. hugros, vochtig; charts, be
koorlijkheid, lieftalligheid: sieraad van vochtig 
terrein. 

Hygróphi la R.BR., - van Gr. hugros, vochtig; phï
lein, beminnen: vochtigheid beminnende, op voch
tig terrein groeiende plant. 

hygróphilM5,a,wm, - van Gr. hugros, vochtig; phï
lein, beminnen : vochtigheid beminnend, op vochtig 
terrein groeiend. 
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H y g r o r ^ z a NÉES, - van Gr. hugros, vochtig; Oryza, 
plantengesl. (Graminëae), rijst: aan rijst verwante 
plant van vochtig terrein. 

Hylóchar is MIQ., - van Gr. hulê, woud, bosch; charts, 
bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad des wouds, 
fraaie boschplant. 

Hylóphila LINDL., - van Gr. hulê, woud, bosch; 
phtlein, beminnen: bosschen beminnende, in bos
schen groeiende plant. 

hylóphilus.a.unt, - van Gr. hulê, woud, bosch; phtlein 
beminnen: bosschen beminnend, in bosschen 
groeiend. 

Hymenâchne P.B., - van Gr. humên (humënos), 
vlies; achnê, kaf je: gras met vliezige kafj es. 

Hymenâéa L., - van Lat. Hymenaeus = Hymen (Gr. 
Humên), god van het huwelijk. - De naam 
zinspeelt op het feit, dat de bladeren bestaan uit 
twee bijeengeplaatste blaadjes, welke zich des 
nachts op elkander leggen. 

H y m e n a n t h é r a R.BR., - van Gr. humên {humënos), 
vlies; anthêra, (als bot. term) helmknop. - De 
helmknoppen worden gekroond door een vliezig 
verlengsel van het helmbindsel. 

hymenobractews.a.wm, - van Gr. humên {humënos), 
vlies; Lat. bractëa, schutblad: met vliezige schut
bladen. 

Hymenocâl l i s SAL., - van Gr. humên {humënos), 
vlies; hallos, schoonheid. Plant met fraaie bloemen, 
welker meeldraden aan den voet door een vlies 
zijn verbonden. 

Hymenocâ rd ia WALL., - van Gr. humên {humënos), 
vlies; kardïa, hart. De vrucht is omgekeerd hart
vormig, plat en dun. 

hymenocârpws,a,M»n, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; karpos, vrucht: met vliezige vruchten. 

hymenocéntr-Ms.a.um, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; kentron, spoor, middelpunt: met vliezige 
spoor, met vliezig middendeel. 

/ H y m e n o c h a é t a P.B., - van Gr. humên (humënos), 
«•Hymenochâéte NÉES, - vlies ; chatte, lang haar, 

borstel. Het vruchtbeginsel is omringd door vlie
zige borstels. 

hymenochilus,a,um, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; cheilos, lip: met vliezige lip(pen). 

hymenódes , — Lat. transcr. van Gr. humenôdês [van 
humên (humënos), vlies], vliezig. 

Hymenodic tyon WALL., - v a n Gr. humên (humënos), 
vlies; diktüon, net. De zaden worden omgeven door 
een vliezigen, netvormig geaderden vleugel. 

Hymenodyct lon, - foutief voor Hymenodictyon. 
Hymenólep is KAULF., - van Gr. humên (humënos), 

vlies; lëpis, schub. De sporangiën zijn vermengd 
met vliezige schubben. 

Hymenólophus BOERL., - van Gr. humên (humë
nos), vlies; löphos, kam (als van een haan). De 
zaden dragen een vliezige kam. 

hymenopétal«s,a,Mw, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; petalon, kroonblad: met vliezige kroon-
bladen. 

hymenophyl la , - zie hymenophyllus. 
Hymenophyl läceae , - plantenfam. als type waar

van het gesl. Hymenophyllum geldt. 
hymenophyl lo ides , - v a n Hymenophyllum, planten

gesl. (Hymenophyllacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Hymenophyllum-
achtig. 

Hymenophy l lum j . E. SM., - van Gr. hümên (humë
nos), vlies; phullon, blad. Varen met vliezige bla
deren, vliesvaren. 

hymenophy!lus,a,tt«n, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; phullon, blad: met vliezige bladeren. 

'9 Hype r i cum 

Hymenórch i s SCHLTR, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Orchidacëae: Orchidacëa met vliezige bloemen. 

hymenosépal«s,a,wm, - van Gr. humên (humënos), 
vlies; Nieuwlat. sepalum, kelkblad: met vliezige 
kelkbladen. 

H y m e n o s p é r m u m BTH., - van Gr. humên (humë
nos), vlies; sperma, zaad. De zaadhuid ligt los om 
het zaad en is vliezig. 

Hyophórbe GAERTN., - van Gr. hus (huos), zwijn; 
phorbê, voedsel: zwijnevoedsel. 

Hyoscyamus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam huoskuämos, bilzenkruid. - Huos-
kuämos [van Gr. hus (huos), zwijn; kuämos, tuin-
boon (Vicïa faba L.)J beteekent eigenlijk zwijne-
boon. De plant, welke ook in habitus slechts zeer 
geringe gelijkenis met een tuinboon vertoont, werd 
volgens sommigen zoo genoemd, omdalt zwijnen 
door het eten ervan krachteloos zouden worden en 
stuiptrekkingen krijgen; volgens anderen wil het 
woord zwijn hier alleen minderwaardigheid uit
drukken. Vgl. zwijneweer, zwijnerij. 

Hyóser i s L., - van Gr. hus (huos), zwijn; sëris, sala
de: zwijnensalade. 

hypacânthws,a,ww2, -«van Gr. hupo, onder; akantha, 
doorn, stekel: van onder gedoomd of gestekeld. 

hypâdenws,a,«m, - van Gr. hupo, onder; aden 
(adënos), klier: van onder (onder het vnjchtbegin-
sel, bv.) klieren dragend. 

Hypae lyp tum VAHL. - samengetrokken uit Gr. hu-
pat, onder; kaluptos, bedekt. De vrucht wordt om
sloten door twee er onder geplaatste schubben. 

fhypâphora , - zie hypaphörus. 
t h y p â p h o r u m , -
Hypâphorus HASSK., - van Gr. hupo, onder; aphöros 

(van a, ontk. voorv.; pherein, dragen, voortbren
gen), onvruchtbaar: plant, welker peulen aan den 
voet geen zaden bevatten. 

hypâphorus,a,um, - van Gr. hupo, onder; aphöros 
(van a, ontk. voorv.; pherein, dragen, voortbren
gen), onvruchtbaar: aan den voet onvruchtbaar, 
dwz. geen zaden bevattend. 

hypargjfre«s,a,ttm, - van Gr. hupo, onder; argurëos, 
zilveren, zilverwit: van onder zilverwit; met zilver
witte onderzijde. 

Hypa r rhén ia ANDERSS., - van Gr. hupo, onder; 
arrhên (arrhënos), mannelijk. Het onderste lid der 
aarspil draagt twee mann, aartjes. 

Hypécoum L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam hupêköon, welks afleiding en betee-
kenis onbekend zijn. 

Hypenânthe BL., - van Gr. hupênê, sHor; anthê, 
bloem. - De naam zinspeelt op het met sterharen 
bezette vruchtbeginsel. 

Hype ran thé ra FORSK., - van Gr. huper, boven; an
thêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen 
steken boven de staminodiën uit. 

hyperbórews,a,ti»ï, - Lat. transcr. van Gr. huper-
borëos (van huper, voorbij; borëas, het noorden), 
nog voorbij het noorden groeiend, in het hooge 
noorden groeiend. 

hypericifólius,a,um, - van Hypericum, plantengesl. 
(Guttifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Hypericum. 

hyper ic ina , - zie hypericinus. 
Hyperic inea WALL., - van Hypericum, plantengesl. 

(Guttifërae): op een Hypericum gelijkende plant. 
hypericin«s,a,«w, - van Hypericum, plantengesl. 

(Guttifërae) : Hyperïcum-achtig. 
H y p e r i c u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. 

plantennaam hyperïkon. - Zie voorts Hypericum. 
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H y p e r i c u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam hupereikon ( = huperikon). Het 
woord wordt wel afgeleid van Gr. hupo, voorv., dat 
toenadering uitdrukt; ereikê, heidekruid. Is deze 
afleiding juist, dan beteekent de naam: op heide-
kruid gelijkende plant. Er zijn soorten van Hype
ricum, o.a. de Sp. H. ericoïdes L., welke op heide-
kruid gelijken; de Ned. en Jav. soorten doen dat 
in het minst niet. 

Hyper ixân thes , - zie Hyperrhixanthes. 
H y p e r r h i x à n t h e s BL., - van Gr. huper, boven; 

rhiza, wortel; anthos, bloem. Blume (zie Blumëa), 
de auteur van het gesl., meende ten onrechte, 

" dat de plant op boomwortels parasiteerde. 
hypertrichósws.a.ttm, - van Gr. huper, boven; tri-

chôsis, het harig worden: ongemeen sterk behaard. 
hypnoides , - van Hypnum, een fijnbladig mos; ides 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hyp-
num-achtig, mosachtig. 

H y p n u m DILL., - Lat. transcr. van Gr. hupnon, mos. 
H y p ó b a t h r u m BL., - van Gr. hupo, onder; bäthron, 

zetel. - De hokjes der vrucht bevatten twee schuin 
boven elkander geplaatste zaden, waarvan het on
derste, als het ware, dienst doet als zetel voor het 
bovenste. 

Hypochóér i s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam hupochoiris, waarvan afleiding en be-
teekenis niet vast staan en waarmede een aan ci
chorei verwant gewas werd aangeduid. Linnaeus 
(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overge
dragen op het hem thans voerende gesl. 

hypochondriacus,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. hu-
pochondriäkos {van hupochondrïon [van hupo, on
der; chondrïon (verkleinw. van Chondros, kraak
been), kraakbeenachtig verlengstuk van het borst
been], het onder het borstbeen gelegen deel van 
het lichaam, buik, ingewanden}, aan een inge
wandskwaal lijdend, en, daar dergelijke kwalen in 
de Oudheid als de oorzaak van droefgeestigheid 
beschouwd werden, droefgeestig, hypochonder, 
hypochondrisch,melancholisch. - Als soortnaam 
gebezigd voor planten met hangende bloeiwijzen 
of somber gekleurde bloemen. 

hypochr^s«s,a,«w, - van Gr. hupo, onder; chrüsos, 
goud : van onder goudgeel ; met goudgele onderzijde. 

hypocraterifórmi's.w.e, - van Gr. hupokratêrîon (van 
hupo, onder; krater, mengvat), onderstel van een 
mengvat; Lat. forma, vorm: den vorm hebbend 
van het onderstel van een mengvat, dwz. van on
der smal, van boven breed en vlak of komvormig; 
trompetvormig. 

H y p o d e m â t i u m KUNZE, - Lat. transcr. van Gr. hu-
pcMêmation (verkleinw. van hupodêma, sandaal, 
schoen, hoef), hoefje. - De naam zinspeelt op den 
vorm van het dekvliesje. 

hypódon, - van Gr. hupo, onder; odous (odontos), 
tand: van onder met een tand, naar onder getand, 
onder den top getand. 

Hypoé ly t rum H. B. K., - zie Hypolytrum. 
Hypoéstes SOL., - van Gr. hupo, onder; estia, huise

lijke haard, bij uitbreiding: huis. Aan den voet der 
bloemen bevindt zich een uit vergroeide schutbladen 
bestaand, hierbij een huis vergeleken omwindsel. 

hypoë^éus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. hupogaios 
(van hupo, onder; gaia, aarde), onderaardsch, on
der den grond groeiend, zijn vruchten onder den 
grond rijpend. Vgl. subterranëus. 

hypogl&ûcus.a.um, - van Gr. hupo, onder; glaukos, 
blauwgroen: van onder blauwgroen; met blauw
groene onderzijde. 

hypog lós sum, - Latinizeering van den ouden Gr. 

plantennaam hupoglósson (van hupo, onder; glôssa, 
tong), waarmede een Ruscus-soort werd aange
duid. De naam zinspeelt op het feit, dat de top 
van het phyllocladium zich onder het eigenlijke 
blad bevindt. 

hypolepidótMs,a,«m, - van Gr. hupo, onder; lepidô-
tos, beschubd: van onder beschubd. 

hypolepioides, - van Hypolëpis, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Hypolëpis-achtig. 

Hypólepis BERNH., - van Gr. hupo, onder; lëpis, 
schub. - De sori bevinden zich onder een omge
bogen, schubvormig lobje van den bladrand. 

hypolepoides , - van Hypolëpis, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Hypolëpis-achtig. 

hypoléuca, - zie hypoleucus. 
rhypoléucos,os,on, - Lat. transcr. van Gr. hupoleukos 
thypoléuctts,a,M»M, - (van hupo, onder; leukos, 

wit), van onder wit, met witte onderzijde. 
hypolyt roides , - van Hypolytrum, plantengesl. (Cy-

peracëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Hypolytrum-achtig. 

H y p o l y t r u m L. CL. M. RICH., - van Gr. hupo, onder; 
elütron, omhulsel. Het vruchtbeginsel wordt om
huld door twee eronder geplaatste schubjes. 

hypomâlacus,a,w»M, - 1. van Gr. hupo, onder; ma-
läkos, zacht: van onder zacht; met zachtharige 
onderzijde. 
2. van Gr. hupo, voorv., dat toenadering uitdrukt; 
maläkos, zacht: tamelijk zacht. 

Hypopél t is MICH., - van Gr. hupo, onder; peltê, 
schild. - De sporangiën zijn onder een schildvor-
mig dekvliesje geplaatst. 

hypophaé«s,fl,M»n, - 1. Lat. transcr. van Gr. hupo-
phaios (van hupo, voorv., dat toenadering uit
drukt; phaios, zwartachtig, donker van kleur), ta
melijk donker van kleur. 
2. van Gr. hupo, onder; phaios, zwartachtig, don
ker van kleur: van onder donker gekleurd (door 
een bruine beharing, bv.). 

hypophylltts,a,w»M, - van Gr. hupo, onder; phullon, 
blad: 
1. onder de bladeren geplaatst. 
2. met er onder geplaatste bladeren; (schijnbaar) 
op de bladeren geplaatst. 

hypópi tys , — van Gr. hupo, onder; pïtus, pijnboom, 
den: onder dennen groeiend (e plant). 

hypopógon, - van Gr. hupo, onder; pôgôn, baard: 
van onder gebaard. 

hypopóli«s,a,ttm, - van Gr. hupo, onder; polios, 
grauw, witachtig: van onder grauw (witachtig); 
met grauwe (witachtige) onderzijde (der bladeren, 
bv.). 

H y p ó p o r u m NEES, - van Gr. hupo, onder; pöros, 
opening, porie. De vrucht is naar onder van kuil
tjes voorzien. 

hypostictws.a.um, — van Gr. hupo, onder; stiktos, 
gestippeld: van onder gestippeld; met gestippelde 
onderzijde. 

hypoxänthws,a,«m, - van Gr. hupo, onder; xanthos, 
geel: van onder geel; naar onder geel. 

Hypóxis L., - wijziging van den ouden naam Hypo-
xys [Latinizeering van Gr. hupoxus (van hupo, 
voorv., dat toenadering uitdrukt; oxus, zuur), 
zuurachtig], welke gegeven werd aan een plant 
met zuurachtige bladeren. De naam is willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl. 

Hypsé la κ. Β. PRESL, - van Gr. hupsêlos, hoog ge
legen. De naam zinspeelt op de groeiplaats der 
plant in de hoogere deelen der Andes. 
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Hypserpa MIERS, - van Gr. hupsi, hoog (bijw.) ; her-
pein, kruipen: omhoog kruipende plant, klimplant. 

Hypsipodes Mig., - van Gr. hupsi, hoog (bijw.); 
pous (pödos), voet, steel. - De vruchtbeginsels 
staan op eenhoogen, steelvormigen stamperdrager. 

hypeópbilus.a.um, - van Gr. kupsos, hoogte; phi-
lein, beminnen: hoogtebeminnend, in hooge berg-
streken groeiend. 

Hyptianthéra w. et Α., - van Gr. kuptïos, terugge
bogen; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant 
met teruggebogen helmknoppen. 

Hypt i s JACQ., - van Gr. huptïos, teruggebogen. De 
naam zinspeelt op den stand van de middenslip der 
onderlip. 

hyptoides, - van Hyptis, plantengesl. (Labiätae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Hyptis-achtig. 

Hyrtanandra MIQ., - van Gr. hurianê, potdeksel; 
anêr (andros), man. - De top der <J bloemen is af
geplat als een potdeksel. 

iànthinus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. ianthïnos, 
violet. 

iaspideu5,a,um, - van Lat. iaspis {iaspïdis), jaspis, 
een edelgesteente, bij de Ouden gewoonlijk groen 
van kleur: groen. 

ibéricMs.a.Mm, -* van Lat. Iberia, landschap in Spanje 
en landschap aan den zuidvoet van den Kaukasus 
(tegenwoordig Georgië, hoofdplaats Tiflis): 
1. Spaansch. 
2. Georgisch. 

iberideus.a.um, - van Ibêris, plantengesl. (Crucifë-
rae); idéus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ibëris-achtig. 

iberidiflórus.a.wm, - van Ibêris (Iberidis), planten
gesl. (Crucifërae) ; Lat. f los (flöris), bloem: met 
bloemen als die eener Ibêris. 

iberidifóliMS,a,M»n, - van Ibêris (Iberidis), planten
gesl. (Crucifërae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Ibêris. 

Ibêris L. - Lat. transcr. van den ouden, Gr. planten
naam ibêris, waarmede waarschijnlijk een Lepidï-
um-soort werd aangeduid. - Het woord wordt wel 
beschouwd als te zijn afgeleid van Gr. Ibêria (van 
Ibêr, Ebro), Spanje, en zou beteekenen: Spaansche 
bloem. 

iboénsts,is,e, - afkomstig van het Jfco-gebergte in 
Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 

ibóta, - Jap. volksnaam van Ligustrum - Sieb, et 
Zucc. 

Icacina A. JUSS., - Latinizeering van icaco, Westind. 
volksnaam eener vrucht. De naam zinspeelt op de 
gelijkenis der twijgen van Icacina met die van den 
icacoboom. 

Icacinàceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Icacina geldt. 

rIcäco ADANS., - Westind. naam der vrucht, welke 
l i câco , - wordt opgeleverd door Chrysobalänus 

icäco L. 
ichangénsis,is,e, - afkomstig van Ichang (=I-tsjang, 

in China, prov. Hu-pei, aan den Jang-tsje-kiang op 
ruim 111° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

I chnân thus p. B., - van Gr. ichnos, zool, sandaal; 
anthos, bloem. G4 is aan den voet eenigszins ver
smald en draagt daar soms twee vliezige aanhang
sels, waardoor dit kafje dan aan een sandaal doet 
denken. 

hys80pifóliu5,a,um, - van Hyssöpus, plantengesl. 
(Labiätae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Hyssöpus. 

hyesopioides, - van Hyssöpus, plantengesl. (Labiä
tae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Hyssöpus-achtig. 

Hyssöpus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam hussôpos, welks afleiding niet vaststaat. 

hysterânthus,a,um, - van Gr. hustëron, na; anthos, 
bloem: (met) na de bloemen verschijnend (e bla
deren). 

Hysteria REINW., - van Gr. hustêros, achter iets ge
legen. - De helmknop is aan de achterzijde der 
stempelzuil geplaatst. 

hy8tricinu5,a,um, - van Lat. hystrix (kystrïcis), ste
kelvarken: met een stekelvarken overeenkomend, 
gestekeld. 

hystrix, - Lat. transcr. van Gr. hustrix, stekelvarken. 
Als soortnaam gebezigd voor planten met doornen, 
stekels, scherpe uitsteeksels of stijve borstels. 

Ichnocérpus R.BR., - naar den vorm afgeleid van 
Gr. ichnos, zool, sandaal; harpos, vrucht. - De 
vrucht gelijkt echter in het minst niet op een zool 
of sandaal. - Waarschijnlijk is Ischnodarpus be
doeld (vanischnos, mager, schraal; karpos, vrucht). 
De plant brengt dunne kokervruchtjes voort. 

Icica AUBL., - Guiaansch woord, dat hars zou be
teekenen. Harsrijke boom. 

Ic icâs ter RIDL., - van Icica, plantengesl. (Bursera-
cëae); aster, uitgang met kleineerende beteekenis: 
onechte Icica, op een Icica gelijkende plant. -
Zie voorts alsinastrum. 

icosandrus,a.um, - van Gr. eikösi, twintig; anêr 
(andros), man: met twintig mannelijke organen, met 
twintig meeldraden, twintighelmig. 

icterânthws,a,Mw, - van Gr. iktëros, geelzucht; an
thos, bloem: geelbloemig. 

ictürws.a.ttw, - van Gr. iktis, fret; oura, staart: op 
den staart van een fret gelijkend. 

idééus.a.um, - afkomstig van den berg Ida op Creta 
of daar het eerst gevonden, Idaeisch. 

ida-mâya (Brevoortïa - Wood) , - in 1867 genoemd 
naar Ida May Burke, dochtertje van den koetsier 
eener diligence, welke van Shasta-city op Yreka 
(Californie) reed. De vader had de plant ontdekt 
en haar den naam zijner dochter geschonken. Wood, 
de auteur der soort, nam den naam over, in de 
eerste plaats, omdat Burke hem op de plant op
merkzaam had gemaakt, in de tweede plaats, om
dat zij in Californie omstreeks den loden Mei, bij 
de Oude Romeinen /<£ibus Ma;is genaamd, begint 
te bloeien, een tamelijk gezochte, maar toch niet 
onaardige woordspeling. 

idenburgensu, ts ,£, - afkomstig van de omgeving 
der Idenburg-rivier in Ned. Nieuw-Guinea of daar 
het eerst gevonden. - De rivier is genoemd naar 
A.W.F. Idenburg (1861, Rotterdam; 1935, *s Gra-
venhage), in 1882 benoemd tot 2den luitenant der 
gerne in het Nederlandschind. leger, in 1892 be
vorderd tot kapitein. In 1901 werd hij gekozen 
tot lid der Tweede Kamer voor het district Gouda; 
van 1902-05 was hij minister van Koloniën, van 
1905-08 gouverneur van Suriname. In 1908 werd 
hij wederom minister van Koloniën; in 1909 werd 
hij benoemd tot gouverneur-generaal van Neder-
landsch-Indië, welke functie hij tot 1916 vervulde. 

I. 
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Hij was een vurig voorstander van de „kerste-
,,ning" dier bezitting. Onder zijn bewind werden 
de havens van Tandjong Priok, Soerabaja en Ma-
kasar gemoderniseerd, werd de politie in de hoofd
steden gereorganiseerd en een aanvang gemaakt 
met het terugkoopen der particuliere landerijen. In 
1918/19 was hij ten derden male minister van Ko
loniën; in 1923 werd hij benoemd tot Minister 
van Staat, in 1924 tot lid van den Raad van 
State. 

Idenburg ia GIBBS, - door mei. L. S. Gibbs (zie 
gibbsëae) genoemd naar A. W. F. Idenburg (zie 
idenburgensis), die gouverneur-generaal van Ned. In-
die was tijdens haar bot. onderzoek van het Arfak-
gebergte in het N.W. van Ned. Nieuw-Guinea 
(1913). — Zij wilde hem op deze wijze haar erkente
lijkheid betuigen voor zijn beleefdheid en de door 
hem in haar werk betoonde belangstelling. 

Idésia MAXIM., - genoemd naar Evert IJsbrandtszoon 
Ides (?, Glückstadt a/d Elbe beneden Hamburg; 
?, ?), die zich in Holland vestigde, later overging 
in den dienst van Tsaar Peter den Grooten en daar 
in 1691 opklom tot staatsraad. Korten tijd daarna 
werd hij als afgezant naar Pe-king gezonden, dat 
hij over Siberië en Mongolië bereikte en waar hij 
tot 1695 bleef. Van zijn verder leven is weinig meer 
bekend, dan dat hij door den tsaar belast werd 
met het toezicht op den scheepsbouw. Van zijn reis 
heeft hij een uitnemend verslag gegeven. 

idolàtricus.a.um, - van Fr. idolâtrie [verminkt uit 
Gr. eidôlolatreia (van eidolon, beeld, afgodsbeeld; 
latreia, dienst)], afgodendienst: bij den afgoden
dienst in gebruik zijnd. 

ignea, - zie ignëus. 
igneocéntrus,a,u»w, — van Lat. ignëus, vuurrood, 

oranjerood; centrum, midden: met vuurrood (oran
jerood) middendeel of hart. 

igneonive«s,a,Mw, - van Lat. ignëus, vuurrood, oran
jerood; nivëus, sneeuwwit: vuurrood (oranjerood) 
met sneeuwwit. 

igneoviolâce«s,a,wm, - van Lat. ignëus, vuurrood, 
oranjerood; violacëus, paars: vuurrood (oranjerood) 
met paars. 

ignéscens , - van Lat. ignescëre (van ignis, vuur), in 
vuur geraken, ontgloeien: gloeiend, rood. 

ignëus,a,um, - van Lat. ignis, vuur: vuurrood, oran
jerood. 

ignóbih's,is,£, - van Lat. in, ontk. voorv.; gnobilis, 
oude vorm van nobïlis, bekend, beroemd: onbe
kend, onberoemd, niet fraai. 

ignorétus,a,um, — van Lat. ignoräre (van ignärus, 
onwetend), niet weten, niet kennen: onbekend. 

ignötus.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; gnötus, 
oude vorm van nötus, bekend: onbekend. 

I g u a n u r a BL., - van Iguana, Amer, hagedissen-
gesl., (echte) leguaan; Gr. oura, staart: plant, wel
ker bloeiwijzen op den staart van een leguaan ge
lijken. - Het dier, dat men in Ned. Indië leguaan 
noemt, is geen leguaan, doch een waraan (Monitor). 
De naam Monitor dankt zijn ontstaan aan een 
zotte vergissing; het woord waraan is door D. zoö
logen verbasterd tot Warner (waarschuwer), waar
van Monitor de Lat. vertaling is. 

i hu r , - Alf. plantennaam (ihoer). 
i j ze rmânni , - 2e nv. van IJzermannus, Latinizee-

ring van IJzerman: van IJzerman, genoemd naar 
IJzerman. - Aglaïa - Boerl. et Kds; - Calophyl-
lum - Boerl. et Kds en Pandanus - Boerl. et Kds 
zijn genoemd naar J. W. IJzerman (1851, Leerdam; 
1932, 's Gravenhage), die in 1870 benoemd werd 
tot 2den luitenant der genie en in 1873 den mili-

ï imbec i l l a 

tairen dienst verliet om als spoorwegingenieur naar 
Ned. Indië te vertrekken; in 1897 werd hij gepen-
sionneerd als Hoofdingenieur, Chef van den Dienst 
der Staatsspoorwegen. Van 1892-96 was hij tevens 
hoofd der kolenwinning op Sumatra's W.kust. In 
1891 trad hij op als leider eener expeditie dwars 
door Sumatra, van Padang naar Siak; als botani
cus was aan de expeditie toegevoegd S. H. Koor-
ders (zie koorder si), welke op den tocht vele plan
ten verzamelde, waaronder de naar IJzerman ge
noemde. Van 1897-1917 was IJzerman directeur 
der petroleum-maatschappij Moeara Enim op Su
matra; van 1899-1921 voorzitter van het Konink
lijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap. In 1921 
wees hij Bandoeng aan als de plaats, waar de Tech
nische Hoogeschool gevestigd worden zou. 

ikâr iae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Ikarïa (eiland in de Aegaeische 
Zee; ±26° O.L.; ruim 37%° N.B.): afkomstig van 
Ikarïa of daar het eerst gevonden, Ikarisch. Het ei
land wordt soms verward met Nikaria bij Amorgos. 

I lex L., - oude Lat. plantennaam, waarmede vroe
ger de steeneik werd aangeduid, doch thans de 
hulst, welks bladeren een oppervlakkige gelijkenis 
met die van den steeneik vertoonen. 

I l icâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Ilex (Ilïcis) geldt. 

ilicifóli«s,a,tim, - van Ilex (Ilïcis), plantengesl. 
(Aquifoliacëae), hulst; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van den Europ. hulst; met doorn
achtig getande bladeren. 

ilicin«5,a,wm, - van Ilex (Ilïcis), plantengesl. (Aqui
foliacëae), hulst: in eenig opzicht, bladvorm bv., 
met hulst overeenkomend. 

i l lecebroides, — van Illecëbrum, plantengesl. (Cary-
ophyllacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Illecëbrum-achtig. 

illecebrósMs,M,ww, - van Lat. illecëbra, lokaas: vol 
verlokkingen, aanlokkelijk. 

I l l écebrum L., - van Lat. illecëbra (van illicëre, 
aanlokken), lokaas. - De naam zinspeelt op de sier
lijkheid der plant. 

I l l ic ium L., - (Lat), (van illicëre, aanlokken), lok
middel. - De naam zinspeelt op den aangenamen 
geur der vruchten. 

I l l igéra BL., - genoemd naar L. K. W. Illiger (1775, 
Brunswijk; 1813, Berlijn), directeur van het zool. 
museum te Berlijn, schrijver eener bot.-zoöl. ter
minologie. 

illinitus,a,um, — van Lat. illinïre, bestrijken, be
smeren, overtrekken: bestreken, besmeerd, over
trokken. 

Il l ipe KOEN., - verbastering van den Engelschind, 
plantennaam illupi. 

i l ludens , - van Lat. illüdëre, bedriegen, misleiden: 
bedrieglijk, misleidend, 

i\Vastris,is,e, - (Lat.) schitterend, luisterrijk. 
ilocänus,a,um, - afkomstig van Ilocos (Philippijnen) 

of daar het eerst gevonden. 
ilvénsis.is.e, - van Lat. Uva, Elba: afkomstig van Elba 

of daar het eerst gevonden. — Woodsïa — Bab. draagt 
dien naam ten onrechte; de plant komt op Elba 
niet voor. 

Hyogéthos HASSK., - van Gr. ilus, slijk; gêthos, vreug
de. Sierlijke, op drassig terrein groeiende plant. 

I lysân thes RAFIN., - van Gr. ilus, slijk; anthos, bloem. 
De eerstbeschreven soort groeit op drassig terrein. 

I ly thur ia RAFIN., - van Gr. ilus, slijk; thouros, be
stormend: het slijk bestormende, dwz. zich op dras
sig terrein sterk uitbreidende plant. 

imbeci l la , - zie imbecillus. 
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rimbecilh's.ts.e, - (Lat.) zwak, krachteloos. 
limbecillus.a.utn, -
i m b é r b a , - zie imberbus. 

r imbérbts , is ,e , -van Lat . in (voor b im), ontk. voorv.; 
\imbérbws,a,ttm, - barba, baard: ongebaard. 

i m b r i c a n s , - van Lat. imbrïcare [van imbrex (im-
brïcis), concave dakpan om het regenwater (imber 
= regenbui) afteleiden], met dakpannen dekken: 
over elkander liggend als de pannen op een dak, 
dakpansgewijs dekkend. 

I m b r i c â r i a COMM., - van Lat. imbrex (imbrïcis), 
concave dakpan om het regenwater (imber = regen
bui) afteleiden. - Boom, van welks hout dakspanen 
(Mal. sirap) worden vervaardigd. 

imbricâriw5,a,MW, - van Lat. imbrex (imbrïcis), con
cave dakpan om het regenwater (imber = regen
bui) afteleiden: dakpanachtig, dakpansgewijs dek
kend. 

imbr i cà t a , - zie imbricätus. 
imbricatiflórws,a.uw, - van Lat. imbricätus, dak

pansgewijs dekkend; f los (f loris), bloem: met dak
pansgewijs dekkende bloemen. 

imbricätus,a,um, - van Lat. imbricâre [van imbrex 
(imbrïcis), concave dakpan om het regenwater 
(imber = regenbui) afteleiden], met dakpannen 
dekken: als het ware met dakpannen gedekt; (met) 
dakpansgewijs dekkend (e organen). 

f imeretinws.a.wm, - afkomstig uit lmeretië (landschap 
\imeritinus,a,um, - in het W. van den Kauka

sus) of daar het eerst gevonden. 
i m i t a n s , - van Lat. imïtari, nabootsen: nabootsend, 

op een andere plant gelijkend. 
immaculatus.a.wm, - van Lat. in, hier geassimileerd 

tot im, ontk. voorv.; maculätus, gevlekt, bevlekt: 
ongevlekt, onbevlekt. 

imménis.is.e, - (Lat.) reusachtig, vreeselijk, vrees 
aanjagend, verschrikkelijk. 

immérsws,a,«m, - van Lat. immerger e (van in, hier 
geassimileerd tot im, in; mergëre, dompelen), in
dompelen, onderdompelen: ingedompeld, onder
gedompeld, weggedoken, ingezonken. 

immimïtws.a.wm, - van Lat. imminuëre, verkleinen: 
verkleind, met kleine bloemen, met korte stelen. 

immöbilis,is,e, - van Lat. in, hier geassimileerd tot 
im, ontk. voorv.; mobïlis, beweeglijk: onbeweeglijk. 

i m p a r , - van Lat. in (voor ρ im), ontk. voorv.; par, 
gelijk, even: ongelijk, oneven, met één eind-
blaadje. 

imparipinnâtMS,a,w»î, - van Lat. impar, oneven; 
pinnälus, gevind: onevengevind. 

Impa t i ens L., - van Lat. in (voor ρ im), ontk. voorv. ; 
patïens (van pati, dulden), duldend: niet duldend, 
geen aanraking duldend. - Plant, welker rijpe of 
schier rijpe vruchten bij aanraking openspringen 
en de zaden wegslingeren. 

impa t i ens , - van Lat. in (voor ρ im), ontk. voorv.; 
patïens (van pati), dulden), duldend: niet duldend, 
geen aanraking duldend. - Het woord wordt wel 
als soortnaam gebezigd voor planten, welker rijpe 
of schier rijpe vruchten bij aanraking openspringen 
en de zaden wegslingeren. 

impeditws,a,uw, - van Lat. impedire, voetkluisters 
aanleggen, belemmeren, in de war brengen : in zijn 
groei belemmerd, laag gebleven, met dooreenge-
warde takken. 

impellucid«s,a,MW, - van Lat. in (voor ρ tw),ontk. 
voorv. ; pellucïdus, doorschijnend: ondoorschijnend. 

I m p e r ä t a CIR., - genoemd naar Ferrante Imperato 
(±1550, Napels; 1625, Napels), apotheker te Na
pels, op wiens naam een werk over nat. historie 
staat. 

i m p e r a t e t ó r u m , - 2e nv. mv. van Nieuwlat. im
per atêtum (van Imperäta, alang alang), alangveld: 
der alangvelden, op alangvelden groeiend. - Zie 
voorts bambusetörum. 

i m p e r a t i , - 2e nv. van Imperätus, Latinizeering van 
Imperato: van Imperato, gevonden door Imperato, 
genoemd naar Imperato. - Crocus - Ten. en Ga-
lanthus - Bert. zijn genoemd naar Ferrante Im
perato (zie Imperäta). 

imperatifóliws,a.wm, - van Imperäta^ plantengesl. 
(Graminëae), alang alang; Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die van alang alang. 

imperatóriws.a.wm, - van Imperäta, plantengesl. 
(Graminëae), alang alang: tusschen alang alang 
groeiend. 

impe ra t r i c i s , - 2e nv. enkv. van Lat. imperâtrix, 
keizerin: der keizerin. Josephinïa - Vent. is ge
noemd naar Joséphine, van 1804-09 keizerin van 
Frankrijk. Zie Josephinïa. 

i m p e r â t r i x , - vr. vorm van Lat. imperator (van im-
peräre, gebieden, heerschen), gebieder, heerscher, 
en, bij uitbreiding, keizer: keizerin. 

imperféctMS,a,um, — van Lat. in (voor ρ im), ontk. 
voorv.; perfectus, volmaakt, volkomen: onvol
maakt, onvolkomen, onvolledig. 

imperforatws.a.wwt, - van Lat. in (voor ρ im), ontk. 
voorv. ; perforätus, doorboord : niet doorboord (bv. 
met niet ingezonken nerfoksels). 

imperiales,ts.e, - van Lat. imperium, hoogste macht, 
keizerlijke macht: keizerlijk. 

impléxus.a.Mm, - van Lat. implectëre [van in (voor 
ρ im), in; pleetere, vlechten], invlechten, samen-
vlechten: ingevlochten, samengevlochten. 

Impónens , - van Lat. impönëre, op de mouw spel
den, bedriegen: bedrieglijk (Vgl. Eng. impostor, be
drieger). De zeer forsche Phegoptëris impónens 
werd zoo genoemd door den Ital. kruidkundige 
Cesati (zie cesatiänus), die in den waan schijnt 
verkeerd te hebben, dat Lat. impónens gelijk van 
beteekenis was met Ital. imponente, imponeerend, 
indrukwekkend, wat echter niet het geval is. Dit 
laatste woord dient met conspicüus of imperatorius 
vertaald te worden. Zie ook doeïlis. 

importunas,a,urn, - van Lat. in (voor ρ im), ontk. 
voorv.; port, stam van portus, haven: geen ha
ven biedend, moeilijk toegankelijk, ongunstig ge
legen, ongemakkelijk, bij uitbreiding: lastig, hin
derlijk. 

i m p r é s s a , - zie impressus. 
impres s iné rva , - zie impressinervus. 
Impress iné rve , - zie impressinervis. 
impress iné rv ia , - zie impressinervïus. 
rimpressinérvi's.i's.e, - van Lat. impressus, inge-
impressinérviws.a.utM, - drukt; nervus, nerf: 

limpreesinérvtts.a.uw, - met ingedrukte ner
ven. 

impres8ipunctatus,a ,um, - van Lat. impressus, in
gedrukt, punctum, stip: met ingedrukte stippels of 
puntjes. 

impreesivénius,a.uw, - van Lat. impressus, inge
drukt; vena, ader: met ingedrukte aderen. 

impreesopunctatMs.a.MW, - van Lat. impressus, in
gedrukt; punctum, stip: met ingedrukte stippels of 
puntjes. 

impréssMs,a,um, - van Lat. imprimëre [van in (voor 
ρ im), in; premëre, drukken], indrukken, naar bin
nen drukken: ingedrukt (de nerven, bv.). 

impuber,er,er, - v a n Lat. in (voor ρ im), ontk. voorv.; 
puber, geslachtsrijp : nog niet geslachtsrijp, nog 
geen teekenen van geslachtsrijpheid dragend, on
behaard. 
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i m p u b e r a , - foutief voor impüber. 
impuberum, -
impuberus, -
impubes.es,es, - van Lat. in (voor ρ im), ontk. 

voorv. ; pübes, geslachtsrijp : nog niet geslachtsrijp, 
nog geen teekenen van geslachtsrijpheid dragend, 
onbehaard. 

impudicMs,a,Mw, - van Lat. in (voor ρ im), ontk. 
voorv.; pudïcus, zedig, eerbaar: onbeschaamd, on
tuchtig, zedeloos, onzedelijk. 

impunctât«s,a,ttm, - van Lat. in (voor ρ im), ontk. 
voorv.; punctätus, gestippeld: ongestippeld. 

imschootinnus,a,um (Renanthëra - Rolfe), - in 
1895 genoemd η&&τΜ.Α. van Imschoot te Mont-
St.-Amand bij Gent, door wien de plant gekweekt 
werd, en van wien mij overigens niets bekend is. 

inaequâle, - zie inaequälis. 
inaequalifóÜMs.a,um, - van Lat. inaequälis, onge

lijk, ongelijkzijdig; folium, blad: met ongelijke of 
ongelijkzijdige bladeren. 

inaequahs,ïs,£, - van Lat. in, ontk. voorv. ; aequälis, 
gelijk, gelijkzijdig: ongelijk, ongelijkzijdig. 

inaequâli-serrâtMs,a,MW, - van Lat. inaequâle, on
gelijk (bijw.); serrätus, gezaagd: ongelijkmatig ge
zaagd. 

inaequiaculeâtws,α,«w, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
aeque, gelijk (bijw.); aculeâtus, gestekeld: ongelijk
matig gestekeld. 

inaequifóliMs,a,Mw, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
aequus, gelijk; folium, blad: met onderling ongelijke 
bladeren of blaadjes. 

inaequi lâ te ra , - zie inaequilatërus. 
j inaequilaterâh5,i5,e, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
tinaequiläterws.a.wm, - aequus, gelijk; latus 

(latëris), zijde, zijkant: ongelijkzijdig. 
inaequimâgn«s,a,«m, - van Lat. in, ontk. voorv.; 

aeque, gelijk (bijw.); magnus, groot: ongelijk groot, 
ongelijk van grootte. 

inaéqu ipes , - van Lat. in, ontk. voorv.; aequus, 
gelijk; pes, voet, steel: met ongelijke stelen. 

inaequipetiolatMs,a,unz, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
aeque, gelijk (bijw.); petiolâtus, gesteeld (van bla
deren): met ongelijk gesteelde bladeren. 

inaequisécttt5,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
aeque, gelijk (bijw.); sectus (van secäre, snijden, in
snijden), gesneden, ingesneden: ongelijkmatig in
gesneden, in ongelijke slippen verdeeld. 

inaequisépalws,a,wm, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
aequus, gelijk; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met 
ongelijke kelkbladen of -slippen. 

inamöénus,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
amoenus, lieflijk, bekoorlijk, bevallig: onbevallig. 

in&nis,is,e, - (Lat.) ledig, voos. 
inappendiculättts,a.ttw, - van Lat. in, ontk. voorv.; 

appendiculâtus, een of meer aanhangsels dragend: 
geen aanhangsels dragend, zonder aanhangsels. 

inarticulatus,a,tott, - van Lat. in, ontk. voorv.; ar
ticulâtes, geleed: ongeleed. 

inauditus,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv.; audïtus 
(van audtre, hooren), gehoord: ongehoord, nog on
bekend. 

incâna , - zie incânus. 
Incanéscens , - van Lat. incanescëre (van incânus, 

grijs), grijs worden: grijsachtig, grauw. 
incânus,a,urn, - (Lat.) grijs. 
incarnâtws,a,um, - van Lat. incarnäre [van in, in, 

tot; caro (carnis), vleesch], in het vleesch verschij
nen, tot vleesch worden: tot vleesch geworden, 
vleeschkleurig. 

Incarvillea A. L. JUSS., - genoemd naar Pierre Nico
las Le Chéron, bijgenaamd d'Incarville, S.J. (1706, 

Rouaan of volgens anderen Louviers, Z. van 
Rouaan; 1757, Pe-king), van 1730-39 leeraar in de 
letterkunde te Quebec (in Canada; ± 71° W.L.; 
± 47° N.B.), sinds 1740 missionaris te Pe-king x ) , 
uitnemend sinoloog, schrijver van een zeer goed 
Fransch-Chineesch woordenboek. Hij zond een 
groot aantal Chin, planten, tot ongeveer 300 soor
ten behoorende, naar Frankrijk, waar zij pas in 
1881 werden bewerkt (door Franchet; zie fran-
chêti). Hij zond ook vele soorten van zaden (o.a. 
die van Dieljftra spectabflis A. P. DC. en die van 
Polygonum tinctorïum Lour.) naar Europa; Ailan-
tus glandulösa Desf. werd door hem het eerst (in 
Engeland) ingevoerd. - In tegenstelling van het
geen vaak beweerd wordt, was hij niet de eerste, 
die de éénjarige tuinaster (Callistëphus chinensis 
Nees) in Europa importeerde; deze plant was reeds 
omstreeks 1728, twaalf jaren voor de komst van 
D'Incarville in China, uit dat land door een thans on
bekenden missionaris naar Parijs gezonden; in 1730 
kende men haar te Leiden, in 1732 te Oxford. -
D'Incarville liet een (pas in 1917 gedrukt) ma
nuscript na over zijn reis naar China, voorts een (in 
1812/13 gedrukte) lijst van door Chineezen gebruik
te planten en andere natuurhistorische voorwerpen 
en een verzameling van 72 (niet 4010, zooals soms 
door een zotte vergissing wordt opgegeven) teeke-
ningen van Chin, planten. 

in c a r vi Hei, - 2e nv. van Incarvillëus, Latinizeering 
van D'Incarville: van D'Incarville, genoemd naar 
D'Incarville. - Phajus - O. K. is genoemd ter eere 
van P. N. d'Incarville (zie Incarvillea). 

incértus,a,um, — van Lat. in, ontk. voorv.; certus, 
zeker: onzeker. 

incisa, — zie incïsus. 
incisifóliMs.a.ww, — van Lat. incïsus, ingesneden; 

folium, blad: met ingesneden bladeren. 
incisocrenâtws,a,«wz, - van Lat. incïsus, ingesneden; 

crenätus, gekarteld: gekarteld met diepe insnij
dingen. 

incisodentättts,a,«>w, - van Lat. incïsus, ingesneden; 
dentätus, getand: getand met diepe insnijdingen 
tusschen de tanden. 

incisoserrâtMs.a,«»*, - van Lat. incïsus, ingesneden; 
serrätus, gezaagd: gezaagd met diepe insnijdingen 
tusschen de tanden, diep gezaagd. 

incisus,a,um, - van Lat. incidëre, insnijden: inge
sneden. 

inc lâudens , - foutief voor includens. 
inclinàtus.a.um, - van Lat. inclinäre, buigen, om

buigen: gebogen, omgebogen, hellend. 
inc ludens , - van Lat. inclüdëre (van in, in; claudëre, 

sluiten), insluiten, omsluiten: insluitend, omslui
tend. 

1) Omtrent de vaak zonderling schijnende woonplaats- en beroeps
wisselingen der paters Jezuïeten zie men Macaulay, History of 
England, hoofdstuk VI: „Waar ook hun woonplaats, welke ook 
,,hun werkkring mocht zijn, overal waren zij door denzelfden geest 
„bezield: algebeele toewijding aan de gemeenschappelijke zaak., 
„blinde gehoorzaamheid aan het centrale gezag. Geen hunner had 
„zijn woonplaats of zijn beroep zelf gekozen. Of de Jezuïet onder 
„den poolcirkel of onder den evenaar wonen zou, of hij zijn leven 
„zou doorbrengen met het rangschikken van edelgesteenten en het 
„vergelijken van manuscripten in het Vaticaan, of met, onder het 
„Zuiderkruis, naakte wilden overtehalen elkander niet te verslin-
„den, was een zaak, welke hij met volkomen onderwerping aan 
„de beslissing van anderen overliet. Als men zijn diensten te 
„Lima verlangde, bevoer hij met de eerstvertrekkende vloot den 
„Atlantischen Oceaan. Verlangde men ze te Bagdad, dan zwoegde 
„hij met de eerstvertrekkende karavaan door de woestijn. Had 
„men hem noodig in een land, waar zijn leven feller bedreigd 
„werd dan dat van een wolf, waar het een misdaad was hem te 
„herbergen, waar de afgehouwen hoofden en ledematen zijner 
„broeders, openlijk tentoongesteld, hem lieten zien, wat hem te 
„wachten stond, ook dan ging hij zonder morren of aarzelen zijn 
„noodlot te gemoet." - Zie ook Pourthiaea. 

http://impubes.es
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{ inclutus,a,um, - (Lat.) beroemd. 
inclytus,a,um, -
incolor, - van Lat. in, ontk. voorv.; cölor, kleur: on

gekleurd, kleurloos. 
incomparàbiHs.t's.e, - van Lat. in, ontk. voorv.; 

comparabïlis (van comparäre, vergelijken), verge
lijkbaar: onvergelijkbaar, onvergelijkelijk. 

incómptws,a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; comp
lus, sierlijk: niet sierlijk. 

inconcéssws.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; con-
cessus (van concéder e, toestaan, veroorloven), toe
gestaan, veroorloofd: ongeoorloofd. - Het woord 
wordt .wel als soortnaam gebezigd voor planten, 
welke een kenmerk vertoonen, dat in het gesl. 
overigens niet voorkomt. 

inconspicua, - zie inconspicüus. 
inconspicuiflórtts.a.ttm, - van Lat. inconspicüus, 

niet opvallend, klein; flos (flöris), bloem: met niet-
opvallende bloemen, kleinbloemig. 

inconspicüus,α,urn, - van Lat. in, ontk. voorv.; 
conspicüus, opvallend: niet opvallend, klein. 

incóns tans , - van Lat. in, ontk. voorv.; constans, 
standvastig: onstandvastig, veranderlijk. 

inconstantissimus,α,um, - overtr. trap van Lat. 
incónstans {inconstantis), onstandvastig, verander
lijk: zeer veranderlijk. 

incrassâtus.a.um, - van Lat. incrassäre (van cras-
sus, dik), verdikken: verdikt, dikker dan gewoon
lijk, dikker dan elders. 

i ncumbens , - van Lat. incumbëre, leunen op: (op 
iets) leunend, (tegen iets) aanliggend. 

incurva, - zie incurvus. 
incurvétus,a,um, - van Lat. incurvâre, buigen, naar 

binnen buigen: gebogen, naar binnen gebogen. 
incurvibrâchius.a.ttwt, - van Lat. incurvus, naar 

binnen gekromd; brachium, (onder)arm: met naar 
binnen gekromde armen. 

incurvicâlcar , - van Lat. incurvus, naar binnen ge
kromd; calcar, spoor: met naar binnen gekromde 
spoor. 

incurvifórceps, - van Lat. incurvus, naar binnen 
gekromd; forceps, tang: met een naar binnen ge
kromd, tangachtig orgaan. 

incurvociliâtus,a,«m, - van Lat. incurvus, naar bin
nen gekromd; cilium, (als bot. term) wimper: met 
naar binnen gekromde wimpers. 

incurvulws.a.Mm, - verkleinw. van Lat. incurvus, 
krom, naar binnen gekromd: zwak gekromd, zwak 
naar binnen gekromd. 

incurvws,a.wn, - (Lat.) gekromd, naar binnen ge
kromd. 

inda, - zie indus. 
indecórws,α,um, - van Lat. in, ontk. voorv. ; decôrus, 

fraai: niet fraai. 
indicus,a,um, - van Lat. Indus, Indiër: Indisch. 
indifférons, - van Lat. in, ontk. voorv.; diffërens 

(van differre, zich onderscheiden), zich onderschei
dend: zich niet onderscheidend, onaanzienlijk. 

indfgofer, indigófera, indigóferum, - van indigo, 
de bekende, blauwe kleurstof; Lat. ferre, dragen, 
voortbrengen: een indigoblauwe kleurstof bevat
ten. 

Indigófera L., - van indigo, de bekende, blauwe 
kleurstof; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: indigo 
leverende plant. 

indigóferus,α,um, - van indigo, de bekende, blauwe 
kleurstof; Lat. ferré, dragen, voortbrengen: een in
digoblauwe kleurstof bevattend. 

indigotinus,a,um, - van indigo, de bekende, blauwe 
kleurstof: indigoblauw, donkerblauw. 

indivisus,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv.; divïsus, 

gedeeld: ongedeeld, oningesneden. 
Indorouchéra HALL.Î., - van Lat. Indus, Indisch; 

Roucheria (zie aldaar), plantengesl. (Linacëae): in 
Indië thuisbehoorend, aan Roucheria verwant gesl. 

Indovéthia BOERL., - van Lat. Indus, Indisch; per
soonsnaam Veth: plant genoemd ter eere van den 
Indischen Veth, dwz. den indoloog P. J. Veth 
(1814, Dordrecht; 1895 Arnhem), beroemd kenner 
van Oostersche talen, van 1864-85 hoogleeraar in 
de land- en volkenkunde van den O.I. Archipel te 
Leiden, medeoprichter (1873) van het Koninklijk 
Ned. Aardrijkskundig Genootschap, schrijver van 
talrijke wetensch. publicaties, op indol. gebied. 

indragiriénsi's.ts,«?, - afkomstig van Indragiri (land
schap aan de O.kust van Sumatra, doorsrieden door 
den aequätor) of daar het eerst gevonden. 

i n d r a p u r a e , - 2e nv. van het als een Lat. substan
tief behandelde woord Indrapura, naam van een 
berg (Piek van Indrapoera = Goenoeng Korintji; 
± 101 yA° O.L.; ruim 1 y2° Z.B.) op Sumatra: afkom
stig van den Piek van Indrapoera of daar het eerst 
gevonden. 

i n d u m , - zie indus. 
indurâtus,a,wm, - van Lat. induräre (van durus, 

hard), verharden: verhard, hard. 
indus,a,um, - (Lat.) Indisch. - Vgl. corindum (cor 

indum, Ind. hart), - Morinda (morus inda, Ind. 
moerbezie), -Sapindus (sapo indus, Ind. zeep) en 
zie voorts Indovéthia, Kinginda en Tamarindus. 

indusiâtus,a,um, - van Lat. indusium, mantel, (als 
bot. term) dekvliesje: een mantel dragend, een 
dekvliesje dragend. 

indutus,a,um, - van Lat. induire, bekleeden, bedek
ken: bekleed, bedekt (met haren, bv.), 

inébr ians , - v a n Lat. inebriäre (van ebrïus, dronken), 
dronken maken, bedwelmen: bedwelmend. 

ineq . . . , - foutief voor inaeq . .. 
inérrrus.i's.e, - van Lat. in, ontk. voorv.; arma, wa

penen (znw. mv.): zonder wapenen, ongewapend, 
ongedoornd, ongestekeld, ongenaaid, zonder brand-
haren, zonder aanhangsels, enz. - Vgl. armätus. 

ine r s , - van Lat. in, ontk. voorv.; ars, kunst, vaar
digheid: zonder vaardigheid, zonder vermogen, 
zonder werking (niet geurig, bv.). 

inexpectâtus.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; ex-
pectätus (van expectäre, verwachten), verwacht: 
onverwacht. 

inféctorius,a,um, - van Lat. infector (van inficëre, 
verven), verver: door ververs gebezigd. 

infé8tus,a,,um, - (Lat.) vijandig, hinderlijk. 
infidus.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; fidus, be

trouwbaar: onbetrouwbaar, onzeker. 
infirmus.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv. ; firmus, 

sterk: niet sterk, zwak. 
inflatus,a,um, - van Lat. infläre, opblazen: opgebla

zen, met lucht gevuld. 
infléxa, - zie inflexus. 
infléxidens, - van Lat. inflexus, binnenwaarts om

gebogen; dens, tand: met binnenwaarts omgebogen 
tanden. 

inflexus,α,urn, - van Lat. inflectëre (van in, naar 
binnen; fleeter e, buigen), naar binnen buigen: naar 
binnen gebogen, binnenwaarts omgebogen. 

infórrms.is.e, - van Lat. in, ontk. voorv.; forma, 
schoonheid: zonder schoonheid, leelijk, 

infortunâtus,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv. ; for-
tunätus, gelukkig: ongelukkig. 

infractus,α,uw, - 1. van Lat. infringëre, knakken: 
(als het ware) geknakt, plotseling omgebogen. 
2. van Lat. in, ontk. voorv.; fractus (van frangëre, 
breken), gebroken: ongebroken. 
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infundibulârts,i's,e, - van Lat. infundibülum (van 
infundëre, ingieten), trechter: trechtervormig. 

infundibulifórrms,is,e, - van Lat. infundibülum 
(van infundëre, ingieten), trechter; forma, vorm: 
trechtervormig. 

Inga SCOP., - Westind. plantennaam. 
ingens , - (Lat.) zeer groot. 
inglóriws.a.wm, - van Lat. in, ontk. voorv.; gloria, 

roem: roemloos, onaanzienlijk. 
ingrât«s,a,Mm, - van Lat. in, ontk. voorv.; grälus, 

aangenaam: onaangenaam. 
mxxAtus,a,um, - van Lat. innasci, op iets groeien: ge

groeid op (iets anders), aan iets vastgegroeid. 
innàcuus,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv.; nocüus 

(van nocêre, schaden), schadelijk: onschadelijk, 
geen kwaad doend, niet hinderlijk. De naam is o.a. 
geschonken aan een Galïum-soort, welker vruchten, 
in tegenstelling tot die van verwante soorten, niet 
met haakjes zijn bezet en dan ook niet aan de klee
ding blijven hangen. 

innominàt«s,a,uw, - van Lat. in, ontk. voorv.; no
minates {van nominäre [van nomen (nomïnis), 
naam], een naam geven, benoemen}, benoemd: on
benoemd. 

innóxiws,a,M»ï, - van Lat. in, ontk. voorv.; noxïa 
(van nocêre, schaden), schuld, schade: onschade
lijk, geen kwaad doend, niet of zwak gestekeld. 

inoblftws,a,M«i, - van Lat. in, ontk. voorv.; oblitus 
(van oblivisci, vergeten), vergeten (zijnd) : niet ver
geten (zijnd). 

I nocâ rpus FORST., — van Gr. is(inos), vezel; karpos, 
vrucht. - Plant met vezelige vruchten. 

Inodaphn i s MIQ., - van Gr. is (inos), vezel; daphnê, 
laurier: op een laurier gelijkende plant met vezelige 
vruchten. 

inodór«s,a,Mm, — van Lat. in, ontk. voorv.; odörus, 
geurig: reukeloos. 

inophyilMS,a,um, - van Gr. is (inos), vezel; phullon, 
blad: met vezelige (dicht en evenwijdig generfde) 
bladeren. 

inopinàtus.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; opi-
nätus (van opinäri, vermoeden, verwachten), ver
moed, verwacht: niet vermoed, onverwacht. 

inops , - van Lat. in, ontk. voorv.; ops, ongebruike
lijke Ie nv. enkv. bij mv. opes, vermogen: onver
mogend, arm. 

inornàtus.a.um, - van Lat. in, ontk. voorv.; ornätus 
(van omare, versieren), versierd, sierlijk, fraai: niet 
sierlijk, niet fraai. 

inostégiws,a,«m, - van Gr. is (inos), vezel; stege, dek: 
met een vezelige bedekking, met vezels bekleed. 

inqu inans , - van Lat. inquinäre, bezoedelen, be
vlekken: bezoedelend, bevlekkend, vlekken ge
vend. 

inquinatus,a,um, - van Lat. inquinäre, bezoedelen, 
bevlekken: bezoedeld, bevlekt, gevlekt. 

lnsànus,a,um, - van Lat. in, ontk. voorv.; sänus, ge
zond: ongezond, schadelijk voor de gezondheid. 

inscâlptws,a,um, - van Lat. inscalpëre, insnijden: 
ingesneden, van een insnijding voorzien. 

rinséctifer, insectifera, insect i ferum, - van Lat. 
linsectiferus,α,um, - insectum (van insecure, 

insnijden, kerven), gekorven dier, insekt; ferre, 
dragen: een op een insekt gelijkend orgaan dragend. 

insectifugus.a.Mm, - van Lat. insectum (van inse-
cäre, insnijden, kerven), gekorven dier, insekt; fü-
gäre, verdrijven: insekten verdrijvend. 

inseraticus,a,wm, - foutief voor insericâtus. 
insericatus,a,um, - met zijde bekleed, zijdeachtig 

behaard. 
insidiétor.rix, - van Lat. insidiäri, met slinksche 

streken omgaan, een loer draaien, bedriegen: een 
loer draaiend, bedriegend, bedrieglijk. - Boerlagio-
dendron - Harms ( = Osmoxjtton - Becc. = Esch-
weileria - Boerl.) werd zoo genoemd, omdat de 
plant onvruchtbare bloemen voortbrengt, welke 
bedrieglijk op rijpe bessen gelijken en gezocht zou
den worden door duiven, welke met haar vleugel
slag de hooger geplaatste normale bloemen zouden 
bestuiven. - Zie daarover Beccari, Malesia I (1877), 
194, - Harms in Engler und Prantl, Die Natür
lichen Pflanzenfamilien III , 8, p. 32, - Lam in 
Teysmannia X X X I I (1922), 306. 

insidiósM5,a,um, - van Lat. insidïae (mv.), listen en 
lagen, misleiding: arglistig, misleidend, bedrieg
lijk, gevaarlijk. 

ins igne , — zie insignis. 
insignilimbus,a,um, - van Lat. insignis, opvallend; 

limbus, zoom, hier = bladschijf: met opvallende 
bladschijf. 

insigms.ts.e, - (Lat.) opvallend, kenbaar. 
insipidus,α,uw, - van Lat. in, ontk. voorv.; sapidus, 

smakelijk: smakeloos, laf. 
insiticius,α,um, - van Lat. inserëre, inplanten: uit 

het buitenland ingevoerd, niet inheemsch. - Pru
nus - L. werd zoo genoemd in tegenstelling tot de 
in Zweden in het wild groeiende Pr. padus L. en 
Pr. spinösa L. 

insititiws.a.wm, - onjuiste schrijfwijze voor insiticius. 
insperâttis.a.ww, — van Lat. in, ontk. voorv. ; sperä-

tus (van speräre, hopen, verwachten), gehoopt, 
verwacht: onverhoopt, onverwacht. 

insuàvis,is,e, — van Lat. in, ontk. voorv.; suävis, 
aangenaam, lieflijk: onaangenaam, niet lieflijk, 
niet fraai. 

insubricus,a,um, - van Lat. Insübres, de Insubriërs, 
een Keltische volksstam in N.-Italië, welks hoofd
stad Mediolänum (het tegenwoordige Milaan) was: 
afkomstig van N.-Italië of daar het eerst gevonden. 
- Moderne plantengeografen verstaan onder het 
Insubrische gebied de streken om de groote Noord-
ital. meren. 

rinsulânus,a,um, - van Lat. insula, eiland: op een 
\insulâris,i 's,e, - eiland groeiend. 
i n s u l â r u m , - 2e nv. mv. van Lat. insula, eiland: der 

eilanden, op eilanden groeiend. 
insulicola (znw), - van Lat. insula, eiland; cölëre, 

wonen, bewonen: op een eiland groeiende plant. 
insulicolus.a.ww, - van Lat. insula, eiland; cölëre, 

wonen, bewonen: op een eiland groeiend. 
integer,ra.rum, - van Lat. in, ontk. voorv.; tangere 

(stam tag), aantasten: onaangetast, gaaf, ongedeeld. 
integérrimws.a.wm, - overtr. t rap van Lat. integer, 

gaaf : volkomen gaaf, zonder de kleinste insnij
ding. 

in tégra , — zie integer. 
integrâtws,α,um, - van Lat. integräre [van integer 

(intëgri), gaaf], gaaf maken: gaaf gemaakt, gaaf. 
in tegr ibas i s , - van Lat. integer (intëgri), gaaf; 

basis, voet (fig.): met gaven voet. 
integrifólius,a,um, - van Lat. integer (intëgri), gaaf; 

folium, blad: met gave, dwz. oningesneden bladeren. 
integrilâbius,a,um, - van Lat. integer (intëgri), 

gaaf; labium, lip: gaaflippig. 
integrilabrïs,ts,e, - van Lat. integer (intëgri), gaaf; 

läbrum, lip: gaaflippig. 
integriIobu5,a,um, - van Lat. integer (intëgri), gaaf; 

löbus, lob: gaaflobbig. 
intégrior.or.tts, - vergr. t rap van Lat. integer (in

tëgri), gaaf: vrijwel gaaf, weinig en ondiep inge
sneden. 

in tegr iore , — foutief voor integrïus. 
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integripétah*s,a,«»n, - van Lat. integer (intêgri), 
gaaf; Nieuwlat. peiälum, kroonblad: met gave 
kroonbladen. 

in t ég r ius , - zie integrier. 
i n t e g r u m , - zie integer. 
in te rcédens , - van Lat. intercêdêre (van inter, tus-

schen; cëdëre, gaan), tusschen beide komen: tus-
schen beide komend, het midden houdend. 

intermarginéb's.is,«, - van Lat. inter, tusschen; mar
go {margïnis), rand: tusschen de randen geplaatst. 

intérméalus.a.um, - (Lat.) het midden houdend, in
termediair. 

interminâtMs.fl.Mw, - van Lat. in, ontk. voorv.; ter-
minätus (van terminäre, eindigen), geëindigd: 
niet geëindigd, dwz. zonder eindblaadje. 

intermixtws.a.ttw, - van Lat. intermiscëre (van in-
ter, tusschen; miseer e, mengen), ondereen mengen, 
vermengen: vermengd. 

in te rna , - zie internus. 
internibâccMs.a.wm, - van Lat. internus, inwendig; 

bacca, bes: met inwendig, dwz. in holten geplaatste 
bessen. 

internus,«,«»«, - (Lat.) inwendig, aan de binnenzijde 
geplaatst. 

interruptus.a.ww, — van Lat. tnterrumpêre, afbreken, 
onderbreken: afgebroken, onderbroken. 

intertéxtws.a.ttm, - van Lat. intertexëre, dooreen-
vlechten: dooreengevlochten. 

intervallâtws,a,um, — van Lat. intervalläre [van in
tervallum (van inter, tusschen; vallus, palissade), 
ruimte tusschen twee palissaden, tusschenruimte, 
tusschenpoos], met tusschenpoozen doen gebeuren : 
met tusschenpoozen plaats vindend, met tusschen
poozen bloeiend. 

intibâcetts,a,M»t, - van Lat. intïbum of intïbus, ci
chorei, andijvie: cichoreiachtig, andijvieachtig. 

f in t ibum, - (Lat.) cichorei, andijvie. 
l i n t i b us , -
intónsMs.a.wm, - van Lat. in, ontk. voorv.; tonsus, 

geschoren, kaal: ongeschoren, dwz. opvallend be
haard, langharig. 

intórttts.a.um, - van Lat. intorquêre, verdraaien, in-
eendraaien: verdraaid, ineengedraaid. 

intramarginâlîs . ts .e , - van Lat. intra, binnen; mar
go (margïnis), rand: binnen den rand geplaatst. 

intricatws,a,wm, - van Lat. intrieäre, dooreenwar-
ren: dooreengeward. 

intromissus,a,um, - van Lat. intromittëre (van intro, 
naar binnen; mittëre, zenden), naar binnen zenden: 
naar binnen gezonden, dwz. zich aan de binnenzijde 
of nabij het midden of nabij de middennerf be
vindend (de sori bv.). 

intrórsus,a,wm, - samentrekking van Lat. intro, naar 
binnen; vorsus (van vortëre, wenden), gewend: naar 
binnen gewend, meer naar binnen liggend, van den 
rand verwijderd, naar binnen openspringend. 

i n t rudens , - van Lat. intrüdëre, indringen: indrin
gend, naar binnen dringend. 

intrüsus,a,um, - van Lat. intrüdëre, indringen, in
drukken: ingedrongen, ingedrukt. 

r l ' n t s i a THOU., - Engelschind, plantennaam. 
l i n t s i a , -

intubàcews.a.Mtn, - van Lat. intübum of intübus, ci
chorei, andijvie: cichoreiachtig, andijvieachtig. 

r i n tubum, - (Lat.) cichorei, andijvie. 
l i n t u b u s , -

intybâcews,a,wm, - van Lat. intybum of intïbus, ci
chorei, andijvie: cichoreiachtig, andijvieachtig. 

r in tybum, - (Lat.) cichorei, andijvie. 
Untybus , -
I 'nu la L., - oude. Lat. plantennaam. 

inulaefólius,a,um, - zie inulifolïus. 
inulifólius,a,um, - van Inula, plantengesl. (Com-

posïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Inula. 

inunctus,a,um, - van Lat. inung(u)ëre [van in, in; 
ung(u)ëre, oliën, zalven], oliën: geolied, er uitziend, 
alsof het met olie doortrokken ware. 

inundâtus,a.um, - van Lat. inundäre (van in, in; 
unda, golf, bij uitbreiding water), onder water zet
ten, overstroomen: onder water gezet, overstroomd, 
op onder water staand terrein groeiend. 

inutilisés,«, - van Lat. in, ontk. voorv. ; utïlis, nut
tig: nutteloos. 

invalidas,α,ton, - van Lat. in, ontk. voorv.; valïdus, 
krachtig, stevig, sterk: zwak. 

inversa , — zie inversus. 
inversiflórtts.a.Mw, — van Lat. inversus (van inver-

tëre, omkeeren, veranderen), omgekeerd, veran
derd; f los (fl&ris), bloem: met omgekeerde bloe
men; met andere bloemen (dan gewoonlijk). 

iiwéraus.a.um, - van Lat. invertëre, omkeeren: om
gekeerd. 

invi8Ms,a,Mw, - (Lat.) gehaat. 
involucellâtws.a.um, - van Lat. involucellum (ver-

kleinw. van involücrum, omhulsel, omwindsel), om-
hulseltje, omwindseltje: van omhulseltjes of om-
windseltjes voorzien. 

Involucrâr ia SER., - van Lat. involücrum, omhulsel: 
plant met groote schutbladen, welke vóór den 
bloei de bloemen omhullen. 

involucrans , — van Nieuwlat. involücrwre (van in
volücrum, omhulsel), omhullen: omhullend. Het 
klassieke woord is involvens. 

involucrâtws,a,wm, - van Lat. involücrum, omhul
sel: van een omhulsel voorzien, omhuld. 

involuta, — zie involütus. 
involutifóliti5,a,Mm, - van Lat. involütus, ingerold; 

folium, blad: met ingerolde bladeren. 
involut«s,a,«w, - van Lat. involvëre, inrollen, inwik

kelen: ingerold, ingewikkeld. 
involvens, - van Lat. involvëre, inwikkelen, omhul

len, ineenrollen: omhullend, (zich) ineenrollend. 
iodânthws.a.ww, - van Gr. iôdês, roestkleurig, viool-

kleurig, paars; anthos, bloem: met roestbruine 
bloemen; paarsbloemig. 

Iódes BL., - Latinizeering van Gr. iôdês (van ion, 
viooltje), met een viooltje overeenkomend. Plant, 
welker bloemen naar viooltjes rieken. 

iodóchnous.a.wm, - van Gr. iôdês, roestkleurig, 
vioolkleurig, paars; chnöos, wolhaar, donshaar: met 
donzige, roestbruine of paarse beharing. 

iodonéûru5,a,um, - van Gr. iôdês, roestkleurig, viool-
kleurig, paars; neuron, nerf: met roestbruine ner
ven; met paarse nerven. 

ioénsis,is,e, — afkomstig van Iowa, een der Vereenig-
de Staten van N.-Amerika, of daar het eerst ge
vonden. 

ionéndrws.a,um, - van Gr. ion, (welriekend) viool
tje; anêr (andros), man: met violette mann, or
ganen (helmdraden, helmknoppen). 

ionânthus,a,um, - van Gr. ion, viooltje; anthos, 
bloem: met op viooltjes gelijkende bloemen. 

Ion id ium VENT., - Lat. transcr. van Gr. ionidïon 
(verkleinw. van ion, viooltje), klein viooltje. Plant 
met op viooltjes gelijkende, kleine bloemen. 

ionoglÓ88«s,a,um, - van Gr. ion, (welriekend) viool
tje; glôssa, tong: met een tong (of, bij orchideeën, 
lip) van de kleur van het welriekend viooltje 
(paars). 

ionophyllus,a,um, - van Gr. ion, (welriekend) viool
tje; phullon, blad: met bladeren als die van het 
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welriekend viooltje; met bladeren van de kleur der 
bloemen (paars) van het welriekend viooltje. 

Ionopsidium RCHB., - van Gr. ion, viooltje; opsis, 
voorkomen; verkleiningsuitgang idïon: kleine, op 
een viooltje gelijkende plant. 

Ionóxalis SMALL, - van Gr. ion, (welriekend) viooltje; 
Oxalis, plantengesl. (Oxalidacëae), klaverzuring; 
aan Oxalis verwant gesl. met bloemen van de 
kleur (paars) van het welriekend viooltje. 

iowénsis,,»s,e, - afkomstig van Iowa, een der Ver-
eenigde Staten van N.-Amerika, of daar het eerst 
gevonden. 

ƒ Ipecacuanha ARRUDA, - (Port.) van Braz. ipe-kaa-
lipecacuänha, - guena, d.i. kruipende, bra

king verwekkende plant. 
Iphigenia KTH, - Latinizeering van Gr. Iphigeneia 

[van iphi, met kracht; gignesthai (stam gen), ge
boren worden], de met kracht geborene, de sterke, 
naam eener dochter van Agamemnon (Agamemnon) 
koning van Mukênai (Mycënë). Toen de vloot, be
stemd om onder opperbevel van Agamemnon de 
troepen overtevoeren, welke Troia (Troje) zouden 
gaan belegeren, gereed lag om uittezeilen, werd dit 
door de op Agamemnon vertoornde godin Artëmis 
door windstilte onmogelijk gemaakt. Op raad van 
den ziener Kalchas zou toen Iphigeneia geofferd 
worden op het altaar der godin om deze te ver
zoenen. Op het oogenblik, dat de priester Iphige
neia den doodsteek zou toebrengen, kreeg Artëmis 
medelijden, voerde haar in een wolk weg en ver
ving haar door een hinde, welker bloed over het 
altaar stroomde.- Het blijkt niet, of denaam wille
keurig aan de plant geschonken is of zinspeelt op 
de bruinroode kleur der bloemen; dit laatste dunkt 
mij echter niet waarschijnlijk. 

Ipo PERS., - Mak. plantennaam. 
Ipomóéa L., - van Gr. ips (ipos), houtworm, door 

Linnaeus (zie Linnaea), den auteur van het gesl., 
verkeerdelijk met Convolvulus (winde) vertaald; 
homoios, gelijkend. - Linnaeus bedoelde op Convol
vulus gelijkend gesl.; de naam drukt dit echter 
niet uit. 

I'psea LiNDL., - afleiding en beteekenis onbekend. 
iräten, - zou een Jav. plantennaam zijn (bamboe 

ir at on). 
irenaéus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. eirênaios (van 

eirênê, vrede), vreedzaam, niet of zwak gestekeld. 
ireoides, - foutief voor irioïdes. 
Iresine L., - van Gr. eiresiônê, met wol omwonden 

olijftak, welke bij bepaalde feesten werd rondge
dragen. De naam zinspeelt op de wollige beharing 
der bloemen bij sommige soorten van het gesl. 

iria, - Latinizeering van den Malab. plantennaam 
tri. 

iriagédi, — zie iryaghêdhi. 
Iriértea Ruiz en PAV., - in 1794 genoemd naar Ber

nardo de Iriarte (1734, ?; 1814, Bordeaux), Sp. di
plomaat, lid van den Staatsraad en van den Raad 
van Indië, sinds 1792 beschermheer der Konink
lijke Akademie van San Fernando, als zoodanig be
vorderaar van Kunsten en Wetenschappen, vooral 
van de plantkunde, later staatsraad van Joseph 
Bonaparte (van 1808-13 opgedwongen koning van 
Spanje), na wiens vertrek hij, uit vrees voor diens 
opvolger, Ferdinand VII, naar Frankrijk vluchtte. 

Iridacëae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Iris (Iridis) geldt. 

iridea, - zie iridëus. 
iridéscens, - van Nieuwlat. iridescëre [van Gr. iris 

(irïdos), regenboog], iriseeren, iridiseeren, dwz. ver
schillende kleuren van den regenboog vertoonen, 

naar gelang het licht onder een anderen hoek wordt 
teruggekaatst (zooals bv. water, dat met een laagje 
olie is overdekt): iriseerend, iridiseerend. 

irideus,a,utn, - van Iris (Iridis), plantengesl. (Iri-
dacëae), iris, lisch: Iris-achtig. 

iridiflórws.a.Mw, - van Iris (Iridis), plantengesl. 
(Iridacëae); Lat. f los (f loris), bloem: met bloemen 
als die eener Iris. 

iridifóliws,a,«m, - van Iris (Iridis), plantengesl. 
(Iridacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Iris. 

iridioides, - van Iris (Iridis), plantengesl. (Irida
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Iris-achtig. 

Iridórchis THOU., - van Iris (Iridis), plantengesl. 
(Iridacëae); Orchis, gesl., dat als type geldt van de 
fam. der Orchidacëae: Orchidacëa met den habitus 
eener Iris. 

I'rina BL., - v a n Gr. irïnos [van iris, regenboog; ge
kleurde ring (halo) om de zon of de maan; regen
boogvlies; de bloem Iris], heldergekleurd als een 
Iris. - De naam zinspeelt op het fraai rood ge
kleurde, jonge loof. 

irio, - oude Lat. naam voor een crucifeer, welke door 
de Grieken erusimon (zie Erysimum) werd ge
noemd. Welke plant bedoeld werd, is niet zeker; 
ook de afleiding van den naam staat niet vast. 

irioïdes, - 1. van Iris, plantengesl. (Iridacëae); ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Iris-achtig. 
2. van irio, soortnaam van een Sisymbrium; ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
Sisymbrium irio L. gelijkend. 

Iris L., - oude Gr. plantennaam. Volgens sommigen 
zou de naam zinspelen op de gelijkenis van de kleu
ren der bloemen met die van den regenboog (iris); 
anderen trekken dit in twijfel. 

irrâtun, - zou een Jav. plantennaam zijn (bamboe 
iraton). 

irregulârt's,îs,e, - van Lat. in (voor r geassimileerd 
tot ir), ontk. voorv.; reguläris, regelmatig: onregel
matig (met welk woord vroeger ook zygomorf be
doeld werd. 

irriguws.a.wm, - van Lat. irrigäre, besproeien, be-
vloeien: op bevloeid of drassig terrein groeiend. 

irritans, - van Lat. irrïtare, prikkelen: prikkelend, 
jeuking veroorzakend. 

irroràtMs.a.wm, - van Lat. irroräre [van ros (roris), 
dauw], bedauwen: (als het ware) bedauwd; be-
rijpt, bewast. 

Irvingia HOOK, f., - genoemd naar E. G. Irving (1816, 
Hoddam, Z.O.-Schotland; 1855, Abbeokuta, tro
pisch W.-Afrika; ± 3 % ° O.L., ruim 7° N.B.), die 
in 1840 als medicus in dienst trad op de Eng. oor
logsvloot. Hij verzamelde planten bij Abbeokuta, 
doch overleed reeds na een verblijf van slechts en
kele maanden. 

ir^a, - Ceylonsche plantennaam (ten rechte ereya). 
iryaghêdhi, - Ceylonsche plantennaam. 
iryaghédi, - zie iryaghêdhi. 
isabéllae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden vrouwennaam Isabella: van Isabella, 
genoemd naar Isabella. - Dracocephàlum - G. 
Forr. werd door den auteur der soort, G. Forrest 
(zie forrestii), genoemd naar zijn zuster Isabella. 
De naam Isabella- ( = Izébel; zie I Koningen 16, 
vers 31), is van Hebreeuwschen oorsprong en be-
teekent: de aan God gewijde, de maagdelijke, de 
ongerepte. 

isabellinws.a.wra, - (Nieuwlat.) bruingeel. - Volgens 
de overlevering zou de kleur genoemd zijn naar 
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Isabella (1556, Segovia; 1633, Brussel), dochter van 
koning Philips II van Spanje, in 1598 gehuwd met 
Albertus, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd 
der Zuidelijke Nederlanden. - Toen haar gemaal 
in 1601 het beleg voor de stad Ostende sloeg, zou 
zij de belofte hebben afgelegd zich niet te zullen 
verschoonen, vóór de stad ingenomen zou zijn, wat 
echter pas drie jaren later geschiedde, waarna haar 
naam werd overgedragen op de kleur, die haar 
hemd toen vertoonde. - Het woord isabellïnus 
schijnt echter reeds vóór dien tijd voor dezelfde 
kleur in gebruik geweest te zijn. Voor de beteeke-
nis van den naam Isabella zie men onder isabellae. 

r l sachne R.BR., - van Gr. isos, gelijk; achnê, kàfje: 
l i sâchne , - gras met onderling nagenoeg gelij

ke, dwz. ongeveer even hoog reikende kafjes. - Als 
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Isachne uittedrukken. 

I s a n t h é r a NEES, - van Gr. isos, gelijk; anthêra, (als 
bot. term) helmknop. Bij het eerstbeschreven in
dividu was het aantal meeldraden gelijk aan het 
aantal kroonslippen. 

I ' sa t i s L., - oude. Gr. plantennaam, weede. - Het 
woord zou afgeleid zijn van Gr. isazein (van isos, 
gelijk), gelijk maken, glad maken, en zinspelen op 
het gebruik, dat van de plant gemaakt werd als 
wondheelend middel (zie Plinïus, Historia Natu
ralis, XX, 25). - Van zeer oude tijden her tot onge
veer een eeuw geleden werd de weede in Europa 
gekweekt als verf plant; zij leverde een blauwe 
kleurstof. - Dezelfde plant heette ook glastum (zie 
aldaar) en vitrum. 

i schaemoides , - van Ischaemum, plantengesl. (Gra-
minëae) of van den soortnaam ischaemum (zie al
daar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Ischaemum-achtig; op de soort ischae
mum gelijkend. 

ƒ I s c h a e m u m L., - Latinizeering van den ouden, Gr. 
U s c h à é m u m , - plantennaam ischaimôn (van 

ischein, stelpen; haima, bloed), gras, dat als bloed
stelpend middel in gebruik was. De ischaimôn der 
Ouden was Digitaria sanguinälis Scop., welk gras 
vaak sterk rood is aangeloopen, wat volgens de 
signatuurleer een aanwijzing was, dat het dienst 
kon doen als bloedstelpend middel. 

ischnanthu5,a,um, - v a n Gr. ischnos, mager, schraal; 
anthos, bloem: met zwakke bloemen of bloeiwijzen. 

I ' schnea F. v. M., - van Gr. ischnos, mager, schraal: 
tengere plant. 

I s c h n o c é n t r u m SCHLTR, - van Gr. ischnos, mager, 
schraal; kentron, spoor. - Orchidacëa met zeer dun
ne spoor. 

ischnopétalus,a,um, - van Gr. ischnos, mager, schraal; 
petälon, kroonblad: met smalle kroonbladen. 

i schnóphyton, - van Gr. ischnos, mager, schraal; 
phüton, plant: tengere plant. 

fischnópodus,a.um, - v a n Gr. ischnos, mager, schraal; 
t-ischnopus, - potis (pödos), voet, steel: met 

dunnen voet, met dunnen steel. 
I s c h n o s t é m m a KING et GAMBLE, - van Gr. ischnos, 

mager, schraal; stemma, krans. - De naam zinspeelt 
op de armbloemige, schermvormige bloeiwijzen. 

I schuróchloa BUSE, - van Gr. ischüros, sterk, stevig; 
chlöa, gras: krachtig gras. 

ischyrânthus,a,um, - van Gr. ischüros, sterk, stevig; 
anthos, bloem: met stevige bloemen of bloeiwijzen. 
- Bij Andropögon - Steud. zinspeelt de soortnaam 
op de zeer krachtige naalden. 

I se i léma ANDERSS., - van Gr. isos, gelijk; eilêma, 
omhulsel. De naam zinspeelt op de vier onderling 
gelijke omwindselaartjes. 

ieléndlcus,a,um, - van Islandïa, Latinizeering van 
den naam IJsland: afkomstig van IJsland of daar 
het eerst gevonden. 

I s m é n e SAL., - Lat. transcr. van Gr. Ismênê, naam 
van een der beide dochters, welke Oidïpous (Oedï-
pus), koning van Thêbai (Thëbë), verwekte bij zijn 
moeder Iocastê (Iokastë). 

I snn rd ia L., - in 1737 genoemd naar Antoine Tristan 
Danty d'lsnard (?1665, Londen, werwaärts zijn va
der Jacques, medicus, geroepen was dóór koning 
Karel II van Engeland om de daar in 1665 heer-
schende pest te bestudeeren; 1743, Parijs), medi
cus, hoogleeraar in de plantkunde aan den Jardin 
des Plantes te Parijs, lid der Akademie Van Weten
schappen aldaar, schrijver van eenige wetensch. 
publicaties. 

isochila, - zie isochilus. 
isochiloides, - van Isochilus, plantengesl. (Orchida 

cëa.e); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Isochïlus-achtig. 

i s o c h ü u m , - zie isochilus. 
Isochilus R.BR., - van Gr. isos, gelijk; cheilos, lip. 

Orchidacëa, bij welke de lip gelijk is aan de andere 
kroonbladen. 

isochilus,α,urn, - van Gr. isos, gelijk; cheilos, lip: 
met een lip, welke gelijk is aan de andere kroon
bladen. 

Isochoris te MIQ., - van Gr. isos, gelijk; chóristos, 
gescheiden. De kelk is diep gedeeld in nagenoeg 
gelijke slippen. 

Isoëtaceae, — plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Isoë*es geldt. 

Isóetes L., oude, Lat. plantennaam, naar den vorm 
het onz. van Gr. isoëtês (van isos, gelijk; êtos, jaar), 
evenveel jaren oud, doch hier optevattßn in de be-
teekenisvan:het geheele jaar gelijk, altijd groen. -
De Isoëtes der Ouden was een Sedum- of Semper-
vivumsoort. - De naam werd door Linnaeus (zie 
Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans 
voerende gesl. 

isoëtifólius.a.um, - van Isoëtes, plantengesl. (Isoë
taceae); Lat. folium, blad: met bladéren als die 
van een Isoëtes. 

isoglÓ8Sus,a,um, - van Gr. isos, gelijk; glóssa, tong 
(bij orchideeën lip) : met een lip, welke gelijk is aan 
de andere kroonbladen. 

isogónus,a,um, - van Gr. isos, gelijk; gônia, hoek; 
met gelijke hoeken. 

Isólepis R.BR., - van Gr. isos, gelijk; lëpis, schub. 
De bij schubben vergeleken kafjes zijn onderling 
gelijk. 

isólepis, - van Gr. isos, gelijk; lëpis, scLub: met on
derling gelijke schubben of daarbij vergeleken wor
dende organen, kafjes bv. 

Isólobus A. DC, - van Gr. isos, gelijk; labos, lob. 
De vijf bloemkroonslippen zijn nagenoeg gelijk. 

I so lóma j . SM., - van Gr. isos, gelijk; lorna, zoom. 
De bladhelften zijn aan weerszijden der midden
nerf even sterk ontwikkeld. 

isómerus.a.Mm, - van Gr. isos, gelijk; mëros, deel: 
met onderling gelijke deelen (kelk- of kroonbladen, 
bv.). 

I sonând ra WIGHT, - van Gr. isos, gelijk; anêr (an
dres), man. De meeldraden zijn onderling nagenoeg 
gelijk van lengte. 

I sonéma CASS., - van Gr. isos, gelijk; fiêma, draad. 
De haren (draden) van het vruchtpluis zijn onder
ling gelijk. 

isophyllus.a.um, - van Gr. isos, gelijk; phullon, blad: 
met (onderling) gelijke bladeren. 

I sop te ra SCHEFF., - van Gr. isos, gelijk; ptëron, vleu-
19 
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gel. - De kelkslippen groeien na den bloei uit en 
vormen dan, als het ware, vijf gelijke vleugels 
onder de vrucht. 

isóptertts,e,«m, - van Gr. isos, gelijk; ptêron, vleu
gel: met onderling gelijke vleugels. 

Isopj^rum L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam isopüron (van isos, gelijk; püros, tar
we), waarmede een plant werd aangeduid, welker 
zaden op tarwekorrels en op de deel vruchten van 
komijn geleken. - Linnaeus (zie Linnaea) heeft den 
naam overgedragen op het hem thans voerende 
gesl., waarvan de zaden een flauwe gelijkenis met 
kleine tarwekorrels vertoonen. 

j-Isóra ADANS., - afkorting van den Malab. planten-
l i só ra , - naam isora murri. 
I s ó t o m a LINDL., - van Gr. isos, gelijk; temnein, snij

den. De zoom der bloemkroon is in onderling na
genoeg gelijke slippen gedeeld (gesneden). 

f is thmifer , is thmffera , i s t h m i f e r u m , - van Lat. 
\isthmiferus,a,um, - isthmus (Gr. isthmos, smal

le verbinding tusschen twee voorwerpen), land
engte; ferre, dragen: iets dragend, dat bij een land
engte kan worden vergeleken; een vernauwing tus
schen twee breedere deelen vertoonend. 

istriac«s,a,ww, - afkomstig van het schiereiland 
Istrië (in het N.O. der Adriatische Zee) of daar 
het eerst gevonden, Istrisch. 

i ta la , - zie itälus. 
italiens,a,urn, - van Lat. Italia, Italië: Italiaansch. 
italus,a,um, - (Lat.) Italiaansch. 
I ' tea L., - (Gr.) wilg. Linnaeus (zie Linnaea), de 

auteur van het gesl., heeft gelijkenis gezien tus
schen de eerstbeschreven Itëa-soort en een wilg. 

I t eadâphne BL., - van Gr. itëa, wilg; daphnê, laurier: 
op een wilg gelijkende Lauracëa. 

iteophyIlws,a,wm, - van Gr. itêa, wilg, of van Itëa, 
plantengesl. (Saxifragacëae); phullon, blad: 
1. met bladeren als die van een wilg. 
2. met bladeren als die eener Itëa. 

iteràtus,a,um, - van hat-iteräre, herhalen: herhaald. 
- Dendrobïum - J .J .S. werd zoo genoemd, omdat 
de lip uit twee ongeveer gelijke, boven elkander 
geplaatste deelen bestaat. 

ithucàulos,os,on, - van Gr. ithus, recht; kaulos, sten
gel, steel: rechtstengelig, rechtstelig. 

I thycäulon COPEL., - van Gr. ithus, recht; kaulos, 
stengel. Varen met (vaak) opgerichten wortelstok. 

I ' toa HEMSL., -genoemd naar baron KeisukéIto(1803, 
Nagoja, Japan; bijna 137° O.L., ruim 35° N.B.; 
1901, ?), medicus-plantkundige, leerling van Von 
Siebold (zie sieboldiänus), met wien hij in 1826 
kennis gemaakt had te Atsuta, Z. van Nagoja, 
vertaler van verscheidene Europ. werken in het 
Jap., schrijver van wetensch. werken, door geheel 
Japan geëerd als een der Twaalf Helden van Mo
dern Japan, - en tegelijkertijd naar diens klein
zoon Tokutaro Ito, plantkundige, die in 1886/87 

j abàd i i , - bedoeld als 2e nv. bij Jabadiu, een zeer 
oude naam voor Sumatra: afkomstig van Suma
tra of daar het eerst gevonden, Sumatraansch. 

jabiénsts,is,e, - afkomstig van het /afct-gebergte bij 
de Geelvinkbaai in Ned. Nieuw-Guinea of daar het 
eerst gevonden. 

j aca , - Portug. transcr. van den Engelschind, plan
tennaam tsjaka. 

aan het herbarium te Kew werkte en aan die in
stelling een aantal Jap. werken ten geschenke gaf. 

Iva L., - verbastering van den ouden, Lat. planten
naam abiga (van Lat. abïgêre, afdrijven). De in de 
Oudheid Iva genoemde plant (Ajüga iva L.) werd 
gebruikt als vruchtafdrijvend middel. Dodoens 
[Cruydeboeck, 2e druk (15b3), p . 277] zegt euphe
mistisch: ,,sy brengt den vrouwen huer natuer-
„lycke sieckte weder." - Het thans den naam Iva 
dragend gesl. der Composïtae heeft met de Iva 
der Ouden alleen bladstand en bladvorm gemeen. 

ivaefóliu5,a,wm, - zie ivifolius. 
ivii'alius,a,um, - van Iva, plantengesl. (Composïtae) ; 

Lat. folium, blad: met bladeren als die eener Iva. 
iwahigénsis,ts,e, - afkomstig van het stroomgebied 

der Iwakig (rivier op het eiland Palawan, N. van 
Borneo), of daar het eerst gevonden. 

i w a r a n c u s a , - zie jwarancüsa. 
I 'xia L., - oude, Gr. naam, waarmede verschillende 

planten, o.a. de vogellijm (Viscum), voorts Cneö-
rum tricoccum L. en een distelsoort werden aan
geduid. — De naam is door Linnaeus (zie Linnaea) 
willekeurig overgedragen op het hem thans voe
rende, Zuidafrik. gesl., dat niets te maken heeft 
met de Ixïa-soorten der Ouden. 

ixioides, - van Ixia, plantengesl. (Iridacëae); ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ixïa-achtig. 

Ixiol i r ion FISCH., - van Ixia, plantengesl. (Amaryl-
lidacëae); Gr. leirïon, lelie: plant, welker bladeren 
aan een Ixïa, welker bloemen aan een lelie zouden 
doen denken. 

Ix ionân thes ENDL., - foutief voor Ixonanthes. 
Ixódia SOL., - van Gr. ixódês (van ixos, vogellijm), 

kleverig. In kleverig slijm gehulde plant. 
Ixonan thes JACK, - van Gr. ixos, vogellijm; anthos, 

bloem: klevende bloem. De kroonbladen vallen na 
den bloei niet af, doch blijven aan de vrucht kleven. 

f lxóra L., - verhaspeling van het woord Iswära (van 
l ixóra , — Sanskr. îçvara, Heer), naam, waaron

der in het Z. van Voor-Indië en op Ceylon de ver
woestende en bevruchtende Hindoe-godheid Çiwa 
wordt vereerd. Als verwoestende god draagt hij een 
uit menschenschedels bestaande halsketen; als be
vruchtende godheid is de lingga (phallus, penis) 
zijn symbool. Op Ceylon zouden de bloemen van 
Ixöra gebruikt geworden zijn bij het brengen van 
offers aan Iswara. - Het woord ixöra wordt wel 
als soortnaam gebezigd voor op een Ixöra gelijken
de planten. 

ixoraeflór«5,a,ww, — zie ixoriflörus. 
ixoriflórws.a.um, - van Ixöra, plantengesl. (Rubia-

cëae); Lat. f los (flöris), bloem: met bloemen als die 
eener Ixöra. 

ixor io ides , - van Ixöra, plantengesl. (Rubiacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ixöra-achtig. 

J a c a r â n d a A. L. JUSS., - Braz. plantennaam (ja-
racandd). 

j acéa , - Sp. volksnaam van Centaurëa - L. - Ook 
Sp. (niet Ital., zooals soms wordt opgegeven) naam 
eeniger soorten viooltjes. 

f J äck i a BL., - genoemd naar William Jack (1795, 
1 J âck i a WALL., - Aberdeen; 1822, op zee, nabij 

Benkoelen), arts, die zich in 1813 in dienst der 

J. 
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Eng. O.I.Compagnie in Bengalen vestigde en in 
1818 Sir Thomas Stamford Raffles (zie Rafflesia) 
naar Sumatra vergezelde. Hij vestigde zich te Ben-
koelen, waar hij natuurhistorische en ethnol. ver
zamelingen bijeenbracht en eenige bot. publicaties 
(Descriptions of Malayan Plants) schreef; voorts 
verzamelde hij in de residentie Tapanoeli (langs 
de W.kust van Sumatra, Ν. van den aequator; 
hoofdplaats Sibolga) en op het daartegenover ge
legen eiland Nias. Ernstig ziek scheepte hij zich 
tot herstel van gezondheid in naar De Kaap, doch 
overleed reeds den volgenden dag. Een groot deel 
zijner bot. aanteekeningen en verzamelingen ging 
verloren bij den brand van het schip Fame, waarop 
Raffles in 1824vanBenkoelen naar Europa vertrok. 

jackiânus,a,um, - De talrijke Nederlandschind. plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar W. Jack 
(zie Jackïa). 

jâcki i , - 2e nv. van Jackïus, Latinizeering van Jack: 
van Jack, gevonden door Jack, genoemd naar 
Jack. - Nederlandschind. planten van dezen naam 
zijn genoemd naar W. Jack (zie Jackïa). 

j ackman! , - 2e nv. van Jackmänus, Latinizeering van 
Jackman: van Jackman, genoemd naar Jackman. 
- Clematis - Van Houtte werd in 1865 genoemd 
naar de Eng. kweekersfirma G. Jackman & Son te 
Woking bij Londen, van welke mij niets bekend is. 

j acobâéa (znw.),-oude naam voor de tegenwoordig 
Senecïo jacobaea L. genoemde plant. Zij werd zoo 
genoemd, omdat zij omstreeks St.-Jakob, 25 Juli, 
den naamdag van den H. Jacobus, begint te 
bloeien. Deze Jacobus, zoon van Zebedêüs, visscher 
van beroep, was een der discipelen van Jezus (zie 
Matthëüs IV, 21; Marcus I, 19). Hij heeft eenigen 
tijd aan het hoofd gestaan eener Christengemeente 
te Jeruzalem en werd omstreeks het jaar 44 op 
last van Herödes Agrippa onthoofd. - Het woord 
Jacobus is de Latinizeering van Hebr. Jakob of 
Jacob, oorspronkelijk de naam van een der twee
lingzonen van den aartsvader Isaäk. De naam be-
teekenthielvasthouder, voetlichter, verdringer; men 
zie het geboorteverhaal der tweelingen in Genesis 
XXV, 25, 26: „Ende d'eerste quam uyt, ros; hy was 
„geheel als een hayren kleet: daerom noemden sy 
„sijnen name Esau" (dwz. harig). „Ende daer na 
„quam sijn broeder uyt, wiens hant Esaus versenen 
„hielt, daerom noemde men sijnen name Jacob." 

jacobaéus,a,wm (Lotus - L.), - afkomstig van het 
eiland Sint-Jacob (Sâo Thiago), een der Kaapver
dische eilanden, of daar het eerst gevonden. 

Jacobinla MORIC, - van Jacobïna, een plaats in Z.
Amerika, N.W. van Bahfa. Uit de omstreken van 
Jacobina afkomstige plant. 

jacobiniânws.a.um (Cochliostëma- Koch et Linden), 
- in 1867 genoemd naar G. A. von Jacobi (1805, ?; 
1874, Berlijn), in 1822 in militairen dienst getre
den, opgeklommen tot generaal, in 1870 in dien 
rang gepensionneerd, schrijver van eenige publi
caties (1864-71) over het gesl. Agave. 

Jacobson!, - 2e nv. van Jacobsönus, Latinizeering 
van Jacobson: van Jacobson, gevonden door Ja
cobson, genoemd naar Jacobson. - Eria - J .J .S. 
en Taeniophyllum — J.J.S. zijn genoemd naar haar 
ontdekker, Edward Richard Jacobson (1870, Frank
fort a/M, uit Ned. ouders; χ ) , die in 1892 naar 
Java vertrok en daar tot 1910 werkzaam was in 
den handel, laatstelijk te Semarang. Van zijn jeugd 
af natuurvriend, begon hij in 1904 stelselmatig te 
verzamelen, vooral insekten, o.a. diptëra, doch ook 
andere dieren. In 1907 bestudeerde hij met behulp 
van kweekproeven het polymorphisme van Papilïo 

Jacquinia 

memnon. In 1908 nam hij deel aan een tocht naar 
Krakatau; hij was de eerste, die na de eruptie 
van 1883 de fauna van het eiland naging. Na 1910 
wijdde hij zich geheel aan natuurstudie; in 1913 
bracht hij met W. C. van Heurn op Simaloer (zie 
simaluränus) en omliggende eilanden zool., mycol. 
en ethnogr. collecties bijeen; in 1913/14 verzamel
de hij in de Padangsche Boven- en Benedenlanden 
en in Korintji (zie korintjiänus), in het laatste 
landschap ook rentjong1) -inscripties; voorts besteeg 
hij de Piek van Indrapoera (zie indrapürae); in 
1915 verzamelde hij in Benkoelen (zie benculensis), 
op het Barisan-gebergte (zie barisanïcus), op den 
Kaba (zie kabaënsis 1) en in Palembang, o.a. op den 
Dempo (zie dempoänus). In 1917 vestigde hij zich 
te Fort de Koek, van waaruit hij excursies, o.a. 
naar den Singgàlang (zie singgalanensis) en den 
Merâpi (zie tnerapiensis) ondernam. Met Groene-
veldt (zie groeneveldtti) en Theunissen (zie theu-
nissenïi) bracht hij groote verzamelingen Sumatr. 
orchideeën bijeen, later bewerkt door Smith (zie 
smithiänus 3). Behalve orchideeën verzamelde hij 
ten behoeve van het Buitenzorgsche herbarium 
tal van andere planten, ook fungi. - Over zijn zool. 
collecties verschenen publicaties van verschillende 
deskundigen en hij zelf schreef vele artikelen in 
wetensch. en populaire tijdschriften. 

Jacobson!!, — 2e nv. van Jacobsonïus, Latinizeering 
van Jacobson: van Jacobson, gevonden door Jacob
son, genoemd naar Jacobson. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar E. R. Jacobson (zie ja-
cobsöni). 

Jacquemóntia CHOISY, - genoemd naar V. Jacque-
mont (1801, Parijs; 1832, Bombay), die als ver
zamelaar voor het Muséum d'Histoire Naturelle te 
Parijs in 1826 een reis naar N.-Amerika ondernam 
en vandaar naar Haïti ging, waar hij (1827) vele 
planten verzamelde. - Van 1828-32 maakte hij in 
opdracht der Fr. Regeering een reis via Teneriffe, 
Rio de Janeiro, Kaap de Goede Hoop, Réunion, 
Pondicherry, Calcutta, over den Himalaya naar 
Tibet en terug door Kashmir en de Punjab naar 
Bombay, waar hij overleed. 

jacquemontiânws,a,um (Parrotïa - Deçsne), - ge
noemd naar V. Jacquemont, den ontdekker der 
plant (zie Jacquemóntia), 

j âcqui i (Loranthus - Korth.), - foutief voor jackii. 
jacquini, - 2e nv. van Jacquinus, Latinizeering van 

Jacquin: van Jacquin, gevonden door Jacquin, ge
noemd naar Jacquin. - Solanum - WilkJ. is genoemd 
naar N. J. (baron Von) Jacquin (1727, Leiden; 
1817, Weenen), medicus, die in 1752 naar Weenen 
vertrok om daar zijn geneeskundige studiën te vol
tooien. Hij kwam er in aanraking met keizer Frans 
I (1745-65), die hem opdroeg in W.-Indië en tro
pisch Z.-Amerika planten en andere naturaliën te 
verzamelen voor den kort te voren aangelegden bot. 
tuin te Schönbrunn, den daarbij behoorënden dieren
tuin en het hofkabinet van naturaliën. Die reis vol
bracht hij van 1755-59. Na zijn terugkeer in Euro
pa werd hij eerst hoogleeraar in de scheikunde te 
Schemnitz (N. van Budapest),daarna, van 1768-97 
hoogleeraar in de schei- en plantkunde te Weenen. 
In 1797 werd hij gepensionneerd, in 1806 in den 
adelstand verheven. Hij schreef vele bot. werken. 
Waar zijn Westind. planten, met uitzondering van 
een aantal doubletten, gebleven zijn, is onbekend. 

Jacquinia L., - genoemd naar N. J. (baron Von) 
Jacquin (zie jacquini). 

*) Zuidsumatraansch letterschrift. 
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jacquiniaeflórus.a.MW, - zie jacquiniiflörus. 
Jacquiniiflórus.a.wm, - van Jacquinïa, plantengesl. 

(Theophrastacëae); Lat. flos (flóris), bloem: met 
bloemen als die eener Jacquinïa. 

jaculatóritis.a.um, - van Lat. jaculätor (van jacu-
läri, werpen), werper: door werpers gebezigd, voor 
werpspiesen gebezigd. 

jaculifórmts.ts.e, - van Lat. jacülum, werpspies; for
ma, vorm: van den vorm eener werpspies, spies-
vormig. 

jadunae, - 2e nv. van het als een Lat. substantief 
behandelde woord Jaduna, naam eener plaats in 
het Z.O. van Kaiser Wilhelmsland: afkomstig van 
Jaduna of daar het eerst gevonden. 

Jaegéria H. B. K., - genoemd naar G. F. von Jaeger 
(1785, Stuttgart; 1866, Stuttgart) , arts te Stutt
gart, schrijver van eenige bot. publicaties. 

Jagéra BL., - genoemd naar Herbert de Jager (1636 
of 37, Zwammerdam; 1694, Batavia), die in 1662 
als onderkoopman der O.I.Compagnie naar Bata
via vertrok. Hij verbleef van 1666-70 in Perzië, 
van 1670-80 in Coromandel, daarna te Batavia, 
van 1683-86 anderwerf in Perzië en daarna weder
om te Batavia, was grondig kenner van eenige 
Oostersche talen, vriend der natuurwetenschap
pen, stond in briefwisseling met Rumphius (zie 
Rumphïa) en verloor tegen het einde zijns levens 
het verstand. 

jagoriânus,a,um (Ena - Kränzl. ; - Stachyphrynïum 
— Κ. Schum.), — genoemd naar Fedor Jagor (1816, 
Berlijn; 1900, Berlijn), reiziger, ethnoloog en schrij
ver, die voor ethnol. doeleinden in 1857/58 het 
Mal. Schiereiland, in 1858 Java, van 1858-60 de 
Philippijnen bereisde. Ook later (1873-76; 1890-
93) bezocht hij die landen nog eenige malen. Over 
zijn reizen, waarop hij ook eenige planten verza
melde, schreef hij : Singapore, Malacca, Java, Reise-
skizzen (1866) en Reisen in den Philippinen (1873). 

jataeriânws.a.wm (Calamus - Becc) , - genoemd naar 
den ontdekker der plant, den Soend. beambte van 
den Buitenzorgschen plantentuin Jahéri (1857-
1926), in 1869 als arbeider in dienst gekomen, in 
1893 bevorderd tot leerling-mantri, in 1905 tot 
mantri, in 1925 tot hoofd-mantri, datzelfde jaar 
gepensionneerd. In 1888 werd hij als inzamelaar 
toegevoegd aan Wertheim (zie wertheimïi) en ver
zamelde hij planten op de Kei-eilanden, in 1893 
verzamelde hij met Treub (zie Treubanïa) op de 
Molukken, in 1893/94 en 1896/97 met Nieuwen-
huis (zie nieuwenhuisïi) op Borneo, in 1895 in Deli, 
in 1901 bij Merauke (a/d Z.kust van N.-Guinea op 
ruim 140° O.L.). Hij was een ijverig en goed werker 
en bezat een ongemeen groçte plantenkennis. 

j ahé r i i , — 2e nv. van Jaherïus, Latinizeering van 
Jahéri: van Jaheri, gevonden door Jaheri, ge
noemd naar Jaheri. - Alangïum javanïcum Wang. 
var. - Bloemb. en Dalbergïa - Burck zijn genoemd 
naar haar ontdekker, Jahéri (zie jaheriänus). 

Jâkkia BL.., - foutief voor Jackïa. 
r Jaläpa ADANS., - genoemd naar de stad Jaldpa ( = 
ί jaläpa, - Xaldpa, in Mexico, a/d golf van Cam-

pêche), uitvoerplaats van den echten jalapa-wor-
tel (Exogonïum purgaBth.) , welke als purgeermid-
del gebezigd wordt. - De knolvormige wortel van 
Mirabilis jaläpa L. gelijkt op den echten jalapa-
wortel en werd vroeger als surrogaat voor dezen 
gebruikt. 

jalapifóliM5,a,«w, - van Jaläpa, voormalig planten
gesl. (thans Mirabilis jaläpa L.) (Nyctaginacëae) ; 
Lat. folium, blad: met bladeren als die van Mira
bilis jaläpa L. 

jalappaefóliws,a,Mw, - zie jalapifolïus. 
jamalcén8t5,ïs,e, - afkomstig van Jamaica (eiland 

ten Z. van het oostelijk deel van Cuba; i 76 -
± 78 y2° W.L. ; ± 17% - ± 18 y2° N.B. ) of daar het 
eerst gevonden. 

jamâlgota, - Hindost, plantennaam. 
jamboläna, - Latinizeering van Portug. jamboläo, 

djamboe (boom). 
Jambolifera HOUTT., - van Nieuwlat. jamböla (Eng. 

jambool), djamboe; Lat. ferre, dragen, voortbren
gen: dj amboe's leverende boom, dj amboeboom. 

jamboloides, - van Nieuwlat. jamböla, djamboe; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
djamboe-achtig. 

jambos, - Engelschind, plantennaam. 
Jambósa A. P. D C , - Latinizeering van den Engelsch-

ind. plantennaam jambo(s), djamboe. 
jambosaefólius,a,um, - zie jambosifolïus. 
jambosélla, - verkleinw. van Nieuwlat. jambósa, 

djamboe: kleine djamboe. 
jambosifóliws,a,«m, - van Jambósa, (voormalig) 

plantengesl. (Myrtacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Jambösa. 

jambosioides, - zie jambosoides. 
jambosoides, - van Jambósa, (voormalig) planten

gesl. (Myrtacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Jambösa-achtig. 

Jamésia TORR. et GRAY, - genoemd naar Edwin 
James (1797, Weybridge, Vermont, U.S.A.; 1861, 
Rock Spring, Illinois), medicus-botanicus-geoloog, 
deelnemer aan de expeditie van majoor Long naar 
het Rotsgebergte (Rocky Mountains) in 1820, van 
1823-33 officier van gezondheid in het Amer, leger. 
In 1836 vestigde hij zich te Burlington (Iowa, a/d 
Mississippi) en sleet daar vrijwel de geheele rest 
van zijn leven als kluizenaar. Hij schreef een aan
tal bot. en geol. werken en vertaalde voorts den 
geheelen bijbel in de taal der Ojibwa-Indianen. 

J a m e s ó n i a HOOK, et GREV., - in 1831 genoemd naar 
William Jameson (1796, Edinburgh; 1873, Quito, 
Peru), medicus, die in 1818 een tocht naar Groen
land maakte, waar hij planten verzamelde. In 1820 
ging hij naar Z.-Amerika, in 1826 vestigde hij zich 
voor goed te Quito, waar hij eveneens bot. naspo-
ringen verrichtte. Het naar hem genoemde gesl. 
had hij ontdekt op den berg Cayambe (O.N.O. van 
Quito, ongeveer op den aequätor). Hij schreef 
eenige bot. publicaties. 

jamesónii , - 2e nv. van Jamesonius, Latinizeering 
van Jameson: van Jameson gevonden door Jame
son, genoemd naar Jameson. -Gerbera - Bolus is ge
noemd naar Jameson, die de plant in Z.-Afrika ge
vonden had. Overigens is mij niets van hem bekend, 

jamesonioides, — van Jamesonïa, plantengesl. (Po-
lypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Jamesonïa-achtig. 

janeirénsis,is,i, — afkomstig van Rio de Janeiro 
(a/d O.kust van Z.-Amerika; ±23° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

jangómas, - verbastering van den Engelschind, 
plantennaam jan-gama. 

Janipha H. B. K., - Braz. volksnaam der cassave. 
janówskii, - 2e nv. van Janowskius, Latinizeering 

van Janowski: van Janowski, gevonden door Ja-
nowski, genoemd naar Janowski. - Alpinïa - Va-
let.; - Dendrobïum - J.J.S.; - Diospyros - Bakh.; -
Microstylis - J. J.S.; - Plocoglottis - J.J.S. en Tro-
pidïa - J.J.S. zijn genoemd naar haar ontdekker, 
R. Fr. Janowski *) (1880, Mieschitz, Oostenrijk; 

1) De naam wordt ook wel Janowsky gespeld. 



janowskyi 293 jenkensii 

χ ) , van 1911-14 tijdelijk officier van gezondheid 
in het Nederlandschind. leger. Van 1912-14 maak
te hij deel uit van het militaire exploratie-detache
ment, dat van 1910-15 onderzoekingen verrichtte 
in het Mamberamo-gebied in Ned. Nieuw-Guinea. 
Janowski verzamelde daar vele planten. 

janowskyi, - zie janowskïi. 
Janseniànus,α,utn (Alsophïïa - V.A.v.R.), - ge

noemd naar P. J. Jansen (1872, Schiedam; x ) , 
van 1899-1908 ingenieur bij het Mijnwezen in Ned. 
Indië, van 1908-10 hoofdadministrateur der mijn-
bouwmaatschappij Ketahoen, van 1910-25 hoofd
administrateur der mijnbouwmaatschappij Simau, 
van 1918-25 daarnaast hoofdadministrateur der 
mijnbouwmaatschappij Redjang Lebong (alle in 
Benkoelen, Sumatra), sinds 1925 technisch advi
seur voor mijnbouwzaken bij de firma Erdmann & 
Sielcken te Batavia. Als hoofdadministrateur der 
maatschappij Simau toonde hij steeds levendige 
belangstelling in het verzamelwerk van Brooks (zie 
brooksiänus), die onder hem bij dezelfde maat
schappij werkzaam was en de naar Jansen ge
noemde plant ontdekte. 

janséni i , - 2e nv. van Jansentus, Latinizeering van 
Jansen: van Jansen, gevonden door Jansen, ge
noemd naar Jansen. — Galium — Kloos; — Hiera-
cïum - Van Soest en Rumex - Danser zijn ge
noemd naar P. Jansen (1882, Rotterdam; X), in 
1900 benoemd tot onderwijzer te Rotterdam, se
dert 1912 leeraar in de wiskunde aan de Kweek
school voor Onderwijzers te Amsterdam, zeer ver
dienstelijk onderzoeker der flora van Nederland, 
schrijver, te zamen met W. H. Wachter (zie wach-
<m),van verscheidene artikelen in De Levende Na
tuur en het Nederlandsch Kruidkundig Archief. 

jansen-wachteriànws.a.MW (Amarantus Thell.), 
- genoemd naar P. Jansen (zie jansénii) en W. H. 
Wachter (zie wachtêri). 

japenénsî5,îs,e, - afkomstig van het eiland Japen of 
Jobi (N. van Nieuw-Guinea, vóór de Geelvink-
baai; ±135i/2-137° O.L.; iy2 à 2° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

japónicws,a,urn, - van Nieuwlat. Japonïa, Japan: 
Japansch. 

ƒ J a r d i n e a STEUD., - genoemd naar D. E. St. Aimé 
t j a r d i n i a Β. et H., - Jardin (1822, Carteret, 

Dépt. Manche, Frankrijk; ?, ?), in 1840 in dienst 
getreden bij de Fr. marine, in 1879 bevorderd tot 
inspecteur, die in 1845/48 planten verzamelde aan 
de W.kust van Afrika, in 1859 op de Marquesas-
eilanden (± 140°W.L.; ± 10° Z.B.), in 1861 op 
Guadeloupe en Martinique. - Voorts bereisde hij de 
Sandwicheilanden, Californie, de Vereenigde Staten, 
Newfoundland, de Färöer en Noorwegen. 

J a s ióne L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam iasiônê (van iasthai, genezen, of iäsis, 
genezing), waarmede een geneeskrachtige en als 
aphrodisiäcum gebezigde plant werd aangeduid. 
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl. 

J a s m i n ä n t h e s bi.., - van Jasmïnum, plantengesl. 
(Oleacëae), jasmijn; Gr. anthos, bloem: plant, 
welker bloemen op die van een Jasmïnum ge
lijken. 

J a s m i n ä n t h u s , - foutief voor Jasminänthes. 
jasminiflórus,a,um, - van Jasmïnum, plantengesl. 

(Oleacëae); f los (flöris), bloem: met bloemen als 
die van een Jasmïnum. 

jasminifóliws,a,uw, — van Jasmïnum, plantengesl. 
(Oleacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Jasmïnum. 

jasminoides, - van Jasmïnum, plantengesl. (Olea
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Jasmïnum-achtig. 

Jastninum L., - Latinizeering van den Perz. (in vele 
andere talen meer of minder sterk gewijzigd over
genomen) plantennaam y&smïn. 

jaspideus,a,um, - zie iaspidëus. 
Jatröpha L., - van Gr. iasthai, genezen; ttöphé, voed

sel: gezond (makend) voedsel leverende plant. Be
doeld wordt de cassave, welke oudtijds Jatröpha 
manïhot heette. Vele der tegenwoordig tot Jatröpha 
gerekende soorten zijn giftig. 

jatrophaefóliws.a.Mm, - zie jatrophifolïus. 
jatrophifólius,a.wm, - van Jatrfipha, plantengesl. 

(Euphorbiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Jatröpha. 

J a t r o r r h i z a MIERS, - van Gr. iätros, geneesheer; 
rhiza, wortel: wortel der geneesheereln, door ge-
neesheeren aangewende wortel. Plant met genees-
krachtigen wortel. 

J a t u s o. κ., - Latinizeering van den Mal. planten
naam jati, ten rechte djati. 

javae , - 2e nv. van het als een Lat. substantief be
handelde woord Java: van Java, gevonden op 
Java, Javaansch. 

j avâna , - zie javänus. 
cjavanénsis.is.c, - afkomstig van Java of daar liet 
ijavânicus.a.um, - eerst gevonden, Javaansch. 
j a v a n ó r u m , - 2e nv. mv. van Nieuwlat. Javänus, 

Javaan: der Javanen. 
rjavanws.a.um, - afkomstig van Java of daar het eerst 
ljavénsts,i's,e, - gevonden, Javaaiïsch. 
j awóera (Garcinïa - Pierre), - Soend. plantennaam 

(ten rechte djawoera). 
jayäbo, - Cubaansche plantennaam. 
J eanne ré t i a GAUD., - genoemd naar Th. Jeanneret 

(1800, Parijs; 1837, Toulon), in 1817 in den Fr. 
zeedienst getreden, in 1829 bevorderd tot luitenant-
ter-zee. Hij was in opleiding aan boord van de 
korvet L'Uranie, waarmede De Frèycinet (zie 
Freycinetia) van 1817-20 een wetensch. expeditie 
om de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichaudi), 
de auteur van het gesl., nam als natuurvorscher 
aan dezelfde expeditie deel. 

jeffréyi, - 2e nv. van Jeffreyus, Latinizeering van 
Jeffrey: van Jeffrey, gevonden door Jeffrey, ge
noemd naar Jeffrey. - Pinus - Balf. is genoemd 
naar John Jeffrey (?, PLochore, Fife; P1853, in 
Arizona, door Indianen vermoord), tuinman van 
den bot. tuin van Edinburgh, die planten ver
zamelde in Californie, Oregon en op het eiland 
Vancouver. 

le]imus,a,um, - (Lat.) nuchter, mager, schraal, on
beduidend, gering. 

j e l l esmàni , - 2e nv. van Jellesmänus, bedoeld als 
Latinizeering van Jellesma: van Jellesma, genoemd 
naar Jellesma. - Cyrtandra - Kds is genoemd 
naar Feitje J elles Jellesma (1851, Groedo, Soeraba-
ja; ?, ?), in 1870 benoemd tot ambtenaar bij het 
Binnenlandsch Bestuur in het gouvernement Cele
bes, van 1892 tot aan zijn pensionneering in 1903 
resident van Menado. In deze functie verleende hij 
den houtvester S. H. Koorders (zie kóordersi) veel 
hulp bij diens floristisch onderzoek der Minahasa 
(Dec. 1894- Mei 1895). Bij dat onderzoek werd de 
naar Jellesma genoemde plant ontdekt. 

neménicus.a.um, - afkomstig van Jemen (landschap 
\jeminictts,a,ttm, - langs de O.kust van de Z.-

helft der Roode Zee) of daar het eerst gevonden. 
jenestieriânws,a,ww, - foutief voor génestieriâmts. 
jenkénsi i , - foutief voor jenkinsïi. 
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r J enk ins i a GRIFF., - genoemd naar Fr. Jenkins (1793, 
I J e n k i n s i a WALL., - St. Clement, Cornwallis; 

1866, Gowhatty, Assam), van 1809-61 officier in 
het Eng. leger in Ihdië, laatstelijk generaal-majoor, 
van 1833-47 belast met het bestuur over Assam. 
Hij zond uit Eng. Indië vele planten naar Engeland, 
waarvan er verscheidene naar hem genoemd zijn. 

jenkinsiânus,e,um (Livistöna - Griff.), - genoemd 
naar Fr. Jenkins (zie Jenkinsia). 

jenkins i i , - 2e nv. van Jenkinsïus, Latinizeering van 
Jenkins: van Jenkins, gevonden door Jenkins, ge
noemd naar Jenkins. - Lasïa - Schott en Polyal-
thïa - B. et H. zijn genoemd naar Fr. Jenkins (zie 
Jenkinsia). 

jenseniânu5,a,um (Ena - J.J.S.), - genoemd naar 
den ontdekker der plant, Hjalmar Jensen (1865, 
Ódense op Fünen, Denemarken; X ), plantkundige, 
van 1890-97 assistent aan het laboratorium voor 
plantenphysiologie van de universiteit te Kopen
hagen, van 1898-1900 assistent aan het Land bouw
proefstation te Karlsruhe, in 1900 naar Java ver
trokken, van 1900-1912 plantkundige voor onder
zoekingen over tabak bij 's Lands Plantentuin te 
Buitenzorg, van 1912-18 directeur van het Proef
station voor Vorstenlandsche tabak te Klaten 
(Midden-Java), als zoodanig zeer verdienstelijk 
voor de verbetering der tabakscultuur, van 1918-
19 hoofd van het Microbiologisch Laboratorium te 
Buitenzorg, in 1919 naar Europa vertrokken, sinds 
1923 lector in de microbiologie aan de landbouw-
hoogeschool te Kopenhagen, schrijver van vele 
landbouwkundige, microbiol. en bot. publicaties, 
enthousiast natuurvriend. 

jenséni i , - 2e nv. van Jensenïus, Latinizeering van 
Jensen: van Jensen, gevonden door Jensen, ge
noemd naar Jensen. - Asplenïum - Christensen en 
Bulbophyllum - J .J .S. zijn genoemd naar Hj. Jen
sen (zie jenseniänus). 

jezoénSîs,î5,e, - afkomstig van Jezo, ten rechte Jesso 
of Hokkaido, het noordelijkste van de groote Jap. 
eilanden (42 - ruim 45° N.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

j i c é m a s , - Philipp, plantennaam (sikamas). 
joänn is , - 2de nv. van Lat. Johannes ( = Gr. Iôan-

nês, en dit weer van Hebr. Johanan, d.i. Jehovah 
is genadig) : van Johannes, gevonden door Johan
nes, genoemd naar Johannes. - Veitchïa - H. 
Wendl. werd, zoowel wat den geslachte- als den 
soortnaam betreft, genoemd naar John Gould 
Veitch (zie gouldiânus). 

joblénst's.ts.e, - afkomstig van het eiland Jobi of 
Japen (N. van Nieuw-Guinea, vóór de Geelvink-
baai; ± 1 3 5 % - 1 3 7 ° O.L.; ± 1 % à. 2° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

joc leméns i i , - 2e nv. van Joclemensïus, gelatinizeer-
de samentrekking van Joseph Clemens: van Joseph 
Clemens, gevonden door Joseph Clemens, genoemd 
naar Joseph Clemens. - Dendrochilum - Ames is 
genoemd naar Joseph Clemens (1862, St. Just, 
Cornwall, Engeland; X), sinds 1902 veldprediker 
bij het Amerik. leger, in 1918 gepensionneerd met 
den rang van majoor. - Sinds 1905 verzamelde hij 
met zijn echtgenoote Mary Knapp Clemens, geb. 
Strong (zie clemensae) vele planten in de Philip
pinen, Indochina en N.-Bórneo, waar hij twee 
tochten maakte op den Kinabaloe. Vele planten 
zijn naar het echtpaar genoemd. 

r Jod . . . , - zie Iod . . ., tod . . . 
t j od 

johónnis winklér i , - 2e nv. van Johannes Winklê-
rus, Latinizeering van Hans Winkler: van Hans 

i joquini i 

Winkler, gevonden door Hans Winkler, genoemd 
naar Hans Winkler. - De talrijke Borneosche plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar Hans 
Winkler (1877, Oschatz, tusschen Leipzig en Dres
den; χ ), hoogleeraar aan de universiteit en direc
teur van den bot. tuin te Hamburg, die in 1924/25 
vele planten, waaronder de naar hem genoemde, 
verzamelde in de Wester-afdeeling van Borneo. Hij 
is de schrijver van een aantal wetensch. publicaties, 
o.a. over parthenogenesis en over entbastaarden. 

J ó h n i a ROXB., - genoemd naar Chr. S. John (?, ?; 
1813, Tranquebar, a/d O.kust van Voor-Indië op 
±11° N.B.), Deensch zendeling te Tranquebar. 

johniânu5,a,um (Pilëa - Stapf; - Symplöcos - Stapf), 
—genoemd naar Spencer St. John, in de vijftiger 
jaren der 19de eeuw Eng. consul-generaal voor Br. 
N.-Bórneo. In 1858 beklom hij den Kinabaloe in 
gezelschap van Sir Hugh Low (zie lowëi 2). Overi
gens is mij niets van hem bekend. 

johnsónae (Dendrobïum - ) , - foutief voor john
soniae. Zie aldaar. 

johnsóni , - 2e nv. van Johnsônus, Latinizeering van 
Johnson: van Johnson, genoemd naar Johnson. -
Ficus - Elm. is in 1906 genoemd naar M. H. John
son, onderwijzer op Leyte (Philippinen), van wien 
mij overigens niets bekend is. 

johnsóniae , - 2e nv. van Johnsonia, Latinizeering 
(vr. vorm) van Johnson: van mevr. (mej.) John
son, genoemd naar mevr. (mej.) Johnson. - Den
drobïum — F. v. M. werd in 1882 op verzoek van 
den vinder der plant, den zendeling Chalmers (zie 
chalmersiänus), genoemd naar mej. Johnson, ,,de 
„milde dochter van een Sydneysch geestelijke." Zij 
had zich onderscheiden door haar groote belang
stelling voor de zending onder de Papoea's. Overi
gens is mij niets van haar bekend. 

johns tón i , - 2e nv. van Johnstönus, Latinizeering 
van Johnston: van Johnston, gevonden door John
ston, genoemd naar Johnston: 
1. (Narcissus pseudo-narcissus L. var. - Baker), -
genoemd naar Johnston, een te Oporto (Portugal) 
wonend planten vriend, van wien mij niets naders 
bekend is. 
2. (Alocasïa - W. Buil. = Cyrtosperma - N. E. Br.), 
- genoemd naar? 

johorénsis,is,e, -afkomstig van Johore (in het Z. van 
het Mal. Schiereiland) of daar het eerst gevonden. 

Joinvi l lea GAUD., - genoemd naar Fr. F. Ph. L. M. 
d'Orléans, prins van Joinville (1818, Neuilly; 1900, 
Parijs), 3den zoon van Louis Philippe van Frank
rijk, den burgerkoning, marineofficier, die onder de 
regeering zijns vaders (tot 1848) deel nam aan vele 
expedities ter zee, laatstelijk als vice-admiraal. 

jonanthws.a.wm, - zie ionanthus. 
J o n é s i a ROXB., - genoemd naar Sir William Jones 

(1746, Westminster, Londen; 1794, Calcutta), be
kwaam rechtsgeleerde, kenner van Arab, en Perz., 
grondlegger der kennis van het Sanskr. en der Ind. 
oudheden, sinds 1783 rechter in het hooggerechts
hof te Calcutta, oprichter (1784) en eerste voor
zitter der Asiatic Society of Bengal, schrijver over 
vele onderwerpen. 

J o n i d i u m , — zie Ionidïum. 
(Jono . . ., — zie Iono . . ., iono . . . 
Ljono . . ., -
jonqui l la , - van junquillo, Sp. volksnaam der plant. 

- Junquillo is afgeleid van Sp. junco, bies; de naam 
zinspeelt op de biesachtige bladeren van Narcissus 
jonquilla L. 

joquini i , - 2e nv. van Joquinïus, Latinizeering van 
Joquin: van Joquin, genoemd naar Joquin. - lm-
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patïens - Warb, is genoemd naar den heer Joquin, 
die aan Warburg (zie warburgiänus), toen deze in 
1889 op de Kei-eilanden planten verzamelde, zoo
veel als in zijn vermogen was, hulp verleende. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

J o s é p h a VELL., - door Vellozo (zie Vellozia) in 1790 
genoemd ,,in memoriam Celsissïmi felïcis recorda-
..tiönis Brasilïae Princïpis D. D. Joseph cui si 
,,astra non conscendëret mens erat rerum natura-
,,lïum investigatiönes promovëre. Sed proh dolor! 

Lacrimundus cogor hoc levi monumento desi-
..deratissïmi Princïpis jactüram perennare", dwz. 
,,ter herinnering aan den hoog verheven koning 
,,van Brazilië, Jozef, zaliger nagedachtenis, die, 
„indien hij niet to t de sterren ware opgeklommen" 
(overleden ware), „voornemens geweest zou zijn na-
,,sporingen op natuurhistorisch gebied te bevorde-
,,ren. Doch, ach, welk een smarte ! . . . Weenende 
,,ben ik genoodzaakt het verlies van den zoo be-
,,minden vorst in de herinnering te doen blijven 
,,door dit geringe eerbewijs." - Bedoeld wordt in 
deze fraaie tirade Jozef Emanuel (1715-77), van 
1750 tot aan zijn dood koning van Portugal en 
daarmede ook van Brazilië,, onbekwaam en lui, al
leen voor zijn genoegens levend vorst, speelbal in de 
hand van zijn heerschzuchtigen minister Pombal. 

josephiânus,a,um (Cinchona - Wedd.), - genoemd 
naar José ( = Jozef; - Fr. Joseph; - Nieuwlat. Jo-
sêphus) Pavon (zie Pavonïa), schrijver over kina. 

joséphi i , - 2e nv. van Josephïus, Latinizeering van 
Joseph: van Joseph, gekweekt door Joseph, ge
noemd naar Joseph. - Sarcanthus - J.J.S. is ge
noemd naar Chr. R. J. Joseph, in het begin der 
twintigste eeuw bloemkweeker te Soekasari boven 
Buitenzorg. Overigens is mij niets van hem bekend. 

josephinae , - 2e nv. van Josephina, Latinizeering 
van Joséphine: van Joséphine, genoemd naar José
phine. - Brunsvigïa - Ker-Gawl. is genoemd naar 
Joséphine Marie Josephe Rose Tascher de la Pa-
gerie (1763, Trois-Ilets, Martinique; 1814, Malmai
son, W. van Parijs), in 1779 gehuwd met Alexandre 
de Beauharnais (onthoofd in 1794), in 1796 her
trouwd met Napoleon Bonaparte, toen generaal 
der Fr. republiek, sedert 1804 keizer van Frank
rijk. Door haar gemaal werd zij, even na zijn eigen 
kroning, tot keizerin gekroond; in 1809 liet Na
poleon, die een troonopvolger verlangde, zich we
gens kinderloosheid van haar scheiden, waarbij zij 
den titel van keizerin behield. - Zij was een groote 
bloemenvriendin. - Op haar slot Malmaison kwam 
een door haar in Holland gekochte bol der naar haar 
genoemde soort voor het eerst in Europa in bloei. 

Joseph in ia VENT., - genoemd naar keizerin Joséphine 
(zie josephinae). 

josikàétts,a,ttm (Syringa - Jacq.), - in 1831 genoemd 
naar de Hongaarsche barones Rosa von Josika, geb. 
gravin Czaky, een „edele priesteres van Flora", 
van wie mij niets naders bekend is. 

Jos s in i a COMM., - d o o r Commerson (zie commersóni) 
genoemd naar zijn teekenaar Jossigny, die voor 
hem fraaie afbeeldingen van planten maakte en na 
Commerson's dood (1773) diens verzamelingen en 
aanteekeningen naar Parijs overbracht. Overigens 
is mij van Jossigny niets bekend. 

J u b â é a Η. Β. κ., - genoemd naar Juba I I (f 24 v. 
Chr.), koning van Numidië, schrijver van plant-
kundige, geschiedkundige en aardrijkskundige wer
ken, welke goeddeels verloren zijn gegaan. Plinius 
(zie Plinia) echter geeft er vele uittreksels van. 
Juba noemde een plant Euphorbia (zie aldaar) 
naar zijn lijfarts Euphorbos. 

jubatU5,a,utn, - van Lat. jubae (mv. van juba), ma
nen, lange nekharen: manen dragend, lange haren, 
borstels of naalden dragend. 

jubifórrms.ts.e, - van Lat. jubae (mv. van juba), 
manen, lange nekharen; forma, vorm: van den 
vorm van manen, op manen gelijkend. 

jucundus,a,u*n, - van Lat. juväre, genoegen schen
ken: genoeglijk, aangenaam, bekoorlijk^, bevallig. 

judalcu5,a,um, - genoemd naar Juda (Hebr. = ge
prezen, geloofd), vierden zoon van den aartsvader 
Jakob bij zijn eerste vrouw Lea (Genesis XXIX, 
35), stamvader van den naar hem genoemden 
stam Israels (Vgl. Genesis XLIX, 8-12 en 28), 
welke bij de scheuring in 975 v. Chr. trouw bleef 
aan het wettig vorstenhuis (Vgl. I Koningen XII , 
20: „niemant en volgde het huys Davids dan de 
„stam Juda alleen"). - Na den terugkeer uit de 
Babylonische ballingschap (536 v. Chr.) werd de 
naam Juda een verzamelnaam voor de terugge
keerde joden (Vgl. D. Jude) en zoo beteekent ju-
daïcus: joodsch. 

jugâh's,is,e, - van Lat. jugum, juk: op eenigerlei wijze 
tot een juk in betrekking staand, aan één juk ge
spannen, paarsgewijs bijeengeplaatst, op bergr 
jukken groeiend. 

Jug landacëae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Juglans (Juglandis) geldt. 

juglandifólius,a,um, - van Juglans (Juglandis) ,plan-
tengesl. (Juglandacëae), okkernoot, walnoot; Lat. 
folium, blad: met bladeren als die van een Juglans 
(noteboom). 

juglandifórcms,is,e, - van Juglans (Juglandis) ,plan-
tengesl. (Juglandacëae), okkernoot, walnoot; Lat. 
forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een 
noteboom, op een noteboom gelijkend. 

J u g l a n s L., - samentrekking van Jovis glans [van 
Jovis, 2e nv. van Jupiter; glans, eikel], eikel van 
Jupiter. - Het woord is een vertaling van Gr. Dios 
balänos (van Dios, 2e nv. van Zeus; balânos, eikel 
of eikelachtige vrucht), eikel van Zeus, dwz. de 
aan Zeus gewijde walnotenboom. Wanneer na een 
bruiloft de bruid de slaapkamer betrad, strooiden 
de Oude Grieken noten onder de gasten, opdat Zeus 
het huwelijk vruchtbaar maken zou. 

ju juba, - Latinizeering van Fr. jujube, welk woord, 
via Gr. zizüphon en Lat. zizfphum, verbasterd is 
uit Perz. zizfün of zïzafün, naam der eetbare vruch
ten van eenige in Z.-Europa, N.-Afrika en W.
Azië inheemsche Zizyphus-soorten. 

ju l iae , - 2e nv. van Julia: van Julia, gevonden door 
Julia, genoemd naar Julia. Primüla - Kusnez. is 
genoemd naar mevr. Julia Ludovicowrta Mlokossje-
witsch, die in 1900 de plant bij Lagodechi (zie 
lagodechiänus) ontdekte. Overigens is mij van haar 
niets bekend. 

ju l ianae , - 2e nv. van den Lat. eigennaam Juliana 
[vr. van Julianus (van Gr. ioulos, het eerste baard-
haar, zacht haar), de zachtharige] : van Juliana, 
genoemd naar Juliana. - Berberis - C. K. Schneid, 
werd door den auteur der soort, C. K. Schneider, 
genoemd naar zijn echtgenoote, van welke mij niets 
bekend is. 

ju l ib r i s s in , - verbastering van Perz. gül-i-abrischim, 
vloszijde. - Albizzïa - Durazz. ontving dien soort
naam met het oog op den door de meeldraden ge-
maakten indruk. 

juliflórus,a,«m, - v a n Nieuwlat. julus [ = Gr. ioulos, 
hier = katje (bloeiwijze)], katje; Lat. flos (flöris), 
bloem: met tot katjes vereenigde bloemen; met 
op katjes gelijkende bloeiwijzen. 

julifórmi's.ts.e, - v a n Nieuwlat. julus [ = Gr. ioulos, 
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hier = katje (bloeiwijze)], katje; Lat. forma, ge
daante: de gedaante van een katje hebbend, op 
een katje gelijkend. 

j u m e n t o r u m , - 2e nv. mv. van Lat. jumentum, trek-
of lastdier: van trek- of lastdieren, gebezigd als 
voedsel voor trek- of lastdieren. 

Juncâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Juncus geldt. 

juncea , - zie juncëus. 
Juncé l lus GRiSEB., - verkleinw. van Lat. juncus, 

bies: biesje; kleine, biesachtige plant. 
junceus.a.um, - van Lat. juncus, bies: biesachtig, 

met een bies overeenkomend (door het bezit van 
ronde stengels met ver uiteengeplaatste en kleine 
of geheel zonder bladeren). 

juncifóli«s,a,Mw, - van Lat. juncus, bies; folïum, 
blad: met op biezen gelijkende bladeren. 

juncifórmts.ts.e, - van Juncus, plantengesl. (Jun-
cacëae), bies; Lat. forma, gedaante: van de gedaan
te van een Juncus; biesachtig. 

juncoides , - van Juncus, plantengesl. (Juncacëae), 
bies; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Juncus-achtig; biesachtig. 

J u n c u s L., - (Lat.) bies. - Het woord wordt wel in 
verband gebracht met jüngere, binden. 

jungéndws,a,ttm, - van Lat. jüngere, binden, ver
eenigen : te vereenigen, wat vereenigd worden moet. 
- Steudel (zie steudeliänus) gaf dien naam aan een 
Cypërus-soort, daarbij het vermoeden uitspreken
de, dat zij met een andere soort te vereenigen zou 
zijn. 

J u n g h u h n i a MIQ., - genoemd naar Fr. W. Jung-
huhn (1809, Mansfeld; 1864, Lembang, Java), als 
medisch student in 1831 wegens een duel tot tien 
jaren vestingstraf veroordeeld en 1 Jan. 1832 ge
vangen gezet op Ehrenbreitstein, vanwaar hij in 
1833 wist te ontvluchten. Hij begaf zich naar Al
giers, waar hij dienst nam bij het vreemdelingen
legioen van het Fr. leger; reeds na eenige maanden 
werd hem ziekteverlof naar Parijs verleend, waar 
hij vernam, dat hem reeds lang geleden gratie was 
geschonken. - In 1835 trad hij als officier van ge
zondheid in dienst bij het Nederlandschind. leger; 
datzelfde jaar bereikte hij Batavia, waar hij zich, 
dank zij de bescherming van zijn chef, Dr. Fritze, 
weldra geheel aan onderzoek en studie wijden kon. 
Van 1835-1840 en 1842-48 bereisde hij Java; van 
1840-42 deBataklanden opSumatra.hij bestudeer
de de nat. historie, klimatologie en geologie der 
door hem bereisde gebieden; tevens verzamelde hij 
vele planten en gesteenten. De resultaten zijner 
onderzoekingen legde hij neer in voor dien tijd uit
nemende en thans nog zeer bruikbare publicaties 
en kaarten. Vooral dienen genoemd te worden zijn 
„Topographische und Naturwissenschaftliche Rei-
,,sen durch Java", - , ,DieBatta-länderauf Suma-
, , tra" en zijn magnum opus, „Java, zijne gedaante, 
„zijn plantentooi en inwendige bouw", dat vele 
voortreffelijke beschrijvingen bevat. De door Jung-
huhn verzamelde planten werden door specialisten 
bewerkt in de, helaas onvoltooid gebleven, Plan-
tae Junghuhniänae. Van 1848-55 vertoefde hij met 
verlof in Europa; in 1855 keerde hij met den titel 
van inspecteur (voor natuurkundige nasporingen) 
op Java terug, waar hij in 1857 belast werd met 
de leiding der toen nog zeer jonge kinacultuur. Hij 
vestigde zich te Lembang, waar hij tot aan zijn 
dood woonachtig bleef en waar op zijn graf een 
gedenknaald is opgericht. Junghuhn's vegetatiebe
schrijvingen zijn nog door niemand geëvenaard, 
veelmin overtroffen. 

junghuhniânu5,a,wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Fr. W. Junghuhn (zie Junghuhnia). 

j unghuhn i i , - 2e nv. van Junghuhnïus, Latinizee
ring van Junghuhn: van Junghuhn, gevonden door 
Junghuhn, genoemd naar Junghuhn. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Fr. W. Junghuhn 
(zie Junghuhnia). 

juniâhs,is,e, - van Lat. (mensis) Junius, de maand 
Juni, volgens sommigen zoo genoemd naar de go
din Juno, volgens anderen naar Lucius Junius 
Brutus, die volgens de sage in 509 ν . Chr. den laat-
sten koning van Rome, Tarquinïus Superbus, ver
joeg, de koninklijke waardigheid afschafte en den 
republikeinschen regeeringsvorm invoerde: in de 
maand Juni bloeiend. 

junior,or,us, - vergr. t rap van Lat. juvënis, jong: de 
jongste van twee, tamelijk jong. 

juniperifóliMs,α,um, - van Junipërus, plantengesl. 
(Pinacëae), jeneverbes; Lat. folium, blad: met bla
deren als de naalden van een Junipërus. 

juniperintts,a,Mm, - van Junipërus, plantengesl. (Pi
nacëae), jeneverbes: Junipërus-achtig, jeneverbes-
achtig. 

jun ipero ides , - van Junipërus, plantengesl. (Pina
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Junipërus-achtig. 

J u n i p ë r u s L., — oude, Lat. plantennaam, door som
migen afgeleid van een Keltisch woord jeneprus, 
dat stekelig zou beteekenen, door anderen van Lat. 
juvënis, jong; parère, baren, wat een toespeling zou 
inhouden op het voortdurend voortbrengen van 
jonge naalden of op het gebruik der twijgen van 
J. sabïna L. als abortivum. - Het woord Junipërus 
is in het Fr. verbasterd tot genièvre, vanwaar het 
Ned. woord jenever voor spiritus, welke door destil
latie over de vruchten van J. communis L. (j enever-
bes) of door vermenging met uit die vruchten be
reide olie een eigenaardigen geur en smaak ver
kregen heeft. 

Junius , — zie junior. 
junzaingénsz5,?s,e, - afkomstig van Junzaing bij 

den Sattelberg in Kaiser Wilhelmsland of daar het 
eerst gevonden. 

juraténsis,i's,e, - afkomstig van de Jura (Zwitser-
sche, Zwabische, Frankische Jura; een kalk-, zand
steen- en mergelgebergte, dat zich van den N.W. 
voet der Alpen langs den N.W.rand der Zwitser-
sche-Zwabische-Beiersche hoogvlakte tot het Fich-
telgebergte uitstrekt) of daar het eerst ge
vonden. 

jur i s ic i i , - 2e nv. van Jurisicius, Latinizeering van 
Jurtsici: van Jurisiéi gevonden door Jurisici, ge
noemd naar Jurisici. - Salvia - Koéanin werd in 
1926 genoemd naar den toen reeds overleden 
plantkundige Z. Jurtsici, van wien mij niets be
kend is, dan dat hij de plant in 1921 had ontdekt. 

J u s s i â é a L., - zie Jussieua. 
juss iaeoides , - zie jussieuoides. 
J u s s i e u a L., - genoemd naar de gebroeders: 

1. Antoine de Jussieu (1686, Lyon; 1758, Parijs), 
sinds 1716 hoogleeraar in de plantkunde aan den 
Jardin des Plantes te Parijs, schrijver van bot. 
werken. Vuór hij tot hoogleeraar was benoemd, had 
hij een bot. reis in Spanje gemaakt. 
2. Bernard de Jussieu (1699, Lyon; 1776, Parijs), 
hoogleeraar aan den Jardin des Plantes te Parijs, 
directeur van den tuin van Le Grand Trianon 
(kasteel in het park van Versailles, op last van Lo-
dewijk XIV in 1687/88 gebouwd voor Madame de 
Maintenon), waarvan hij de planten rangschikte 
volgens een door hem ontworpen, nieuw stelsel. 
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jussieuoides, - van Jussieua, plantengesl. (Onagra-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Jussieua-achtig. 

Jueticia L., - genoemd naar James Justice (?, ?; 
1762 of 63, ?), beambte aan de rechtbank (clerk 

kabaénsts,is,£, - 1. af komstig van den vulkaan Κ aba 
(±1021/2° O.L.; ± 3 % ° Z.B.) in Benkoelen, de 
westelijke kuststreek van Z.-Sumatra) of daar 
het eerst gevonden. 
2. (Vernonïa - Koster), - afkomstig van Poeloe 
(eiland) Kabaëna (Z. van het Z.O. schiereiland 
van Celebes) of daar het eerst gevonden. 

kabensis,is,e, - zie kabaénsis 1. 
kadam, - Mal. plantennaam. 
kadóndon, - Mal. plantennaam (ten rechte kadon-

dong of kédondong). 
K a d s u r a A. L. JUSS., - Jap. plantennaam. Het woord 

beteekent klimplant. 
Kaempféra L., - genoemd naar E. Kämpfer (1651, 

Lemgo, N. van Detmold; 1716, Lemgo), genees
heer en ontdekkingsreiziger, die o.a. Perzië, Suma
tra, Java, China en Japan bezocht, een beschrij
ving van Japan leverde en over de nat. historie 
van O.-Azië schreef. Van zijn beroemd natuur
historisch werk Amoenitätes exotïcae (Bekoorlijk
heden van het Buitenland) is ongelukkigerwijze het 
zesde deel, de beschrijving en afbeelding van 500 
planten bevattend, vóór de publicatie verloren ge
gaan. Te Nagasaki is voor hem en Thunberg (zie 
Thunbergïa) een gemeenschappelijk gedenkteeken 
opgericht. 

kaempfér i , - 2e nv. van Kaempfërus, Latinizeering 
van Kämpfer : van Kämpfer, gevonden door Kämp
fer, genoemd naar Kämpfer. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar E. Kämpfer (zie Kaemp
féra). 

Kaempfér ia L., - zie Kaempféra. 
kaeringa, - foutief voor koeringa. 
kaernbachiânus,α,um (Oberonïa - Kränzl.), - ge

noemd naar L. Kärnbach (1864, Kicin, N.O. van 
Posen; 1897, op zee, tusschen Berlinhafen en de 
Schouteneilanden), plantkundige, die verscheidene 
jaren op Nieuw-Guinea werkzaam was en daar vele 
planten, inzonderheid Cryptogamen, verzamelde. 
Later was hij eigenaar van een klapperonderne
ming op het eilandje Seleo (voor de N.-kust van 
Nieuw-Guinea, ±142*4° O.L.). Hij overleed tijdens 
een vaart van zijn onderneming naarde Schouten
eilanden. 

kaernbâchii, - 2e nv. van Kaernbachïus, Latinizee
ring van Kärnbach: van Kärnbach, gevonden door 
Kärnbach, genoemd naar Kärnbach. - Dendro-
bïum - Kränzl. en Selaginella - Hier. zijn genoemd 
naar L. Kärnbach (zie kaernbachiänus). 

kaldo, — Jap. volksnaam van Malus — Wenz. 
kalénsis.ïs.e, - afkomstig van het iïat-achterland 

(60-70 K.M. W. van Finschhafen, in Kaiser Wil
helmsland) of daar het eerst gevonden. 

ka jan, - Soend. plantennaam (ten rechte pasang ka-
jang). 

kaki, - Jap. vruchtennaam. 
Kakosmânthus HASSK., - van Gr. kahosmos (van 

kakos, slecht; osmê, geur), stinkend; anthos, bloem: 
plant met stinkende bloemen. 

kakurang, - Bandaneesche plantennaam. 
kalahiéns!s,is,e, - afkomstig uit de omgeving van 

to sessions) te Edinburgh, schrijver over tuinbouw
kundige onderwerpen. 

juvenilis,«,«, - van Lat. juvënis, jong: jeugdig, jong. 
jwarancusa, - Sanskr. plantennaam, welke betee-

kenen zou: koortsbedwinger. 

het meer ..Kalahien" (?) in Z.O.-Borneo of daar 
het eerst gevonden. 

Kalânchoë ADANS., — latinizeering van kalan chau 
huy, welke naam door G. J. Kamel (zie Camellia) 
in het aanhangsel van het derde deel van Ray's 
(zie Rajania) Historïa Plantârum (1704) gegeven 
wordt als een Chin, volksnaam der tegenwoordig 
Kalanchöë laciniâta A. P. DC, genoemde plant en 
waarvan Bretschneider (History of Eufopean Bot
anical Discoveries in China I, 18) zegt: ,,Ι can 
„make nothing of the above, which is evidently a 
,,corrupted Chinese name." 

kalaotoensts,is,e, - afkomstig van de Kalaotoa-eû&n-
den (Z.O. van Saleier) of daar het eerst gevonden. 

kalâpa, - Mal. naam voor de kokosnoot ( = këlâpa), 
attributief gebezigd om overeenkomst tnet een ko
kosnoot aanteduiden. 

kalbreyéri, - 2e nv. van Kalbreyêrus, Latinizeering 
van Kalbreyer: van Kalbreyer, gevonden door Kal-
breyer, genoemd naar Kalbreyer. - Haemanthus 
- Baker is genoemd naar Wilhelm (Sp> Guillermo) 
Kalbreyer, in 1876 op 29-jarigen leeftijd in dienst 
getreden bij de kweekersfirma Veitch & Sons (zie 
Veitchïa). In 1876/77 was hij voor deze firma als 
verzamelaar werkzaam in Afrika; van 1878-81 
maakte hij voor haar eenige reizen in Z.-Amerika. -
Daarna vestigde hij zich als kweeker voor eigen 
rekening te Bogota (Columbia), waar hij in 1890 
nog in leven was. Daarna verdwijnt hij uit de 
geschiedenis. 

kali, - van Arab, qali (kaljun, kiljun), voor soda-
winning gebezigde plantenasch. Tot aan het einde 
der achttiende eeuw was zulke asch de eenige soda-
bron. - Ook uit de asch van Salsöla - L. werd 
vroeger soda gewonnen. 

kalimatinus,a,um, - afkomstig van de Kali mati ( = 
doode rivier,, rivier zonder uitmondikig), op de 
N.N.O. helling van den vulkaan Rindjâni (Lom
bok) of daar het eerst gevonden. 

Ka l imér i s CASS. - Cassini (zie Cassinïa), de auteur 
van het gesl., geeft bij den naam de volgende toe
lichting: „daar in oude tijden aan een soort van 
„aster, welke met „deze overeenkwam, denamen 
,,kaliumaris" (?) „en meris" (Gr. mens) „zijn ge-
„geven, hebben wij gemeend deze kali-meris te 
„mogen noemen." 

kallak, - Mal. plantennaam (ten rechte kalak). 
rkallicârpus,a,uw, - van Gr. kallos, schoonheid; kar-
tkallikärpws,α,um, - pos, vrucht: met fraaie 

vruchten (of vijgen). 
Kâlmia L., - genoemd naar P. Kalm (1715, Oester-

botten, Finland; 1779, Abo, Z.-Finland), hooglee
raar in de natuurwetenschappen te Abo, die van 
1747-49 N.-Amerika bereisde, schrijver eener flora 
van Finland. 

kalmiaeflórws,a,um, - zie kalmiiflorus. 
kalmiânus,a,um (Hypericum - Lmk), - genoemd 

naar P. Kalm (zie Kalmïa). 
kalmiiflorus,α,um, - van Kalmïa, plantengesl. (Eri

caceae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Kalmïa. 

K. 
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(kalocarpus,α,um, - van Gr. kalos, fraai; karpos, 
\kalokârpus,a,um, - vrucht: met fraaie vruch

ten. 
Ka lópanax MIQ., - van Gr. kalos, fraai; Panax, plan-

tengesl. (Araliacëae): fraaie, aan Panax verwante 
plant. 

ka l tenbâchi i , - 2e nv. van Kaltenbachïus, Latinizee-
ring van Kaltenbach: van Kaltenbach, gevonden 
door Kaltenbach, genoemd naar Kaltenbach. - Ru-
bus - Metsch is genoemd naar J. H. Kaltenbach 
(1807, Keulen; 1876, Aken), schrijver eener flora 
van Aken en omstreken. 

Ka luhabu runghos O.K., - Ceylonsche planten
naam. 

kalypténthws.a.ttm, - van Gr. kaluptos, omhuld; an-
thos, bloem: met omhulde bloemen of bloeiwijzen. 

k a m b a n g â n a , - zie kambangänus. 
fkambanganénsis , is ,e , - afkomstig van het eiland 
tkambangânws,a.um, - Noesa Kambangan (d.i. 

drijvend eiland; voor de Z.kust van Midden-Java) 
of daar het eerst gevonden. 

kamborangénsts.t 's .e, - afkomstig van Kambora-
ngah (op den Kinabaloe in Br. N.-Borneo) of daar 
het eerst gevonden. Of dit Kamborangah een dorp, 
een top of een rivier is, is mij onbekend. 

k a m r o ó p i i , - 2e nv. van Kamroopïus, Latinizeering 
van Kamroop : van Kamroop, gevonden door Kam-
roop, genoemd naar Kamroop. - Quercus - D. Don 
is genoemd naar Kamroop, een inboorling van Eng. 
Indië, die als plantenverzamelaar in dienst stond 
van Wallich (zie wallicheänus). 

i
kamschaticws.a.Mttz, - afkomstig van Kamtsjatka 
kamschatkénsts, ïs ,e, - (schiereiland in het 

kamtschâticws,a,ura, - Ν.O. van Azië) of daar 
kamtschatkénsi5,z°5,£, - het eerst gevonden, 

Kamtsj adaalsch. 
rkandariónu5,a,um, - afkomstig van Kandari of Kën-
lkandariéns2'5,is,£, - dart (a/d O.kust van het 

Z.O. schiereiland van Celebes op ± 4 ° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

Kandél ia w. et Α., - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam kandel. 

kangeanénsts,zs,£, - afkomstig van den Kangean-
Archipel (O. van Madoera, ±115%° O.L.; ± 7 ° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden, Kangeansch. 

kaniénsi5,ts,i', - afkomstig van het Aam-gebergte 
aan den bovenloop der Minjem (zie minjemen-
sis) in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst ge
vonden. 

Kani l ia BL., - Latinizeering van den Malab. planten
naam kanil kandel. 

kanitziànus.a.um (Lactüca - Martelli), - genoemd 
naar Aug. Kanilz (1843, Lugos, O. van Temesvär, 
Roemenië; 1897, Klausenburg = Cluj, Roemenië), 
hoogleeraar aan de hoogeschool te Klausenburg, 
schrijver van vele bot. publicaties. Voor Beccari (zie 
beccariänus) determineerde hij een aantal door de
zen in den Mal. Archipel verzamelde Composïtae. 

kansuénsts.ts.e, - afkomstig van Kan-Soe (provin
cie van China; centrum op ±105° O.L.; ±35° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

kapp lé r i , - 2e nv. van Kapplërus, Latinizeering van 
Kappler: van Kappler, gevonden door Kappler, 
genoemd naar Kappler. - Bauhinïa - Sagot is ge
noemd naar A. Kappler (1815, Mannheim; 1887, 
Stuttgart), die in 1836 als soldaat in Suriname 
kwam, in 1841, na ontslag uit den militairen dienst, 
naar Europa vertrok, doch zich reeds in 1842 we
derom in Suriname vestigde. Hij stichtte er een 
bloeiende Europ. kolonie (Albina), verzamelde 
voor handelsdoeleinden vele planten en dieren en 

schreef goede boeken over Suriname. In 1879 ver
trok hij naar Duitschland (, dat hij ook in 1845, 
1852, 1860, 1870 en 1875 bezocht had,) en keerde 
niet meer naar Suriname terug, hoewel zijn belang
stelling voor die kolonie onverzwakt bleef. 

karadaghénszs,is,e, - afkomstig van den Kara-Dagh 
(d.i. Zwarte Bergen), gebergte in N.W.-Perzië, of 
daar het eerst gevonden. 

k a r a n , - Mal. plantennaam (karang karang). 
karangénszs,ï5,£, - afkomstig van den Goenoeng 

(berg) Karang of daar het eerst gevonden. Er zijn 
op Java talrijke bergen van dien naam, welke rots
gebergte beteekent. - Corysanthes picta Lindl. var. 
- J . J S . is gevonden op den Goenoeng Karang bij 
Tjidâdap [Z. van Tjibëbër (spoorhalte ten Z. van 
Tjiandjoer)]. 

K a r a n g ó l a m ADANS., - Malab. plantennaam. 
K a r â t a s ADANS., - wijziging van den Braz. planten

naam caraguata-acanga. 
karataviénsfs.ts.e, - afkomstig van den Kara Tau 

(gebergte in O.-Rusland, 57-58° O.L.; ±55° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

karénsiws,a,wra, - van Karens, een volksstam in het 
O. van Burma: afkomstig uit het land der Karens 
of daar het eerst gevonden, Karensisch. 

k a r i m ä t a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Karimata, hier staande voor 
den (±60 eilanden tellenden) Karimata-axchipel 
(tusschen Biliton en Pontiânak; ±109° O.L.; 
±1}4° Z.B.): (afkomstig) van den Karimâta-ar-
chipel of daar het eerst gevonden. 

Kar iv ia ARN., - Latinizeering van den Malab. plan
tennaam karivi-valli. 

k a r ka , - Engelschind, plantennaam. 
karoénsis,is,e, - afkomstig van de Karo-landen (N. 

v/h Toba-meer op Sumatra, hoofdplaats Kaban 
djahé) of daar het eerst gevonden, Karoosch. 

karok , - Soend. plantennaam. 
karstenianus,a,Mm, - planten van dezen naam zijn 

genoemd naar G. Karsten (1863, Rostock; χ ), hoog
leeraar eerst te Rostock, van 1895-1901 te Bonn, 
van 1909-29 aan de universiteit te Halle, die van 
1898-90 Ned. Indië en later N.-Amerika bereisde, 
schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over de 
mangrove-vegetatie in den O.I. Archipel. 

karvinskiariMs,a.um (Spilanthes - A. P. DC) , - ge
noemd naar W. Freiherr Karwinsky von Karwin 
(1780, Keszthely a/d Platten See, Z.W. van Buda
pest, Hongarije; 1855, München), mijningenieur in 
Sp. dienst, die in Brazilië en Mexico planten ver
zamelde en ten deele in Europ. tuinen invoerde. 

ka rwinsk i i , - 2e nv. van Karwinskïus, bedoeld als 
Latinizeering van Karwinsky: van Karwinsky, ge
vonden door Karwinsky, genoemd naar Karwins
ky. - Cattleya - Mart. is genoemd naar W. Frei
herr Karwinsky von Karwin (zie karvinskiänus). 

kashmiriantts ,a,«m, - afkomstig van Kashmir ( = 
Kasjmir, vazalstaat in Eng. Indië in het N.W. van 
den Himalaya, aan beide zijden van den bovenloop 
van den Indus; ± 7 2 % - ± 8 0 i / 2 ° O.L.; ± 3 2 % -
±37° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

kass in tu , - Soend. naam voor de boschkip (ten rech
te kasintoe, Gallus bankïva), attributief gebruikt 
als naam eeniger soorten van Handjoewang (Pleo-
mële). 

käsya , - soortnaam voor een Pinus, welke afkomstig 
was van de Khasi(a)-heuvels (91-92° O.L.; 25-26° 
N.B.) in Assam. 

katagherénsî5,zs,e, - afkomstig van Kataghery (in 
het Nilghiri-gebergte; zie nilagerïcus) of daar het 
eerst gevonden. 
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katakeimenos,os,on, - (Gr.) van katakeisthai, lig
gen: liggend. 

kaudérn i i , - 2e nv. van Kaudernius, Latinizeering 
van Kaudern: van Kaudern, gevonden door Kau-
dern, genoemd naar Kaudern. — Dendrobïum — 
J.J.S.; - Humäta - Christensen en Selaginella aris-
täta Spring var. - V. A. v. R. zijn genoemd naar 
haar ontdekker, W. Kaudern (1881, Solna, Stock
holm; X), ethnoloog-zoöloog, thans te Göteborg, 
die van 1906-07 en 1911-12 Madagaskar en van 
1917-20 Celebes bereisde, waar hij een aantal 
planten verzamelde, schrijver van zool., ethnol. en 
geol. publicaties. 

kaufmanniânus,a.ura (Tulipa - Regel), - genoemd 
naar Konstantijn Kaufmann (1818, Majdany bij 
Iwangorod, distr. Tsjernigow, Rusland, O.N.O. van 
Kijew; 1882, Taschkent, Turkestan), officier in het 
Russ. leger, in 1867 benoemd tot gouverneur van 
Turkestan, bevorderaar der bot. wetenschap. 

kauki , - Engelschind, plantennaam. 
Kaulfussia BL., - genoemd naar G. Fr. Kaulfuss 

(?, ?; 1830, Halle, W.N.W, van Leipzig), hoog
leeraar te Halle, schrijver over varens. 

kauloénsis,ts,e, - afkomstig van de .Kauio-etappe in 
Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 

kawakâmi i , - 2e nv. van Kawakamius, Latinizeering 
van Kawakami: van Kawakami, gevonden door 
Kawakami, genoemd naar Kawakami. Abïes -
Ito; - Aspidïum - V. A. v. R. en Malleöla - J.J.S. 
et Schl. zijn genoemd naar Takija Kawakami 
(1871, in de provincie Jamagata, N.-Hondo, Ja
pan; 1915, Taihoku, N.-Formosa), sedert ±1901 
gouvernementsplantkundige van Formosa, die in 
1910 een lijst der planten van dat eiland uitgaf en 
in 1911 Ned. Indië (o.a. Java en Celebes) bezocht, 
waar hij een aantal planten verzamelde, waaronder 
de naar hem genoemde. 

kawa-sasâki i , - 2e nv. van Kawa-Sasakïus, gelati-
nizeerde samenknutseling van Kawakami en Sasaki : 
van Kawakami en Sasaki, gevonden door Kawa
kami en Sasaki, genoemd naar Kawakami en Sasa
ki. - Mitrastëmon - Hayata is in 1911 genoemd 
naar de Japansche botanici Takija Kawakami (zie 
kawakamïi) en Shun-ichi Sasaki, regeeringsplant-
kundige van het Forestry Department te Taihoku 
(N.-Formosa), welke te zamen de plant op For
mosa hadden ontdekt. 

kawéngicws,a,«m, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Kaweng in de Minahasa of daar het eerst 
gevonden. 

kawin i , - Soend. plantennaam (ten rechte kawèni). 
kayanénsts,ts, i , - afkomstig van het land der Kajans 

(Dajaksche volksstam in Centraal-Bórneo) of daar 
het eerst gevonden. 

Kâyea WALL., - genoemd naar R. Kaye Greville (zie 
grevilleänus). 

kayer , - Mol. naam eener mangga-soort (mangga 
kayr (Zie Rumphïus, Herbarium Amboinense 
I. 94). 

keâkl , - Jap. plantennaam (keyaki). 
kéckli , - 2e nv. van Keckius, Latinizeering van Keek: 

van Keek, genoemd naar Keek. - Aspidïum -
Luerss. werd in 1882 genoemd naar K. Keek te 
Altersheim (Opper-Oostenrijk), die de plant had 
ontvangen van F. Kehding (zie kehdingiänus) en 
aan Luerssen (zie Luerssenïa), den auteur der soort, 
doorgezonden. 

kedahicus.a.um, - afkomstig van Këddh (landschap 
aan de W.kust van Malaka op ± 6 ° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

keduénsts,t's,£, - afkomstig van de residentie Kedoe 

(Midden-Java) of daar het eerst gevonden. 
rKegélia RCHB.Î., - genoemd naar A. H. H. Kegel 
IKegélia SCH. BIP., - (1819, Hettstedt, Saksen; 

1856, Halle, W.N.W, van Leipzig), die als planten-
verzamelaar in dienst van den Belg. kweeker Van 
Houtte (zie houtteânus) van 1844-46 Suriname 
bereisde, later tuinman van den bot. tuin te 
Halle. 

kehdingiänus,a.um (Luerssenïa - Kuhn), - in 1882 
genoemd naar F. Kehding, die de plant in Lang-
kat (O.kust van Sumatra) verzameld had. Behalve 
daar verzamelde hij tusschen 1880 en 88 bij Sin
gapore en in het Z. van het Mal. Schiereiland. 
Overigens is mij niets omtrent hem bekend, 

fkeiénsis.ts.e, - (voorzoover het Nederlandschind. 
Ikejénsis.ts.c, - planten betreft) afkomstig van 

de Kei-eilanden (132-134° O.L.; 5-6° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

kelaménsis,is,e, - afkomstig van den Boekit (berg) 
KSlam bij Sintang in de Wester-afdeeling van 
Borneo of daar het eerst gevonden. 

kelelénsis,i5,<?, - afkomstig van den berg Kelel in 
Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 

keléticus,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. kêlêtïkos, be-
tooverend, bekoorlijk. 

kelidophyllus,a,um, - van Gr. kêlis (kêïïdos), vlek; 
phullon, blad: met gevlekte bladeren. 

kelliânws,a,«>n (Begonïa - Irmsch.), - in 1917 ge
noemd naar Keil, eersten luitenant in het D. leger, 
die op zijn tropenreizen steeds veel belang in den 
plantengroei stelde en den auteur der soort, Irm-
scher, die in den wereldoorlog (1914^18) in zijn 
compagnie diende, gelegenheid schonk een syste
matisch-botanische studie te voltooien en pers
klaar te maken. - Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

kellóggii, - 2e nv. van Kelloggîus, Latinizeering van 
Kellogg: van Kellogg, gevonden door Kellogg, ge
noemd naar Kellogg. - Hemizonïa - Greene is ge
noemd naar Albert Kellogg (1813, New Hartford, 
Conn.; 1887, Alaméda, Californie), medicus, sinds 
1849 in Californie woonachtig, verdienstelijk onder
zoeker van en schrijver over de flora van dat land, 
stichter (1853) der California Academy of Sciences, 
van welke instelling het herbarium goeddeels door 
zijn zorg tot stand kwam. 

kelsâll i , - 2e nv. van Kelsallus, Latinizeering van 
Kelsall: van Kelsall, gevonden door Kelsall, ge
noemd naar Kelsall. - Dendrobïum - Ridl. is ge
noemd naar H. J. Kelsall, genieofficier in het Eng. 
leger in Indië, die in het laatst der 19de eeuw van 
Singapore uit bot. tochten maakte in het Mal. 
Schiereiland. Overigens is mij niets van hem be
kend. 

k e m â n d o , - in de Lampongsche Districten (Z.-Su
matra) gebruikelijke plantennaam {kajoe këmdndo). 

k e m â n g a , - Latinizeering van den Soend. planten
naam këmdng. 

kémpfi i , - 2e nv. van Kempfîus, latinizeering van 
Kemp f: van Kempf, gevonden door Kempf, ge
noemd naar Kempf. - Bulbophyllum - Schltr en 
Oberonïa - Schltr zijn genoemd naar A. Kempf, 
van wien mij niets bekend is dan, dat hij de naar 
hem genoemde planten op Nieuw-Guinea had ver
zameld. 

kempterianus,a,wm (Bulbophyllum - Schltr; - Den
drobïum - Schltr; - Lipäris - Schltr; - Vanilla -
Schltr), - genoemd naar A. Kempter, die in 
1908/09 F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi) ver
gezelde op diens zwerftochten door Kaiser Wil
helmsland. Overigens is mij niets van hem bekend. 
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kemulénst's.is.e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Kemoel (in het W. van Centraal O.-Borneo) 
of daar het eerst gevonden. 

kendr ick i i , - 2e nv. van Kendrickîus, Latinizeering 
van Kendrick: van Kendrick, genoemd naar Ken-
drick. - Rhododendron - Nutt . is genoemd naar 
James Kendrick (1771, Warrington, tusschen Liv
erpool en Manchester; 1847, Warrington), medi
cus, president der Natuurhistorische Vereenigirig te 
Warrington, bevriend met Thomas Nuttall (zie 
Nuttallïa), den auteur der soort. 

kenéjiae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Kenejia: (afkomstig) van het 
Kenejia-dal in Kaiser Wilhelmsland of daar het 
eerst gevonden. 

kenejianus,a,um, - afkomstig van het Kenejia-dal 
in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 

ikenepaiâm<s,a,Mtt7, - afkomstig van den Goenoeng 
Ikenepaiénsis . isA - (berg) Kënëpai in Borneo 

(Ν. van Sintang) of daar het eerst gevonden. 
rKennédia VENT., - genoemd naar J. Kennedy (1759, 
ÏKennédya VENT., - Hammersmiih, Londen; 

1842, Eltham, Kent), bloemkweeker te Hammer
smith, schoonvader van den kweeker 'Andrews, in 
de vijf eerste deelen van wiens Botanists' Reposi
tory hij vele artikelen schreef. 

kennedyan«s,a,ttm (Nepenthes - F. v. M.), - ge
noemd naar den Austral, ontdekkingsreiziger E. B. 
Kennedy (f 1848), die in Mei 1848 met 11 blanken 
(.waaronder de botanist W. Carron; zie Carronïa) 
en een Australiër, den trouwen Jackey Jackey, een 
exploratietocht ondernam van de Rockinghambaai 
(O.kust van het schiereiland York; -t 18° Z.B.) naar 
Kaap York (±11° Z.B.), een afstand hemelsbreedte 
van ±920 K.M. (ongeveer Amsterdam-Genua; 
Java is omtrent 1000 K.M. lang). Door de tallooze 
moeilijkheden van het terrein zonder wegen en 
bruggen, bezaaid met moerassen, doorsneden met 
tal van kreken en rivieren, op vele plaatsen over
dekt met ondoordringbare struweelen (scrub), 
bewoond door vaak vijandig optredende inboor
lingen, verpest door malaria, kwam de expeditie, 
bovendien nog gehinderd door de onpraktische uit
rusting (Kennedy had in dit wegenlooze, dichtbe
groeide, waterrijke land paardenkarren medege
nomen om de bagage te vervoeren) en de zeer on
voldoende hoeveelheid levensmiddelen, ondanks 
de groote energie van den leider, slechts zeer lang
zaam vooruit: de eerste drie maanden gemiddeld 
slechts 2 K.M. per dag. Weldra moesten de karren 
worden achtergelaten, de meeste paarden bezwe
ken, de expeditieleden verzwakten, de goede geest 
verzwond. In Nov. moest Kennedy 8 zijner tocht-
genooten, waaronder Carron, achterlaten bij de 
Weymouthbaai (±12%° Z.B.), minder dan 200 
K.M. van het eindpunt. Hij zelf zette met Jackey 
Jackey en 3 blanken den tocht voort, doch moest 
weldra ook deze drie, die van uitputting stierven, 
achterlaten. Kennedy werd kort daarop door in
boorlingen vermoord; Jackey Jackey slaagde er met 
groote inspanning in Kaap York en een daar op 
de expeditie wachtend schip te bereiken, dat on
middellijk onder zeil ging ter opsporing der andere 
tochtgenooten. De 3 laatst achtergelatenen konden 
niet gevonden worden (het volgende jaar werd hun 
geraamte- ontdekt); van de 8 bij de Weymouth
baai achtergelatenen waren er binnen twee maan
den nog 6 van uitputting bezweken; de beide an
dere (.waaronder Carron, die bijna al zijn verzame
lingen verloren had,) werden, den dood nabij, op 
30 Dec. gered. 

kennédyi , - 2e nv. van Kenned$us, Latinizeering van 
Kennedy: van Kennedy, gevonden door Kennedy, 
genoemd naar Kennedy: 
1. (Calochortus - Porter), - genoemd naar William 
L. Kennedy, die de plant in 1876 ontdekte. Overi
gens is mij niets van hem bekend. 
2. (Dendrobïum - Schltr), - genoemd naar den 
Eng. missionaris C. E. Kennedy, die de plant in 
1894 verzameld had in Eng. Nieuw-Guinea en van 
wien mij overigens niets bekend is. 

Ként ia BL., - genoemd naar William Kent (1779, ?; 
vóór 1828, ?), tuinman van beroep, in 1802 op 
voordracht van Reinwardt (zie reinwardti), toen 
hoogleeraar aan de hoogeschool te Harderwijk, be
noemd tot hortulanus van den tuin dier hooge
school op een jaarwedde van f 325, met „order om 
,,ορ te passen in de chemie, waarvoor hij nog 6 
„karren turf zou ontvangen." - Op het punt staan
de „wegens allezints onbetamelijk en verkeerd ge-
„drag" van zijn post ontzet te worden, werd hij 
(, toen een jaarwedde van niet minder dan f475 
genietend,) onder Reinwardt's opvolger wegens op
heffing der hoogeschool in Oct. 1811 tegelijk met 
al het personeel ontslagen. - Reinwardt, die hem 
een bijzondere geschiktheid toeschreef om „natuur
k u n d i g e voorwerpen optesporen en te bereiden", 
deed hem aan zich toevoegen, toen hij in 1815 naar 
Java vertrok; in 1817 werd hij benoemd tot hortu
lanus van den dat jaar gestichten bot. tuin te Bui-
tenzorg. Van 1817-21 vergezelde Kent den hoog
leeraar Reinwardt op al diens reizen door den O.I. 
Archipel. In 1825 verklaarde Blume (zie Blumëa), 
de toenmalige directeur van den Plantentuin, van 
hem, dat hij aan dien tuin „gewichtige diensten 
„bewees wegens zijn uitgebreide kennis der In-
„dische p lan ten ." - In 1825, kort voor de opheffing 
van 's Lands Plantentuin als zelfstandige instel
ling, werd hij benoemd to t assistent bij den in
specteur der koffiecultuur voor het regentschap 
Limbangan (tegenwoordig de afdeeling Garoet), 
waarmede hij uit de geschiedenis verdwijnt. 

ként i i , — 2e nv. van Kenlius, Latinizeering van Kent: 
van Kent, gevonden door Kent, genoemd naar 
Kent. - Mitrella - Miq. is genoemd naar William 
Kent (zie Kentïa). 

Kentochrósia , - foutief voor Kentrochrosïa. 
K e n t r â n t h u s NECK., - van Gr. kentron, punt, spoor; 

anthos, bloem: plant met gespoorde bloemen. 
kentrocâulos.os.ow, - van Gr. kentron, stekel; kau

los, stengel, steel: met gestekelden stengel of steel. 
Kent rochrós ia LAUT, et κ. SCHUM., - van Gr. ken

tron, spoor; Ochrosïa, plantengesl. (Apocynacëae) : 
aan Ochrosïa verwant gesl. met gespoorde vruchten. 

Ken t rophy l lum NECK., - van Gr. kentron, punt, 
stekel; phullon, blad: plant met stekelig getande 
bladeren. 

Ke ra t éphorus HASSK., - van Gr. këras (kerätos), 
hoorn; pherein, dragen; hoornen dragende plant. -
De naam zinspeelt op den vorm der vruchten. 

keraudreniänws,a,wm (Polypodïum - Gaud. = 
Dryoptëris - Christensen), - genoemd naar P. Fr. 
Kéraudren (1769, Brest; 1857, Passy bij Parijs), 
medicus, van 1813-45 inspecteur-generaal van den 
geneeskundigen dienst bij de Fr. marine, schrij
ver van geneeskundige werken. 

keraudriânws.a.wm, - foutief voor keraudreniänus. 
Kéria SPRENG., - foutief voor Kerria. 
keriénw5,a,wm (Jasminum sambac Ait. var. - O. K.), 

- genoemd naar John Gawler (1764, Ramridge, An-
dover, Hants, Engeland; 1842, Ramridge), die in 
1804 van de Eng. Regeering verlof ontving zijn 
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naam te veranderen in Ker Bellenden (,doch al
tijd Bellenden Ker genoemd wordt), plantkundige, 
van 1815-24 redacteur van The Botanical Maga
zine, waarin hij vele planten beschreef. 

Kerinozoma STEUD., - van Gr. kêrinos (van kêros, 
was), wassen; zôtna, gordel(rok). De stelen der aren 
dragen op den top een stengelomvattend, waswit 
schutblad. 

kerintjiénets.ts.e, - afkomstig van het landschap 
Koerintji ( = Kêrintji, op Sumatra; ±101-102° 
O.L.; ± !%~2}40 Z.B.) of van de daarin gelegen 
Piek van Koerintji ( = Piek van Kêrintji, Piek van 
Indrapoera, een ±3800 M. hoogen vulkaan; 
±10114° O.L.; ± i y 2 ° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

kerkhovénii, - 2e nv. van Kerkhovenïus, Latinizee
ring van Kerkhoven : van Kerkhoven, gevonden door 
Kerkhoven, genoemd naar Kerkhoven. - Ficus -
Valet, werd in 1906 genoemd naar A. E. Kerk
hoven (1858, Avereest; 1924, 's Gravenhage), die 
te Wageningen het diploma van landbouwkundige 
verwierf, daarna te Delft met goed gevolg het land-
metersexamen aflegde, vervolgens naar Java ver
trok als employé op de theeonderneming Ardjasâri 
(op de N.helling van den Malabar), in 1880 admini
strateur dier onderneming werd en later tevens 
directeur der N.V., welke haar exploiteert. In 
1906 vestigde hij zich voor goed in Europa en 
trad hij af als administrateur, doch hij bleef direc
teur van Ardjasâri, alsmede van het theeland 
Bodjong Sokka en commissaris der onderneming 
Artana. - Hij stelde levendig belang in het floris
tisch onderzoek van den Malabar en was de ont
dekker aldaar van een tweetal exemplaren der naar 
hem genoemde Ficus-soort. Kerkhoven heeft op 
Java een fraaie verzameling insekten bijeenge
bracht, welke zijn erfgenamen aan het Museum 
voor Nat. Historie te Leiden hebben geschonken. 
In Teysmannia VIII (1898), pp. 489 seq., gaf hij 
een belangwekkend verslag eener door hem in 1897 
verrichte beklimming van den Goentoer (zie gun-
turensis); in Teysmannia XI I I (1902), pp. 15seq., 
schreef hij over Leguminosen-bemesting toegepast 
op de theecultuur. 

kermesina, - zie kermesïnus. 
kermesinostriâtu£,a,um, - van Nieuwlat. kertnesi-

nus, karm(oz)ijnrood; striätus, gestreept: met kar-
m (oz)ijnroode strepen. 

kermesinus,a,um, - (Nieuwlat.) van Arab, en Perz. 
qirmiz, cochenilleschildluis, een insect, waarvan het 
wijfje kort voor het eieren leggen een roode kleur
stof voortbrengt, waaruit het karmijn of karmozijn 
bereid wordt), karmijnrood, karmozijnrood, naar 
het blauw trekkend donkerrood. 

Kernéra MEDIK., - genoemd naar J. S. von Kerner 
(1755, Kirchheim under Teck, Ζ.Ο. van Stuttgart; 
1830, Stuttgart), hoogleeraar in de plantkunde te 
Stuttgart, schrijver van vele bot. werken. 

kernérl, - 2e ην. van Kernêrus, Latinizeering van 
Kerner: van Kerner, gevonden door Kerner, ge
noemd naar Kerner. - Anthyllis vulnerarîa L. on
dersoort vulgaris Kerner β - Sag. en Galeopsis 
ladänum L. var. - Briq. zijn genoemd naar A. Ker
ner von Marilaun (1831, Mautern a/d Donau op 
ruim 15%0O.L.; 1898, Weenen), van 1860-78 hoog
leeraar in de plantkunde en directeur van den bot. 
tuin te Innsbruck, sedert 1878 in gelijke ambten 
te Weenen, zeer verdienstelijk botanicus, schrij
ver van verscheidene werken op floristisch, plan-
tengeographisch en biologisch gebied. Zijn Pflan
zenleben is ook in het Ned. vertaald. 

Kernéria MOENCH, - genoemd naar J. S. von Kerner 
(zie Kernéra). 

kernótli, - 2e nv. van Kernotius, Latinizeering van 
Kernot: van Kernot, genoemd naar Kernot. - As
ter - F. v. M. is genoemd naar W. Ch. Kernot (1845, 
Rochford, Essex, Engeland; 1909, Melbourne), 
wiens ouders zich met hem in 1851 ift Australië 
vestigden. Na aan de universiteit te Melbourne 
voor ingenieur te zijn opgeleid, werd hij in 1883 
hoogleeraar aan die instelling. Hij schijeef talrijke 
wetensch. verhandelingen en was voorzitter veler 
geleerde genootschappen, waaronder The Royal 
Society of Victoria en The Victoria Institute of 
Engineers. In 1879,1891 en 1902 bereisde hij Europa 
en Amerika, in 1901 Z.-Afrika. 

Kérria A. P. D C , - in 1817 genoemd naar W. Kerr 
(?, ?; 1814, op Ceylon), eerst als tuinrflan verbon
den aan de Kew Gardens bij Londen, sinds 1812 
hortulanus van den bot. tuin van Peradeniya op 
Ceylon. Hij bereisde in 1803 China (Kaftton), later 
de Philippijnen en Java, en voerde vele uitheem-
sche planten in Engeland in, waaronder het naar 
hem genoemde gesl. 

kérrii, - 2e nv. van Kerrïus, Latinizeering van Kerr: 
van Kerr, gevonden door Kerr, genoemd naar 
Kerr. - Dipterocarpus - King en Loranthus -
Craib zijn genoemd naar A. Fr. G. Kerr (1877, 
Kinlough bij de Donegal baai, N.W.Ierland; X), 
medicus, van het laatst der 19de eeuw tot 1931 
werkzaam in Siam (van 1921-31 als directeur der 
bot. afdeeling van het ministerie van Handel en 
Verkeer), waar hij vele planten verzamelde. Te 
Kew bewerkt hij nog steeds Siameesche planten. 

kerr ioides, - van Kerrïa, plantengesl. (Rosacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Kerrïa-achtig. 

kerstingiânws,a,wra (Saccolabïum - Kränzl.), - ge
noemd naar H. Kersting (1863, Riga; χ ), medicus-
regeeringsraad, die van 1893-94 met Adolf, Graaf 
Von Götzen in O.-W. richting dwars door Afrika 
trok, in 1896 te zamen met Lauterbach (zie Lau-
terbachia) Kaiser Wilhelmsland bereisd^, van 1897-
1909 in W.-Afrika verblijf hield, in 1910 dictricts-
baljuw (Bezirksamtmann) was op Yap en in Kai
ser Wilhelmsland. 

kerstingii, - 2e nv. van Kerstingîus, Latinizeering 
van Kersting: van Kersting, gevonden door Ker
sting, genoemd naar Kersting. - Gnetum - Laut, 
et Schum. ; - Ixöra - Laut, et Schum. eh Selaginella 
- Hier. zijn genoemd naar H. Kersting (zie ker-
stingiänus). 

kertau, - Mal. en Soend. plantennaam. 
Keteleeria CARR., - genoemd naar J. B. Keteleer 

(1813, Bodeghem, W. van Brussel; ?, ?), kweeker, 
in zijn tijd zeer beroemd. 

keteleérii, - 2e nv. van Keteleerïus, Latinizeering 
van Keteleer: van Keteleer, genoemd naar Kete
leer. - Philadelphus - Carr. is genoemd naar J. B. 
Keteleer (zie Keteleeria). 

ke t r a - âyam, - Mal. plantennaam (ketra ajam). 
Keura FORSK., - Arab, plantennaam. 
kewénsis.is.e, - afkomstig uit de Kew Gardens bij 

Londen. 
fkeyân«s,a,Mm, - (voor zoover het Nederlandschind. 
Ikeyénsï's.is.e, - planten betreft), afkomstig 

van de Kei-eilanden (132-134° O.L.; 5-6° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

kéysii, - 2e nv. van Keysïus, Latinizeering van 
Keys: van Keys, genoemd naar Keys. - Naar wel
ken Keys Rhododendron - Nutt genoemd werd, 
deelt Nuttall (zie Nuttallïa), de auteur der soort 
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[Journal of Botany V (1853), 353], niet mede. 
keyssér i , - 2e nv. van Keyssêrus, Latinizeering van 

Keysser: van Keysser, gevonden door Keysser, ge
noemd naar Keysser. - Nieuwguineaansche planten 
van dezen naam zijn genoemd naar Christian Keys
ser (1877, Geroldsgrün, Beieren; x ) , gedurende 
vele jaren evangelisch zendeling'op Nieuw-Guinea, 
die op tochten in het binnenland (1909, 1910, 1912, 
1916, 1919) vele planten en dieren verzamelde. 
Hij schreef eenige wetensch. publicaties, o.a. een 
woordenboek der Kâte-taal. 

Keyssér ia LAUT., - genoemd naar Chr. Keysser (zie 
keysséri). 

keysseriânus,a,um, - Nieuwguineaansche planten 
van dezen naam zijn genoemd naar Chr. Keysser 
(zie keysséri). 

keytsiânus,a,um, - afkomstig van het Johannes-
Keyts-gébergte (in het Z.O. van Ned. Nieuw-Gui
nea) of daar het eerst gevonden. - Het gebergte 
is genoemd naar Johannes Keyts, beambte (koop
man) der Ned. O.I. Compagnie op Banda, die in 
1.678 op het schip Pisang een tocht naar het W. 
van Nieuw-Guinea maakte. 

{
khasiânu5,a,um, - afkomstig van de ifAasia-heuvels 
khasiyânus,a,wm, - (in Assam; " 91-92° O.L.; 

khasyänus.a.wra, - 25-26° N.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

k i â m i s , - Soend. plantennaam (At amis, letterlijk: 
zoet hout = Mal. kajoe manis, d.i. kaneel). 

K ibä ra ENDL., - Soend. plantennaam (Ai bara). 
Kibatâl ia G. DON, - Latinizeering van den Soend. 

plantennaam ki batdli. 
Kibéssia A. P. D C , - Latinizeering van den Soend. 

plantennaam Ai beusi (ijzerhout). 
Kickxia BL., - genoemd naar J. Kickx (1775, Brus

sel; 1831, Brussel), apotheker, hoogleeraar in de 
plantkunde te Brussel, schrijver eener flora van 
Brussel, en tevens naar diens gelijknamigen zoon 
(1803, Brussel; 1864, Brussel), hoogleeraar eerst 
te Gent, later te Brussel, schrijver van bot. publi
caties, vooral over lagere planten. 

k idang , - Jav. naam ( = Mal. kidjang; Soend. men-
tjek) van een klein, donkerbruin hert met weinig 
ontwikkeld gewei en groote hoektanden in de 
bovenkaak (Cervülus muntjac Zimm.) - Attribu
tief gebezigd als variëteitsnaam voor een mangga 
(mangga kidang). Waarop de naam zinspeelt, is mij 
niet duidelijk. 

Kieséra REINW., - genoemd naar D. G. Kieser (1779, 
Harburg; 1862, Jena), medicus, sinds 1812 hoog
leeraar te Jena, sinds 1847 leider der psychiatrische 
kliniek aldaar, schrijver van een aantal publicaties, 
o.a. over de anatomie en de physiologie der planten. 

Kigélia A. P. D C , - Latinizeering van het eerste ge
deelte van den naam kigeli-keia, volksnaam der 
plant in Moçambique. 

k i g u r r u n g , - Soend. plantennaam (ten rechte At 
geureung). 

kilâdja, - Soend. plantennaam (Ai ladja). 
k i m ä n g u , - Soend. plantennaam (Ai mangoe). 
kimani l l a , - Soend. plantennaam (ten rechte At 

manila). 
kimball iânus,a,um (Cypripedïum - L. Linden; -

Vanda - Rchb.f.), - genoemd naar William Smith 
Kimball (1837, Boscawen, New Hampshire, U.S.A.; 

- 1895, Virginia Beach, Virginia, U.S.A.), handelaar 
in tabak te Rochester (a/d Z.zijde van het Ontario-
meer; vgl. durobrivensis), liefhebber van orchi
deeën. In zijn kassen stonden soms 5000 Cypri-
pedïums tegelijk in bloei. 

kinabaluénsis.is.e, - afkomstig van den Kinabaloe 

(berg in N.O.-Bórneo; ruim 116° O.L.; ± 9° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

k ingi , - 2e nv. van Kingus, Latinizeering van King: 
van King, gevonden door King, genoemd naar 
King. - Alsophïla - Clarke en Phegoptëris - Bedd. 
zijn genoemd naar Sir George King (1840, Peter
head, Aberdeen, Schotland; 1909, San Remo), me
dicus, sinds 1865 ambtenaar bij den Medischen 
Dienst in Bengalen, in 1868 belast met het beheer 
van den bot. tuin van Saharanpur ( ± 7 7 % ° Ο Χ . ; 
±30° N.B), van 1871-98 directeur van den bot. 
tuin van Calcutta, dien hij reorganiseerde en tot 
bloei bracht, tevens hoogleeraar te Calcutta, daar
naast van 1891-1905 directeur van den bot. op-
nemingsdienst van Eng. Indië, schrijver van ver
scheidene zeer belangrijke, bot. publicaties, van 
welke het meest bekend zijn Annals of the Royal 
Botanie Garden, Calcutta, en Materials for a Flo
ra of the Malayan Peninsula. 

kingiàn«s,a,Mw, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Sir George King (zie kingi). 

kingi i , - 2e nv van Kingïus, Latinizeering van King: 
van King, gevonden door King, genoemd naar 
King: 
1. (Antidesma - Hook.f.; - Aspidïum - Hance; -
Chisochëton - Kds; - Cyathocälyx Boerl.; - Daval-
lïa - Baker; - Diplycosïa - Merr.; - Dryoptëris -
Christensen; - Ellipanthus - Boerl. et Kds.; - Ho-
malomêna - Hook.f. en Lepidarïa - Dans.), - ge
noemd naar Sir George King (zie kingi). 
2. (Adiantum - Copel.; - Arthroptëris - Copel.; -
Asplenïum - Copel.; - Dryoptëris - Copel.; - Lind-
saya - Copel.; - Lygodïum - Copel.; - Marattïa -
Copel.; - Polypodïum - Copel.; - Stenochlaena -
Copel. en Trichomänes —Copel.), — genoemd naar 
den Eng. zendeling Copland King te Ambasi in O. 
Nieuw-Guinea, die daar van 1908-11 vele planten 
verzamelde en van wien mij overigens niets be
kend is. 
3. (Vesicarïa - S. Wats.), - genoemd naar Clarence 
King (1842, Newport, Rhode Island; 1901, Phoe
nix, Arizona), geoloog, die deel uitmaakte van een 
expeditie, welke van 1867-73 in N.-Amerika den 
40sten breedtegraad opmat. De auteur der soort, 
Sereno Watson, was van 1868-69 als botanist aan 
dezelfde expeditie toegevoegd. 

Kinginda O.K., - van (Sir George) King (zie kingi); 
Lat. Indus, Indisch: gesl. genoemd naarden Ind., 
dwz. den in Indië gewerkt hebbenden, King. 

Kingiodéndron HARMS, - van (Sir George) King (zie 
kingi); Gr. dendron, boom: boom van King, ter 
eere van King genoemde boom. 

k ipâ r eh , - Soend. plantennaam (Ai pare). 
kipél la , - Soend. plantennaam (Ai pèlah). 
Kirengeshóma YATABE, - in het Lat. overgenomen 

Jap. volksnaam der plant [Ai rengeshoma, van Ai, 
geel; rengeshoma, volksnaam van Anemonopsis ma-
crophylla Sieb, et Zucc. (zie Anemonopsis)]: plant 
met gele, anemoonachtige bloemen. De naam ren
geshoma is samengesteld uit renge, lotusbloem, sho 
(uittespreken sjo), omhooggaand, ma, hut, en betee-
kent opschietende plant, welker bloemen aan een lo
tusbloem, welker bladeren aan een hut doen denken. 

/K i rgané l i a A. L. JUSS., - Latinizeering van den Ma-
Ikirganél ia , - lab. plantennaam kirganeli of 

kirganelli. 
kir i lówii , - 2e nv. van Kirilowïus, Latinizeering van 

Kirilow: van Kirilow, gevonden door Kirilow, ge
noemd naar Kirilow. - Sedum - Regel et Tiling is 
genoemd naar Porphyri Yevdokimowitsch Kirilow 
(1801, ?; 1864,?), medicus, van 1830-41 verbonden 
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aan het Russ. zendingsstation te Pe-king, in de om
streken van welke stad hij vele bot. nasporingen 
verrichtte. Hij was de eerste botanicus, die den berg 
Po-hua-shan, 100 K.M. W. van Pe-king, besteeg. 
Ook in Mongolië werd door hem verzameld. - De 
naar hem genoemde Sedum-soort had hij op den 
Po-hua-shan ontdekt. 

kirkii, - 2e nv. van Kirkïus, Latinizeering van Kirk: 
van Kirk, gevonden door Kirk, genoemd naar 
Kirk. -Crinum - Baker en Drimiopsis - Baker zijn 
genoemd naar Sir John Kirk (1832, Barry, For
farshire, Schotland; 1922, Sevenoaks, Kent, Enge
land), medicus, die van 1858-63 David Livingstone 
vergezelde op diens ontdekkingsreis over de Zam
besi naar Midden-Afrika. Op dien tocht verzamelde 
hij veel bot. en zool. materiaal, dat naar Engeland 
werd gezonden; vier kisten met planten raakten in 
1861 in de haven van Portsmouth zoek en werden 
pas dertig jaar later in een loods teruggevonden. 
Na een kort vertoef in Europa werd hij in 1865 te 
Zanzibar geplaatst, waar hij een proeftuin stichtte 
en voortging met verzamelen, tot hij na een ver
blijf van 21 jaar aldaar voorgoed naar Europa te
rugkeerde. Meer dan honderd der door hem ont
dekte planten zijn naar hem genoemd. 

kirroânthws.a.um, - van Gr. kirros, citroengeel; an-
thos, bloem: met citroengele bloemen. 

Kissodéndron SEEM., - van Gr. kissos, klimop (He-
dëra helix L.) ; Gr. dendron, boom. Boom, welke tot 
dezelfde fam. (Araliacëae) behoort als de klimop. 

Kitaibélia WILLD., - genoemd naar Paul Kitaibel 
(1757, Mattersdorf = Nagy-Marton bij Wiener 
Neustadt, Z. van Weenen; 1817, Pesth), hooglee
raar in de plantkunde te Pesth, schrijver van 
eenige, ten deele pas lang na zijn dood uitgegeven 
bot. publicaties. — Zie ook Waldsteinïa. 

kitaibeliânws.a.Mra (Primula - Schott), - genoemd 
naar Paul Kitaibel (zie Kitaibélia). 

ki ténga, - foutief voor kitengo. 
ki téngo, - Soend. plantennaam. 
Kittelócharis ALEF., - genoemd naar M. B. Kittel 

(1796 of 97, ?; 1885, Aschaffenburg a/d Main), 
directeur der ambachtsschool te Aschaffenburg, 
schrijver over de flora van Duitschland; Gr. charts, 
bekoorlijkheid, bevalligheid. Fraaie, naar Kittel 
genoemde plant. 

k i t tyae , - 2e nv. van Kittfa, Latinizeering van Kitty: 
van Kitty, genoemd naar Kitty. - Selaginella -
V. A. v. R. werd in 1912 door den varenspecialist 
Van Alderwerelt van Rosenburgh (zie alderwereltïi) 
genoemd naar zijn toenmalige echtgenoote, Kitty 
Schoggers (1878, Semarang; χ ) , dochter van J. 
C: F. Schoggers (zie schoggersii). 

kjellbérgii, - 2e nv. van Kjellbergïus, Latinizeering 
van Kjellberg: van Kjellberg, gevonden door Kjell-
berg, genoemd naar Kjellberg. - Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar G. K. 
Kjellberg (1885, Stockholm; X ), leeraar te Tullinge 
(Stockholm), die verschillende deelen van Zweden 
en Noorwegen, voorts IJsland en Dalmatië, voor 
bot. doeleinden bereisde en in 1929 Celebes floris
tisch onderzocht, waar hij de naar hem genoemde 
planten ontdekte. Hij schreef een publicatie over 
de verbreiding en groeiplaatsen der planten in het 
landschap Vaster Gotland (Ζ.-Zweden, Ν. van Gö
teborg) en bewerkte te zamen met Christensen (zie 
Christensenïa) de door hem op Celebes verzamelde 
pteridophyten. 

k labang , - op Bangka gebruikelijke planten
naam. 

klabaténsis.js.e, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 

Klabat (in de Minahasa, N.-Celebes) of daar het 
eerst gevonden. 

klaga, - Mal. plantennaam (ten rechte glagah). 
klampok, - Soend. plantennaam. 
kieinhófii, - 2e nv. van Kleinhoftus, Latinizeering 

van Kleynhoff: van Kleynhoff, gevonden door 
Kleynhoff, genoemd naar Kleynhoff. - Çheilanthes 
- BI. is genoemd naar haar ontdekker, Christiaan 
Kleynhoff (?, ? Sandau in Opper-Sile£ië; ±19° 
O.L.; ±50° N.B.; 1777, Culemborg; begraven te 
Enspijk aan de Linge bij Deil, Gelderland), medi
cus, voor zoover bekend niet gepromoveerd, eerst 
drie jaren in W.-Indië werkzaam, sedeft 1741 of 
42 compagniesdienaar (dwz. burgerlijk ambtenaar 
in dienst der Ned. O.I. Compagnie) te Batavia, in 
1745 benoemd tot Inspecteur der Leprozen x) (le
pralijders) aldaar, in 1751 tot eersten praktizijη 
van het Binnenhospitaal (op de plaats van het 
tegenwoordige gebouw der Javasche Bank), in 
1752 tot binnenregent 2) van het Buitejnhospitaal 
(op de plaats der tegenwoordige citadel Prins Fre-
derik), in 1754 tot „stadsdocter titulair" (waar
schijnlijk, omdat hij geen Med. Dr. wajs gelijk de 
andere stadsgeneesheeren), in 1756 tyt binnen
regent van het Binnenhospitaal, in 1762 ontslagen 
en op het schip De Liefde voor goed n^ar Neder
land vertrokken. Te Batavia bezat hij (Vvaar?) een 
tuin, waarin hij [Zie N. L. Burman, Flora Indïca 
(1768), p. 191] allerlei Ind. en Chin, gewassen 
kweekte. ,,Aan zijn vrienden deelde hij die planten 
,,of haar zaden weer uit, door welke loffelijke han
delwijze hij de tuinen met fraaie, nooit te voren 
„geziene of bekende planten verrijkte." - Burman 
noemt hem zijn zeer kundigen vriend en spreekt 
de hoop uit, dat het Kleynhoff gegeven moge wor
den ,,een hoogen ouderdom te bereiken, opdat hij, 
„hetgeen hij vroeger in de heete luchtsfcreek heeft 
„bijeengegaard, zal kunnen bewerken ein uitgeven 
,,en met zijn werken het nageslacht en toekomsti-
„gen bezoekers van Indië ten oorbaar zal kunnen 
„strekken en tot leidsman zijn." Het blijkt niet, 
dat Kleynhoff ooit eenig werk heeft uitgegeven. 
Hij was de eerste vinder op Java van Parana volu
bilis N. L. Burm. en Strophanthus caudätus Kurz. 
- In 1763 kocht hij een huis in CuJenkborg; van 
1764-76 was hij daar afwisselend schepeh en burge
meester; in 1764 kocht hij de heerlijkheid en het 
(sinds lang verdwenen) „hooge huis" te Enspijk. 
In een brief aan J. Burman (zie BurMannia) en 
diens zoon N. L. Burman, gedateerd 23 Juli 1764, 
sloot Linnaeus (zie Linnaea) een (sedert, naar het 
schijnt, verdwenen) brief in voor Kleynhoff, die 
hem het jaar te voren zaden gezonden hpd („litëras 
„inclüsas quaeso mittas ad D. Kleynhoff qui pre
y e d enti anno ad me alïquot semïna misit" ). In 1771 
ontmoette hij te Amsterdam den Zw. pläntkundige 
C. P. Thunberg (zie Thunbergïa), di« van deze 
ontmoeting gewag maakt in zijn reisverhaal (Resi 
uti Europa, enz.) en vermeldt, dat Kleynhoff drie 

*) De leprozen van minderen rang waren ondergebracht in het in 
1679 gebouwde leprozenhuis op het eilandje Purmefend in het W. 
der baai van Batavia. Dit gesticht werd in 1796 verlaten, in 1800 
door een Eng. eskader verwoest. Indien Kleynhoff daar al zijn 
arbeidsveld heeft gehad, zijn woning zal hij er niet gehad hebben. 

*) Onder nominaal toezicht van twee buitenregenten was de 
binnenregent chef van het hospitaal ; hij was belast met de me
dische verzorging der patiënten en leverde bovendien het voedsel 
en de medicamenten en had dus, gezien de geest vab zijn tijd, een 
zeer lucratieve betrekking (P. J. de Vienne, van 1756—73 als op
volger van Kleynhoff regent van het Buitenhospitaal, wist een 
half millioen gulden op zij te leggen). — Voorts oefende de binnen
regent burgerpraktijk uit. — Wie zich een voorstelling wil maken 
van den toenmaligen staat der Bataviasche hospitalen, raadplege 
het onschatbare boek van Dr. F. de Haan, Oud Batavia, §§ 593-641. 
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jaren in. W.-Indië en 21 in Batavia had doorge
bracht en hem vele bijzonderheden (hij zegt helaas 
niet welke) over Indië mededeelde. - In De Na-
vorscher XLVII (1897), p . 67 wordt het bestaan 
van een onuitgegeven lijkdicht van G. Verbeek op 
Kleynhoff vermeld, waarin mogelijk bijzonderhe
den omtrent hem te vinden zijn, doch dat ik helaas 
niet heb kunnen machtig worden. In of bij de kerk 
te Enspijk is geen grafzerk van Kleynhoff te vin
den; bij het leggen van een nieuwen vloer zijn de 
oude zerken „opgeruimd". Vgl. Marumïa. 

Kleinhovia L., - genoemd naar Chr. Kleynhoff (zie 
kleinhofïi). 

Kléinia A . P . D C , - genoemd naar J. Th. Klein (1685, 
Kléinia H A W . , - Koningsbergen; 1759,Danzig), 
Kléinia L., - schrijver van eenige bot. wer

ken, waaronder een verhandeling (1730) over in 
den bot. tuin te Danzig gekweekte, zeldzame buiten-
landsche gewassen. 

kleiniânus,a,Mw (Campterïa - K. B. Presl; - Dios-
corêa - Kth; - Potentilla - W. et Α.; - Pteris -
Christ), - genoemd naar Dr. Klein, die in het einde 
der achttiende en het begin der negentiende eeuw 
in Madras (zie maderaspatänus) vele planten ver
zamelde ten behoeve der Eng. O.I.Compagnie. -
Overigens is mij niets van hem bekend dan, dat hij 
in 1828 reeds overleden was. 

kléinii, - 2e nv. van Kleinïus, Latinizeering van 
Klein: van Klein, gevonden door Klein, genoemd 
naar Klein. - Indigofëra - W. et Α.; - Mimösa -
Poir. en Polygäla- Hassk. zijn genoemd naar Klein 
(zie kleiniänus). 

klinkii, - 2e nv. van Klinkius, Latinizeering van 
Klink : van Klink, gevonden door Klink, genoemd 
naar Klink. - Saurauja - Laut, et Schum. is ge
noemd naar Klink, die de plant in 1899 ontdekt 
had op het Bismarckgebergte in Kaiser Wilhelms
land. -H i j was plaatselijk bestuurshoofd te Morobe 
(in het uiterste Z.O. van Kaiser Wilhelmsland) tot 
Jan. 1915, toen hij door Australiërs gevangen werd 
genomen. Nadien is niets meer van hem vernomen. 

klóndyke, - naam eener landstreek (Klóndyke of 
Klondike) in het N.W. van N.-Amerika, op ± 140° 
W.L., ±64° N.B., a/d Joekon, bekend door haar 
goudrijkdom. Als soortnaam gebezigd voor een 
Cosmos met goudkleurige bloemen. 

kloósii, - 2e nv. van Kloosïus, Latinizeering van 
Kloos: van Kloos, gevonden door Kloos, genoemd 
naar Kloos. - Bromus unioloides H.B.K. forma 
- Aell.; - Rumex - Dans. en Verbascum - J. et W. 
zijn genoemd naar A. W. Kloos, Jr. (1880, Wormer-
veer; χ ), civiel-ingenieur, van 1904-05 leeraar aan 
de zeevaartschool te Schiermonnikoog, van 1905-
11 leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te 
Goes, sedert 1911 leeraar aan de Middelbare Tech
nische School te Dordrecht, zeer verdienstelijk on
derzoeker der Nederlandsche flora, specialist voor 
ruderaalplanten, schrijver, behalve van enkele wis
kundige werkjes, van verhandelingen over de gesl. 
Thymus, Utricularia en Viola in Nederland, over 
Alchemilla vulgaris L. in Nederland, sedert 1914 
bewerker voor het Nederlandsch Kruidkundig 
Archief eener j aarlij ksche opgave van de aanwin
sten der Ned. Flora, schrijver van een aantal klei
nere artikelen in De Levende Natuur en het Neder
landsch Kruidkundig Archief, o.a. van een systema
tische indeeling van Bromus unioloides. - Naar hem 
is ook het muggengesl. Kloosïa Krusem. genoemd. 

klóssii , - 2e nv. van Klossius, Latinizeering van 
Kloss: van Kloss, gevonden door Kloss, genoemd 
naar Kloss. - Nederlandschind. planten van dezen 
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naam zijn genoemd naar C. Boden Kloss (zie bodenïi ) . 
klótzschii, - 2e nv. van Klotzschius, Latinizeering 

van Klotzsch : van Klotzsch, genoemd naar Klotzsch. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
J. Fr. Klotzsch (1805, Wittenberg; 1860, Berlijn), 
custos van het Berlijnsche herbarium, beroemd 
mycoloog, schrijver van bot. publicaties. 

Klugia SCHLECHTEND., - door Von Schlechtendal (zie 
schlechtendaliänus) werd deze „teere, slanke, blauw-
„oogige" (d.i. blauwbloemige) „plant" in 1833 ge
noemd naar zijn „teederbeminde vrouw, geboren 
Klug, en „tevens naar haar vader, den zeer be
noemden entomoloog" en medicus, J. Chr. Fr. 
Klug (1774, Berlijn; 1856, Berlijn), directeur van 
het Museum voor Natuurlijke Historie te Berlijn, 
schrijver van entomol. werken. 

knâfii, - 2e nv. van Knafïus, Latinizeering van Knaf: 
van Knaf, gevonden door Knaf, genoemd naar 
Knaf. - Rumex - Celak. is genoemd naar JosefKnaf 
(1801, Petsch bij Komotau, Boheme; 1865, Komo-
tau), arts te Komotau, verdienstelijk onderzoeker 
der flora van Boheme, schrijver van vele bot. ver
handelingen. 

knâppii, - 2e nv. van Knapptus, Latinizeering van 
Knapp: van Knapp, gevonden door Knapp, ge
noemd naar Knapp. - Dianthus - Aschers, et Kan. 
is genoemd naar J. A. Knapp (1843, Also Körös-
keny, Hongarije; 1899, Weenen), eerst verbonden 
aan het bot. instituut te Klausenburg = Cluj, 
later te Weenen, verdienstelijk onderzoeker der 
flora van Hongarije, Slavonië, Galliciëende Boeko-
wina, schrijver van bot. publicaties. 

Knâutia L., - genoemd naar Christian Knaut (1654, 
Halle; 1716, Halle), lijfarts van den hertog van 
Anhalt, schrijver van eenige bot. publicaties. 

Knéiffia SPACH, - genoemd naar Fr. G. Kneiff 
(±1785, ?; 1832,Straatsburg), apotheker te Straats
burg, kenner van lagere planten, uitgever eener 
mossen verzameling, schrijver van bot. artikelen. 

Knema LOUR., - Latinizeering van Gr. knêmê, wiel-
spaak. De naam zinspeelt op de rangschikking der 
helmknoppen aan den, top der meeldradenzuil. 

Knesebéckia KLOTZSCH, - in 1854 genoemd naar vrij-
heer H. B. von dem Knesebeck (?, ?; ?, ?), op Fau-
lenbenz bij Stargard in Pommeren, verdienstelijk 
landhuishoudkundige. 

kneuckeriânws.a.ura, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. A. Kneucker (1862, Wentheim, 
Baden; ?, ?), redacteur van de Allgemeine Bota
nische Zeitschrift, schrijver eener flora van Karls
bad, voortreffelijk Carex-kenner, uitgever van ver
zamelingen gedroogde Graminëae en Cyperacëae. 
In 1900 bereisde hij Montenegro, in 1902 Egypte 
en Syrië. 

Kniphófia MOENCH, - genoemd naar J. H. Kniphof 
(1704, Erfurt; 1763, Erfurt), hoogleeraar in de ge
neeskunde te Erfurt, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties. 

Knóxia L., - genoemd naar Robert Knox (±1641, 
? Wimbledon, Surrey; 1720, Londen), zeeman, die 
in 1659 door storm gedwongen werd te landen in 
de baai van Cottiar(?) op Ceylon, waar hij met 
zijn vader en veertien matrozen werd gevangen 
genomen en naar het binnenland gevoerd. Bijna 
twintig jaren bleef hij daar in gevangenschap, in 
zijn onderhoud voorziende door het breien van mut
sen, het uitzetten van geld en het venten met koop
waren. Na eenige mislukte pogingen tot ontsnap
ping gelukte het hem eindelijk Aripo, een Hol-
landsche vestiging aan de westkust van het eiland, 
te bereiken, waarmede hij zijn vrijheid verwierf. 



knu t s fo rd ianus ! 

Van Aripo werd hij naar Batavia gezonden, van
waar hij naar Engeland vertrok. Daar nam de Eng. 
O.I.Compagnie hem als scheepskapitein in dienst. 
Kort na zijn ontsnapping gaf hij een goed boek uit 
over het eiland. 

knutefordiânws,a,um, - afkomstig van Mount (berg) 
Knutsford (in Z.O. Nieuw-Guinea) of daar het eerst 
gevonden. Naar wien de berg genoemd is, is mij 
onbekend. 

kobbe , - Ceylonsche plantennaam. 
kobi , - 2e nv. van den als een Lat., substantief behan

delden persoonsnaam Kobus : van Kobus, gevonden 
door Kobus, genoemd naar Kobus. Microstylis -
J. J .S. is genoemd naar haar ontdekker, J. D. Kobus 
(1856, Deventer; 1910, reede van Semarang), sinds 
1887 verbonden aan het Suikerproefstation te Pa-
soeroean, van 1897 tot aan zijn dood directeur dier 
instelling. In velerlei opzicht heeft hij zich zeer 
verdienstelijk gemaakt voor de suikerindustrie. In 
1899 verzamelde hij planten op den Tënggër. 

Kobrésia WILLD ., - onj uis te schrij f wij ze voor Cobresïa. 
kobus , - Jap. volksnaam van Magnolia - Thunb. en 

andere Magnolïa-soorten. 
Kóchia ROTH, - genoemd naar W. D. J. Koch (1771, 

Kusel, Beiersche Pfalz; 1849, Erlangen), hoog
leeraar in de plantkunde te Erlangen, schrijver van 
belangrijke bot. werken, waaronder zijn beroemde 
Synopsis Florae Germanïcae et Helvetïcae. 

kochianus.a.wm (Gentiäna - Perr. et Song.; - Vero
nica tournefortïi K. Chr. Gmel. var. - Godr.), - ge
noemd naar W. D. J. Koch (zie Kochïa). 

kóchii , - 2e nv. van Kochïus, Latinizeering van Koch: 
van Koch, gevonden door Koch, genoemd naar 
Koch: 
1. (Iris - Kerner; - Juncus supinus Mnch var. -
Syme), - genoemd naar W. D. J. Koch (zie Kochia). 
2. (Couthovïa - Valet.; - Pellionïa - Valet.), - ge
noemd naar haar ontdekker, Jan Willem Reinier 
Koch (1860,Oisterwijk,N.-Brabant; 1924, Winters
wijk), medicus, eerst te Nieuwveen, later te 's Gra-
ventiage, eindelijk te Winterswijk, die als genees
heer en verzamelaar op anthropol., ethnogr., bot. 
en zool. gebied in 1904/05 deelnam aan een door 
het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap 
uitgeruste expeditie in Z.W.Nieuw-Guinea, waar 
hij een 184 nummers tellende plantenverzameling 
bijeenbracht, schrijver van het Natuurhistorisch 
Verslag in De Zuidwest Nieuw-Guinea-expeditie 
1904/05 en van Bijdrage tot de Anthropologie der 
bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea (1908, dis
sertatie) . 

kockianus.a.wm (Phanéra - Korth.), - genoemd naar 
H. M. baron De Koek (1779, Heusden; 1845, 's Gra-
venhage), in 1819 benoemd tot legercommandant 
in Ned. Indië, in 1826 tot plaatsvervangend gou
verneur-generaal, demper van den opstand (1825-
30) van Dipa Negara. In 1830 nam hij ontslag uit 
den Ind. dienst en vertrok hij naar Nederland, waar 
hij van 1836-41 Minister van Binnenlandsche Za
ken was. Korthals (zie Korthalsella), de auteur der 
soort, roemt hem als een edel staatsman en bevor
deraar der wetenschappen. 

koeboeénsïs.i's.e, - 1. afkomstig van de Koeboe-
streken (landschap in Siak, O.-Sumatra, op 1 à 2° 
N.B., langs Straat Malaka) of daar het eerst 
gevonden. 
2. afkomstig van Koeboe (landstreek in W.-Borneo, 
Z. van Pontiânak) of daar het eerst gevonden. 

koebrénsts,is,e, - afkomstig van den Koebré-rug in 
het Arfak-gebergte (in den „vogelkop" van Nieuw-
Guinea) of daar het eerst gevonden. 

05 kolenat i 

Koeléria PERS., - genoemd naar G. L. Koeler (1765, 
Göttingen; 1807, Mainz), professor te Mainz, schrij
ver eener publicatie over de grassen van Frankrijk 
en Duitschland. 

ίKoel reu téra SCHFEB., - genoemd naar / . G. Koel-
IKoelreutér ia LAXM., - reuter (1733, Sulz a. 

Neckar; 1806, Karlsruhe), hoogleeraar in de nat. 
historie te Karlsruhe, schrijver van eenige bot. en 
entomol. werken. - Hij ontdekte het wezen van de 
bevruchting der planten, nam de eerste proeven op 
groote schaal met bastaardeering en zag de betee-
kenis in van insektenbezoek voor de bestuiving der 
bloemen en van den honig als lokmiddel van in-
sekten. 

koenigiénws,a,um (Loranthus - Schuit.), - genoemd 
naar J.G.Koenig (1728, Ungarnhof, Lijfland; 1785, 
Jagrenathporum, Voor-Indië), sinds 1757 leerling 
van Linnaeus (zie Linnaea), wien hij vele planten 

• toezond, eerst uit IJsland (dat hij in 1764/65 door-
vorschte), later uit Indië. In 1768 ging hij naar 
Tranquebar (a/d O.kust van Voor-Indië op ±11° 
N.B.) als arts bij de Deensche vestiging aldaar; in 
1774 werd hij naturalist voor den Nabob van Arcot 
(O.zijde van Voor-Indië tusschen 11 en 14° N.B.); 
in 1778 trad hij in dienst der Eng. O.I. Compagnie 
en werd hij te Madras geplaatst; in 1778'79 bereis
de hij Siam en Malaka. In 1782 doorstond hij een 
aanval van cholera; hij overleed aan dysenterie. 
Hij schreef eenige bot. publicaties en liet bij testa
ment zijn planten en vele manuscripten na aan 
Banks (zie Banksëa). Thans berusten zij in het 
British Museum te Londen. 

koenigü, - 2e nv. van Koenigïus, Latinizeering van 
Koenig: van Koenig, gevonden door Koenig, ge
noemd naar Koenig. - Gaertnëra - Wight; - Mur-
raya — Spreng.; — Polypodïum — BI. en Scaevöla 
- Vahl zijn genoemd naar J. G. Koenig (zie koe-
nigïi), den ontdekker dezer planten. 

koer inga, - Engelschind, plantennaam, 
f koeteiónws,a,um, - afkomstig van het landschap Koe-
lkoeteiénsis,is,e, - tei in Centraal O.-Borneo of 

daar het eerst gevonden. 
koetjâpe, - Mal. plantennaam (ten rechte këtjapi). 
kohautiânus,α,um (Cissampëlos - Κ. Β. Presl), - ge

noemd naar Fr. Kohaut (?, Neuhaus, Boheme; 
1822, in Senegal), tuinman, die in 1817/18 Fr. W. 
Sieber (zie siebëri) vergezelde op een tocht door 
Creta, Egypte en Palestina, van 1819-21 in op
dracht van dezen als plantenverzamelaar Mar
tinique en in 1822 Senegal bereisde, waar hij aan 
kwaadaardige koortsen bezweek. 

Kohléria REGEL, - genoemd naar Michael Kohler, 
van 1834-72 leeraar in de natuurkunde aan de op
leidingsschool voor onderwijzers te Küsnacht bij 
Zürich. Overigens heb ik niet omtrent hem kunnen 
uitvorschen. 

kohlmeyeriànMs.a.uw (Dendrobïum - T. et B.), -
Teysmann (zie teysmanni) en Binnendijk (zie bin-
nendijkii), in 1863 de auteurs der soort, geven bij 
den naam geenerlei toelichting. 

Koilódepas HASSK., - van Gr. hoilon, holte, hier 
bedoeld als kamertje; dëpas, beker. Bij <J zijn de 
helmdraden aan den voet vergroeid tot een beker, 
die door 8 of meer aan de binnenzijde geplaatste 
kielen verdeeld is in evenveel kamertjes, welke in 
den knop elk een helmkokje (der binnenwaarts om
laaggeslagen meeldraden) omsluiten. 

Kokoóna THW., - Latinizeering van den Ceylonschen 
plantennaam kohoon. 

kolenat i , - 2e nv. van Kolenätus, Latinizeering van 
Kolenati: van Kolenati, gevonden door Kolenati, 
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genoemd naar Kolenati. - Saxifräga - Regel is ge
noemd naar Fr. A. Kolenati [1813, Praag; 1864, 
na een excursie dood aangetroffen in het Zwitser-
sche melkhuis op den Altvater (bergtop in het 
Hohes Gesenke in Moravie)], hoogleeraar te Brunn, 
entomoloog-botanicus, die in 1843/45 de landstreek 
ten Ζ. van den Kaukasus en voorts Armenië be
reisde. 

kolenatiân».s,a,um (Campanula - C. A. Mey.), - ge
noemd naar Fr. Α. Kolenati (zie kolenati). 

Kolkwitzia GRAEBN., - genoemd naar prof. R. Kolk-
witz (1873, Berlijn; x ) , physioloog-hydrobioloog, 
afdeelingsdirecteur aan het rijksinstituut voor wa
ter-, grond- en luchthygiène te Berlijn, schrijver 
over plantenphysiologie. 

kollmanniânws.a.ttm (Phyllanthus - Μ. Α.), - ge
noemd naar Michiel Herman Joseph Kollmann 
(1824, Buitenzorg; 1897, Nice), die na opleiding in 
Nederland als particulier in Indië terugkwam en 
aldra ter Algemeene Secretarie te Buitenzorg werd 
aangesteld. In 1845 werd hij als surnumerair amb
tenaar bij de landelijke inkomsten en cultures in 
Bantam geplaatst; na verschillende functies op 
verschillende standplaatsen (Pandëglang, Sëma-
rang, Bësoeki, Këboemën, Lëdok) bekleed te heb
ben werd hij in 1864 directeur der cultures, in 1866 
directeur van Binnenlandsch Bestuur. Van 1871 
tot aan zijn pensionneering in 1876 was hij resident 
van Pekalongan. Hij verzamelde een aantal plan
ten, waaronder de naar hem genoemde. 

kológa, - Engelschind, plantennaam. 
ko lomik ta , - aan den benedenloop van de Amoer 

(rivier in O.-Azië op ±50° N.B.) gebruikelijke 
volksnaam van Actinidïa - Max. 

kolpakowskianws.a.uw, - zie kolpakowskyänus. 
kolpakowskyanMs.a.um (Ixiolirîon - Regel; - Tulïpa 

- Regel), - genoemd naar G. A. Kolpakowsky (?, 
?; ±1890, ?), gouverneur van Semiretsjensk (Zeven-
rivierenland, in Turkestan, ±75-80° O.L.; ±45° 
N.B.). 

k o m a r ó w i , - 2e nv. van Komaröwus, Latinizeering 
van Komarow. van Komarow, gevonden door Ko-
marow, genoemd naar Komarow. - Syringa - C. K. 
Schneid, is genoemd naar Vladimir Leontiewitch 
Komarow, Russ. plantkundige, die in 1892/93, toen 
riog student, het gebied ten Z. van den Kaukasus 
voor bot. doeleinden bereisde, in 1895 het Amoer-
gebied (zie amurensis), in 1896 Mandsjoerije (zie 
mandschuricus), in 1897 N.-Korea (zie coraeensis). 
Op zijn tochten in O.-Azië verzamelde hij onge
veer 6000 planten in 1300 soorten, welke hij zelf 
bewerkte. 

Kompsoboéa CLARKE, - van Gr. kompsos, versierd; 
boëios, riem: met riemen versierde, dwz. fraaie, 
riemvormige vruchten dragende plant. 

kompsoboéus.a.MW, - van Gr. kompsos, versierd; 
boëios, riem: met riemen versierd, dwz. fraaie, riem
vormige organen (vruchten bv.) dragend. 

k ó m p s o p u s , - van Gr. kompsos, versierd, fraai; 
pous, voet, steel: met fraaien (bv. door slankheid 
uitmuntenden) steel. 

kondang , - Soend. plantennaam. 
kon ingsbergér i , - 2e nv. van Koningsbergêrus, Lati

nizeering van Koningsberger: van Koningsberger, 
genoemd naar Koningsberger. - Polypodïum -
V. A. v. R. en Goodenïa - Backer zijn genoemd 
naar J. C. Koningsberger (1867, Hazerswoude; χ ), 
bioloog, in 1894 naar Indië vertrokken, sinds 1898 
als landbouwzoöloog verbonden aan 's Lands Plan-
tentuin te Buitenzorg, van 1910-17 directeur dier 
instelling, schrijver van verscheidene zool. werken, 

krachtig bevorderaar van het floristisch onderzoek 
van Java, stichter van het bot. station van Sibo-
langit in Deli (N.-Sumatra), dat onder zijn op
volger (zie doctersïi) weer werd opgeheven, waar
mede (zie ook loerzingii) een uitermate geschikt 
en veelbelovend station voor de studie der flora 
van N.-Sumatra verloren ging. Van 1918-19 was 
Koningsberger president (de eerste) van den Volks-
raad van Ned. Indië, van 1926-29 minister van 
Koloniën. 

konór i (Rhododendron - Becc), - volgens Beccari 
(zie beccariänus), den auteur der soort, is konori 
in het Mafoorsch (=Noefoorsch, een der aan de N. 
kust van Nieuw-Guinea gesproken talen) de naam 
van den Messias. - Hij deelt niet mede, waarom hij 
dien naam aan een Rhododendron schonk. 

Koompass i a MAING., - Latinizeering van den Mal. 
plantennaam koompas (of kempas). 

Koon GAERTN., - Ceylonsche plantennaam (kón). 
koordérs i , - 2e nv. van Koordersus, Latinizeering 

van Koorders: van Koorders, gevonden door Koor-
ders, genoemd naar Koorders. - Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar haar 
ontdekker, S. H. Koorders (1863, Bandoeng; 1919, 
Batavia), houtvester, die in 1884 na het voltooien 
zijner in Europa gemaakte studiën op Java terug
kwam en in 1885 bij het Bosch wezen aldaar werd 
geplaatst. Reeds spoedig begon hij met een onder
zoek naar de Jav. boschboomflora, daarbij uit
gaande van genummerde boomen, waarvan door 
het hem toegevoegde inlandsche personeel groote 
hoeveelheden bloeiend en vruchtdragend materiaal 
op dusdanige wijze werden verzameld, dat steeds 
kon worden uitgemaakt van welken boom het af
komstig was. De wetensch. bewerking van dat 
materiaal geschiedde door Valeton (zie valetoniä-
nus) en later door Smith (zie smithiänus 3) in de 
terecht beroemde Bijdragen tot de Kennis der Boom
soorten op Java. Bovendien verzamelde Koorders 
persoonlijk op Java, de Karimon Djawa eilanden, 
N.- en Midden-Sumatra en N.-Celebes. Hij schreef 
vele bot. publicaties, waaronder Verslag eener bo
tanische dienstreis door de Minahassa, — Exkur-
sionsflora von Java, - Flora von Tjibodas, en een 
monographie der Rafflesiacëae; verder gaf hij den 
stoot tot de oprichting der Vereeniging tot Be
houd van Natuurmonumenten in Ned. Indië. 

koordersiani<5,a,Mm, - de talrijke Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar haar 
ontdekker, 5. H. Koorders (zie koordérsi). 

koordérs i i , - 2e nv. van Koordersïus, Latinizeering 
van Koorders: van Koorders, gevonden door Koor
ders, genoemd naar Koorders. - De zeer talrijke 
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn ge
noemd naar haar ontdekker, 5. H. Koorders (zie 
koordérsi). 

Koorders ióchloa MERR., - van Koorders (zie koor
dérsi); Gr. chlöa, gras: gras van Koorders (,die het 
heeft ontdekt) ; ter eere van Koorders genoemd gras. 

Koorder s iodéndron ENGL., - van Koorders (zie 
koordérsi); Gr. dendron, boom: boom van Koor
ders; door Koorders ontdekte en ter eere van hem 
genoemde boom. 

Kopsia BL., - genoemd naar J. Kops (1765, Amster
dam; 1849, Utrecht), eerst doopsgezind predikant, 
later (1792-1819) directeur van landbouw in Ne
derland, van 1815-35 hoogleeraar in de landbouw-
en plantkunde aan de hoogeschool te Utrecht, 
vruchtbaar schrijver op velerlei gebied, eerste re
dacteur van de Flora Batava (groot plaatwerk, 
waarin alle Ned. hoogere en vele lagere planten 
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zijn afgebeeld; het begon in 1800 te verschijnen 
en werd in 1935 geëindigd). 

ko ra , - Hind, plantennaam. 
/koraiânMs,a.um, - afkomstig van Korea (schiereiland 
Jkoraiénets,is.e, - aan de O.kust van Azië op 
Ikoreanus.o.utn, - 40-35° N.B.) of daar het 

eerst gevonden, Koreaansch. 
ko re th rós tachye , - van Gr. korêthron, bezem; stä-

chus, aar: met bezemachtig bijeengeplaatste aren. 
ko re t rós t achys , - foutief voor korethrostächys. 
koriménsts, is ,e, - afkomstig van Korim (a/d N.kust 

van Biak of Wiak; het oostelijkste, tevens het 
grootste der Schouteneilanden voor de Geelvink-
baai, a/d N.kust van Nieuw-Guinea; ±136° O.L.; 
± 1 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

korinchénsts,ts,e, - afkomstig van Korincki Peak, 
dwz. de Piek van Ko(e)rintji ( = Piek van Indra-
poera, een ± 3800 m. hooge vulkaan in Sumatra; 
±101%° O.L.; ± 1 % ° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

rkorïntjiânMs.a.ttm, - afkomstig van het landschap 
ikorintjiénets.t's.e, - Ko(e)rintji ( = Kërintji, 

op Sumatra; ±101-102° O.L.; ±iy2° Z.B.) of van 
de daarin gelegen Piek van Ko(e)rintji ( = Piek 
van Kërintji, Piek van Indrapoera, een ±3800 m. 
hooge vulkaan; ± 1 0 i y 4 ° O.L.; ± i y 2 ° Z.B.Ï of 
daar het eerst gevonden. 

korolkówi, - 2e nv. van Korolköwus, Latinizeering 
van Korolkow. van Korolkow, gevonden door Ko-
rolkow, genoemd naar Korolkow. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Nikolai Iwano-
witzsch Korolkow (1838, ?; ?, ?), officier in het 
Russ. leger, gouverneur van Fergana (Turkestan; 
70-74° O.L.; ±40° N.B.), die in de door hem be
stuurde provincie planten, waaronder de naar hem 
genoemde, verzamelde. 

korolkówii , - 2e nv. van Korolkowïus, Latinizee
ring van Korolkow. van Korolkow, gevonden door 
Korolkow, genoemd naar Korolkow. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar N. I. Korolkow (zie 
korolkówi). 

Korthalsé l la v. TIEGH., - genoemd naar P. W. Kort
hals (1807, Amsterdam; 1892, Haarlem), kruid-
kundige-philosoof, die, na korten tijd aan het Leid-
sche Herbarium gewerkt te hebben, in Juli 1830 
lid werd der Natuurkundige Commissie voor Ned. 
Indië, in welke functie hij Java (1831-32), Suma
tra (1833 en volgende jaren) en Borneo (1836) be
reisde. In 1837 keerde hij naar Nederland terug, 
in 1843 werd hij gepensionneerd; sedert dien 
wijdde hij zich voornamelijk aan de studie der wijs
begeerte. De resultaten van zijn onderzoek legde 
hij, behalve in een aantal tijdschriftartikelen, neer 
in zijn uitnemend hoofdwerk, Verhandelingen over 
de Natuurlijke Geschiedenis der Ned. Overzeesche 
Bezittingen, Botanie (1839-42). - Uit zijn nalaten
schap is het Korthalsfonds gesticht, waarvan de 
rente om de twee jaar door de Koninklijke Acade
mie van Wetenschappen in het belang der botanie 
kan worden besteed. 

Kor tha ls ia BL., - genoemd naar P. W. Korthals (zie 
Korthalsélla). 

korthal8ianus,a,utM, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar haar ontdekker, P. W. Korthals (zie 
Korthalsélla). 

kor thâle i i , - 2e nv. van Korthalstus, Latinizeering 
van Korthals: van Korthals, gevonden door Kort
hals, genoemd naar Korthals. - De talrijke Neder-
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar haar ontdekker P. W. Korthals (zie Kort
halsélla). 

korythoglóssus,α,um, - van Gr. korus (korüthos), 
heim; glôssa, tong: met helmvormige (sterk ge
welfde) tongen of daarbij vergelijkbare organen, 
lintbloemen bv. 

kotschyânus,a,um (Panïcum - Höchst.; - Tricho-
desma - Fenzl), - genoemd naar Th. Kotschy (1813, 
Ustron, Oostenr. Silezië; 1866, Weenen), plant-
kundige, die van 1836-43 voor bot. doeleinden N.O.
Afrika en Z.W.-Azië bereisde, waar hij groote ver
zamelingen bijeenbracht en werwaarts hij later her
haaldelijk (1853, 55, 59, 62) terugkeerde, sinds 
1852 custos aan het Bot. Museum te Weenen, 
schrijver van verscheidene bot. publicaties, o.a. 
over de door de Ned. Afrika-reizigster Alexandrine 
Tinne (vermoord in 1869) verzamelde planten. 

kótschyi , - 2e nv. van Kotschfus, Latinizeering van 
Kotschy : van Kotschy, gevonden door Kotschy, ge
noemd naar Kotschy. - Alisma - Höchst, en Saxi-
fräga - Boiss. zijn genoemd naar Th. Kotschy (zie 
kotschy anus). 

kousa , - mogelijk een Jap. volksnaam van Cornus -
Bürg. 

k ràé tke i , - 2e nv. van Kraetkëus, Latinizeering van 
Kraetke: van Kraetke, genoemd naar Kraetke. -
Mucüna- Warb, is genoemd naar Reinhold Kraetke, 
(1845, Berlijn; ?, ?), beambte bij de Pruisische 
posterijen, van 1887-90 militair commandant (Lan
deshauptmann) van Kaiser Wilhelmsland, in 1901 
staatssecretaris van de directie der posterijen met 
den titel van Excellentie. 

kra l ik i , - 2e nv. van Kralïkus, Latinizeering van 
Kralik: van Kralik, gevonden door Kralik, ge
noemd naar Kralik. - Fumaria - Jord. is genoemd 
naar J. L. Kralik (1813, Straatsburg; 1892, Tres-
seroe bij Aix-les-Bains, Savoie), leeraar, eerst te 
Straatsburg, daarna te Parijs, die als plantenver-
zamelaar Corsica, Egypte (1847), Algiers en Tunis 
bereisde en verzamelingen gedroogde planten uitgaf. 

k r a m a t é n s u , « , « , - afkomstig van of het eerst ge
vonden op een kramat, d.i. een heilig graf, aldus 
genoemd (zie Encyclop. Ned. Indië, 2e dr., in voce 
kramat) naar de wonderkracht, welke veronder
steld wordt daarvan uittegaan, in verband met de 
bovennatuurlijke macht, die den daarin begraven 
heilige, ook na diens dood, wordt toegeschreven. -
Kramats zijn er op Java talloos vele; vaak liggen 
zij op den top van een heuvel (goenoeng kramat); 
dikwijls vormen zij een laatste toevluchtsoord voor 
de restanten der oorspronkelijke vegetatie, welke 
overal in den omtrek is uitgeroeid. Vaak vindt 
men er groote boomen (dikwerf Ficus) op; niet 
zelden ook aanplantingen van Handjoewang (Cor-
dylïne fruticösa Chev.) en soms van Graptophyllum 
pictum Griff., vooral in roodbladige vormen. 

K r a s s é r a o. SCHWARZ, - genoemd naar Fridolin 
Krasser (1863, Iglau, Boheme; 1922, Praag), sinds 
1906 hoogleeraar in de plantkunde, warenkennis 
en technische mikroskopie aan de Duitsche Tech
nische Hoogeschool te Praag, bewerker der Melas-
tomatacëae in Die Natürlichen Pflanzenfamilien 
van Engler und Prantl. 

krauseanus,a,um (Appendicüla - Schltr), - in 1912 
genoemd naar Fr. Krause van de Bindjey Estate 
(Deli), zwager van den auteur der soort, F . R. 
Rudolf Schlechter (zie rudolphi), die het dezen 
mogelijk gemaakt had orchideeën te verzamelen 
op de Delische bergen. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

k rause ! , - 2e nv. van Krausëus, Latinizeering van 
Krause: van Krause, genoemd naar Krause. - Ela-
tostëma grueningïi H. Winkl. var. - H. Winkl. is 
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genoemd naar H. Krause (1892, Litburg bij Trier; 
χ ) , eerst officier in het D. leger, later uitgever te 
München, thans intendant van den stadsschouw
burg te Erfurt, schoonzoon van Grüning (zie grue-
ningïi). 

kraussianws,a,ww (Panïcum - Steud.; - Selaginella 
- A. Br.). - genoemd naar haar ontdekker, Chr. 
Ferdinand Fr. Krauss (1812, Stuttgart; 1890, 
Stuttgart), zoöloog, in 1840 benoemd tot onder
opzichter aan het Koninklijk kabinet van natura-
liën te Stuttgart, in 1845 tot opzichter en hoog
leeraar, in 1856 tot lsten conservator, tevens direc
teur. Van 1837-40 bereisde hij Z.-Afrika, waar hij 
behalve dieren, ook planten verzamelde. Behalve 
verscheidene zool. publicaties schreef hij Beiträge 
zur Flora des Cap- und Natallandes (1846). 

kravangénst's,ts,e, - afkomstig van Krawang (voor
malige residentie in W.-Java) of daar het eerst ge
vonden. 

krawang (Garcinïa - Pierre), - zou de naam zijn 
eener rivier op Borneo, aan welker oevers de plant 
het eerst gevonden werd. 

krawangénsi£,t5,£, - afkomstig van Krawang (voor
malige residentie in W.-Java) of daar het eerst ge
vonden. 

kreangénsts.ïs.e (Piper - C. DC) , - zou afkomstig 
zijn van een berg , ,Kreang" in Z.-Celebes. - Waar
schijnlijk is de naam verminkt, mogelijk is een of 
andere Goenoeng Karang (zie karangensis) bedoeld. 

krébs i i , - 2e nv. van Krebsïus, Latinizeering van 
Krebs: van Krebs, gevonden door Krebs, genoemd 
naar Krebs. - Tecomanthe - Klotzsch is in 1862 
genoemd naar L. Krebs, apotheker te Grahams-
town (Z.-Afrika), die de plant in de Kaapkolonie had 
gevonden. Overigens is mij niets van hem bekend. 

krintjingénsis,is,e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Krintjing, den oostelijksten der hoogere top
pen van het Hjang (Ijang, Ajang)-complex in O.
Java, of daar het eerst gevonden. 

krugii, - 2e nv. vanKrugïus, Latinizeering van Krug: 
van Krug, genoemd naar Krug. - Bauhinïa - Urb. 
is genoemd naar Leopold Krug (1833, Mühlenbeck 
bij Berlijn; 1898, Grosz Lichtenfelde, Berlijn). In 
1857 werd hij aangenomen als employé bij het 
groote handelshuis Lameyer & Co (later Schulz & 
Co) te Mayaguez op Portorico; door zijn bijzondere 
geschiktheid bracht hij het tot firmant en later tot 
eigenaar der firma. Hij was vice-consul van Duitsch-
land en Engeland en besteedde een deel van zijn 
aanzienlijk vermogen voor het krachtig steunen van 
de studie der planten- en dierenwereld van Por
torico. In 1876 keerde hij naar Europa terug, doch 
ging door met het doen inzamelen in W.-Indië. 
Zoodoende bracht hij een uitgebreid, ten deele 
door Urban (zie urbäni), den auteur der naar Krug 
genoemde soort, bewerkt herbarium bijeen, thans 
berustend in het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem. 
Tot loon voor zijn verdiensten ontving hij den 
professorstitel. 

krvdéneis,is,e, - afkomstig van Kroeï ( = Kroé, in 
Z.-Benkoelen) of daar het eerst gevonden. 

Krynitzkia FISCH, et MEY., - in 1841 genoemd naar 
Krynitzhi, hoogleeraar te Charkow, van wien mij 
overigens niets bekend is. 

kuenstléri, - foutief voor kunstlëri. 
Kuhlhasséltia j j . s . , - genoemd naar H. Kuhl (zie 

Kuhlïa) en J. C. van Hasselt (zie Hasseltïa). 
Kuhlia REiNw., - genoemd naar H. Kuhl (1796, 

Hanau; 1821, Buitenzorg), in 1820 met Van Has
selt (zie Hasseltïa) benoemd tot lid der toen inge
stelde Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, 

datzelfde jaar met Van Hasselt naar Buitenzorg 
vertrokken, vanwaar uit zij W.-Java doorvorsch-
ten en rijke verzamelingen bijeenbrachten. Reeds 
binnen 9 maanden na zijn aankomst overleed Kuhl 
aan een leveraandoening. Hij ligt begraven in den 
Buitenzorgschen plantentuin, waar voor hem en 
zijn grafgenoot Van Hasselt (ΊΤ823) een onooglijk 
monumentje is opgericht. 

kuhliân«s,a,«m, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar H. Kuhl (zie Kuhlia). 

kuhlii, - 2e nv. van Kuhlïus, Latinizeering van Kuhl: 
van Kuhl, gevonden door Kuhl, genoemd naar 
Kuhl. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar H. Kuhl (zie Kuhlïa). 

k u m a s é c a , - Jap . plantennaam. 
kummeriânws,a,wm (Ctenanthe - Eichl.), - ge

noemd naar generaal Von Kummer, eerepresident 
der in 1875 te Keulen gehouden bloemententoon-
stelling. Overigens is mij van hem niets bekend. 

kuns t l é r i , - 2e nv. van Kunstlêrus, Latinizeering van 
Kunstler: van Kunstler, gevonden door Kunstier, 
genoemd naar Kunstler. De talrijke planten van 
dezen naam zijn genoemd naar den Duitscher H. H. 
Kunstier (?, ?; ?, ?), die van 1881-86 als planten-
verzamelaar (King's collector) in dienst stond van 
Sir George King (zie kingi), directeur van den bot. 
tuin van Calcutta, en die door diens opvolger D. 
Prain (zie Prainëa) geprezen wordt als een der 
ijverigste en meest getrouwe inzamelaars, welke 
hun leven hebben geofferd aan de wetenschap in 
de tropen. 

Kuns t lé r ia PRAIN, - genoemd naar H. H. Kunstier 
(zie kunstlëri). 

kunthiamt5,a,um (Dysoxylum - Miq.; - Isachne -
W. et Α.), -genoemd naar AT. S. Kunth (1788, Leip
zig; 1850, Berlijn), hoogleeraar in de plantkunde en 
onderdirecteur van den bot. tuin te Berlijn, schrij
ver van belangrijke bot. publicaties, waaronder 
vooral bekend zijn zijn bewerking der door Von 
Humboldt (zie Humboldtïa) en Bonpland (zie bon-
plandiänus) in Amerika verzamelde planten, voorts 
zijn Enumeratïo plantärum hucusque cognitärum 
(1833-50), welke beschrijvingen van schier alle 
toen bekende Monocotylen bevat, en zijn Flora 
Berolinensis (Flora van Berlijn). 

kunthil, - 2e nv. van Kunthtus, Latinizeering van 
Kunth: van Kunth, genoemd naar Kunth. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar K. S. 
Kunth (zie kunthiänus). 

kuntzel, - 2e nv. van Kuntzëus, Latinizeering van 
Kuntze: van Kuntze, gevonden door Kuntze, ge
noemd naar Kuntze. - Hypoëstes - Clarke (ex 
Ridley) en Sclerïa - Boeck. zijn genoemd naar 
C. E. Otto Kuntze (1843, Leipzig; 1907, San Remo), 
koopman-plantkundige, schrijver van vele bot. pu
blicaties, vooral over nomenclatuurkwesties, waar
in het prioriteitsprincipe tot het uiterste werd 
doorgevoerd, wat veel twistgeschrijf veroorzaakt 
heeft. Van 1874-76 maakte hij een reis om de 
aarde, waarop hij ongeveer 7700 planten verzamel
de; tijdens die reis hield hij van Mei tot Sept. 1875 
verblijf op Java. In 1891/92 bereisde hij Z.-Ameri
ka, in 1894 Z.-Afrika. In 1905 vestigde hij zich te 
San Remo, waar hij tot aan zijn spoedig gevolgden 
dood woonachtig bleef. 

k.unzeànus,a,um (Davallïa - W. J. Hook.), - ge
noemd naar G. Kunze (1793, Leipzig; 1851, Leip
zig) , hoogleeraar in de plantkunde te Leipzig, ver
dienstelijk mycoloog en pteridoloog, schrijver van 
vele publicaties, inzonderheid over varens. 

kunzei , - 2e nv. van Kunzëus, Latinizeering van 
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Kunze: van Kunze, genoemd naar Kunze. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar G. Kunze 
(zie kunzeänus). 

kurilénsts,t's,e, - afkomstig van de Koerilen (eilan
denreeks tusschen Japan en de Z.punt van Kam-
tsjatka) of daar het eerst gevonden. 

kurimanus,a,um, - afkomstig uit het stroomgebied 
der Soengei (rivier) Koeriman (Midden-Sumatra) of 
daar het eerst gevonden. 

k u r r i i , - 2env. van Kurrïus, Latinizeering van Kurr: 
van Kurr, genoemd naar Kurr. - Cypërus - Steud. 
is genoemd naar / . G. Kurr (1798, Sulzbach; 1870, 
Stuttgart), hoogleeraar in de plantkunde te Stutt
gart, schrijver van eenige bot. publicaties. 

K u r r i m i a WALL., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk de Latinizeering van een Engelschind, 
plantennaam. 

kurzianus.a.ww (Pavetta - T. et B.), - genoemd naar 
Sulpiz Kurz (1834, Abensberg, Z.W. van Regens
burg; 1878, eiland Penang), die in 1856 onder den 
valschen naam Johann Amann als fuselier in Ned. 
Indië kwam. Van 1862-63 was hij als schrijver ge
detacheerd bij 's Lands Plantentuin te Buiten-
zorg, waar hij Teysmann (zie teysmanni) behulp
zaam was bij het determineeren. In 1863 werd hij 
uit den militairen dienst ontslagen, waarop hij naar 
Eng. Indië vertrok; in 1864 werd hij aangesteld 
tot conservator van het herbarium te Calcutta. 
Van zijn hand verschenen eenige publicaties over 
de flora van Ned. en die van Eng. Indië. 

kurz i i , - 2e nv. van Kurzïus, Latinizeering van 
Kurz: van Kurz, gevonden door Kurz, genoemd 
naar Kurz. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar S. Kurz (zie kurziänus). 

kuschkensis.is.e, - afkomstig van Kuschk (in Afgha
nistan; ruim 62° O.L.; ± 3 5 ° N.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

kutaiénsts.is.e, - afkomstig van het landschap Koe-
tei (ook wel Koetai en Kutai geschreven) in Centraal 
O.-Borneo of daar het eerst gevonden. 

kutcinénsis,is,e, - afkomstig van Koetjing (Ital. Kut-
cin = Eng. Kutching = Sërawak, in Br. N.-Bor
neo) of daar het eerst gevonden. 

rkuteiénsis,ï5,e, - afkomstig van het landschap Koe-
Ikutejénsis.ts.e, - tei in Centraal O.-Borneo of 

labangénsis,is,e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Labang (in N.-Borneo) of daar het eerst ge
vonden. 

labellósus.a.ton, - van Lat. labellum, lip (van Orchi-
dacëae en Zingiberacëae) : grootlippig. 

labialis,υ,e, - van Lat. labium, lip : van lippen voor
zien. - Teramnus - Spreng, ontving dien soort
naam, omdat bij gevorderden bloei de vlag naar 
boven, de vier andere kroonbladen omlaag zijn ge
keerd, waardoor de bloemkroon tweelippig schijnt. 

labiâ ta , - zie labiätus. 
Labiâtae , - afkorting van plantae labiätae, mv. van 

planta labiâta, van lippen voorziene plant: van 
lippen voorziene planten, Lipbloemigen. 

labiâtws,a,w»M (van Lat. labium, lip), van een of meer 
lippen voorzien; met opvallende lip (pen). 

labidoglós&us,a,um, — van Lat. labïdus (van labt, 
glijden), glad; Gr. glôssa, tong: met gladde tong 
of (bij orchideeën) lip. Deze samenkoppeling van 
Lat. en Gr. is niet fraai; leioglossus is beter. 

l ab i l la rd iér i , - 2e nv. van Labillardiërus, Latini-

daar het eerst gevonden, Koeteisch. 
kuypér i , - 2e nv. van Kuypêrus, Latinizeering van 

Kuyper: van Kuyper, gevonden door Kuyper, ge
noemd naar Kuyper . - Dendrobïum- J.J.S. en Sar-
canthus - J .J .S. zijn genoemd naar den ontdekker 
dezer planten, H. P. Kuyper (1876, Heerenveen; 
1909, Buitenzorg), van 1905-07 assistent aan het 
Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen te 
Buitenzorg, van 1907 tot aan zijn dood hoofd der 
afdeeling Botanische Laboratoria van het Departe
ment van Landbouw aldaar, verdienstelijk bota
nicus. 

kyâwi , - 2e nv. van Kyäwus, Latinizeering van 
Kyaw: van Kyaw, gevonden door Kyaw, genoemd 
naar Kyaw. Rhododendron - Lace et W.W.Sm, 
werd in 1914 genoemd naar M aungKyaw, inlandsen. 
beambte bij het boschwezen in Burma, die in de 
omstreken van Myitkyina (in Upper-Burma; 
φ 97%° O.L.; bijna 25i/2° N.B.) belangrijk mate
riaal van boomsoorten had bijeengebracht. 

Kyllinga ROTTB., - genoemd naar Peder Lauridsen 
Kylling (±1640, Assens, a/d W.kust van Fünen; 
1696, Kopenhagen), in 1662 benoemd tot Konink
lijk Botanicus (van Denemarken) met de op
dracht in Denemarken en Noorwegen planten te 
verzamelen, schrijver van een catalogus (Virida-
rïum Danïcum) van Deensche planten. 

kyll ingaeoides, - zie kyllingoides. 
Kyllingia L.f., - zie Kyllinga. 
kyllingiaefórmis,is,e, - zie kyllingiformis. 
kyll ingiaeoides, - zie kyllingioides. 
kyllingifórmi's,is,e, - van Kyllinga, plantengesl. (Cy-

peracëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Kyllinga, Kyllinga-achtig. 

kyll ingioides, - van Kyllingia, (voormalig) planten
gesl. (Cyperacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Kyllingïa-achtig. 

kyll ingoides, - van Kyllinga, plantengesl. (Cypera
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Kyllinga-achtig. 

Kyr t ând ra j . FR. GMEL., - van Gr. kurtos, krom; anêr 
(andros), man: plant met kromme mann organen, 
met kromme helmdraden. 

k^soor, - Hind, plantennaam (kesur). 

zeering van Labillardière: van Labillardière, ge
vonden door Labillardière, genoemd naar Labil
lardière. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar J. J. Houtou de la Billardière (zie Billardiêra). 

labiósMs,a,M>w, - van Lat. labium, lip: grootlippig. 
Labis ia LINDL., - van Gr. labis, verkleinw. van labê 

(van lab, stam van lambönein, nemen, aanpakken), 
alles waarmede men iets aanpakken of opnemen kan, 
hier gebezigd in de beteekenis van lepel. De naam 
zinspeelt op de lepelvormige bloemkroonslippen. 

Lablab ADANS., - Hindost. plantennaam. 
l a b l a b , -
labrueca , - oude Lat. naam eener wilde druiven-

soort. Het woord wordt wel als soortnaam gebe
zigd voor planten, welke in blad vorm overeenko
men met de labrusca der Ouden. 

l abuâna , - zie labuänus. 
labuanéneis.îs.e, - afkomstig van het eiland Laboean 

Aabuànus ,a,um, - (voor de baai van Broenei, 
a/d N.W.kust van Borneo op ruim 5° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

L. 



laburnifol ius ί 

laburnifóliws.a.wm, - van Laburnum, plantengesl. 
(Leguminösae), Gouden Regen; Lat. foliutn, blad: 
met bladéren als die van een Gouden Regen. 

l aburno ides , - van Laburnum, plantengesl. (Legu
minösae), Gouden Regen; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op een Gouden Regen 
gelijkend. 

L a b u r n u m MEDIK., - oude, Lat. naam van den Gou
den Regen. 

labyrinthiCMs,a,wm, - van Lat. labyrinthus (Gr. la-
burinthos), in de Oudheid een gebouw met vele 
kamers en ineenloopende gangen, waarin men ge
makkelijk verdwalen kon, labyrinth, doolhof (in 
fig. zin; een doolhof is eigenlijk een tuin met dus
danig aangelegde, door hooge, dichte hagen ge
scheiden paden, dat het moeilijk is een bepaald 
punt, gewoonlijk het midden, te bereiken, of, dit 
bereikt hebbende, den uitgang weertevinden; men 
vond vroeger nog al eens doolhoven op buiten
plaatsen en bij speeltuinen) : een doolhof vormend. 

rläccifer, laccifera, laccfferum, - van Nieuwlat. lac-
Uaccifer«5,a,Mm, - ca, lak, een roode, harsach

tige, door een op boomtwijgen parasiteerende schild-
luis uitgescheiden stof; ferre, dragen, voortbrengen: 
lakdragend, dwz. de lakschildluis dragend, als voed-
selplant voor de lakschildluis dienst doend. 

lacer, lacera, l â ce rum, - (Lat.) verscheurd, ver
scheurend. 

l âcerans , — van Lat. lacèrâre (van lacer, verscheurd, 
verscheurend), verscheuren: verscheurend. Soms 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van ver
scheurd, ingescheurd. 

Iacerattt5,a,um, - van Lat. lacèrâre (van lacer, ver
scheurd, verscheurend), verscheuren: (als het ware) 
verscheurd, in slippen verdeeld. 

rlacértifer, lacertifera, lacer t i ferum, - 1. van Lat. 
uacertifer«5,a,M»t, - lacerta, hagedis; ferre, dra

gen: iets dragend, dat aan een hagedis doet denken. 
2. van Lat. lacertus, spier, arm, poot; ferre, dragen: 
iets dragend, dat aan pooten of armen doet denken. 

l âce rum, - zie lacer. 
lacer u s , - foutief voor lacer. 
Lachenälia JACQ., - genoemd naar W. de Lachenat 

(1736, Bazel; 1800, Bazel), sinds 1776 hoogleeraar 
in de plantkunde te Bazel en reorganisator van den 
bot. tuin aldaar, schrijver van eenige kleine, bot. 
publicaties en medewerker aan een flora van Zwit
serland. 

lachenâlii , - 2e nv. van Lachenalïus, Latinizeering 
van Lachenal: van Lachenal, gevonden door Lache-
nal, genoemd naar Lachenal. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar W. de Lachenal (zie La
chenälia) . 

Lachnas toma KORTH., - van Gr. lachnê, wol; stoma, 
mond. — De mond der kroonbuis is wollig behaard. 

lachnathert«s,a,um, — van Gr. lachnê, wol; athêr 
(athëros), naald: met wollig behaarde naalden. 

lachnobótryus,a,um, - van Gr. lachnê, wol; bötrus, 
(als bot. term) tros: met wollig behaarde bloem -
trossen. 

lachnocérpws,a,Mw, — van Gr. lachnê, wol; karpos, 
vrucht: met wollig behaarde vruchten (sporangiën, 
vijgen). 

Lachnólepis MIQ., - van Gr. lachnê, wol; lëpis, schub. 
- In de keel van het bloemdek bevinden zich wollig 
behaarde schubben. 

lachnólepis, - van Gr. lachnê, wol; lëpis, schub: met 
wollig behaarde schubben. 

Lachnopódium BL., — van Gr. lachnê, wol; podïon 
[verkleinw. van pous {podos), voet, steel], voetje, 
steeltje. — De bloemsteeltjes zijn wollig behaard. 

0 lacteus 

lachnospérmws,a,Mw, - van Gr. lachnê, wol; sperma, 
zaad: met wollig behaarde zaden (of wat daarbij 
vergeleken wordt, de urntjes van een Carex, bv.). 

l a ch r im ..-., — zie lacrim . . . 
Llachrym . . . , -
laciniatu5,a,um, - van Lat. lacinta (verwant met la

cer, verscheurd), slip: in slippen verdeeld. 
Iaciniósu5,a,um, - van Lat. lacinta (verwant met lacer, 

verscheurd), slip: met verscheidene slippen, met 
groote slippen. 

lacinulâtus.a.um, - van Lat. lacinüla (verkleinw. van 
lacinta, slip), slipje: in slipjes verdeeld. 

lacinulósws,a.wm, - van Lat. lacinüla (verkleinw. van 
lacinta, slip), slipje: met verscheidene korte slipjes. 

Lacóstea v. d. BOSCH, - genoemd naar C. M. van der 
Sande Lacoste (1815, Werkendam; 1887, Amster
dam), geneesheer te Amsterdam, verdienstelijk 
schrijver over Jav. en Sum. mossen en levermossen. 
Vgl. sandëi. 

lacóstei , - 2e nv. van Lacostëus, Latinizeering van 
Lacoste: van Lacoste, gevonden door Lacoste, ge
noemd naar Lacoste. - Cirsïum - Vuyck is genoemd 
naar C. M. van der Sande Lacoste, die de plant in 
1864 bij Vinkeveen ontdekte (zie Lacostëa). 

l âc r ima , - (Lat.) traan (oogvocht). - Zie voorts la-
crïma jobi. 

l â c r ima jobi , - van Lat. lacrima, traan (oogvocht) ; 
jobi [2e nv. van Jobus, latinizeering van Job, naam 
van ,,een man in den lande Uz, (die) was oprecht, 
, ,ende vroom, Godtvreesende ende wyckende van ' t 
, ,quaet ' ' (zie het boek Job in de Heilige Schrift) ], van 
Job : Jobstraan. - De door haar kaf jes omsloten vruch
ten van Coïx — L. worden vergeleken bij de (dikke) 
tranen, welke langs Jobs wangen biggelden (Vgl. 
JobXVI, 16: ,,myn aengesicht is gantsch bemoddert 
,,van weenen"), toen zijn vijfhonderd juk runderen, 
vijfhonderd ezelinnen en drieduizend kameelen ge
roofd waren, zijn zevenduizend schapen door den 

- bliksem gedood, zijn, Jongers' ' (dienstknechten) door 
roovers geslagen waren met, ,de scherpte des sweerts ' ', 
zijn zeven zonen en drie dochteren om het leven 
waren gekomen bij het instorten van het huis des 
eerstgeborenen, waar zij te gast waren, hij zelf door 
God met booze zweren was geslagen „van syne 
„voetzole aen tot synen schedel toe" en hij van al 
zijn rijkdommen slechts een potscherf over had om 
zich, in de asch zittende, „daer mede te schrabben", 
zijn huisvrouw hem aanspoorde God te verlaten en 
te sterven, zijn vrienden, die hem kwamen beklagen, 
hem zoo veranderd vonden, dat zij hem niet herken
den en „hare stemmen ophieven en weenden" en 
hij zelf zijn geboortedag vervloekte en o.a. uitriep: 
„voor myn broot komt myne sugtinge ende myne 
„brullingen worden uytgestort als water." — Vol
gens een oude kloosterlegende zou de plant zijn op
geschoten uit een der door Job gestorte tranen. 

l ac r imal i s , - van Lat. lacrimâre [van lacrima, traan 
(oogvocht)], tranen: tranend, droppels vocht uit
scheidend. 

l â c ruma , — zie lacrima. 
l a c rym . . ., - foutief voor lacrim . . . 
Lactar ia RAFIN., - van Lat. lac (lactis), melk: melk

sap bevattende plant. 
lactaritis, a, urn, — van Lat. lac (lactis), melk: melk

sap bevattend. 
lâctea, - zie lactëus. 
lactéscens, - van Lat. lactescëre [van lac(lactis), 

melk], melk geven: melk gevend, dwz. melksap be
vattend. 

lâcteMs,a,ww, - van Lat. lac (lactis), melk: melkwit, 
melksap bevattend. 
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lacticolor, - van Lat. loc (lactis), melk; color, kleur: 
melkkleurig, melkwit. 

rlactifer, lactifera, lact i ferum, - van Lat. lac (lac-
llactiferus.a.ton, - tis), melk; ferre, dragen, 

voortbrengen: melk (sap) bevattend. 
lactiflórMS,a,um, - van Lat. lac (lactis), melk; f los 

(flöris), bloem: met melkwitte bloemen. 
Lactuca L., - oude Lat. plantennaam [van lac (lactis), 

melk], salade, latuw. De naam zinspeelt op het 
melksap der plant. 

lactucaefólitts,a,ton, - zie lactucifolïus. 
lactucifóliws,a,wm, - van Lactuca, plantengesl. (Com-

posïtae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Lactuca. 

lactuÓ8M5,a,tOK, - van Lat. lac (lactis), melk: rijk aan 
melk (sap). 

lacunósws.a,unz, - van Lat. lacüna, kuil: vol kuilen. 
- Bij Hoya - BI. en Prinos - Miq. zinspeelt de 
soortnaam op de bladeren van gedroogde exem
plaren, welke tusschen de nerven zijn ingezonken, 
bij Coccülus - A. P. DC. op de ingezonken nerf-
oksels der bladonderzijde. 

lacüs , - 2e nv. enk. van Lat. lacus, meer (znw.): 
van het meer. - Lipäris - J.J.S. werd zoo genoemd, 
omdat de plant bij een meer gevonden was, nl. bij 
een der Angi-meren in het Arfak-gebergte in den 
,,vogelkop" van Nieuw-Guinea. 

lsicùstris,is,e, — van Lat. lacus, meer (znw.): aan of 
in meren groeiend. 

l âcuum, - 2e nv. mv. van Lat. lacus, meer (znw.): 
der meren, bij meren groeiend, in een merengebied 
groeiend. 

r ladânifer, ladanifera, l adan i fe rum, - van Lat. la-
\ladaniferu£,a,um, - dànum, in de Oudheid 

naam eener geurige, uit Cistus-soorten gewonnen 
hars; ferre, dragen, voortbrengen: ladänum voort
brengend. 

l â d a n u m , - in de Oudheid naam eener welriekende 
hars, welke uit Cistus-soorten werd gewonnen. -
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeu
rig overgedragen op de hem thans voerende plant. 

Ladóicea MIQ., - foutief voor Lodoicêa. 
Laélia LINDL., - Lindley (zie lindleyänus), in 1831 

de auteur van het gesl., geeft bij den naam geen 
toelichting. - Sommigen gissen, dat de plant ge
noemd is naar den Romeinschen veldheer Laelïus, 
die in 146 v. Chr. Carthägo innam en daardoor een 
einde maakte aan den derden Punischen oorlog, 
anderen opperen de veronderstelling, dat de plant 
genoemd is naar een dame van denzelfden naam. 
Niemand weet het. 

laeta , - zie laetus. 
laetévirens , - van Lat. laete, vroolijk, helder (bijw.) ; 

vir ens, groen: heldergroen. 
laetiflóru5,a,M»t, - van Lat. laetus, vroolijk, vriende

lijk, helder; f los (flöris), bloem: met helder ge
kleurde bloemen. 

laet ivlrens, - zie laetévirens. 
laetus,a,urn, - (Lat.) vroolijk, vriendelijk, helder, bij 

uitbreiding: helder gekleurd, heldergroen. 
laeve, - zie laevis. 
laevicalyx, - van Lat. laevis, glad, kaal; cälyx, kelk: 

met gladden kelk, met kalen kelk. 
laevicâults.is.e, - van Lat. laevis, glad, kaal; caulis, 

stengel, steel: gladstengelig, gladstelig, kaalstenge-
lig, kaalstelig. 

Iaevifóliu5,a,um, - van Lat. laevis, glad, kaal ; folium, 
blad: gladbladig, kaalbladig. 

laevigótws.a.uwï, - van Lat. laevigâre (van laevis, 
glad, kaal), glad maken, kaal maken: glad gemaakt, 
glad; kaal gemaakt, kaal. 

léévlortor.us, - vergr. trap van Lat. laevis, glad, 
kaal: gladder of minder behaard dan gewoonlijk, 
tamelijk glad, tamelijk kaal. 

léévipes, - van Lat. laevis, glad, kaal; pes, voet, 
steel: met gladden of kalen voet, met gladden of 
kalen steel. 

lae\is,is,e, - (Lat.) glad, kaal. 
laevissim«s,a,wm, - overtr. t rap van Lat. laevis, 

glad, kaal: zeer glad, volkomen kaal. 
léévius , - zie laevior. 
laeviusculus,a,«m, - verkleinw. van Lat. laevis, 

glad, kaal: tamelijk glad, tamelijk kaal. 
Lagaropyxis MIQ., - van Gr. lagäros, slap, weekf 

puxis, doos. Plant met slappe doosvruchten. 
Lagaros iphon HARV., - van Gr. lagäros, slap, week; 

siphon, buis. De naam zinspeelt op den langen, 
slappen snavel van het vruchtbeginsel, welke ver
keerdelijk voor een bloemdekbuiswerd aangezien. 

lagäscae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Lagasca: van Lagasca, genoemd 
naar Lagasca. - Petrocoptis - Willk. en Physälis 
- R. et Sch. zijn genoemd naar M. Lagasca (1776, 
Encinacorva, N.O.-Spanje; 1839, Barcelona), hoog
leeraar in de plantkunde en directeur van den bot. 
tuin van Madrid, schrijver van vele bot. publicaties. 

Lagenâr ia SER., - van Lat. lagëna, flesch. - De naam 
zinspeelt op de vaak fleschvormige vruchten. 

lagenarius,α,wm, - van Lat. lagëna, flesch: flesch-
vormig. 

lagenarius,α,w»n oblóngus,a,wm, - Lat. lagenarius, 
fleschvormig; oblongus, langwerpig: fleschvormig 
en langwerpig; den vorm eener langwerpige flesch 
hebbend. 

lagenarius,α,ww villösus.a.um, - Lat. lagenarius, 
fleschvormig; villösus, met lange, zachte haren 
bezet: fleschvormig en met lange, zachte haren 
bezet. 

flagénifer, lagenifera, lageni ferum, - van Lat. la-
\lageniferws,a,ww, - gêna, flesch; ferre, dragen, 

voortbrengen: iets fleschvormigs (fleschvormige 
vruchten bv.) dragend. 

lagenifórmis.ts.e, - van Lat. lagëna, flesch; forma, 
vorm: fleschvormig. 

Lagenóphora CASS., - van Gr. lagênos, flesch; phe-
rein, dragen, voortbrengen. De naam zinspeelt op 
de fleschvormige dopvruchten. 

Lage r s t róémia L., - genoemd naar M. Lagerström 
(1691, Stettin; 1759, Göteborg), handelsraad en 
directeur der Zw. O.I.Compagnie, sinds 1748 lid der 
Zw. Akademie van Wetenschappen, welker mu
seum hij met uit Indië aangevoerde naturaliën ver
rijkte. Aan personeel der jaarlijks naar Indië varen
de schepen gaf hij opdracht daar planten te ver
zamelen, welke hij alle aan Linnaeus (zie Linnaea) 
toezond. 

Laggéra SCH.-BIP., - genoemd naar Fr. J. Logger 
(1802, Münster, Kanton Wallis, Zwitserland; 1870, 
Freiburg, Zwitserland), sinds 1828 arts te Frei
burg, verdienstelijk kenner van en schrijver over 
de flora van W.-Zwitserland. Zijn herbarium be
rust te Freiburg. 

lagodechiânus,α,um, - afkomstig van Lagodechi 
(plaats in het landschap Kachetië, a/d Z.helling 
van den Kaukasus; ruim 46° O.L.; bijna 42° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

lagópoda, - zie lagopödus. 
lagopódes, - van den soortnaam lagöpus (zie al

daar); ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op de soort lagöpus gelijkend. 

lagopodioides, - van den soortnaam lagopödus (zie 
aldaar) of van Gr. lagôpous (lagópödos), ruigvoetig 
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gelijk een haas; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: 
1. op de soort lagopodus gelijkend. 
2. wat beharing betreft op een hazepoot gelijkend. 

lagopodus,a,um, - van Gr. lagós, haas; pous (pödos), 
voet, steel: methazepooten. - De naam zinspeelt op 
vorm of beharing van een of ander deel der plant. 

lagopoides, - van den soortnaam lagöpus (zie al
daar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort lagöpus gelijkend. 

lagópus, - Lat. transcr. van Gr. lagôpous (van lagós, 
haas; pous, voet, poot), hazevoetig, met pooten als 
die van een haas, op een hazepoot gelijkend (e 
plant). 

lagorénsis,is,e, - afkomstig van Lagora (naam op
gegeven voor een provincie van Luzon) of daar 
het eerst gevonden. 

Lagóseris MARSCH, BIEB., - van Gr. lagós, haas; 
sëris, salade: hazensalade, door hazen gegeten 
wordende, aan salade (Lactüca) verwante plant. 

Lagunculâria GAERTN., - van Lat. laguncüla (ver
kleinw. van lagêna, flesch), fleschje. - De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchten. 

Lagunea PERS., - genoemd naar A. Laguna (1494, 
Segovia, N.N.W, van Madrid; 1560, Segovia), lijf
arts van Paus Julius I I I (1550-55). - Het hand
boek van Dioscorïdes (zie Dioscorëa) over ge
neesmiddelen werd door hem in het Sp. vertaald 
en van aanteekeningen en afbeeldingen voorzien. 

lagunénsis,is,e, - afkomstig van Laguna (provincie 
van Luzon, het noordelijkste groote eiland der 
Philippijnen) of daar het eerst gevonden. 

laguroides, - van Lagürus, plantengesl. (Graminëae) 
of van den soortnaam lagürus (zie aldaar); ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Lagürus-achtig. 
2. op de soort lagürus gelijkend. 

Lagürus L., - van Gr. lagós, haas; oura, staart: haze-
lagurus, - staart. De naam zinspeelt op den 

vorm der bloeiwijze (waarschijnlijk op dien der 
bloeiwijze van L. cylindricus L. = Imperäta cy-
lindrïca P. B., alang alang). Als soortnaam gebezigd 
om gelijkenis met het gesl. Lagürus uittedrukken. 

laha, - Mal. plantennaam (akar laha). 
Lähia HASSK., - Latinizeering van den Borneoschen 

plantennaam lahi. 
lais , - Bangkasche plantennaam. 
lakka, - fragment van den Mal. plantennaam pinang 

laka (dwz. pinang met lakroode bladscheeden). 
lamarckiânws,a,wm (Niöta - BI.; - Oenothera -

Ser.), - genoemd naar / . B. P.A. Monet, cheva
lier De Lamarck (1744, Bazentin, Dépt. Somme, 
Frankrijk; 1829, Parijs), beroemd plant- en dier
kundige, schrijver van een flora van Frankrijk, 
van enkele deelen eener bot. encyclopedie, van een 
monumentaal werk over ongewervelde dieren en 
meer beroemd nog als grondlegger der naar hem 
genoemde evolutie-theorie. 

lamârckii, — 2e nv. van Lamarchïus, Latinizeering 
van Lamarck: van Lamarck, genoemd naar La
marck. - Alangïum - Thw. en Calpicarp(ï)um -
G. Don zijn genoemd naar J. B. P. A. Monet, che
valier De Lamarck (zie lamarckiänus). 

Lambértia j . E. SM., - genoemd naar Aylmer Bourke 
Lambert (zie Aylmerïa). 

lambertiânws,a,wm (Ficus - Miq.; - Glochidïon -
Μ. Α.; - Mallötus - Μ. Α.; - Pinus - Dougl.; -
Scaevöla - De Vr.), - genoemd naar A ylmer Bourke 
Lambert (zie Aylmerïa). 

lambusifórrms,ïs,e (Dendrobïum - Schltr), - fou
tief voor bambusiformis. 

2 lamorganensis 

Lamechites MARKGR., - van (H. J.) Lam (zie la-
miänus), „die zeer nauwkeurige en uitvoerige aan-
„teekeningen over deze plant gemaakt heeft"; 
Echïtes, plantengesl. (Apocynacëae) : ter eere van 
(H. J.) Lam genoemd, aan Echïtes verwant gesl. 

lamellàtus,a,um, - van Lat. lamella (verkleinw. van 
lamïna, plaat), plaatje (iets plats): van plaatjes 
voorzien. 

rlamellulifer, lamellulifera, lamelluliferum, - van 
tlamellulifertts,a,tt>», - Lat. lamellüla (ver

kleinw. van lamella, plaatje), klein plaatje; ferre, 
dragen: een of meer kleine plaatjes dragend. 

Lamiacànthus o. K., - afgekorte samenstelling van 
Lamiäles, groep van Sympetalen met 1 eitje of 2 
naast elkander geplaatste eitjes in elk hokje van 
het bovenstandige vruchtbeginsel; Acanthus, gesl., 
dat als type geldt van de fam. der Acanthacëae: 
Acanthacëa met slechts 1 eitje in elk hokje van het 
vruchtbeginsel. 

lamiànus,a,um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar haar ontdekker, H. J. Lam (1892, 
Veendam; χ ), bioloog, van 1919-33 assistent aan 
het Buitenzorgsche Herbarium, van 1932/33 bo
vendien buitengewoon hoogleeraar aan de Medi
sche Hoogeschool te Weltevreden, sedert 1933 
directeur van 's Rijks Herbarium te Leiden en 
hoogleeraar aan de universiteit aldaar, schrijver 
over Verbenacëae, Sapotacëae en Burseracëae, 
voorts over den plantengroei van Nieuw-Guinea. In 
1920/21 nam hij als inzamelaar deel aan een ex
peditie naar het Mamberamo-gebied en den Wil-
helmina-top in Ned. Nieuw-Guinea; in 1926 ver
zamelde hij op de Talaud-eilanden (N.O. van Cele
bes) en op Morotai. Van de talrijke nieuwe soorten, 
die hij ontdekte, zijn er vele naar hem genoemd. 

lémii , - 2e nv. van Lamïus, Latinizeering van Lam: 
van Lam, gevonden door Lam, genoemd naar Lam. 
- De talrijke Nederlandschind. planten van dezen 
naam zijn genoemd naar H. J. Lam (zie lamiänus). 

lamiifólius,a,Mm, - van Lamïum, plantengesl. (La-
biätae), doovenetel; Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener doovenetel. 

laminâtMs,a,«»w,- van Lat. lamïna, plaat (iets plats) : 
van een of meer (opvallende) platen voorzien. Bij 
Arisaema - BI. zinspeelt de soortnaam op de eigen
aardige plaat der kolfscheede, bij Hymenpphyllum -
Copel. op de vleugels langs de hoofdspil van het blad. 

lamingtónli, - 2e nv. van Lamingtonïus, Latinizee
ring van Lamington : van Lamington, genoemd naar 
Lamington. - Gardenia - Bailey is genoemd naar 
Ch. W. A. Napier Boss Cochrane-Baillie (1860, 
?; ?, ?), Eng. staatsman. Hij bereisde Siam en Ton
kin, was van 1896-1901 gouverneur van Queens
land, bereisde in dien tijd Queensland en Nieuw-
Guinea, keerde in 1901 naar Engeland terug en was 
van 1903-07 gouverneur van Bombay. 

Lamiófrutex LAUT., - van (H. J.) Lam (zie lamiä
nus); Lat. frütex, heester: heester van Lam; door 
Lam ontdekte en hem ter eere genoemde heester. 

Lämium L., - oude, Lat. naam voor de doovenetel. -
Het woord wordt wel afgeleid van Gr. lamos, diep
te, gat, of van Gr. laimos, keel en wordt dan geacht 
te zinspelen op de wijd gapende, tweelippige bloem-
kroon. 

lâmmii , - 2e nv. van Lammïus, Latinizeering van 
Lam: van Lam, gevonden door Lam, genoemd naar 
Lam. - Argostemma - Valet, is genoemd naar den 
ontdekker der plant, H. J. Lam (zie lamiänus). 

lamonganénszs,Ts,e, - afkomstig van den vulkaan 
Lamongan in O.-Java of daar het eerst gevonden. 

lamorganensis, ts ,e, - foutief voor lamonganensis. 



l amot te i 3 

l amót te i , - 2e nv. van Lamottius, Latinizeering van 
Lamotte: van Lamotte, gevonden door Lamotte, 
genoemd naar Lamotte. - Sempervïvum - Bor. is 
genoemd naar Martial Lamotte (1820, Riom, N. 
van Clermont-Ferrand, Dépt. Puy-de-Dôme, 
Frankrijk; 1883, Clermont-Ferrand), apotheker, 
eerst te Riom, later directeur van het museum en 
den bot. tuin te Clermont-Ferrand, verdienstelijk 
plantkundige, schrijver o.a. van een publicatie over 
het gesl. Sempervïvum en van een Prodrome de la 
Flore du Plateau Central de la France. 

l a m p a n i , - Soend. naam voor verscheidene Myrsi-
nacëae. 

L a m p a s DANS., - (Gr.) fakkel. De naam zinspeelt 
op den vorm der bloeiwijze en de roode kleur der 
bloemen. 

l a m p a s , - (Gr.) fakkel. - Bij Thespesïa - Dalz. et 
Gibs, zinspeelt de soortnaam op de heldergele kleur 
der bloemen. 

Lampé t i a M. J . ROEM., - Lat. transcr. van Gr. Lam-
petïê (van lampêtês, de schitterende, en dit weer 
van lampein, schitteren, blinken), naam eener 
nimf door den zonnegod Hêlïos verwekt bij de 
nimf Neaira. Zie voorts onder Dioxippe. 

lampocârpws.a.uw, - van Gr. lampein, schitteren; 
karpos, vrucht: met glanzende vruchten. 

Lampocâ rya R. BR., - van Gr. lampein, glanzen; 
karüon, noot. De naam zinspeelt op de glanzende, 
harde vruchten. 

l ampónga , - zie lampongus. 
rlampongénsts,t5,e, - afkomstig van de Lampong-
Ï lampóngus,a,um, - s (che Districten) in Z.-

Sumatra of daar het eerst gevonden, Lampongsch. 
lamprobólbos,os,on, - van Gr. lampros, glanzend; 

bolbos, bol: met glanzende bollen (of schijnknollen). 
lamprobulbos,05,on, - foutief voor lamprobólbos. 

r l amprocâ rpa , - zie lamprocarpus. 
l l a m p r o c â r p u m , -

L a m p r o c a r p u s BL., - van Gr. lampros, glanzend; 
karpos, vrucht: plant met glanzende vruchten. 

lamprocarpus,α,urn, - van Gr. lampros, glanzend; 
karpos, vrucht: met glanzende vruchten. 

L a m p r o c â r y a NÉES, - van Gr. lampros, glanzend; 
karüon, noot. De naam zinspeelt op de glanzende, 
harde vruchten. 

lamprocâulos,os,on, - van Gr. lampros, glanzend; 
kaulos, stengel, steel: met glanzende stengels of 
stelen. 

l a m p r ó c h l a m y s , - van Gr. lampros, glanzend; 
chlämus, mantel: met glanzenden mantel of iets, 
dat daarbij vergeleken kan worden, bladschee-
den bv. 

lamprochlórus.a,um, - van Gr. lampros, glanzend; 
chlôros, geelgroen: glanzend geelgroen. Soms ge
bezigd in de beteekenis van glanzend groen. 

Lamprocóccus BEER, - van Gr. lampros, glanzend; 
kokkos, vrucht: plant met glanzende vruchten. 

L a m p r o d i t h y r o s HASSK., - van Gr. lampros, glan
zend; dithüros [van di(s), dubbel, tweemaal; thüra, 
deur], tweedeurig, tweekleppig: plant met glan
zende, tweekleppige vruchten. 

lamproglÓ88us,a,MW, - van Gr. lampros, glanzend, 
glôssa, tong: met glanzende tong of (bij orchi
deeën) lip. 

l ampró lep i s , - van Gr. lampros, glanzend; lëpis, 
schub: met glanzende schubben. 

lamprophyllus,a,«m, - van Gr. lampros, glanzend; 
phullon, blad: met glanzende bladeren. 

lamprorhizus,a,wm, — zie lamprorrhizus. 
lamprorrhizus ,a ,uw, — van Gr. lampros, glanzend; 

rhiza, wortel: met glanzende wortels. 

L3 Landolphia 

lamprospérmus ,a ,uw, - van Gr. lampros, glanzend; 
sperma, zaad: met glanzende zaden. 

lamprotéénius,a ,«m, - van Gr. lampros, glanzend; 
tainïa, band: met een of meer glanzende banden. 

L à m p s a n a SCOP., - zie Lapsäna. 
l ampeano ides , - van Lampsäna, (voormalig) plan-

tengesl.; ïdes .(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Lampsäna-achtig. 

lanàtuï,a,um, - van Lat. lana, wol: wollig. 
lancastriénsis,is,e, - afkomstig van Lancaster (Eng. 

graafschap aan de Iersche Zee) of daar het eerst 
gevonden. 

lâncea, - zie lancëus. 
lanceaefólius, a,um, - zie lanceifolïus. 
Ianceanu5,e,wm (Oncidïum - Lindl.), - genoemd 

naar John Henry Lance (1793, ?; 1878, Holmwood, 
Dorking, Z.W. van Londen), van 1828-34 rechter
lijk ambtenaar in Suriname. Toen hij vandaar naar 
Engeland terugkeerde, bracht hij een groote ver
zameling epiphytische orchideeën mede, welke hij 
ten geschenke gaf aan de Horticultural Society of 
London en waaronder zich ook de naar hem ge
noemde Oncidïum bevond. 

lanceétus,o,u«ï, - van Lat. lancëa, lans: een of meer 
lansen, dwz. lancetvormige organen (bladeren bv. ) 
dragend, lancetvormig. 

lanceifólius,a,uw, - van Lat. lancëus, lancetvormig; 
folium, blad: met lancetvormige bladeren. 

lancéola, - (Lat.) (verkleinw. van lancëa, lans), 
lansje. - Als soortnaam gebezigd voor planten met 
lancetvormige organen, bladvinnen bv. 

lanceolâre, - zie lanceoläris. 
lanceolar ia , - zie lanceolarius. 

rlanceolâris.is.e, — van Lat. lanceöla (verkleinw. van 
4lanceolarius,a,toK, - lancëa, lans), lansje: lan-
Uanceolótus.a.um, - cetvormig. 
rlanceólifer, lanceolifera, lanceo life r u m , - van 
llanceoliferu5,a,M*n, - Lat. lanceöla (verkleinw. 

van lancëa, lans), lansje; ferre, dragen: kleine, lan
cetvormige organen dragend. 

lancëus,a,um, — van Lat. lancëa, lans: lanspuntvor-
mig, dwz. lancetvormig. 

lancifólia, — zie lancifolïus. 
lanclfoliolâtt(s,a,um, - van Lat. lancia, lans; foliö-

lum, blaadje: met lanspuntvormige, dwz. lancet
vormige blaadjes. 

lancifólius,a,uw, - van Lat. lancia, lans; folium, blad: 
met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige bla
deren. 

lancilàbius,a,um, - van Lat. lancia, lans; labium, lip: 
met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige lip (pen). 

lancilabris,is,e, - van Lat. lancia, lans; labrum, lip: 
met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige lip (pen). 

lancipétalus,a,utn, - van Lat. lancia, lans; Nieuwlat. 
petälum, kroonblad: met lanspuntvormige, dwz. 
lancetvormige kroonbladen. 

landakânus,α,um, - afkomstig van Landak [land
schap in W.-Borneo, langs de Soengei (rivier) Lan
dak, welke bij Pontiânak in de Kapoeas valt] of 
daar het eerst gevonden. - Landak is Mal. voor 
stekelvarken; Soengei Landak = Stekelvarken
rivier. 

l ando , - Philipp, plantennaam. 
Landolphia p. B., - in 1806 door Palisot de Beau-

vois (zie Belvisia) genoemd naar / . F. Landolphe 
(1765, Auxonne; 1825, Parijs), scheepskapitein, 
die in 1786 een expeditie uitrustte en leidde naar 
Oware (zie owariensis) ter vestiging van een han
delsetablissement. Palisot de Beauvois nam aan die 
expeditie deel en ontdekte de door hem naar Lan
dolphe genoemde plant in Oware. Na de Fr. revo-
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lutie nam Landolphe als kapitein van een fregat 
deel aan den strijd tegen de Engelschen. 

landolphioides , - van Landolphïa, plantengesl. 
(Apocynacêae); ïdes (Gr. eidês),,uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Landolphïa-achtig. 

landuk, - Soend. plantennaam (landoek). 
Landukia PLANCH., - Latinizeering van den Soend. 

plantennaam landoek. 
lanea, - zie lanëus. 
L a n e â s a g u m BEDD., - van Lat. lanêus, wollen, wol

lig; sägum, mantel: plant met een wollen mantel. 
De naam zinspeelt op den behaarden kelk. 

létneus.a.um, - van Lat. lana, wol: wollen, wollig. 
langd . . ., - foutief voor langsd . . . 
Langevéldia GAUD., - genoemd naar Langeveld, om

trent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 1826 de 
auteur van het gesl., geenerlei mededeeling doet. 

langirénsts.is.i , - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Langir op Banka of daar het eerst gevonden. 

l angkab , - Soend. plantennaam (langkap). 
langlasséi , - 2e nv. van Langlassêüs, Latinizeering 

van Langlassé: van Langlassé, gevonden door 
Langlassé, genoemd naar Langlassé. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Langlassé, van 
wien mij niets bekend is dan, dat hij planten heeft 
verzameld in Mexico (1899), den O.I.Archipel en 
de Philippinen. 

langong, - Mal. plantennaam. 
Langsdórffia MART., - genoemd naar G. H. von 

Langsdorff (1774, Wöllstein, Rijnhessen; 1852, 
Freiburg, Breisgau), arts, die in 1803/04 als na
tuuronderzoeker deel nam aan de door Van Kru-
senstern geleide Russ. expeditie der schepen Na-
deshda en Newa om de aarde. Van 1812-20 en 
van 1821-30 was hij in Brazilië gevestigd, waar 
hij groote natuurhistorische reizen maakte. 

langsdorffiàm<s,a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar G. H. von Langsdorf' (zie 
Langsdórffia). 

langsdórffii , - 2e nv. van Langsdorffïus, Latinizee
ring van Langsdorff: van Langsdorff, gevonden 
door Langsdorff, genoemd naar Langsdorff. Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar G. H. von 
Langsdorff (zie Langsdórffia). 

Langsdorf ia, - foutief voor Langsdórffia. 
Lànguas KOEN., - Latinizeering van den Mal. plan

tennaam Jangkoewas. 
lànguidus,a,um, - van Lat. languëre, slap zijn, krach

teloos zijn: slap, krachteloos. 
laniceps , - van Lat. lana, wol; caput, hoofd: met 

in wol gehulde hoofdjes; met wollig behaarde, 
hoofdjesachtige bloeiwijzen. 

r lâniger , lanigera , l a n i g e r u m , - van Lat. lana, wol; 
llanigerws.a.Mwi, - gêrïre, dragen: woldragend, 

wollig. 
Lannéa A. RICH., - Latinizeering van den Senegam-

bischen plantennaam lanné. 
lannesiânws.a.wm (Prunus - E. H. Wils. = Ceräsus 

- Carr.), - genoemd naar Lannes de Montebello, van 
wien mij niets bekend is dan, dat hij in 1870 de 
plant uit Japan naar Parijs zond. 

lanósa , — zie lanösus. 
lanosanthérus,a,um, — van Lat. lanösus, wollig; an

ther a, (als bot. term) helmknop: met wollig be
haarde helmknoppen. 

lanösus,a,um, - van Lat. lana, wol: vol wol, wollig. 
lansifórmïs,ïs,£, - van Lansium, plantengesl. (Me-

liacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante van een Lansïum; in eenig opzicht, rang
schikking der vruchten bv., met een Lansïum over
eenkomend. 

L a n s i u m JACK, - Latinizeering van den Ambon-
schen plantennaam lansa. 

Lan täna L., - Ital. volksnaam eener Viburnum-
soort (V. lantäna L.). - Het woord wordt wel in 
verband gebracht met Lat. lentäre, buigen, en zou 
zinspelen op de buigzaamheid der twijgen van Vi
burnum lantäna, welke wel tot het binden van 
schooven worden gebezigd. Het tegenwoordige 
gesl. Lantäna werd zoo genoemd, omdat de bloei-
wijze een oppervlakkige overeenkomst vertoont 
met die van Viburnum lantäna L. 

l an tanoides , - van Lantäna, plantengesl. (Ver-
benacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Lantâna-achtig. 

Lan thó rus κ. Β. PRESL, - anagram van Loranthus. 
lantoscânu5,a,um, - afkomstig van Lantosca ( = 

Lantosque, plaats in de Zee-Alpen, Ν. van Nice) 
of daar het eerst gevonden. 

lanuginosa ,α ,um, — van Lat. lanugo (lanuginis), 
wol: wollig (behaard). 

Iapathifóliu5,a,um, - van Lat. lapäthum, zuring; 
folium, blad: met bladeren als van zuring. 

l ä p a t h u m , - Lat. transcr. van Gr. lapäthon (van 
lapazein, den door verstopping verharden buik 
weer zacht maken; afgang veroorzaken: afgang be
vorderende plant; als laxeermiddel gebezigde plant, 
zuring. 

lapeyrouseoides , - zie lapeyrousioides. 
Lapeyróus ia POURR., - genoemd naar Ph. Picot ba

ron De la Peyrouse (1744, Toulouse; 1818, Tou
louse), botanicus-geoloog, hoogleeraar in de nat. 
geschiedenis te Toulouse, verdienstelijk schrijver 
over de flora der Pyreneeën. 

lapeyrous i i , — 2e nv. van Lapeyrousïus, Latinizee
ring van Lapeyrouse: van Lapeyrouse, genoemd 
naar Lapeyrouse. - Davallïa - Hook. f. is genoemd 
naar J. Fr. de Galaup Lapérouse (soms verkeerde
lijk Lapeyrouse genoemd) (1741, Guo bij Albi, a/d 
Tarn, Z.-Frankrijk; 1788, eiland Tukopia, tus-
schen de Salomo- en de Fidsji-eilanden; ±169° 
O.L.; ± 12° Z.B.), scheepskapitein en ontdek
kingsreiziger, die in 1785 uitvoer met twee vaar
tuigen ter opsporing van nieuwe landen en het 
aanknoopen van handelsbetrekkingen. Om kaap 
Hoorn heen bereikte hij Chili (1786) en Manila 
(1787); daarna onderzocht hij de kust van O.
Azië tusschen Korea en Kamtsjatka. In 1788 an
kerde hij in de Botany Bay (O. kust van Nieuw-
Holland, Z. van het tegenwoordige Sydney); na 
zijn vertrek daarvan verdwenen hij, de geheele be
manning en de schepen. Herhaaldelijk werd zonder 
resultaat naar hem gezocht (Vgl. Billardiëra) ; 
pas in 1826 werd bekend, dat de vaartuigen schip
breuk hadden geleden op Tukopia. - Davallïa -
Hook.f. ontving dien soortnaam, omdat de plant 
gevonden was op Vanikoro*), een eiland ruim 200 
K.M. N.N.W. van Tukopia. 

lapeyrousioides , - van Lapeyróusia, plantengesl. 
(Iridacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Lapeyrousïa-achtig. 

l aphâmi i , - 2e nv. van Laphamius, Latinizeering 
van Lapham: van Lapham, gevonden door Lapham 
genoemd naar Lapham. - Phlox - Clute is genoemd 
naar Increase Allen Lapham (1811, Palmyra, New 
York; 1875, Oconomowoc, W. van Milwaukee, 
Wisconsin), landmeter, ingenieur, geoloog, klima-
toloog, oudheidkundige en botanicus, die een her
barium van meer dan 6000 planten bijeenbracht, 
\vaaronder de naar hem genoemde soort. 

l) In 1934 is het Deensche expeditieschip Monsunen bij dit eiland 
op een klip geloopen en verloren gegaan. 
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Laplacea H. B. K., - genoemd naar P. S. de Laplace 
(1749, Beaumont-en-Auge, Calvados, Normandie; 
1827, Parijs), wis- en sterrekundige, schrijver over 
wiskundige (waarschijnlijklieidsleer) en astronomi
sche onderwerpen. - Hij bepaalde de wederzijdsche 
storingen der groote planeten en bewerkte in 1805 
de vervanging van den Fr. Republikeinschen ka
lender door den Gregoriaanschen. 

Lapór tea GAUD., - genoemd naar Laporte, omtrent 
wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 1826 de 
auteur van het gesl., geenerlei mededeeling doet. 
Vele planten, o.a. Fleur-pa, Freycinetia, Gabertïa, 
Jeannerelia, Schizolöma gueriniänum, Pellionia, 
Pratïa, Acrostïchum requiniänum, heeft hij 'ge
noemd naar de officieren en leerlingen van de korvet 
L'Uranie, waarop hij had deelgenomen aan de we
reldreis (1817-20) van De Freycinet (zie Frey
cinetia), doch onder hen was geen Laporte, wel een 
Laborde. Naar dezen noemde hij het gesl. Labor-
dia (niet in Ned. Indië). Een vergissing, wat den 
naam betreft, a priori reeds onwaarschijnlijk, is 
dus uitgesloten. 

Lappa A. L. JUSS., - oude, Lat. plantennaam, welks 
oorsprong niet vaststaat, klis, klit. - De plant 
draagt „ronde bollekens vol van cromme haexkens 
,,daer mede dat sy aen die cleederen blijven han-
,,ghen [Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 
14]. Deze „bollekens" zijn de bloemhoofdjes; de 
„haexkens" de toppen der omwindselbladen. 

lappaceu£,a,um, - van Lat. lappa, klis, klit: klit-
achtig; klitachtige organen (vruchten of vrucht
dragende bloemhoofdjes bv.) dragend. 

rLappégo scHREB., - oude, Lat. plantennaam (van 
l lappago, - lappa, klis, klit, dwz. met haakvor-

mige borstels bezet bloemhoofdje, dat zich gemak
kelijk aan andere voorwerpen hecht) : plant, welke 
op klitten gelijkende vruchten voortbrengt. 

Iappónicu5,a,um, - van Nieuwlat. Lapponïa, Lap
land (N.-Skandinavië en het land van daar tot de 
Noordelijke Ijszee): Laplandsch. 

l appónum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. Lappo (Lap-
pönis), Lap, bewoner van Lapland, Laplander: der 
Lappen, der Laplanders, in Lapland groeiend, Lap
landsch. 

lâppula , - verkleinw. van Lat. lappa, klis, klit, dwz. 
met haakvormige borstels bezet bloemhoofdje, dat 
zich gemakkelijk aan andere voorwerpen hecht; 
kleine klit, kleine klis, of daarbij vergelijkbaar or
gaan. 

lappulace«s,a,w»M, - van Lat. lappüla (zie aldaar), 
kleine klit of klis: kleine, klitachtige organen dra
gend. 

Lapeana L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam la(m)psanê. De naam wordt wel afgeleid 
van Gr. lapazein, reinigen, purgeeren, en zou zin
spelen op de purgeerende werking der door de 
Ouden la(m)psanê genoemde plant, welke als 
groente werd genuttigd." - Linnaeus (zie Linnaea) 
heeft den naam willekeurig overgedragen op het 
hem tegenwoordig voerende gesl. 

lapsanofdes, van Lapsäna, plantengesl. (Composï-
tae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Lapsàna-achtig. 

l a r ep , - Mal. plantennaam (larep). 
laricifóliMs,a,ttm, - van Larix (Larïcis), plantengesl. 

(Pinacëae), lork; Lat. folïum, blad: met bladeren 
als lorkenaalden. 

laricinus,a,um, - van Larix (Larïcis), plantengesl. 
(Pinacëae), lork: lorkachtig. 

lar icio, - zou een Ital. volksnaam zijn van Pinus -
Poir. (Pinus nigra Ait.). 

La r ix ADANS., - oude, Lat. plantennaam, welks af
leiding niet vaststaat, lork. 

l a rpén tae , - 2e nv. van Larpenta, latinizeering (vr. 
vorm) van Larpent: van mevr. (mej.) Larpent, ge
noemd naar mevr. (mej.) Larpent. - Aërïdes -
Rchb. f. en Plumbago - Lindl. zijn genoemd naar 
Lady Larpent, echtgenoote van Sir George Larpent 
te Rochampton (Londen), wien in 1846 een aantal 
planten uit China werden toegezonden, waaronder 
de naar zijn echtgenoote genoemde soorten. Overi
gens is mij van geen van beiden iets bekend. 

l a rue i , - 2e nv. van Laruêus, Latinizeering van La
rue: van Larue, gevonden door Larue, genoemd 
naar Larue. - Memecylon - Merr. is genoemd naar 
Carl Downey La Rue (1888, Williamsville, Illinois 
U.S.A.; χ ), van 1917-20 botanist der United Sta
tes Rubber Company, in welke kwaliteit hij een 
tijd lang op Sumatra verblijf hield, waar hij in 
1918, te zamen met H. H. Bartlett (zie bartlettii) 
een aantal planten, waaronder de naar hem ge
noemde, verzamelde in Asahan (Sumatra's Oost
kust). Van 1920-23 was hij Instructor in Botany 
aan de universiteit te Michigan; van 1923-24 Spe
cialist in Rubber Investigations bij de door het 
U. S. Dept. of Agriculture uitgezonden Amazon 
Expedition, sinds 1924 is hij assistant-professor 
aan de universiteit van Michigan. 

Iaruténst5,ts,e, - afkomstig van Koeala Laroet (Ma-
laka; ±10034° O.L.; ± 5 ° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Iaschianu5,a,um (Epilobïum - Zahn; - Salix - Zahn), 
- genoemd naar W. G. Lasch (1787, Berlijn; 1863, 
Driesen i/d Neumark), apotheker, verdienstelijk 
florist. 

laserpitiifólius,a,«m, -van Laserpitium, planten
gesl. (Umbellifërae); Lat. folïum, blad: met bla
deren als die van een Laserpitium. 

laserpi t io ides , - van Laserpitium, plantengesl. (Um
bellifërae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Laserpitïum-achtig. 

Lase rp i t i um L., - oude, Lat. plantennaam, welks 
afleiding niet vaststaat. 

Lâsia LOUR., - van Gr. lasios, dicht bezet met haren, 
borstels of stekels. De plant is gestekeld. 

lasiacanthtts,a,um, - van Gr. lasios, ruig behaard, 
wollig; akantha, stekel, doorn: met wollig behaarde 
stekels of doornen. 

Las iagrós t i s LINK, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 
wollig; agrôstis, hier = gras in het algemeen. -
Gras met wollig behaarde vruchtbare glumae. 

lasiândrus,a,um, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 
wollig; anêr (andros), man: met wollig behaarde 
mann, organen (meeldraden). 

l a s iân tha , - zie lasianthus. 
Las ian thé ra p. B., - van Gr. lasïos, ruig behaard, 

wollig: anthêra, (als bot. term) helmknop. Plant 
met sterk behaarde helmknoppen. 

^lasianthéra (znw.), - van Gr. lasïos, ruig behaard, 
llasianthérws,a,um, - wollig; anthêra, (als bot. 

term) helmknop: met wollig behaarde(n) helm-
knop (pen). 

l as ian thoides , - van Lasianthus, plantengesl. (Ru-
biacëae) of van den soortnaam lasianthus (zie al
daar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: 
1. Lasianthus-achtig. 
2. op de soort lasianthus gelijkend. 

l a s i â n t h u m , - zie lasianthus. 
Las ian thus JACK, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 

wollig; anthos, bloem. Bij verscheidene soorten van 
het gesl. zijn de bloemen van binnen wollig behaard. 
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lasianthus,a,um, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wol
lig; anthos, bloem: met wollig behaarde bloemen. 

Las iobéma MIQ., - van Gr. lasïos, ruig behaard, wol
lig; bêma, verhevenheid. De aan de achterzijde der 
bloem geplaatste schijf is tot een klier aangezwollen 
en behaard. 

las iobótrya , - zie lasiobotrfus. 
r las ióbotrys , - van Gr. lasïos, ruig behaard, wollig; 
t l a s iobó t r y MS, a.um, - bötrus (als bot. term) 

tros: met wollig behaarde trossen. 
lasiócalyx, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wollig; 

kälux, kelk: met ruig behaarden kelk. 
lasioc&rpus,a,um, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 

wollig; karpos, vrucht: met ruige of wollig behaar
de vruchten (of vijgen). 

las ióclada, - zie lasioclädus. 
rlasióclados.os.oM, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wol-
llasiócladus.a.um, - lig; klädos, twijg: met ruig 

behaarde twijgen of stengels. 
lasioglóssu5,a,um, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 

wollig; glóssa, tong: met ruig behaarde tong of (bij 
orchideeën) lip. 

las iógyna, - zie lasiogfnus. 
/ las iógyne, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wollig; 
Uasiógynws.a.MMj, - gunê, vrouw: met ruig be

haarde vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen). 
lasioides, - van Lasïa, plantengesl. (Aracëae) ; ïdes 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Lasïa-achtig. 

Lasiólepis BENN., - van Gr. lasïos, ruig behaard, 
wollig; lêpis, schub. De meeldraden zijn aan den 
voet verbreed tot een ruig behaarde schub. 

Las ió ly t rum STEUD., - van Gr. lasïos, ruig behaard, 
wollig; elütron, hulsel. Gras met sterk behaarde 
kafjes, het omhulsel der bloemen. 

lasionéurws.a.wm, — van Gr. lasïos, ruig behaard, 
wollig; neuron, nerf: met wollig behaarde nerven. 

lasióphleba, - zie lasiophlêbus. 
/lasiophlébi»s,a,utt?, van Gr. lasïos, ruig behaard, 
»-lasióphlebws,a,um, - wollig; phleps (phlêbos), 

ader: met wollig behaarde aderen. 
lasiophyllws,a,um, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 

wollig; phullon, blad: met ruig behaarde bladeren. 
lasiópodtts.a.ww, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wol

lig; pous (pôdos), voet, steel: met ruig behaarden 
voet of steel. 

l as iópter i s , - van Gr. lasïos, ruig behaard, wollig; 
ptëris, varen: sterk behaarde varen. 

lasiorhizM5,a,Mm, — zie lasiorrhizus. 
lasiorrhizus,a,um, - van Gr. lasïos, ruig behaard, 

wollig; rhiza, wortel: met ruig behaarde wortels. 
las iosiphon, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wollig; 

siphon, buis: met wollig behaarde buis. 
lasiosórws.a.Mw, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wol

lig; sóros, hoop(jek met wollig behaarde sporen-
hoopjes of sori. 

Las ios témon B. et H., - van Gr. lasïos, ruig be
haard; wollig; stêmôn, draad: plant met wollig be
haarde meeldraden. 

l as ios témon, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wollig; 
stêmôn, draad: met wollig behaarde meeldraden. 

Las iós toma SPRENG., - van Gr. lasïos, ruig behaard, 
wollig; stoma, mond. Bij de eerstbeschreven soort 
is de mond der bloemkroonbuis wollig behaard. 

lasiostyla, - zie lasiostflus. 
Lasiostyles , - zie Lasiostplis. 
Lasiostyl is κ. Β. PRESL, - van Gr. lasïos, ruig be

haard, wollig; stülis (verkleinw. van stülos, zuil), 
stijl. - Plant met ruig behaarde stijlen. 

lasiostylws,a,ww, - van Gr. lasïos, ruig behaard, wol
lig; stülos, stijl: met ruig behaarde(n) stijl (en). 

rLas t rae . . ., - zie Lastre . . ., lastre . . . 
Uas t r ae . . . , -
Läs t r ea BORY, - genoemd naar CA. J. L. Delastre 

(±1792, ?; 1859, Poitiers), onderprefekt, schrijver 
van eenige bot. publicaties over het departement 
Vienne. 

l as t reo ides , - van Lastria, plantengesl. (Polypodia-
cëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een Lastrëa gelijkend, Lastrëa-achtig. 

la ta , - zie latus. 
Latan ia COMM., - Latinizeering van Fr. latanier, op 

Mauritius gebruikelijke volksnaam van dezen palm. 
late~alàtus,a,um, - van Lat. late, breed (bij w. ) ; alätus, 

gevleugeld: breed gevleugeld. 
latebrósus,a,ura, - van Lat. latêbra, schuilhoek: vol 

schuilhoeken; in schuilhoeken groeiend. 
late-labiâtws,α,um, - van Lat. late, breed (bijw.); 

labiätus, van een of meer lippen voorzien: breed-
lippig. 

l a tens , — van Lat. latere, verborgen zijn: verborgen, 
onvindbaar. 

late-oblóngus,a,um, - van Lat. late, breed; oblongus, 
langwerpig: breed langwerpig. 

lateralis,is,e, - van Lat. latus (latéris), zijde, zijkant: 
zijdelingsch, zijdelings geplaatst. 

latericiws,a.um, — van Lat. later (latéris), baksteen: 
(als het ware) uit (roode) baksteenen vervaardigd, 
steenrood. 

lateriflórws.a.Mm, - van Lat. latus (latéris), zijde, 
zijkant; flos (flöris), bloem: met zijdelings ge
plaatste bloemen of bloeiwijzen. 

l a té r ipes , - van Lat. latus (latéris), zijde, zijkant; 
pes, voet, steel: met zijdelings geplaatste stelen. 

lateritius.a.um, - foutief voor latericïus. 
lStéscens, - van Lat. lätescere (van latus, breed), 

breed worden: breed wordend, tamelijk breed. 
la téscens , - van Lat. lätescere (van latere, zich ver

bergen), zich verbergen: zich verbergend, moeilijk 
te vinden. 

late-vaginâtws,a,M>«, - van Lat. late, breed (bijw.); 
vaginätus, van een scheede voorzien: met breede 
scheeden. 

La th râéa L., - van Gr. lathraios, verborgen: in het 
verborgen levende plant, weinig opvallende plant. 

l a thyr i s , - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam lathüris, waarmede een soort wolfsmelk 
(Euphorbia) werd aangeduid. 

l a thyro ides , - van Lathfrus, plantengesl. (Legumi-
nösae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Lathyrus-achtig. 

Là thy rus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam lathüros, welks afleiding niet vast staat 
en waarmede een of ander peulgewas, mogelijk de 
tegenwoordig L. satïvus L. genoemde plant, werd 
aangeduid. 

latibasts,ts,e, - van Lat. latus, breed; basis, voet 
(fig.): met breeden voet. 

latibrachiâtws,a,um, - 1. van Lat. late, wijd (bijw.); 
brachiätus, van armen voorzien: met wijd uitstaan
de armen. 
2. van Lat. latus, breed; brachïum, (onder)arm: 
breedarmig. 

latibracteât«s,a,«m, - van Lat. latus, breed; brac-
tëa, schutblad: met breede schutbladen. 

latifóliws,a,um, - van Lat. latus, breed; folïum, blad: 
breedbladig, mét breede blaadjes. 

lat ifrons, - van Lat. latus, breed; frons, loof, gebla
derte: breedbladig. 

latilâbius,a,um, - van Lat. latus, breed; labium, lip: 
breedlippig. 

la t i labra , - zie latiläbrus. 
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rlatilabrts.î's.e, - van Lat. latus, breed; läbrum, lip: 
\ latflabrus,a,um, - breedlippig. 
Iatilinguj's,î5,i, - van Lat. latus, breed; lingüa, tong: 

breedtongig; (bij orchideeën) breedlippig. 
latilobws,a,urn, - van Lat. latus, breed; lôbus, lob: 

breedlobbig. 
latimaculatws.a.um,. - van Lat. latus, breed; ma

cula, vlek: met een of meer breede vlekken. 
\étior,or,us, — vergr. trap van Lat. latus, breed : bree

der dan gewoonlijk, tamelijk breed. 
la t ipes , r van Lat. latus, breed; pes, voet, steel: met 

breeden (zuil)voet, met breeden steel. 
latlpétalMS,a,MW, - van Lat. latus, breed; Nieuwlat. 

petälum, kroonblad: met breede kroonbladen. 
la t ip inna , - zie latipinnus. 

flatiplnnàtMS,a,uw, - van Lat. latus, breed; pinna, 
UatipinnKs,a,um, - vin (van een samengesteld 

blad): met breede vinnen. 
latisaccétMs,a,wm, - van Lat. latus, breed; saccus, 

zak: met een of meer breede, zakvormige organen. 
latiséctus,a,um, - van Lat. late, breed (bijw.); sectus 

(vansecäre, snijden), (in)gesneden: breed gesneden, 
dwz. met breede insnijdingen of met breede slip-
pen. 

latisépalu5,a,Mm, - van Lat. latus, breed; Nieuwlat. 
sepälum, kelkblad: met breede kelkbladen. 

latisiliquMS,a,um, - van Lat. latus, breed; silïqua, 
hauw, peul: met breede hauwen, met breede peulen. 

latispinuf, a,um, - van Lat. latus, breed; spina, doorn, 
stekel: met breede doornen, met breede stekels. 

latisquâm«s,a,wm, - van Lat. latus, breed; squäma, 
schub: breedschubbig. 

latissimws,a,«m, - overtr. t rap van Lat. latus, breed: 
zeer breed. 

latistipulótws,a,«m, - van Lat. latus, breed ; stipula, 
steunblad: met breede steunbladen. 

l â t ius , - zie latior. 
Iatiu8cul«s,a,wm, - verkleinw. van Lat. latus, breed: 

tamelijk breed. 
lat ivaga, - zie lativägus. 
latlvaginâtus,a,Mm, - van Lat. latus, breed; vagina, 

scheede: met breede scheeden. 
lativagMs,a,um, - van late, wijd (bijw.); vägus, om

zwervend; wijd omzwervend, ver voortkruipend, 
wijd vertakt. 

latobracteatu5,a,Mm, - van Lat. latus, breed; brac-
tëa, schutblad: met breede schutbladen. 

rLatoure . . . , - zie Latouri . . ., latouri . . . 
l-latoure . . . , -
La tour ia BL., - genoemd naar Latour, bekwaam tee

kenaar, omstreeks 1822/26 verbonden aan 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, die Blume (zie Blumëa) 
vergezelde op diens bot. tochten over Java en nog 
voor hem teekende, toen beiden reeds in Europa 
waren teruggekeerd. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

la tour ioides , - van Latouria, plantengesl. (Orchida-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Latourïa-achtig. 

la tsóni , - 2e nv. van Latsönus, Latinizeering van 
Latson: van Latson, genoemd naar Latson. - Fi
cus - Elm. is in 1906 genoemd naar E. E. Latson, 
toen onderwijzer op Leyte (Philippinen). Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

latuénsis,ts,e, — afkomstig van Latoea (op Ambon) 
of daar het eerst gevonden. 

l a t u m , - zie latus. 
latupânws,a,«m, — afkomstig van den Goenoeng 

(berg) Latoepa op Celebes of daar het eerst ge
vonden. 

i&tus,a,um, - (Lat.) breed, wijd. 

Launaéa CASS., - genoemd naar J, Cl. M. Mordant 
de Launay (±1750, Parijs; 1816, Havre), eerst ad
vocaat, later bibliothecaris van het Muséum d'His
toire Naturelle te Parijs, sinds 1801 elk jaar uit
gever van een almanak voor tuinlieden (Le Bon 
Jardinier). 

Lauréceae , - plantenfam. als type waarvan het gésl. 
Laurus geldt. 

L a u r e m b é r g i a BERG., - genoemd naar P. Laurem-
berg (1585, Rostock; 1639, Rostock), hoogleeraar 
eerst te Hamburg, daarna te Rostock, schrijver 
over tuinbouw. 

lauréns i i , - 2e nv. van Laurenstus, Latinizeering van 
Laurens: van Laurens, gevonden door Laurens, ge
noemd naar Laurens. - Dendrobïum - J .J .S. is in 
1920 genoemd naar Laurens, die in 1910 een aantal 
planten van Halmaheira aan den Buitenzorgschen 
plantentuin had geschonken, waaronder de naar 
hem genoemde soort. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

laurentiénws,α,«m (Lamprococcus - C. Koch), - in 
1860 genoemd naar den rentenier Laurentius te 
Leipzig, die de plant kweekte en van wien mij 
overigens niets bekend is. 

l aurén t i i , - 2e nv. van Laurentius, Latinizeering van 
Laurent: van Laurent, gevonden door Laurent, ge
noemd naar Laurent. - Coffëa - De Wildem, en 
Sanseviëra - De Wildem, zijn genoemd naar haar 
ontdekker, E. Laurent (1861, Gouy-lez-Piéton bij 
Charleroy, België; 1904, op de vaart van Léopold-
ville a/d Kongo naar België), plantkundige, die in 
1903/04 planten verzamelde in den Kongo-staat 
en op de terugreis naar Europa overleed. Hij is de 
schrijver van vele bot. publicaties. 

lauréola , - Ital. volksnaam van Daphne - L. - Het 
woord is eigenlijk een verkleinw. van Lat. laurus, 
laurier, en beteekent dus: kleine laurier. 

l au r i (Canscöra - Auct.), - foutief voor lawïi. 
laurifolius.a.um, - van Laurus, plantengesl. (Laura-

cëae), laurier; Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een laurier. 

Iaurif6rmi's,«,0, - van Laurus, plantengesl. (Lau-
racëae), laurier; Lat. forma, gedaante, vorm: van 
de gedaante van een laurier, laurierachtig. 

l âur ina , - zie laurinus. 
l aur ino ides , - van Lat. laurinus, van een laurier af

komstig, laurierachtig: ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: gelijkend op iets, wat 
van een laurier afkomstig is, laurierachtig. 

laurinus,a,um, — van Lat. laurus, laurier: van een 
laurier afkomstig; in een of ander opzicht op een 
laurier of op een Lauracëa gelijkend. 

l au rocé ra sus , - van Lat. laurus, laurier; ceräsus, 
kerseboom: laurierkers. De naam zinspeelt op het 
feit, dat de bladeren op die van een laurier, de vruch
ten op die van een kerseboom gelijken. 

L a u r u s L., - oude, Lat. plantennaam, laurier. 
Lau te rbâch ia PERK., - genoemd naar C. A. G. Lau

terbach (1864, Breslau; Χ), landhuishoudkundige, 
landgoedbezitter te Stabelwitz bij Breslau, van 
1898-1903 directeur der D. Nieuw-Guinea-com-
pagnie, schrijver van een aantal publicaties over 
de flora der (voormalige) D. bezittingen in Austra
lië en over die van Ned. Nieuw-Guinea. Op Java, 
dat hij in 1890 en 1896 bezocht, heeft hij eenige 
planten verzameld. In 1896 en 1899 bereisde hij 
Nieuw-Guinea. 

lauterbachiânws,a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar C. A. G. Lauterbach (zie Lau
terbâchia). 

l au te rbach i i , - 2e nv. van Lauterbachius, Latinizee-
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ring van Lauterbach: van Lauterbach, gevonden 
door Lauterbach, genoemd naar Lauterbach. - De 
talrijke planten van dezen naam zijn genoemd naar 
C. A. G. Lauterbach (zie Lauterbachïa). 

Lavandula L., - verkleinwoord (vr. vorm) van Lat. 
lavandus (van lavâre, wasschen, baden), wat ge-
wasschen of gebaad moet worden. — Een destillatie
product der plant (lavendelolie, lavend el water) 
werd en wordt wel gebezigd om wasch- en bad
water te parfumeeren, ook indirect in den vorm 
van zeep; takjes der plant worden wel tusschen 
linnengoed gelegd om dit geurig te maken. 

lavandulaefóliws,a.um, - zie lavandulifolius. 
lavandulifólius,a,urn, — van Lavandula, plantengesl. 

(Labiätae), lavendel; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van lavendel (lang en smal). 

Lava té ra L., - dit in 1737 door Linnaeus (zie Lin-
naea) opgestelde gesl. is niet genoemd naar den 
beroemden physiognoom J. K. Lavater (, die pas 
in 1741 werd geboren), doch naar J. R. Lavater, 
arts en natuuronderzoeker te Zürich. Linnaeus 
heeft den naam overgenomen van Tournefort 
(f1708, zie Tournefortia), die met Lavater be
vriend was. 

lavateraefóliws.a.uw, - zie lavaterifolïus. 
lavaterifólius.a.Mw, - van Lavatéra, plantengesl. 

(Malvaceae); Lat. foltum, blad: met bladeren als 
die eener Lavatéra. 

lava tero ides , - van Lavatéra, plantengesl. (Malva
ceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Lavatêra-achtig. 

Lavénia sw., - afleiding en beteekenis onbekend. 
lavénia, -
lawési l , - 2e nv. van Lawesïus, Latinizeering van 

Lawes: van Lawes, gevonden door Lawes, genoemd 
naar Lawes. - Dendrobïum — F. v. M.; - Didymo-
carpus - F. v. M. en Ficus - King zijn in de tach
tiger jaren der 19de eeuw genoemd naar den Eng. 
geestelijke W. G. Lawes, ,,een uit de toegewijde 
„schare van zendelingen, welke gevestigd zijn in 
,,het ZO. van Nieuw-G uinea en zooveel verzameld 
„hebben." Overigens is mij van hem niets bekend. 

lawiénsi's,ts,£, - afkomstig van Batoe lawi in N.-
Borneo (Sarawak) of daar het eerst gevonden. 

lâwi i , - 2e nv. van Lawïus, Latinizeering van Law: 
van Law, gevonden door Law, genoemd naar Law. 
- Canscöra - Wight is genoemd naar J. Sutherland 
Law (1810, ?; 1885, ?), die in 1826 te Bombay in 
den Burgerlijken Dienst trad en van 1829-54 el
ders in Eng. Indië werkzaam was. Hij verzamelde 
op verschillende plaatsen in Voor-Indië planten, 
waaronder de naar hem genoemde soort. 

lawrénceae , - 2e nv. van Lawrencëa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Lawrence: van mevr. (mej.) Law
rence, genoemd naar mevr. (mej.) Lawrence. -
Aërïdes - Rchb.f. werd in 1883 genoemd naar Lady 
Lawrence, echtgenoote van Sir Trevor Lawrence 
(zie lawrenceänus), die de naar zijn echtgenoote 
genoemde plant voor 235 guineas (bijna driedui
zend gulden) op een veiling had gekocht. 

Iawrenceânu5,a,um (Cattleya - Rchb.f.; - Paphio-
pedïlum - Pfitz.), - genoemd naar Sir John Trevor 
Lawrence (1831, Londen; 1913, Burford bij Dor
king, Z.W. van Londen), medicus te Burford, be
zitter eener beroemde verzameling uitheemsche or
chideeën, van 1885-1913 president der Royal Hor
ticultural Society. Van 1854-64 was hij als medicus 
werkzaam in Eng. Indië. 

l awrenci . . ., - zie lawrence . . . 
Lawsónia L., - genoemd naar 1. Lawson ( ?, in Schot

land; ? 1747, Oosterhout, N.-Brabant), medicus, 

leerling van Boerhaave (zie Boerhaavïa), bevriend 
met Linnaeus (zie Linnaea), die tegelijk met hem 
te Leiden verblijf hield en de eerste druk van wiens 
Systêma Natürae in 1735 op zijn kosten en die van 
Gronovius (zie gronovïi) werd uitgegeven. 

lawsonianu5,a,um (Cupressus - A. Murr.), - in 1855 
genoemd naar de kweekersfirma P. Lawson te 
Edinburgh, welke de plant had gekocht van Willi
am Murray (broeder van den auteur der soort), die 
haar uit Californie had geïmporteerd. 

laxa , - zie laxus. 
laxe-squamÓ8us,a,wm, - van Lat. laxe, ijl, los (bijw.) ; 

squamosus, beschubd: ijl beschubd. 
laxicaulis,ts,e, - van Lat. laxus, slap; caulis, stengel: 

slapstengelig. 
laxiflórMs.a.ww, - van Lat. laxus, los, ijl, uiteenge

plaatst; flos (flöris), bloem: met ijle bloeiwijzen, 
met uiteengeplaatste bloemen. 

laxifóliM5,a,t<m, - van Lat. laxus, slap, los, ijl, uit
eengeplaatst; folium, blad: met slappe of uiteen-
geplaatste bladeren of blaadjes. 

laxif rutéscens , - van Lat. laxe (bijw.), slap, los, 
ijl; frutescens, heesterachtig: slap heesterachtig, 
ijl heesterachtig, een slappe heester zijnd, een ijle 
heester zijnd. 

laxior,or,us, - vergr. t rap van Lat. laxus, slap, los, 
ijl, uiteengeplaatst: 
1. slapper, losser, ijler, verder uiteengeplaatst dan 
gewoonlijk. 
2. tamelijk slap, los, ijl, tamelijk ver uiteenge
plaatst. 

laxisquamóstis,a,wm, - van Lat. laxe (bijw.), los, 
ijl; squamosus, beschubd: ijl beschubd. 

Iaxissimu5,a,um, - overtr. trap van Lat. laxus, slap, 
los, ijl: zeer slap, zeer los, zeer ijl. 

l âx ius , - zie laxïor. 
laxiusculM5,(T,wm, - verkleinw. van Lat. laxus, slap, 

los, ijl: tamelijk slap, tamelijk los, tamelijk ijl. 
laxivéna, — zie laxivênus. 

rlaxivéniMs.a.wm, - van Lat. laxus, ijl; vëna, ader: ijl 
Uaxivén«s,a,ttm, - geaderd. 
l a x m â n n i , - 2e nv. van Laxmannus, Latinizeering 

van Laxmann : van Laxmann, gevonden door Lax-
mann, genoemd naar Laxmann. - Typha - Ledeb. 
is genoemd naar Erik Laxmann (1737, Âbo, Z.W.
Finland; 1796, bij Tobolsk), eerst predikant te St.-
Petersburg, sinds 1764 predikant te Barnaul (a/d 
Ob, Ζ. van Tomsk, Siberië), schrijver van brieven 
over Siberië, in 1770 benoemd tot hoogleeraar in 
de ekonomie en chemie aan de Russ. Akademie van 
Wetenschappen te St.-Petersburg, later een leidende 
betrekking bij het mijnwezen bekleedend te Ir-
koetsk (Siberië, nabij de Z.punt van het Baikal
meer), verdienstelijk mineraloog, mijnbouwkundi-
ge en natuurhistoricus, die groote deelen van Si
berië bereisde en tijdens een reis overleed. 

L a x m a n n i a SCHREB., - genoemd naar Erik Laxmann 
(zie laxmanni). 

l axmânn i i , - 2e nv. van Laxmannïus, Latinizeering 
van Laxmann : van Laxmann, gevonden door Lax
mann, genoemd naar Laxmann. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Erik Laxmann (zie 
laxmanni). 

\ajcus,a,um, - (Lat.) los, ijl, slap. 
làzicus.a.um, - van Lat. Lazica, oude naam voor 

het tegenwoordige landschap Lasistan, aan den O.-
rand der Zwarte Zee: afkomstig van Lasistan of 
daar het eerst gevonden, Lasistaansch. 

leâna, - zie leänus. 
Leândra RADDI, - genoemd naar P. Leandro de Sa

cramento, in het begin der 19de eeuw directeur van 
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den bot. tuin van Rio de Janeiro. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

leànus,a,um (Calandrinïa -Por ter=Lewisïa - R o b . ) , -
genoemd naar Lambert Wilmer Lee (1845, Saluda, 
Indiana; 1881, Saluda), achtereenvolgens in In
diana, te Fulton in New York en te Portland in 
Oregon werkzaam als onderwijzer, verdienstelijk 
florist. De naar hem genoemde plant had hij bij 
Portland ontdekt. 

lebbeck, - Arab, plantennaam (ook laebach). 
lebbeckloides, - van den soortnaam lebbeck (zie al

daar) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op de soort lebbeck gelijkend. 

lebbek, - zie lebbeck. 
lebbekioides, - zie lebbeckioides. 
Lebéckia THUNB., - genoemd naar Lebeck, tegen het 

einde der achttiende eeuw beambte der Ned. O.I.-
Compagnie op Java. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

lebekkoides, - zie lebbeckioides. 
Lebidiéra BAILL., - anagram van Briedelïa ( = Bri-

delïa, q.v.). 
Lebidierópsis M. A., - van Lebidiéra, plantengesl. 

(Euphorbiacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Lebidiéra gelijkend gesl. 

Iebongtandaiânu5,0,um, - afkomstig van Lebong 
Tandai (N.-Benkoelen, Sumatra) of daar het eerst 
gevonden. 

Lebretónia SCHRANK, - genoemd naar F. Lebreton, 
Fr. plantkundige, schrijver van een in 1787 ver
schenen bot. handboek. 

Lecanân thus JACK, - van Gr. lekanê, schotel; an-
thos, bloem. De bloemen zijn vereenigd tot een 
hoofdje, dat, als het ware, rust op een schotel van 
schutbladen. 

Lecanocnide BL., - van Gr. lekanê, schotel; knïdê, 
netel. Netelachtige plant (dwz. Urticacëa) met 
schotelvormig 9 bloemdek. 

/Lecanóp te r i s REINW., - van Gr. lekanê, schotel; 
l l ecanópter i s , - ptëris, varen: schotelvaren. 

De naam zinspeelt op den vorm der sorus-dragende 
bladslippen der eerstbeschreven soort. 

Lecanórchis BL., - van Gr. lekanê, schotel, nap; Or
chis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Or-
chidacëae. Orchidacëa, bij welke het vruchtbegin
sel op den top onder het bloemdek een napje 
draagt. 

Lecânthus WEDD., - van Gr. lekos, schotel; anthos, 
bloem. De bloemen zijn opeengedrongen op een 
schotelvormigen algemeenen bloembodem. 

Léchea LOUR., - genoemd naar / . Leche (1704, Bar-
kâkra, bij Lund, Z.-Zweden; 1764, Abo, Z.W.-Fin-
land), hoogleeraar in de geneeskunde en de anato
mie te Abo. - Hij verzamelde in Skâne (Z.-Zweden) 
een groot aantal planten, vogels en insekten voor 
Linnaeus (zie Linnaea) en schreef een flora van 
Skâne. 

lechenault i i , - foutief voor leschenaultii. 
lecoiateànus.a.um (Viola - Becker), genoemd naar 

Henri Lecomte (1856, Saint Nabord bij Ëpinal, 
Dépt. Vosges, Frankrijk; 1934, Parijs), van 1884-
1904 leeraar aan de lycea Saint Louis en Henri IV 
te Parijs, van 1906 tot aan zijn pensionneering in 
1931 hoogleeraar aan het Museum voor Natuur
lijke Historie te Parijs, schrijver van vele econo-
misch-bot. publicaties, bewerker van ruim 20 fa-
miliën in de Flore Générale de l'Indo-Chine. Hij 
bereisde den Franschen Kongo, Egypte, Marokko 
en Indo-China. 

Lec tändra j . j . s., - van Lat. lectus. bed; Gr. anêr 
(andros), man. - De polliniën liggen op het be

trekkelijk groote steeltje als op een bed [schrifte
lijke mededeeling van J. J. Smith (zie smithiäniis 
3), den auteur van het gesl.]. 

Lecythidéceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Lecpthis [Lecythïdis) geldt. 

Lécythls LOEFL., - van Gr. lékütkos, olieflesch. - De 
naam zinspeelt op den vorm der met een deksel 
openspringende vrucht. 

Ledebour ia ROTH, - genoemd naar K. Fr. von Lede-
bour (1785, Stralsund; 1851, München), van 1811-
36 hoogleeraar in de natuurlijke historie te Dorpat 
( = Jurjew, Estland), die in 1826 het Altai-ge-
bergte bereisde en verscheidene werken schreef 
over de flora van Rusland en Russ. Azië, waar
onder de beroemde Flora Altaïca en de Flora 
Rossïca. 

ledebouriànus,a,um (Arenaria - Fenzl), - genoemd 
naar K. Fr. von Ledebour (zie Ledebouria). 

ledeboûr i i , - 2e nv. van Ledebourîus, Latinizeering 
van Ledebour: van Ledebour, gevonden door Lede
bour, genoemd naar Led ebour. - Ixiolirion - Fisch., -
Lonicëra - Eschsch. en Trollïus - Rchb. zijn ge
noemd naar K. Fr. von Ledebour (zie Ledebouria). 

Ledenbérgia KLOTZSCH, - in 1849 genoemd naar 
A. von L&denberg (17'98, Ansbach, Franken; 1855, 
Berlijn), jurist, in 1818 in Pruis, staatsdienst ge
treden, van 1848-50 minister van Eeredienst, in 
1850 benoemd tot geheimraad in werkelijken dienst 
en chef der Rekenkamer, schrijver van eenige 
rechtsgeleerde werken. De naam werd door 
Klotzsch (zie klotzschii), den auteur van het gesl., 
verkeerd weergegeven. 

ledermanniànws,a,wm (Kentïa - Becc), - genoemd 
naar den ontdekker der plant, C. L. Ledermann 
(zie caroli). 

l ede rmann i i , - 2e nv. van Ledermannïus, Latini
zeering van Ledermann : van Ledermann, gevonden 
door Ledermann, genoemd naar Ledermann. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar C. L. 
Ledermann (zie caroli). 

ledgeriânus,a,um (Cinchona - Moens), - genoemd 
naar Ch. Ledger (1818, Londen; 1905, Peterham, 
N. S. Wales), handelaar, die vele jaren in Z.-Ame
rika leefde en zich in 1858 in Australië vestigde, van 
waaruit hij door tusschenkomst van den vroeger 
bij hem in dienst geweest zijnden Indiaanschen 
mesties Manuel een hoeveelheid zaad der sedert 
naar hem genoemde kinasoort uit Bolivia wist 
machtig te worden. Een gedeelte van dit zaad 
werd in 1865 door de Ned. Regeering gekocht; 
het heeft de moederboomen geleverd, waaraan Java 
zijn winstgevende kinacultuur te danken heeft. 
Manuel werd, toen uitkwam, dat hij kinazaad 
naar het buitenland had geleverd, doodgemarteld; 
Ledger verviel tot groote armoede; in 1880 ont
ving hij van de Ned. Regeering, welke toen reeds 
schatten aan de kina verdiend had, een aalmoes 
van / 1200; verdere ondersteuning werd hem ge
weigerd tot 1897, toen den schier tachtigjarige, op 
veler aandrang, een j aarlij ksche onderstand van 
/ 1200 werd toegekend. Sic vos non vobis!. 

ledifólius,a,wm, - van Ledum, plantengesl. (Erica
ceae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Ledum. 

L e d u m L., - Latinizeering van den ouden, Gr. naam 
lêdon, waarmede een harsachtige plant werd aan
geduid. Het tegenwoordig Ledum genoemde gesl. 
riekt harsachtig. 

Léea L., - genoemd naar / . Lee (1715, Selkirk, Schot
land; 1795, Hammersmith, Londen), bloemkwee-
ker, die in Engeland propaganda maakte voor het 
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stelsel van Linnaeus (zie Linnaea) en planten in
voerde uit Amerika (o.a. Fuchsia coccinëa Ait.) en 
Z.-Afrika. 

leeaefóliws,a,Mm, - zie leeifolïus. 
leeifalius,a,urn, - van Leëa, plantengesl. (Vitacëae) ; 

Lat. folium, blad: met bladeren als die eener Leëa. 
leembruggeniânws,a,um (Hoya - Kds, zie Syst. 

Verz., Fam. 248, p. 6, met Lat. diagnose), - ge
noemd naar W. G. Leembruggen (1845, Leiden; 
1913, Buitenzorg), die in 1867 in functie trad als 
controleur 3e klasse bij het Binnenlandsch Bestuur 
in Ned. Indië en, na tot controleur 1ste klasse te 
zijn opgeklommen, in 1883 na een driejarig ziekte
verlof op verzoek eervol werd ontslagen. In 1905/06 
was hij belast met de betrekking van conservator 
der groote, doorKoorders (zie koordersi), denauteur 
der soort, bijeengebrachte, te Buitenzorg bewaarde 
collecties. 

leembruggiänus,a ,uw -(Erismanthus - Boerl. et 
Kds; - Hoya - Kds in Exkursionsflora, vgl. leem-
bruggeniänus), - genoemd naar W. G. Leembruggen 
(zie leembruggeniänus). 

leeoides, - van Leëa, plantengesl. (Vitacëae); ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Leëa-achtig. 

leér i i , - 2e nv. van Leerlus, Latinizeering van Van 
Leer: van Van Leer, gevonden door Van Leer, ge
noemd naar Van Leer. - Payëna - Kurz is genoemd 
naar Jacob Mozes van Leer (1812, Gorredijk, Fries
land; ?, ?), medicus, in 1832 aangesteld tot (aan
vankelijk tijdelijk) officier van gezondheid der 3de 
klasse bij het Nederlandschind. leger, in 1856 be
vorderd tot dirigeerend officier van gezondheid der 
2de klasse, in 1858 als zoodanig gepensionneerd. 
In 1853 had hij Teysmann (zie teysmanni) goed 
herbariummateriaal toegezonden der later naar 
hem genoemde Payëna-soort. 

Leérs ia sw., - genoemd naar J. D. Leers (1727, 
Wunsiedel, O.N.O. van Bayreuth; 1774, Herborn, 
Ν.O. van Coblenz), apotheker te Herborn, schrij
ver van een flora dier plaats. 

leersiénus,a,urn (Tritïcum repens L. var. - Asch. et 
Gr.), - genoemd naar J. D. Leers (zie Leersïa). 

leérsi i , - 2e nv. van Leerslus, Latinizeering van 
Leers: van Leers, gevonden door Leers, genoemd 
naar Leers. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. D. Leers (zie Leersïa). 

leers ioides , - van Leersïa, plantengesl. (Graminëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Leersïa-achtig. 

leeuwénii , - 2e nv. van Leeuwenlus, Latinizeering 
van Van Leeuwen: van Van Leeuwen, gevonden 
door Van Leeuwen, genoemd naar Van Leeuwen. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
W. M, Docters van Leeuwen (zie doctersli). 

legareiénsis,is,e, - afkomstig van Legarei in Ned. 
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 

Legäzpia BLANCO, - genoemd naar Lopez de Legazpi 
(begin der 16de eeuw, Zubarraja in Guipuzcoa, N.
Spanje; 1572, Manila), die zich in 1545 in Mexico 
vestigde en daar eerste secretaris werd der stad 
van denzelfden naam. De onderkoning van Nieuw-
Spanje (Mexico) droeg hem in 1563 op de Philip-
pijhen voor Spanje in bezit te nemen. Van 1563-70 
kweet Legazpi zich van dezen plicht, meer met 
beleid dan met wapengeweld; in 1570 stichtte hij de 
stad Manila. Zijn eerzucht was den naam van een 
wijs en vredelievend man, niet dien van een ver
overaar te verdienen. Hij stierf, betreurd door de 
geheele bevolking. 

legitimus,a,um, - van Lat. lex {legis), wet: door de 

wet erkend, wettig, echt. - Canarïum legitïmum 
Miq. ontving dien soortnaam, omdat deze boom 
„de opregte swarte damar" is (Rumphius, Herba
rium Amboinense II , 162, tab. 53). 

Legnótis sw., - van Gr. legnôtos (van legnon, rand, 
zoom), van een rand voorzien. De naam zinspeelt 
op het feit, dat de kroonbladen langs den rand in 
slippen zijn verdeeld. 

rLegousia DURANDE, - genoemd naar Bénigne Legouz 
ILegouzia DELARBRE, - de Gerland (1695, 

Dijon; 1774, Dijon), rechterlijk ambtenaar (Grand 
Bailli d'épée du Dijonnais), lid van de Académie 
de Dijon, stichter (1772) van den bot. tuin aldaar 
(toen den naam van Jardin des Plantes dragend), 
schrijver van verscheidene werken, waaronder een 
geschiedenis der eerste koningen van Bourgondië, 
een werk over de natuurlijke oorzaken van den 
zondvloed, een Verhaal van een reis door Italië.e.a. 

legrandianus,a,um (Orchigymnadenïa - Camus), -
genoemd naar A. le Grand (1839, Gien, Dépt. 
Loiret; 1905, Bourges), wegopzichter te Bourges, 
verdienstelijk onderzoeker der flora van Midden-
Frankrijk, schrijver eener bot. publicatie. 

Leguminósae , - van Lat. legümen (legumlnis), (als 
bot. term) peul. Plantenfam., welke tot hoofd
kenmerk heeft, dat de vrucht een peul is. 

leiânth«s,a,wm, - van Gr. leios, glad, kaal; anthos, 
bloem: gladbloemig, kaalbloemig. 

leichtlini , - 2e nv. van Leichtlïnus, Latinizeering van 
Leichtlin: van Leichtlin, gevonden door Leichtlin, 
genoemd naar Leichtlin. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Max Leichtlin (1831, Karls
ruhe; 1910, Baden Baden, Z.Z.W, van Karlsruhe), 
aanvankelijk tuinman, in welke hoedanigheid hij 
Europa, Argentinië en Brazilië bereisde, daarna, 
eerst als papierhandelaar, later als rentenier en 
wethouder, gevestigd te Baden Baden, waar hij 
bij zijn villa een bot. tuin onderhield, waarin hij 
vele fraaie, exotische gewassen, vooral uit O.-Azië, 
invoerde, welke later hun weg naar andere tuinen 
vonden en waarvan er verscheidene naar hem ge
noemd zijn. 

le ióbotrys , - van Gr. leios, glad, kaal; bötrus, (als 
bot. term) tros: met kale trossen. 

leiócalyx, - van Gr. leios, glad, kaal; kälux, kelk: 
met gladden kelk, met kalen kelk. 

r leiocârpa, - zie leiocarpus. 
t l e i o c â r p u m , -

Leiocârpus BL., - van Gr. leios, glad; karpos, vrucht. 
Plant met gladde vruchten. 

leiocârpws,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; karpos, 
vrucht: met gladde vruchten, met kale vruchten. 

Le iocâryum HÖCHST., - van Gr. leios, glad; karüon, 
noot. Plant met gladde nootjes. 

leiocâuhs,is,e, - van Gr. leios, glad, kaal; kaulos, 
stengel: gladstengelig, kaalstengelig. 

leioglÓ88MS,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; glóssa, 
tong: met gladde of kale tong of (bij orchideeën) lip. 

leiógonus,α,«»«, - van Gr. leios, glad, kaal; gönu, 
verdikking, knoop: met onbehaarde knoopen. 

leiógynws,a,Mm, - van Gr. leios, glad, kaal; günê, 
vrouw: met glad of kaal vr. orgaan (vruchtbegin
sel, stijl). 

leiölobus.a.um, - van Gr. leios, glad, kaal; lobos, 
peul, vrucht: met gladde of kale peulen, met glad
de of kale vruchten. 

leiómerws,a,«m, - van Gr. leios, glad, kaal; mëros, 
deel: met kale of gladde deelen (stengels, bladeren, 
bloemen, enz.). 

leiopétalus,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; petälon, 
kroonblad: met gladde of kale kroonbladen. 
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leiophylla, - zie leiophyllus. 
Leiophyl lum HEDW.L, - van Gr. leios, glad; phullon, 

blad: gladbladige heester. 
leiophyllus,a.wm, - van Gr. leios, glad, kaal; phullon, 

blad: gladbladig, kaalbladig. 
leiopyréntis.a.um, - van Gr. leios, glad, kaal; puren 

(purênos), steenkern: met gladde of kale steen-
kernen. 

Leiop^xis MIQ., - van Gr. leios, glad; puxis, doos: 
plant met gladde doosvruchten. 

leióspathus,α,um, - van Gr. leios, glad, kaal; spätha, 
(kolf)scheede: met gladde of kale kolfscheeden. 

l e iospérma, - zie leiospermus. 
L e i o s p é r m u m WALL., - van Gr. leios, glad; sperma, 

zaad. Plant met gladde zaden. 
leiospérmus,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; sper

ma, zaad: gladzadig, kaalzadig. 
leiostâchyus,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; 

stächus, aar: met gladde of kale aren. 
leiosty!ttS,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; stülos, 

(als bot. term) stijl: met gladde of kale stijlen. 
lejéunei, - 2e nv. van Lejeunëus, Latinizeering van 

Lejeune: van Lejeune, gevonden door Lejeune, ge
noemd naar Lejeune. - Poa pratensis L. var. -
Asch. et Gr. en Rubus - Weihe et Nees zijn ge
noemd naar A. L. S. Lejeune (1779, Verviers; 1858, 
Verviers), arts te Verviers, schrijver o.a. eener 
flora der omstreken van Spa. 

lejólobus,a,um, - zie leiolöbus. 
leles, - Soend. plantennaam (lèlès). 
Lemai rea DE VR., - genoemd naar J. Lemaire (1585, 

Amsterdam; 1616, in de Ind. wateren), ontdek
kingsreiziger, die in 1615 met twee door ingezete
nen van Hoorn uitgeruste schepen, ,,De Eendragt" 
en „Hoorn", een tocht om Z.-Amerika naar In-
dië ondernam. Hij ontdekte in 1616 de naar hem 
genoemde zeestraat (ten O. der Z. punt van Vuur-
land) en voorts kaap Hoorn en bereikte datzelfde 
jaar Jacatra (Batavia), waar zijn eenig overge
bleven schip verbeurd verklaard werd ten behoeve 
der (in 1602 opgerichte) Ned. O.I. Compagnie 
(, welke het recht van alleenhandel op Indiëbezat), 
een harde doch noodzakelijke maatregel. 

L e m m a p h y H u m κ. Β. PRESL, - van Gr. lemma, 
schil, schub; phullon, blad. De bladeren dragen 
schubben op de jonge sori. 

L e m n a L., - oude, Gr. naam eener waterplant, waar
schijnlijk eendenkroos. 

Lemnâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Lemna geldt. 

lemnifàlius,a,urn - van Lemna, plantengesl. (Lem-
nacëae), eendenkroos; Lat. folium, blad: met op 
eendenkroos gelijkende bladeren. 

l emnisca ta , - zie lemniscälus. 
l emnisca to ides , - van den soortnaam lemniscälus 

(zie aldaar); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort lemniscâtus gelij
kend. 

lemniscâtus,α,urn, - van Lat. lemniscus, lint, band: 
met afhangende linten versierd, bij uitbreiding: met 
hangende bloeiwijzen, met hangende aanhangsels 
aan de bloemen. 

{Lemnóps i s ZOLL., - van Lemna, plantengesl. (Lem-
lemnóps i s , - nacëae); Gr. opsis, voorkomen, 

uiterlijk: op een Lemna gelijkende plant. - De ge
lijkenis is echter niet groot. 

lemóinei , - 2e nv. van Lemoinëus, Latinizeering van 
Lemoine: van Lemoine, genoemd naar Lemoine. -
Gladiolus - Hort. is genoemd naar V. Lemoine 
(1823, Delme, Lotharingen; ?, ?), bloemkweeker te 
Nancy. 
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lemoniànus.a.um (Catt*eya - Lindl.), - in 1846 ge
noemd naar Sir Charles Lemon, Engelsen parle
mentslid en orchideeënliefhebber, die de plant in 
1842 uit Brazilië had geïmporteerd. Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

lendenféldii, - 2e nv. van Lenden feldïus, Latinizee
ring van Lendenfeld: van Lendenfeld, genoemd 
naar Lendenfeld. - Veronica - F . v. M. is genoemd 
naar Robert Lendmayr, Ritter Von Lendenfeld 
(1858, Graz; 1913, Praag), zoöloog-ontdekkings
reiziger, die in 1881 naar Australië vertrok en daar 
en op Nieuw-Zeeland onderzoekingen verrichtte. 
Na zijn terugkeer in Europa werd hij leeraar te 
Innsbruck, in 1892 hoogleeraar te Czernowitz, in 
1897 hoogleeraar aan de D. hoogeschool te Praag, 
welke functie hij tot aan zijn dood vervulde. Hij 
is de schrijver van eenige zool. en geol. werken. 
Ferdinand von Müller (zie ferdinandi muellêri) 
noemde deze Veronica naar Lendenfeld, ,,opdat 
„deze, wanneer hij de fraaie Veronica's van Tirol 
„zou zien, terug zou denken aan het hooggebergte 
„van Nieuw-Guinea, dat hij zoo gaarne beklom-
„men had." 

rléndiger, lendigera , l end ige rum, - van Lat. lens 
\ lendigerus,a,um, - (lendis), neet, luizenei; 

gërëre, dragen: iets neetachtigs dragend. 
lendyänus,a,um (Cirropetälum - Rchb. f.), - ge

noemd naar A. Fr. Lendy (1826, ?; 1889, Sunbury-
on-Thames, boven Londen), aanvankelijk officier 
in het Fr. leger, die zich later in Engeland vestigde 
en daar jongelieden bekwaamde voor het officiers
examen (army-crammer), schrijver van krijgskun
dige werken, liefhebber van tuinbouw. De naar 
hem genoemde orchidee had hij gekweekt en den 
auteur der soort, H. G. Reichenbach (zie reichen-
bachiänus), ter determinatie gezonden. 

lems.is.e, - (Lat.) zacht. 
lennéus.a.um (Monstëra - C. Koch), - genoemd naar 

P. J. Lenné (1789, Bonn; 1866, Sanssouci bij Pots
dam), in 1816 benoemd tot Pruisisch tuiningenieur 
te Potsdam, in 1822 tot directeur van den Konink
lijken Tuin van Sanssouci, in 1854 tot directeur-
generaal der Pruis. Koninklijke tuinen. Hij legde 
parken aan bij talrijke D. kasteelen; ook de Tier
garten te Berlijn is door hem aangelegd. 

Lenormand ia STEUD., - in 1850 genoemd naar Le-
normand, die aan Steudel (zie steudeliänus), den 
auteur van het gesl., planten ter bestudeering had 
gezonden. Overigens is mij niets van hem bekend. 

{
Lens L., - (Lat.) linze, een vooral in Z.-Europa en 
Lens MOENCH, - Voor-Azië verbouwde peul-

lens , - vrucht, welke in Nederland weinig be
kend zoude zijn, indien zij niet het moes hadde ge
leverd, waarvoor Ezau zijn eerstgeboorterecht ver
kocht. Vgl. Genesis XXV, 29-34: „Ende Jacob 
„hadde een koocksel gekoockt; ende Esau quam 
„uyt het velt ende was moede. Ende Esau seyde 
„tot Jacob: Laat my toch slorpen van dat roode, 
„dat roode daer, want ick ben moede . . . Doe seyde 
„Jacob: Verkoopt my op desen dagh uwe eerstge-
„boorte. Ende Esau seyde: Siet, ick ga sterven, 
„en waertoe my dan de eertsgeboorte? Doe seyde 
„Jacob: Sweert my op desen dagh, ende hy swoer 
„hem ende hy verkocht Jacob syne eerstgeboorte. 
„Ende Jacob gaf Esau broot ende het linsenkoock-
,,sel ende hy at, ende dronck: ende hy stont op, 
„ende gingh henen: alsoo verachtte Esau de eerst
geboor t e . " - De lens van Moench (zie Moenchia) 
is de linze; die van Linnaeus (zie Linnaea) is een 
geheel andere plant (Entâda) met groote, lensvor-
mige zaden. 
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lenta , - zie lentus. 
lentâgo, - van Lat. lentäre, buigen: heester met buig

zame twijgen. 
Lent ibu lâ r ia ADANS., - van Lat. lens (lentis), linze; 

tubülus (verkleinwoord van tubus, buis), buisje. De 
naam zinspeelt op de bij lensvormige buisjes ver
geleken, zakvofmige blaasjes aan de bladeren. 

Lent ibular iàceae , - plantenfam. als type waarvan 
het voormalige gesl. Lentibularïa (thans tot Utri-
cularïa gerekend) geldt. 

lenticellatus,a,um, - van Nieuwlat. lenticeha [Fr. 
lenticelle, bedoeld als verkleinw. bij Lat. lens (len
tis), linze, lens], lenticel, d.i. een kurkachtig, voor 
de ademhaling dienend wratje bij planten: lenti
cellen dragend. 

lenticellóstts,a,ttw, - van Nieuwlat. lenticella [Fr. 
lenticelle, bedoeld als verkleinw. bij Lat. lens (len
tis), linze, lens], lenticel, d.i. een kurkachtig, voor 
de ademhaling dienend wratje bij planten: vol len-
ticellen, vele lenticellen dragend. 

Lenticula ADANS., - verkleinw. van Lat. lens (lentis), 
linze, bij uitbreiding het op een linze (zaad) gelij
kende waterplantje eendenkroos: klein eenden
kroos. 

lenticularis,is e, - van Lat. lenticula [verkleinw. van 
lens (lentis), linze, lens], kleine lens: den vorm 
eener (kleine) lens hebbend, lensvormig 

lentiginósus,a,um, - van Lat. lentigo (lentigïnis), 
lensvormige vlek, zomersproet: vol zomersproeten 
of watdaarbij vergeleken kan worden, lenticellen bv. 

lentiscifóliws,a,um, - van lentiscus, soortnaam eener 
Pistacïa; Lat. folïutn, blad: met bladeren als die 
van Pistacïa lentiscus L. 

lent iscus , - oude, Lat. volksnaam der tegenwoordig 
Pistacïa - L. genoemde plant. 

lentus.a.ton, - (Lat.) buigzaam, taai, kleverig, lang
zaam, traag. 

leónis, - 2e nv. van Lat. leo, leeuw: van (de gedaante 
of de kleur van) een leeuw; op een leeuw of eenig 
deel daarvan, zijn kop bv., gelijkend. 

Leonótis R.BR., - van Lat. leo (leónis), leeuw; Gr. 
ous (ótos), oor: leeuwenoor. De naam zinspeelt op 
den vorm en de beharing der bovenlip. — Deze sa-
menkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai, beter 
zou Leontötis [van Gr. leôn (leontos), leeuw; ous 
(ótos), oor] geweest zijn. 

Leóntice L., - van Gr. leontikos [van leôn (leontos), 
leeuw], in eenig opzicht tot een leeuw in betrekking 
staand. - De kroonbladen hebben den vorm van 
het voetspoor van een leeuw. 

Leóntodon L., - van Gr. leôn (leontos), leeuw; ödous 
(ödontos), tand: leeuwentand. - De naam zinspeelt 
op de groote bladtanden van een aantal soorten. 

leontoglóssa , - zie leontoglossus. 
Leontog lóssum HANCE, - van Gr. leôn (leontos), 

leeuw; glôssa, tong: leeuwentong. De naam zinspeelt 
op de ruwe bladeren. 

leontoglossus,α,um, — van Gr. leôn (leontos), leeuw; 
glôssa, tong: met een leeuwentong, dwz. met een 
of ander orgaan, dat in vorm en ruwheid aan een 
leeuwentong doet denken. 

leontopeta loides , - van Leontopetälon, voormalig 
plantengesl. (Berberidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht 
(bv. het bezit van een onderaardschen knol, waar
uit zoowel de bloeiwijzen als de bladeren ontsprui
ten) met een Leontopetälon overeenkomend. 

Leontopéta lon ADANS., - van Gr. leôn (leontos), 
leeuw; petalon, kroonblad. - De kroonbladen heb
ben den vorm van het voetspoor van een leeuw. 

Ieontopodioides, - van Leontopodïum, plantengesl. 

I Lepidaga th is 

(Composïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Leontopodïum-achtig. 

rLeontopódium R.BR., - van Gr. leôn (leontos), 
l l eon topód ium, - leeuw; podïon [verkleinw. 

van pous (podos), voet, poot], voetje, pootje: 
leeuwenpootje. De naam zinspeelt op den vorm der 
bloeiwijze en de lange beharing der plant. - Als 
soort- of variëteitnaam gebezigd voor planten, 
welke, evenals Leontopodïum, met lange haren zijn 
bekleed. 

Leon tu rus ASCH. et GRAEBN., - van Gr. leôn (leon
tos), leeuw; oura, staart: leeuwenstaart. De naam 
zinspeelt op den vorm der bloeiwijze. 

leonurofdes, - van Leonürus, plantengesl. (Labiä-
tae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Leonürus-achtig. 

Leonürus L., - van Lat. leo (leónis), leeuw; Gr. oura, 
staart: leeuwenstaart. - De naam zinspeelt op den 
vorm der bloeiwijze. Deze samenkoppeling van 
Lat. en Gr. is niet fraai, beter zou Leonturus [van 
Gr. lean (leontos), leeuw; oura, staart] geweest zijn. 

Leopa rdân thus BL., - van Gr. leopardos (van leôn, 
leeuw; pardos, panter), luipaard; anthos, bloem: 
plant met luipaardachtig gevlekte bloemen. 

leopardinus,a,um, - van Lat. leopardus ( = Gr. leo
pardos, van leôn, leeuw; pardos, panter), luipaard: 
luipaardachtig; gevlekt als een luipaard. 

Leopóldia HERB., - in 1819 genoemd naar Leopold 
George Christiaan Frederik, prins van Saksen Ko-
burg (1790, Koburg; 1865, Koburg), in 1816 ge
huwd met Charlotte Augusta, kroonprinses van 
Engeland/die reeds in 1817 overleed, van 1831-65 
als Leopold I koning van België. 

l epântha , — zie lepanthus. 
rLepânthes sw., - v a n Gr. lepis, schub; anthos, bloem. 
Uepânthes (znw.), - De beide achterste kroon

bladen zijn zeer klein, schubvormig. - Als soort
naam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Lepanthes 
aanteduiden. 

lepanthes,es,es — van Gr. lepis, schub; anthos, bloem: 
1. met in den oksel van schubben geplaatste bloe

men. 
2. met beschubde bloemen. 

lepanthiflórus,a,um, — van Lepanthes, plantengesl. 
(Orchidacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloe
men of bloeiwijzen als die van een Lepanthes. 

lepanthus,α,um, - van Gr. lepis, schub; anthos, 
bloem: met beschubde bloemen, met in de oksels 
van schubben geplaatste bloemen. 

leparénsi's,is,e, - afkomstig van het eiland Lepar (bij 
den Z.O.hoek van Banka) of daar het eerst ge
vonden. 

rLepargyrâéa AUCT., - van Lat. lepis, schub; ar-
ILepargyrea RA FIN., — gyraeus (argyrëus), zil

verwit, zilverglanzend: met zilverglanzende schub
ben bekleede plant. 

Lepeocércis TRIN., — van Gr. lepis, schub; kerkis, 
haarkam. Het bij een schub vergeleken onderste 
kaf je draagt langs de randen lange, aan de tanden 
van een kam herinnerende wimpers. 

Lepeostegéres BL., - van Gr. lepis, schub; stegerês, 
van een bedekking voorzien. De bloemen staan in 
den oksel van bij schubben vergeleken schutbladen, 
door welke ze vóór den bloei bedekt worden. 

lepicàrpus.a,«»«, - van Gr. lepis, schub; karpos, 
vrucht: met beschubde vruchten (of vijgen). 

lépida, - zie lepïdus. 
Lepidadénia NEES, - van Gr. lepis (lepidos), schub; 

aden (adënos), klier. De bloem bevat schubvormige 
klieren. 

Lepidaga th is WILLD., - van Gr. lepis (lepidos), 
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schub; agäthis, kluwen, groep van dicht opeenge
drongen organen. - Plant met dicht opeengedron
gen, schubvormige schutbladen. 

ƒ Lepidar ia v. TIEGH., - van Lat. lepis (lepidis), schub. 
Uepidâr ia , - De bloeiwijze draagt opvallende, 

schubvormige schutbladen. 
Lepidélla v. TIEGH., - van Lat. lepis (lepidis), schub. 

De bloeiwijze draagt opvallende, schubvormige 
schutbladen. 

lepidéll«s,a,um (Begonïa - Ridl.), -bedoeld als ver
kleinw. van den soortnaam lepïdus. — De plant ge
lijkt op Begonïa lepïda BI., doch de schutbladen 
zijn smaller dan bij deze soort. 

Lep ide réma RADLK., - van Gr. lepis (lepidos), 
schub; erêmos, ontberend. In tegenstelling tot vele 
andere Sapindacëae dragen de kroonbladen geen 
schub aan den voet der binnenzijde. 

lepidicalyx, - van Lat. lepis (lepïdis), schub; cälyx, 
kelk: met beschubden kelk. 

LepidiumL., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam lepidïon [eigenlijk verkleinw. van lepis 
(lepïdos), schub: schubje]. De naam zinspeelt op 
den vorm der hauwtjes [.waarin men in de Oud
heid een aanwijzing zag (signatuurleer), dat de 
plant dienst kon doen als middel tegen schubbigen 
huiduitslag]. 

lepidócalyx, - van Gr. lepis (lepidos), schub; kälux, 
kelk: met beschubden kelk. 

Lepidocärpa KORTH., - v a n Gr. lepis (lepïdos),schub; 
karpos, vrucht: plant met beschubde vruchten. 

lepidocârpus a,um, - van Gr. lepis (lepidos), schub; 
karpos, vrucht: met beschubde vruchten. 

Lepidocârya KORTH., - van Gr. lepis (lepïdos), schub; 
karüon, noot. Plant met beschubde, nootachtige 
vruchten. 

lepidócladi<s,a,um, - van-Gr. lepis (lepïdos), schub; 
klädos, tak, twijg: met beschubde takken, stengels 
of (bij varens) bladstelen. 

Lepidócoma JUNGH., - van Gr. lepis (lepïdos), schub; 
kömê, kuif (van haren, bladeren, schutbladen, 
bloemen). De bij schubben vergeleken schutbladen 
vormen aan den top der bloeiwijze een soort van 
kuif. 

Lepidógyne BL., - van Gr. lepis (lepïdos), schub; 
günê, vrouw. Het vr. orgaan, de stempel, wordt 
overdekt door het schubvormige rostellum. 

lepidórnanes , - van Gr. lepis (lepidos), schub; mai-
nesthai, razen: met zeer vele (razend vele) schub
ben. Vgl. phyllomänes en Trichomänes. 

fLepidonéuron FÉE, - van Gr. lepis (lepidos), schub; 
iLepidonévron FÉE, - neuron, nerf. - Varen 

met beschubde nerven. 
Lepidopé lma KLOTZSCH, - vàn Gr. lepis (lepïdos), 

schub; pelma, zool, steel. - De steel der bloem is 
dicht beschubd. 

Lep idopé ta lum BL., - van Gr. lepis (lepïdos), schub; 
petälon, kroonblad. De kroonbladen dragen aan de 
binnenzijde een groote schub. 

rlepidophl6éus,e,um, - van Gr. lepis (lepïdos), schub; 
llepidophlóios,os,ow, - phloios, schors: met in 

den vorm van schubben loslatende schors, met af-
schilferende schors. 

lepidophyllMs,a,wm, — van Gr. lepis (lepïdos), schub; 
phullon, blad: met schubvormige bladeren; met 
beschubde bladeren. 

lepidosetósu5,a,um, - van Lat. lepïdus, beschubd; 
setösus, met borstels bezet: beschubd en met bor
stels bezet. 

lepidospérmus,a,um, — van Gr. lepis (lepïdos), 
schub; sperma, zaad: met beschubde zaden. 

lepidóta, — zie lepidötus. 

lepidótior.or.tts, - vergr. trap van Lat. lepidötus, be
schubd: sterker beschubd (dan gewoonlijk); vrij 
sterk beschubd. 

Lepidótis p. B., - van Gr. lepidótos [van lepis (lepi-
dos), schub], beschubd : beschubde plant. - De naam 
zinspeelt op de schubvormige sporophyllen. 

lepidótos,a,ow, - gelatinizeerde transcr. van Gr. lepi-
dôtos.ë.on [van lepis (lepïdos), schub], beschubd. 

lepidótulws,a.um, - verkleinw. van Lat. lepidötus, 
beschubd: eenigszins beschubd, ijl beschubd. 

lepidótus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. lepidótos [van 
lepis (lepïdos), schub], beschubd. 

\épidus,a,um, - (Lat.) lief, bevallig. 
lépifer, lepifera, l ep i fe rum, - van Lat. lepis, 
lepiferus,a,um, - schub; ferre, dragen: schub

ben dragend, beschubd. 
Lep igonum WAHLB., - van Gr. lepis, schub; gönu, 

knie, stengelverdikking, knoop. De naam zinspeelt 
op de kleine, bij schubben vergeleken, bij de knoo-
pen ingeplante steunbladen. 

Lepinia DECSNE, - genoemd naar / . J. Lépine (1817, 
Surgères, O. van La Rochelle; ?, ?), in 1839 be
noemd tot apotheker 3de klasse bij de Fr. marine, 
in 1853 bevorderd tot apotheker 1ste klasse, van 
1843-45 geplaatst op de Marquesas-eilanden(± 140° 
W L ; ±10° Z.B.) en Tahiti (149y2° W.L.; ±17%° 
Z.B.), op welk laatste eiland hij het naar hem ge
noemde gesl. ontdekte. Van 1849-55 en van 1857-
65 was hij werkzaam in Fr. Indië. 

Lepiniópsis VALET., - van Lepinia, plantengesl. 
(Apocynacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Lepinïa gelijkend gesl. 

Lepionurus BL., - van Gr. lepïon (verkleinw. van 
lepis, schub), schubje; oura, staart. Vóór het ont
luiken der bloemen zijn de bloeiwijzen staartvor-
mig en met schubvormige schutbladen bekleed. 

Lepiostegéres BL., - van Gr. lepïon (verkleinw. van 
lepis, schub), schubje; stegêrês, van een dak voor
zien. De bloeiwijzen zijn, als het ware, voorzien 
van een dak van schubben. 

Lepiphyl lum KORTH., - van Gr. lepis, schub; phul
lon, blad. Saprophyt met schubvormige bladeren. 

Lepirónia L. CL. M. RICH., - zou afgeleid zijn van 
Gr. lepis, schub; eirein, samenvoegen. De bloemen 
zijn vereenigd tot aartjes met dicht opeengedron
gen, stevig aangedrukte, schubvormige kafjes. 

Lepisan thes BL., - van Gr. lepis, schub; anthos, 
bloem. De kroonbladen dragen aan de binnenzijde 
boven den voet een schub. 

Lep is témon BL., - van Gr. lepis, schub; stêmèn, 
draad. De meeldraden zijn aan den voet schubvor-
mig verbreed. 

Lep i s toma BL., - van Gr. lepis, schub; stoma, mond. 
In of onder den mond der kroonbuis bevinden zich 
schubben. 

lepoénsis,is,e, - afkomstig van Lepo lepo (nabij Kan-
dari of Këndari a/d O.kust van het Z.O. schier
eiland van Celebes op ± 4 ° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

leporinus.a.wro, - van Lat. lepus (lepöris), haas: op 
een haas betrekking hebbend, in een of ander op
zicht met een of ander deel van een haas (oor, poot, 
staart) overeenkomend. 

Lepósma BL., - samentrekking van Lepistoma. Zie 
aldaar. 

l epr iéur i i , - 2e nv. van Leprieurïus, Latinizeering 
van Leprieur: van Leprieur, gevonden door Le-
prieur, genoemd naar Leprieur. - Pistïa - Bl. is 
genoemd naar Fr. R. M. Leprieur (1799, Saint-
Dié, Z.O. van Nancy; ?, ?), in 1824 benoemd tot 
apotheker 3de klasse bij de Fr. marine, in 1840 be-
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vorderd tot apotheker 1ste klasse, van 1824-29 ge
plaatst in Senegal (Senegambië), waar hij te za-
men met Perrottet (zie Perrottetia) reizen in het 
binnenland maakte en vele planten verzamelde. In 
1829 keerde hij terug naar Frankrijk; van 1830-49 
was hij geplaatst te Cayenne, vanwaaruit hij Fr. 
Guiana exploreerde; van 1850 tot aan zijn pen-
sionneering in 1857 was hij werkzaam op Martinique, 
waar hij tweemaal een tocht maakte naar den kra
ter van den Mont Pelée. 

leprocârpws.a,um, - van Gr. lepros, schubbig, be-
schubd; karpos, vrucht: met beschubde vruchten. 

leprósa , - zie leprösus. 
leprós ipes , - van Lat. leprösus, beschubd; pes, 

voet. steel : met beschubden voet, met beschubden 
steel. 

leprósulws,a,Mm, - verkleinw. van Lat. leprösus, be
schubd: fijn beschubd, ijl beschubd. 

leprösus,a,um, - van Lat. lepra, melaatschheid, 
schubbige huiduitslag: beschubd, vol schubben. 

Lepta LOUR., - van Gr. leptos, fijn. De naam zin
speelt op de kleine bloemen. 

lepta , - zie leptos. 
Leptadénia R. BR., - van Gr. leptos, fijn; aden (adë-

nos), klier. De 5 als klieren beschouwde hechtli-
chaampjes op de stempelhoeken zijn zeer klein. 

leptadéniMs,a,twi, - van Gr. leptos, dun, fijn; aden 
(adënos), klier: met dunne of kleine klieren. 

leptâlea, - zie leptalëos of leptalëus. 
leptalëos,α,ow, - (Gr.) smal, fijn. 
lept&leus,a,um, — Lat. transcr. van Gr. leptalëos, smal, 

fijn. 
leptânthus.a.ww, - van Gr. leptos, dun, fijn; anthos, 

bloem: met dunne bloemen; met tengere bloei-
wijzen. 

Leptâspis R. BR. - van Gr. leptos, dun; aspis, rond 
schild. De naam zinspeelt op de zakvormige, ronde, 
dunwandige g, der ? bloemen. 

Lep tä the ru tn NÉES, - van Gr. leptos, dun, fijn; athêr 
(athëros), naald. Gras met dunne naalden. 

Leptinélla CASS., - van Gr. leptos, dun, fijn; Lat. 
verkleiningsuitgang ella. - De naam werd gekozen 
met het oog op de tengerheid der plant. 

Leptoboéa BTH., - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
Boêa, plantengesl. (Gesneriacëae) : aan Boëa ver
want gesl. met dunne assen der bloeiwijze en dunne 
vruchten. 

leptócalyx, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; kälux, 
kelk: met dunnen kelk; met in smalle slippen ver
deelden kelk. 

leptocârpu5,a,um, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
karpos, vrucht: met dunne, smalle of fijne vruchten 
of sori; met dunne, smalle of fijne vruchtbare 
blaadjes of vruchtbare bladslippen. 

leptocéulis,is,e, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
kaulos, stengel, steel: dunstengelig, dunstelig. 

lep tóceras , - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; hëras, 
hoorn: dunhoornig, dunsporig. 

/ leptochi la , - zie leptochïlus. 
Ueptochi lum, -
Leptochi lus KAULF., - van Gr. leptos, dun, fijn, smal; 

cheilós, lip. Bij vele soorten van het gesl. is de 
bladtop uitgetrokken in een lange, dunne, hier 
bij een lip vergeleken spits. 

leptochilus.a.um, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
cheilos, lip: dunlippig, smallippig. 

Leptóchloa p. B., - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
chlöa, gras: fijn gras. - De naam zinspeelt op de 
dunne schijnaren. 

Leptoc iónium κ. Β. PRESL, - van Gr. leptos, dun, 
smal, fijn; kionïon [verkleinw. van kión (kiönos), 

zuil], zuiltje. De sporangiën zijn bevestigd aan 
dunne zuiltjes. 

leptóclada, - zie leptoclódus. 
fleptóclados,os,ort, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
<-leptócladus,a,wm, - klädos, twijg, spruit; met 

dunne twijgen of spruiten. 
Leptocnfde BL., - van Gr. leptos, dun, fijn, tenger; 

knïdê, netel. Tengere, netelacht ;ge (dwz. tot de 
Urticacëae behoorende) plant. 

leptocóccus a.um, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
kokkos, bes, vrucht, vruchtnootje: met dunne 
(fijne, smalle) bessen, vruchten of vruchtnootjes. 

Lep tócoma LESS., - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
kömê, kuif (van haren, bladeren, schutbladen, 
bloemen). Het vruchtpluis bestaat uit dunne bor
stels. 

leptodâctylzis.a.um, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; 
daktülos, vinger: met dunne (smalle, fijne), als de 
vingers eener hand gerangschikte organen; dun-
vingerig. 

leptodictya, - zie leptodictj)us. 
cleptodictyos,os,on, - van Gr. leptos, fijn; diktüon, 
Ueptodictytts,a,M»M, - net: met fijnmazig ader-

net. 
/ L e p t o g r â m m a , j . SM., - van Gr. eptos, dun, smal, 
l l e p t o g r a m m a (znw.), - fijn; gramma, op

schrift, inschrift, inscriptie: varen met smalle, 
bij een opschrift vergeleken wordende sori. 

l ep togrâmmws.aum - van Gr. leptos, dun, smal, 
fijn; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: met 
smalle, bij een opschrift vergeleken wordende sori. 

leptógyna, — zie leptogfnus. 
rleptógyne, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; günê, 
\leptógynMs,a,wm, - vrouw: met een dun vr. 

orgaan (vruchtbeginsel, stijl). 
Leptolépia METT. ex KUHN, - van Gr. leptos, dun; 

lepis, schub. Varen met dunne, hier schubben ge
noemde dekvliesjes. 

leptolépia, - zie leptolepïus. 
rleptólepis, - van Gr. leptos, dun, smal, fijn; lëpis, 
Ueptolépi«s,a,u»n, - schub: met dunne, smalle 

of fijne schubben (of als zoodanig beschouwde dek
vliesjes). 

leptoléucws,a,wm, - van Gr. leptos, dun, fijn; leukos, 
wit: dun en wit, fijn en wit. 

lepton, — zie leptos. 
Lep tonéma A. juss. , - van Gr. leptos, dun, fijn; 

nêma, draad. Plant met draaddunne helmdraden. 
l ep tonéma , - van Gr. leptos, dun, fijn; nêma, draad: 

met dunne draden, met een of ander draaddun 
orgaan, zeer dunne katjes of aren bv. 

leptonéuriis.a.wm, - van Gr. leptos, dun, fijn; neu
ron, nerf: dunnervig, fijnnervig. 

Lep tón ium GRIFF., - van Gr. lepton, een klein munt
stuk. - De naam zinspeelt op de ronde schutbla
den. 

Leptonychia TURCZ., - van Gr. leptos, dun, fijn; 
onux (onüchos), nagel. Het vruchtbeginsel wordt 
omgeven door vijf kleine, op vingernagels gelijken
de staminodiën. 

leptopétalt*5,a,Mw, — van Gr. leptos, dun, fijn, teer; 
petälon, kroonblad: met dunne (fijne, teere) kroon-
bladen. 

Leptophóénix BECC, - van Gr. leptos, dun, smal, 
fijn, tenger; Phoenix, plantengesl. (Palmae): ten
gere, op een Phoenix gelijkende palm. 

leptophylltts.a.ww, - van Gr. leptos, fijn, dun; phul-
lon, blad: fijnbladig, dunbladig. 

leptopógon, — van Gr. leptos, fijn, dun; pôgôn, baard: 
met dunne baardharen, dwz. met fijne naalden. 

lep toptera , - zie leptoptërus. 
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Leptopter ie BL., - van Gr. leptos, dun, fijn; ptiron, 
vleugel. - De zaden worden omgeven door een 
dunnen vleugel. 

leptópter«s,a,um, - van Gr. leptos, dun, fijn; ptiron, 
vleugel: dunvleugelig. 

lép topus , - van Gr. leptos, dun, fijn; pous, voet, 
steel: dunstelig. 

Leptórchis THOU., - van Gr. leptos, dun, fijn, ten
ger; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Orchidacëae: tengere Orchidacëa. 

l ep to rh . . . , - zie leptorrh . . . 
l ep tó r rhach i s , - van Gr. leptos, dun, fijn; rhächis, 

spil: met dunne spil. 
leptorrhizus,a,um, - van Gr. leptos, dun, fijn; rhiza, 

wortel: met dunne wortels. 
leptorrhy^ichws,a,«m, - van Gr. leptos, dun; rhun-

chos, snavel: met dunnen snavel, dunsnavelig. 
leptos,a,<m, - (Gelatinizeerd Gr.) fijn, dun. 
leptosépalws,a,«m, - van Gr. leptos, dun, fijn; 

Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met dunne of fijne 
kelkbladen of -slippen. 

Leptos iphon BTH., - van Gr. leptos, dun, fijn; si
phon, buis. — De naam zinspeelt op de zeer dunne 
kroonbuis. 

leptos iphon, - van Gr. leptos, dun, fijn; siphon, buis: 
met dunne buis. 

lep tospâdix , - van Gr. leptos, dun, fijn; spädix, kolf: 
met dunne kolf. 

Lep tospér t ion GRIFF., - van Gr. leptos, dun, fijn; 
spartïon (verkleinw. van sparton, touw), touwtje. 
De naam zinspeelt op de lange, dunne staartjes 
aan de uiteinden der zaden. 

l ep tospé rma , - zie leptospermus. 
l ep tospe rmoides , - van Leptospermum, planten-

gesl. (Myrtacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Leptospermum-achtig. 

L e p t o s p e r m u m FORST., - van Gr. leptos, dun, fijn; 
sperma, zaad: plant met fijne (kleine) zaden. 

leptospérmus.a.um, - van Gr. leptos, dun, fijn; 
sperma, zaad: fijnzadig. 

Leptos tàchya NÉES, - van Gr. leptos, dun, fijn; 
stachus, aar. Plant met dunne aren. 

leptostàchya, - zie leptostachj/us. 
f leptóstachys, - van Gr. leptos, dun, fijn; stächus, aar: 
tleptostâchytts.a.um, - dunarig. 
Leptostégia D. DON, - van Gr. leptos, dun; stege, dek, 

bedekking. Varen met dunne dekvliesjes. 
Leptostégia ZIPP., - van Gr. leptos, dun; stege, dek, 

bedekking. - De sporangiën liggen in diepe instul-
pingen; de mond der instulpingen wordt omringd 
door een smallen wal of een opstaand randje. 

L e p t o s t é m m a BL., — van Gr. leptos, dun, fijn, smal; 
stemma, krans. — De in een krans geplaatste bij-
kroonschubben zijn dun en smal. 

Lep tos témon BITTER, - van Gr. leptos, dun, fijn; 
stêm&n, draad. De meeldraden, dwz. de helmknop
pen, zijn lang en smal. 

l ep tos témon, - van Gr. leptos, dun, fijn; stêm&n, 
draad: met dunne meeldraden (helmdraden, helm
knoppen). 

Leptósyne A. P. D C , - (Gr.) dunheid, fijnheid. De 
naam zinspeelt op den habitus der plant. 

leptothrius,a,Mm, - van Gr. leptos, dun, fijn, smal; 
thrïon, vijgeblad: dunbladig, smalbladig. 

leptothyrsM5,a,Mw, - van Gr. leptos, dun, fijn, smal; 
thursos, (als bot. term) pluim; met smalle of dun-
assige pluimen. 

leptótrichMs.a.um, - van Gr. leptos, dun, fijn; thrix 
(trïchos), haar: fijn behaard. 

r leptura , - zie leptürus. 
l l e p t u r u m , -

Lep tü rus R. BR., - van Gr. leptos, dun, fijn; oura, 
staart: gras met dunne, staartvormige aren. 

lepturws.a.um, - van Gr. leptos, dun, fijn; oura, 
staart: dunstaartig. 

L e p u r ä n d r a j . GRAH., - van Gr. lepüron, schil; anêr 
(andros), man: plant, welker mann, organen of 
meeldraden door • schillen, dwz. schubvormige 
bloembekleedselen worden omsloten. 

Lérchea L., - genoemd naar J. J. Lerche (1703, Pots
dam; 1780, St.-Petersburg), geneesheer in het Russ. 
leger, schrijver over de planten der landen om de 
Kaspische Zee. 

lerchenfeldiânus,a,um (Cerastïum - Schur; - Silene 
- Baumg.), - genoemd naar den ontdekker der 
planten, J. R. von Lerchenfeld, tijdgenoot van Lin
naeus (zie Linnaea), R.C. geestelijke, directeur 
eener school te Hermannstadt (Z. van Maros, Ze-
venburgen). 

leschenaultiânuf,a,um (Anötis - Hook, f.; - Cassia -
A. P. DC; - Clematis - A. P. D C ; - Dysoxylum -
K. et V.; - Sida - A. P. DC) , - genoemd naar haar 
ontdekker, L. Th. Leschenault de la Tour (1773, 
Châlons-sur-Saône; 1826, Parijs), natuuronder
zoeker, die deel uitmaakte van de expeditie (1800-
1804), welke onder leiding van Baudin (f1803) op 
de korvetten Le Naturaliste en Le Géographe China 
en de Stille Zuidzee bezocht. Op de terugreis deed 
de expeditie in 1803 Timor aan (,wat zij ook op de 
heenreis in 1801 gedaan had; zie riedleänus en Sau
tier a), waar Leschenault een aantal planten ver
zamelde en wegens ziekte achterbleef, toen de an
deren den tocht voortzetten (3 Juni 1803). Na zijn 
herstel vertrok hij naar Java, waar hij met steun 
van Engelhard (zie Engelhardtïa) bot. nasporingen 
(ook op Madoera) verrichtte. In Sept. 1805 be
klom hij den Idjen. Van een tocht naar Kangean 
zag hij af uit vrees voor zeeroovers. In 1806 ver
trok hij van Java naar Amerika. Van zijn hand 
verschenen eenige wetensch. publicaties. 

leschenâul t i i , - 2e nv. van Leschenattltïvf-, Latlni-
zeering van Leschenault: van Leschenault, gevon
den door Leschenault, genoemd naar Leschenault. 
Ardisïa - A. DC; - Eulophïa - Bl.; - Hypericum -
Chois.; - Indigofëra - A. P. DC; - Lonicêra - Wall.; 
- Plectranthus - Bth. en Spicillaria - A. Rich, 
zijn genoemd naar haar ontdekker, L. Th. Lesche
nault de la Tour (zie leschenaultiänus). 

fLespedéza L. CL. M. RICH., - genoemd naar Lespedez, 
LLespedézia SPRENG., - in het laatst der 18de 

eeuw Sp. gouverneur van Florida, die A. Michaux 
(zie michauxiänus) bij diens reizen door dat land 
tusschen 1785 en 1797 van veel dienst was. - De 
door Michaux verzamelde planten werden bewerkt 
door L. Cl. M. Richard (zie Richardïa), den auteur 
van het gesl. Lespedëza. 

Lesquerél la s. WATS., - genoemd naar Leo Les-
quereux (1806, Fleurier, kanton Neuchâtel, Zwit
serland; 1889, Columbus, Ohio, U.S.A.), natuur-
historicus, die zich in 1848 in Amerika vestigde en 
daar belangrijke studiën maakte over fossiele 
planten. 

lessertianMS,a,unt (Cupanïa - Camb.; - Unöna -
Dunal), - genoemd naar Baron Benjamin de Les-
sert (1773, Lyon; 1847, Parijs) zeer gefortuneerd 
bankier-plantkundige, bezitter van een groot, door 
aankoop bijeengebracht herbarium, waarnaar hij 
afbeeldingen deed vervaardigen, waarvan hij er 
500 uitgaf. Dit herbarium berust thans te Genève. 

lessónii , - 2e nv. van Lessonïus, Latinizeering van 
Lesson: van Lesson, gevonden door Lesson, ge
noemd naar Lesson. - Antrophyum - Bory en Ela-
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phoglossum - Christensen zijn genoemd naar R. P. 
Lesson (1794, Rochefort; 1849, Rochefort), mari
ne-apotheker, die als natuuronderzoeker de door 
Duperrey geleide expeditie (1822-25) van de kor
vet La Coquille naar den Stillen Oceaan mede-
maakte en tusschen 26 Juli en 9 Aug. 1824 de om
geving der baai van Dorè (bij Manokwari, in het 
N.O. van den „vogelkop" van Nieuw-Guinea op 
±134° O.L.) doorvorschte. Hij werd later hoog
leeraar aan de medische hoogeschool te Rochefort 
en schreef eenige bot. werken. Hij was een oudere 
broeder van P.A. Lesson (1805, Rochefort; ?, ?), 
die als medicus-botanicus de Astrolabe-expeditie 
(1826-29; zie astrolabes) medemaakte. 

Les t iboudes ia RCHB., - genoemd naar J. Β. Lesti-
boudois (1715, Douai; 1804, Lille = Rijssel), hoog-
leeraar in de plantkunde te Rijssel, schrijver van 
bot. publicaties. 

letiénsis.ts.e, - afkomstig van Poeloe Leti, eiland bij 
de N.O.punt van Timor, of daar het eerst gevonden. 

Le t t sómia ROXB., - genoemd naar J. Coakley Lett-
som (1744, Little Van Dyke, Tórtola, O. van Por-
torico; 1815, Londen), arts en plantkundige, be
zitter van een volgens het stelsel van ' Linnaeus 
(zie Linnaea) gerangschikten bot. tuin te Camber-
well (Londen),schrijver van eenige bot. publicaties. 

Ieucacânthu5,a,um, - van Gr. leukos, wit; akantha, 
doorn, stekel: witdoornig, witstekelig. 

l eucadéndra , - zie leucadendrus. 
l eucadéndron , - van Gr. leukos, wit; dendron, boom: 

witte boom. 
leucadendrus,a,um, - van Gr. leukos, wit; dendron, 

boom: een witte boom zijnd, dwz. met witte schors. 
Leucaéna BTH., - van Gr. leukainein (van leukos, 

wit), wit maken: witbloemige boom. 
leucandrws.a.wm, - van Gr. leukos, wit; anêr (an-

dros), man: met witte mann, organen, met witte 
meeldraden. 

leucantâtomus,a,um, - van Gr. leukainein (stam 
leukan; van leukos, wit), wit maken; atömos, atoom, 
stip, punt: met witmakende stippels, met vele witte 
stippels. 

l eucantha , - zie leucanthus. 
l eucan thema , - zie leucanthëmus. 

f L e u c ä n t h e m u m ADANS., - Lat. transcr. van den 
l l e u c ä n t h e m u m , - ouden, Gr. plantennaam 

leukanthëmon (van leukos, wit; anthëmon, bloem), 
witte bloem. 

leucânthemws,a,wra, - van Gr. leukos, wit; anthë
mon, bloem: witbloemig. 

leucanthus,α,«m, - van Gr. leukos, wit; anthos, bloem: 
witbloemig. 

l eucarâcbne , - van Gr. leukos, wit; arachnê. spin: 
met witte, spinachtige bloemen. 

Leucas R . B R , - v a n Gr. leukos, wit: witbloemige plant. 
l eucâsp is , - van Gr. leukos, wit; aspis, schild: witte 

schilden, bv. vlakke, witte bloemen, dragend. 
leucobótrya , - zie leucobotrfus. 
Leucóbotrys v. TIEGH., - van Gr. leukos, wit; bötrus, 

(als bot. term) tros. Plant met tot trossen vereenig-
de, witte bloemen. 

{leucóbotrys , - van Gr. leukos, wit; bötrus, (als bot. 
leucobótryus.a.um, - term) tros: met witte 

bloem trossen. 
leucócalyx, - van Gr. leukos, wit; kälux, kelk: met 

witten kelk. 
leucocârpws.a.MW, - van Gr. leukos, wit; karpos, 

vrucht: met witte vruchten; met witte sporangiën. 
Leucocâsia SCHOTT, — van Gr. leukos, wit; tweede 

helft van den naam Colocasia: aan Colocasïa ver
wante, met een witte waslaag overtogen plant. 

!6 Leuconot is 

leucocâula, - zie leucocaulus. 
rleucocauh's,t's,e, - van Gr. leukos, wit; kaulos, sten-
lleucocäulws,a.um, - gel, steel: witstengelig. 

witstelig. 
Leucocéphala ROXB., - van Gr. leukos, wit; kephalê, 

hoofd: plant met witte bloemhoofdjes. 
leucocéphalus,a,um, - van Gr. leukos, wit; kephalê, 

hoofd: met witte bloemhoofdjes. 
leucóchysu5,a,Mm, - van Gr. leukos, wit; chüsis, 

hoop, massa: met opeengedrongen, witte bloemen. 
Ieuc6cladi<5,a,um, - van Gr. leukos, wit; klädos, 

twijg, spruit: met witte twijgen of spruiten. 
Leucocnide MIQ., - van Gr. leukos, wit; knidê, netel: 

wit behaarde, netelachtige (dwz. tot de Urtica-
cëae behoorende) plant. 

leucócomws.a.um, - van Gr. leukos, wit; kömê, kuif 
(van haren, bladeren, schutbladen, bloemen) : wit-
gekuifd. 

Leucocoréma RIDL., - van Gr. leukos, wit; korêma, 
bezem. - De schijf en de kroonbladen zijn bezet 
met witte haren, welker geheel bij een bezem wordt 
vergeleken. 

Leucocóryne LINDL., - van Gr. leukos, wit; korünê, 
knots. - Het bloemdek draagt in de keel drie knots-
vormige staminodièn, welke bij de eerstbeschreven 
soort, L. odoräta Lindl., wit van kleur zijn. 

Leucócyclus BOISS., - van Gr. leukos, wit; tweede 
helft van den naam A nacfclus : aan Anacyclus ver
want gesl. met groote, witte lintbloemen. 

l eucodérme , -zie leucodermis. 
Leucodérmis PLANCH., - van Gr. leukos, wit; derma, 

huid. De naam zinspeelt op de witte schors. 
leucodérmis,is,e, - van Gr. leukos, wit; derma, huid: 

withuidig, met witte schors. 
leucodipterws,α,um, - van Gr. leukos, wit; diptëros 

(zie diptêrus), tweevleugelig: met twee witte vleu
gels (bv. in de gedaante van schutbladen). 

léucodon, - van Gr. leukos, wit; ödous (ödontos), 
tand: witgetand-

leucógenes, - van Gr. leukos, wit; gignesthai (stam 
gën), geboren worden: wit geboren, wit. 

leucoglóchin, - van Gr. leukos, wit; glôchin, pijl-
spits: met een witte spits. 

leucóÊynus,a,um, - v a n Gr. leukos, \vit; günê, vrouw: 
met een wit vr. orgaan; met wit (behaard) vrucht
beginsel; met witten of witbehaarden stijl. 

leucohybos,os,oM, - van Gr. leukos, wit; hübos, 
knobbel: met een witten knobbel. 

rLeucóïum L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
\Leuc6 jum L., plantennaam leukoïon [van 

leukos, wit; ion (Lat. viola), naam van enkele 
fraaie, geurige bloemen, o.a. het welriekend viool
tje (Viola odoräta L.), de muurbloem (Cheiran-
thus cheiriL.), de violier (Matthiöla incäna R.Br.)], 
wit viooltje, dwz. plant met fraaie, witte bloemen. 

rLeucolâéna RIDL., - van Gr. leukos, wit; laina, man-
ILeucoléna, - tel: de onderlip draagt een paar

se vlek, welke wordt omsloten door een bij een 
mantel vergeleken, witten band. 

leucólepis, - van Gr. leukos, wit; lëpis, schub: wit 
beschubd. 

leucolophótiis,<z,um, - van Gr. leukos, wit; lophôtos 
(van löphos, heimkam), een kam dragend: een wit
ten kam dragend. 

leucómela, - van Gr. leukos, wit; mêlas, zwart: wit 
met zwart. 

leuconéurws,a,Mm, - van Gr. leukos, wit; neuron, 
nerf: wit generfd. 

leuconóta, - zie leuconötus 
Leuconotis JACK, - van Gr. leukos, wit; nötis, vocht: 

plant met wit melksap. 
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leuconótus,α,um, - van Gr. leukos, wit; nótos, rug: 
met witten rug, met witte rugzijde, met witte blad-
onderzijde. 

leucopétalus,a,um, - van Gr. leukos, wit; petälon, 
kroonblad: met witte kroonbladen. 

leucóphaës , - van Gr. leukos, wit; phäos (stam phaës), 
licht: wit licht afgevend, wit, glanzend. 

leucophâéus,a,um, - van Gr. leukos, wit; phaios, 
donker van kleur: tusschen wit en donkergekleurd 
in, grijsachtig wit; wit met donker. 

leucophlébius,a,um, - van Gr. leukos, wit; phleps 
(phlëbos), ader: witgeaderd. 

fleucophlóéws,a,wm, - van Gr. leukos, wit; phloios, 
Ueucophlóius,a,um, - bast: met witten bast, 

met witte schors. 
leucóphorws.a.ton, - Lat. transcr. van Gr. leuko-

phöros (van leukos, wit, pherein, dragen), witte 
kleeding dragend, bij uitbreiding: wit berijpt, wit 
behaard, wit beschubd. 

leucophótus.a.um, - van Gr. leukos, wit; phôs (pho
tos), licht: wit licht afgevend, helderwit. 

leucophyllMs,a,tiw, - Lat. transcr. van Gr. leuko-
phullos (van leukos, wit; phullon, blad), witbladig. 

leucopléurus,α,um, - van Gr. leukos, wit; pleuron, 
ribbe, bladribbe, nerf: witnervig. 

leucópodus,α,um, - van Gr. leukos, wit; pous (pö-
dos), voet, steel: witvoetig, witstelig. 

Léucopógon R. BR., - van Gr. leukos, wit; pôgôn, 
baard: witgebaarde plant. De naam zinspeelt op 
de lange, witte haren binnen in de kroonbuis. 

Ieuc6pter«s,a,«m, - van Gr. leukos, wit; ptëron, 
vleugel: witvleugelig; met witte, bij vleugels ver
geleken bladeren. 

léucopus, - van Gr. leukos, wit; pous, voet, steel: 
witvoetig, witstelig. 

leucop^r«5,a,um, - van Gr. leukos, wit; püros, tarwe, 
overdrachtelijk = vrucht: met witte vruchten. 

Leucórchis BL., - van Gr. leukos, wit; Orchis, gesl., 
dat als type geldt van de fam. der Orchidacëae: 
witbloemige Orchidacëa. 

leucorhizus,a,um, - zie leucorrhizus. 
leucorrhizus,α,um, - van Gr. leukos, wit; rhiza, 

wortel: witwortelig. 
leucórrhodt<s,a,ww, — van Gr. leukos, wit; rhödon, 

roos: wit met rozerood. 
l eucoscép t rum, - van Gr. leukos, wit; skêptron, 

staf: met een witten staf, dwz. metseen lange, smal
le, witte bloeiwijze. 

leucosiphon, - van Gr. leukos, wit; siphon, buis: 
met witte kelk-, kroon- of bloemdekbuis. 

leucospérmus,a,um, - van Gr. leukos, wit; sperma, 
zaad: witzadig. 

leucostâchya, - zie leucostachfus. 
Leucóstachys HOFFMSGG, - van Gr. leukos, wit; 

stöchus, aar: plant met witte bloemaren. 
( leucóstachys, - van Gr. leukos, wit; stächus, aar: 
lleucostâchyus,a,um, - witarig, met witte aartjes. 
Leucostégia κ. Β. PRESL, - van Gr. leukos, wit; stege, 

dek. - De naam zinspeelt op de witte dekvliesjes. 
leucostéle, - van Gr. leukos, wit; stêlê, zuil: met witte 

(stempel) zuil. 
leucostictus.a.wm, - van Gr. leukos, wit; stiktos, ge

stippeld: wit gestippeld. 
leucóstomus,a,um, — van Gr. leukos, wit; stoma, 

mond: witmondig. 
Leucosyce, — zie Leucosyke. 
Leucosyke MOR., - van Gr. leukos, wit; sükê, vijge

boom: aan een vijgeboom verwante plant (de Mo-
racëae maakten vroeger deel uit van de Urtica-
cëae) met witbehaarde bladeren. 

leucotâénius,a,«m, - van Gr. leukos, wit; tainta, 

band: met een witten band. 
Leucóthoë D. DON, - genoemd naar de mythische 

prinses Leukothöê, de schoone geliefde van den zon
negod Apollon (Apollo). De naam zinspeelt op de 
schoonheid der plant. 

l éucothr ix , - Lat. transcr. van Gr. leuköthrix (van 
leukos, wit; thrix, haar), witharig. 

leucothjfrrsus,a,tt»n, - van Gr. leukos, wit; thursos, 
(als bot. term) bloempluim: met witte bloemplui-
men, met witte bloeiwijzen. 

leucótomus,a,um, - van Gr. leukos, wit; atömos, 
atoom, stip, punt: wit gestippeld. 

leucótrichu.s,α,um, — van Gr. leukos, wit; thrix (tri
ches), haar: witharig. 

leucótyle, - van Gr. leukos, wit; tülê, bult, kussen: 
met een witten bult, met een wit kussen. 

leücoxanthus,a,um, - van Gr. leukos, wit; xanihos, 
geel: geelwit, wit met geel, geel met wit. 

Leucóxylon BL., - van Gr. leukos, wit; xülon, hout, 
boom: boom met wit hout. 

leucóxylon, - van Gr. leukos, wit; xülon, hout, boom: 
met wit hout, met witte schors, met witte beharing 
der twijgen. 

Leucóxylum BL., - van Gr. leukos, wit; xülon, hout, 
boom: boom met wit hout. 

leucurus,a,um, - van Gr. leukos, wit; oura, staart: 
met een witten staart of daarbij vergelijkbaar or
gaan, een naald bv. 

leukóphaës , - — leucóphaës. Zie aldaar. 
leuzeânus,a,wm (Pleocnemïa - K. B. Presl), - ge

noemd naar J. Ph. Fr. Deleuze (1753, Sisteron, 
O.N.O. van Avignon; 1835, Parijs), auteur eener 
geschiedenis en beschrijving van het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Parijs. 

leve, - zie lëvis. 
leve, - zie lëvis. 
levicault's.is.e, - van Lat. lëvis, glad, kaal; caulis, 

stengel: gladstengelig, kaalstengelig. 
levidénsis,i"s,e, - (Lat.) licht, dun, gering, onbedui

dend. 
Leviéria BECC, - genoemd naar E. Levier (1839, 

Bern; 1911, Florence), geneesheer te Florence, be
vriend met Beccari (zie beccariänus), den auteur 
van het gesl., die hem in 1877 een uitnemend en 
hartstochtelijk beoefenaar der plantkunde noemde. 
Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de ken
nis der flora van Italië, Spanje, Portugal en den 
Kaukasus, was een uitnemend kenner van lever
mossen, een goed litterator en de schrijver van 
vele bot. verhandelingen. 

levigâtus,a,«m, - van Lat. levigäre (van lëvis, glad, 
kaal), glad maken, kaal maken: glad gemaakt, 
glad; kaal gemaakt, kaal. 

lêvis.is.e, - (Lat. = laevis), glad, kaal. 
lëvis,is,e, - (Lat.) licht (niet zwaar). 
lêvissimus,a,um, - overtr. t rap van Lat. lëvis, glad, 

kaal: zeer glad, volkomen kaal. Vgl. laevissimus. 
lèvissimus ,a,utn, - overtr. t rap van Lat. lëvis, licht: 

zeer licht. 
Levis t icum j . HILL, - verbasterd uit Gr. libustïkon 

of ligustikon (en dit weer van Lat. ligustïcus, Li-
gurisch), naam eener in het landschap Liguria 
(a/d golf van Genua) inheemsche, schermbloemige 
plant. - De Ned. naam der plant lubbestok is een 
verbastering van libustïkon. 

Lewisia PURSH, - genoemd naar Meriwether Lewis 
(1774, Charlottesville, W.N.W. van Richmond, Vir
ginia; 1809, Nashville, Tenn.), die na van 1801-03 
particulier secretaris van president Jefferson ge
weest te zijn, in 1803 met Clark (zie Clarkïa) een 
tocht ondernam dwars door N.-Amerika (van St.-
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Louis a/d Missisippi op ruim 38° N.B. de Missouri 
op tot in het Z.W. van den tegenwoordigen staat 
Montana, vandaar te paard naar den mond der 
Columbia-rivier a/d W.kust op ruim 46° N.B., 
waar zij in Nov. 1805 aankwamen; vandaar terug 
naar St.-Louis, dat zij 23 Sept. 1806 bereikten), 
op welken tocht belangrijke verzamelingen plan
ten werden bijeengebracht, waaronder de naar 
Lewis genoemde. - In 1807 werd Lewis benoemd 
tot gouverneur van Louisiana. 

lewisi i , - 2e nv. van Lewisïus, Latinizeering van 
Lewis: van Lewis, gevonden door Lewis, genoemd 
naar Lewis: 
1. (Philadelphus - Pursh), - genoemd naar Meri
wether Lewis (zie Lewisia). 
2. (Appendicüla - Griff.), - genoemd naar T. Lewis, 
plaatselijk bestuursambtenaar in Malaka, waar hij 
in 1844/45 verzamelde voor den auteur der soort, 
W. Griffith (zie Griffithïa). In 1845 werd hij over
geplaatst naar Penang. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

Leyces tér ia WALL., - in 1824 genoemd naar W. Ley-
cester, opperrechter in Bengalen, van wien mij 
niets bekend is. 

leysiànus.a,um (Bulbophyllum - Burb.), - in 1879 
genoemd naar P. Leys, medicus op het eiland La-
boean (voor de baai van Broenei, a/d N.W.kust 
van Borneo op ruim 5° N.B. ), die Fr. W. Th. Burbidge 
(zie Burbidgëa), den vinder der plant en tevens 
auteur der soort, krachtig had bijgestaan toen deze 
Laboean exploreerde en hem op een zijner tochten 
had vergezeld. 

léjfsii, - 2e nv. van Leysïus, Latinizeering van Leys: 
van Leys, genoemd naar Leys. — Polypodïum — 
Baker is genoemd naar P. Leys (zie leysiänus). 

Ieyténsî's,î5,e, - afkomstig van Leyte (een van de 
eilanden der Philippinen ; ±125° O.L., ± 11° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

l iananthért«,a,«»i , - van Gr. lian, zeer; anthêros, 
bloeiend: rijk bloeiend. 

lianâtherws,a,um, - van Gr. lian, zeer; athêr (athë-
ros), naald: zeer lang genaaid. 

L iâ t r i s SCHREB., - afleiding en beteekenis onbekend. 
l ibani , - 2e nv. van Lat. Libänus (Gr. Libänos), Li

banon, gebergte langs het midden van de oostkust 
der Middellandsche Zee, in de Oudheid beroemd 
om zijn prachtige ceders, welke o.a. het hout voor 
Salomo's tempel (zie I Koningen V; - II Chronycken 
II) leverden) : (afkomstig) van den Libanon of daar 
het eerst gevonden. 

rlibanitiCtts.a.MMï, - afkomstig van den Libanon (zie 
l l ibanóticus,a,um - libäni) of daar het eerst 

gevonden. 
fLibanótis CRANTZ, - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
l l i banó t i s , - plantennaam libanótis (van liba-

nôtos, wierook). De naam zinspeelt op den geur van 
den wortel der in de Oudheid aldus genaamde plant. 

liber,ra,rum, — (Lat.) vrij. 
libéricMs.a.M»?, - afkomstig van Liberia (negerrepu

bliek a/d W.kust van Afrika; ± 4 y 2 - ± 8 % ° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. Liberia (van Lat. liber, 
vrij) beteekent ,,land der vrijen"; de staat werd 
in 1822 gesticht door vrijgelaten negerslaven en 
hun afstammelingen. 

L ibér t ia SPRENG., - genoemd naar A. M. Libert 
(1782, Malmédy, Z.O. van Verviers; 1865, Malmé-
dy), verdienstelijk onderzoekster der lagere Cryp-
togamen van de omgeving harer woonplaats. 

l i b e r u m , - zie liber. 
Libidibia SCHLTD., — Latinizeering van libidibi, een 

der Westind. volksnamen van de thans Caesalpi-
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nïa coriarïa Willd. genoemde plant. 
Libócedrus ENDL., - van Gr. libos, droppel; këdros, 

ceder, naaldboom: droppelende naaldboom. De 
naam zinspeelt op de hars, welke vaak druppels
gewijs door den stam wordt uitgezweet. Vgl. Da-
crydium. 

liboniànus,a,wm (Billbergïa - De Jonghe), - ge
noemd naar Joseph Libon (1821, Verviers; 1861, 
Insainna, Brazilië), die van 1841-45 een reis door 
Brazilië maakte om levende planten te verzamelen. 
In 1846 en volgende jaren maakte hij in opdracht 
van den Brusselschen kweeker De Jonghe een 
tweede reis, waarop hij in 1848 bij Petropölis (N. 
van Rio de Janeiro) de later door De Jonghe naar 
hem genoemde plant ontdekte, in 1859 eindelijk 
een derde reis, waarop hij overleed. 

Licânia AUBL., - door metathesis gevormd uit ca-
ligni, volksnaam van den boom in Fr. Guiana. 

l ichenicola (znw.), - v a n Lat.lichen (lichênis), korst
mos; cölëre, wonen, bewonen: tusschen korstmossen 
groeiende plant. 

lichenicolws a,um, - van Lat. lichen {lichênis), korst
mos; cölëre, wonen, bewonen: tusschen korstmos
sen groeiend. 

l i cheno ides , - van Lat. lichen {lichênis), korstmos; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
korstmosachtig. 

l ichi, - Chin, naam eener vrucht (ten rechte li-tsji). 
Iichiangénst£,t5,e, - afkomstig van Lichtung [ = Li-

kiang, gebergte in Yun-nan (Z.-China) op ± 2 7 % ° 
N.B.] of daar het eerst gevonden. 

f Licuâla WURMB, - Latinizeering van lèko wala, Mak. 
l l icuàla , - volksnaam der plant. 
Liebigia ENDL., - genoemd naar J. von Liebig (1803, 

Darmstadt; 1873, München), hoogleeraar eerst te 
Giessen, later te München, beroemd scheikundige, 
uitvinder van het naar hem genoemde vleesch-
extract. 

l iétzei, - 2e nv. van Lietzèus, Latinizeering van Lietz: 
van Lietz, genoemd naar Lietz. - Calathëa - Morr. 
is in 1875 genoemd naar Lietz, een der Braziliaan-
sche correspondenten van de Luiksche kweekers-
firma Jacob Makoy & Co (zie mahoyänus). Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

ligérictts,a,wm, - van Lat. Liger, de Loire: aan de 
Loire groeiend. 

Lightfoótia L'ÜER., - genoemd naar J. Light foot 
(1734, Newent bij Gloucester, Engeland; 1788, 
Uxbridge, Middlesex, Engeland),geestelijke,schrij
ver eener flora van Schotland en de Hebriden. 

l ignéscens, - van Nieuwlat. lignescêre (van lignum, 
hout), houtig worden: houtig wordend, eenigszins 
houtig. 

lignósus,a,ww, - van Lat. lignum, hout: houtig. 
l igulâre , — zie ligularis. 
Ligulâr ia CASS., - van Lat. ligüla (verkleinw. van 

lingüa, tong), tongetje. - De naam zinspeelt op 
het feit, dat de hoofdjes tongvormige (dwz. lint-
vormige) randbloemen dragen. 

l igu lâr ia (znw.), - van Lat. ligüla, hier = lepeltje: 
plant met lepelvormige bladeren. Vgl. Rumphius, 
Herbarium Amboinense IV, 88: de bladeren zijn 
„gelijk de lepels hier te landen" (dwz. op Ambon) 
,,zijn, en in oude tyden waren, die niet ront maar 
„lankwerpig, gelyk een tong, agter smal, en voor 
,,ront, diergelyke de Latijnen ligülas noemen" [on
geveer in den vorm van een schoenhoorn dus, die 
in het Mal. sèndok sapâtoe (schoenlepel) heet]. 

ligulârius,α,um, - van Lat. ligüla, hier = lepeltje: op 
een lepeltje gelijkend. 

ligular/s,?'s,c, - van Lat. ligüla (verkleinw. van lingüa, 
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tong), tongetje, riem: tongvormig, riemvormig. 
ligulatus,a,um. - van Lat. ligüla (verkleinw. van 

lingüa, tong), tongetje, (schoen)riem: een of meer 
tongetjes dragend, tongvormig, riemvormig. 

rligulifer, l igulifera, l igul i ferum, - van Lat. ligüla 
lliguliferus.a.ttm, - (verkleinw. van lingüa, 

tong), tongetje; ferre, dragen: een tongvormig or
gaan dragend. 

ligulifóliws.a.wm, - van Lat. ligüla (verkleinw. van 
lingüa, tong), tongetje; folium, blad: met tongvor
mige bladeren. 

l igust ica, - zie ligusticus. 
Ligus t i cum L., - oude, Lat. plantennaam, afgeleid 

van Ligus (Ligüris), Liguriër, inwoner van Ligurfa 
(kustgebied der golf van Genua): in Ligurïa in-
heemsche plant. 

ligusticMs,a,um, - van Lat. Ligus {Ligüris), Liguriër, 
inwoner van Ligurïa (Ligurië, kustgebied der golf 
van Genua) : Ligurisch. 

ligustrifólius.a.Mw, - van Ligustrum, plantengesl. 
(Oleacëae), liguster; Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een liguster. 

Iigustrinu5,a,«m, - van Ligustrum, plantengesl. (Ole-
acèae), liguster: op een liguster gelijkend, liguster
achtig. 

L i g u s t r u m L., - oude, Lat. plantennaam, welks af
leiding niet vaststaat. 

Lijndénia z. M., in 1845 genoemd naar D. W. J. C. 
baron Van Lijnden (1813, Wageningen; 1852, Koe-
pang, Timor), in 1841 aangesteld tot bestuursamb
tenaar op Java, in 1842 te Buitenzorg geplaatst en 
ter beschikking gesteld van den Algemeenen Secre
taris der Ind. Regeering, in 1843 benoemd tot 
hoofdcommies ter Algemeene Secretarie, in 1845 
tot referendaris, in 1846 tot assistent-resident van 
Pontianak, in 1848 tot lid van den Raad van Jus
titie te Batavia, datzelfde jaar tot resident van 
Timor, waar hij enkele jaren later overleed, be
schermer van bot. reizigers, o.a. van een der 
auteurs van het gesl., Zollinger (zie zollingêri), die 
te Buitenzorg herhaaldelijk bij hem logeerde [zie 
Flora XXX (1847), p. 593 in ann.]. 

Iijndenianu5,a,um (Loranthus - Zoll.), - genoemd 
naar D. W. J. C. baron Van Lijnden (zie Lijndenïa). 

likiangénsts.is.e, - afkomstig van Likiang [— Li-
chiang, gebergte in Yun-nan (Z.-China) op ±27%° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Iilâcinu5,a,um,-van Perz. lilak, blauwachtig, lila: lila. 
Lil iâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Lilium (lelie) geldt. 
l i l iâgo, - van Lat. lilium, lelie: lelieachtige plant. 
l i l ianae, - 2e nv. van Liliäna, Latinizeering van 

Lilian: van Lilian, gevonden door Lilian, genoemd 
naar Lilian. - Diplycosïa - J. J. S. is genoemd naar 
mei. Lilian Suzette Gibbs (zie gibbsiae). 

l i l i â s t rum, - van Lilium, plantengesl. (Liliacëae), 
lelie; astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: 
onechte lelie. - Zie voorts alsinastrum. 

Iiliflórw5,a,ttm, - van Lat. lilium, lelie; flos (flöris), 
bloem: met lelieachtige bloemen. 

/lilfifer, liliifera, l i l i i ferum, - van Lat. lilium, lelie; 
\liliiferw5,a,tOH, - ferre, dragen, leliën of daarop 

gelijkende bloemen dragend. 
liliiflórus.a.ttm, - van Lat. lilium, lelie; flos (flöris), 

bloem: met lelieachtige bloemen. 
liiiifólius,a,u*n, - van Lat. lilium, lelie; folium, blad: 

met bladeren als die eener lelie. 
L i l ium L., - oude, Lat. plantennaam, lelie. 
l ima , - 1. (Lat.) vijl. Als soortnaam gebezigd voor 

planten, welker bladeren overeenkomst met een 
vijl vertoonen. 

9 l imon ia 

2. Latinizeering van Eng. of Fr. Urne, limmetje, 
djeroek nipis. 

L imac ia LOUR., - van Lat. Umax (limâcis), kelder-
slak, weekdier met vlakke onder- en gewelfde bo
venzijde en rudimentair rugschild. - De naam zin
speelt op de eenerzijds bolle, anderzijds vlakkere 
steenkernen. 

limaefórmts,is,e, - zie limiformis. 
l i m a n s , - van Lat. limäre (van lima, vijl), vijlen: 

vijlend, als vijl bruikbaar. De naam zinspeelt op 
de zeer ruwe bladeren. 

l imapes , - van Lat. lima, vijl; pes, voet, steel: met 
een voet of een steel, welke zoo ruw is als een vijl. 

rL imatódes LINDL., - van Lat. limätus, verfijnd, 
(.Limatódis BL., - kunstig. De naam zinspeelt 

op de „kunstige" bloemen. 
limbâtws,a,wm, - van Lat. limbus, zoom, rand : om

zoomd; met een zoom of rand van andere kleur of 
consistentie. 

l imét ta , - verkleiningsvorm van E. en Fr. Urne, lim
metje, djeroek nipis: kleine djeroek. 

limifórmts.ïs.e, - van Lat. lima, vijl; forma, vorm: 
van den vorm eener vijl, op een vijl gelijkend. 

limit&neus,a,um,- (Lat.) [vanlimes (Umitis),grens], 
bij de grens behoorend, bij de grens groeiend. - As
ter - W. W. Smith et Farrer werd gevonden in 
O.-Tibet, nabij de Chin, grens. 

limn&éus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. limnaios (van 
limnê, stilstaand water, vijver, poel), in poelen le
vend, poel-. 

L imnan thâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Limnanthes geldt. 

L i m n â n t h e m u m s. G. GMEL., - van Gr. limnê, stil
staand water, vijver, poel; anthëmon, bloem: in 
vijvers of poelen groeiende bloemplant. 

L i m n a n t h e s R.BR., - van Gr. limnê, stilstaand water, 
vijver, poel; anthos, bloem: poelbloem, in of aan 
poelen groeiende bloemplant. 

L imn ia L., - van Gr. limnê, stilstaand water, vijver, 
poel: poelplant. 

{Limnócha r i s H. B. K., - van Gr. limnê, stilstaand 
L imnócha r i s KTH, - water, vijver, poel; chä-

l imnócha r i s , - ris, bekoorlijkheid, lieftallig
heid: sieraad der poelen, fraaie moerasplant. 

L imnóchloa KTH, - van Gr. limnê, stilstaand water, 
vijver, poel; chlöa, gras: in poelen groeiende, gras
achtige Cyperacëa. 

L imnóphi la R. BR., - van Gr. limnê, stilstaand wa
ter, vijver, poel; phïlein, beminnen: poelen be
minnende, dwz. in poelen groeiende plant. 

limnóphilus.a.um, - van Gr. limnê, stilstaand water, 
vijver, poel; phïlein, beminnen: stilstaand water 
beminnend, in stilstaand water groeiend. 

L imnóphyton MIQ., - van Gr. limnê, stilstaand water, 
vijver, poel; phüton, plant: in stilstaand water 
groeiende plant. 

L i m o d ó r u m L., - Lat. transcr. van Gr. Λιμόδωρον 
(Limodôron), door een schrijffout ontstaan uit 
Άιμόδωρον (Haimodôron), oude naam eener rood-
bloemige woekerplant [van Gr. haima, bloed; dô-
ron, geschenk, gave: bloedige gave (der aarde)]. 

l imon , - van Ital. limóne, citroen. 
r l imonél la , - verkleinw. van Nieuwlat. limon (zie 
l l imonél lue , - aldaar), citroen : kleine citroen. 
limonénsts.ts.i? (Dalbergïa - Bth.), - foutief voor 

luzonensis. 
rLimónia L., - van Nieuwlat. limon (urn), citroen: 
t l i m ó n i a , - plant met op (kleine) citroenen ge

lijkende vruchten. - Ook als soortnaam gebezigd 
voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Limonïa 
gerekend werd. 
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f L i m o n i u m MILL., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
l l i m ó n i u m , - naam leimônïon [van leimón 

(leimônos), vochtig, grasrijk oord, weide], weide-
bloem. In de Oudheid werd deze naam aan ver
schillende planten gegeven. 

limonorhizMs.a.M'n, - bastaardsamenstelling van 
Nieuwlat. limön{um), citroen; Gr. rhiza, wortel: 
met naar citroen (schillen) smakende wortels. 

l i m ó n u m , - Latinizeering van Ital. limone, citroen. 
l imósa , - zie limösus. 
Limosél la L., - vr. verkleiningsvorm van Lat. limö

sus (zie aldaar), slijkerig. Kleine, op slijkerig ter
rein groeiende plant. 

limósMS.a.MW, - van Lat. Umus, slijk: slijkerig, op 
slijkerig terrein groeiend. 

l impä to , - Mal. plantennaam (limpatoe). 
Linâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Linum geldt. 
L inâr ia MILL., - van Lat. linum, vlas: vlasachtige 

plant. - Dit geldt inzonderheid voor de Europ. L. 
vulgaris Mill., welke vroeger wel ,,Wildt Vlas" werd 
genoemd en thans nog den naam vlasleeuwenbek 
draagt. 

lindaueänus,α,ww (Hoya - Kds), - genoemd naar 
G. Lindau (1866, Dessau in Anhalt; 1923, Berlijn-
Dahlem), die in 1892 benoemd werd tot assistent 
aan den bot. tuin van Berlijn, in 1899 tot custos 
aan die instelling en in 1902 den titel van pro
fessor ontving. Hij schreef vele bot. publicaties, 
vooral over lagere planten en over Acanthacëae. 

lindauiànws,a,ww (Rhododendron - Kds), - ge
noemd naar G. Lindau (zie lindaueänus). 

lindawiém<s,a,wm (Clerodendron - Laut.), - ge
noemd naar G. Lindau (zie lindaueänus). 

Lindenbérgia LEHM., - genoemd naar / . B. W. Lin
denberg (1781, Lübeck; 1851, Bergedorf bij Ham
burg), jurist, eerst werkzaam te Lübeck, daarna te 
Hamburg, eindelijk te Bergedorf, verdienstelijk 
schrijver over levermossen. 

l indéni , - 2e nv. van Lindênus, Latinizeering van 
Linden: van Linden, gevonden door Linden, ge
noemd naar Linden. - Vanda - Rchb.f. is genoemd 
naar haar ontdekker, Auguste Charles Joseph Lin
den (1850, in Luxemburg; 1894, in Luxemburg), 
zoon en medewerker van den beroemden tuinbouw
kundige J. J. Linden (zie lindeniänus). Hij be
reisde den O.I.Archipel (1886), den Kongostaat en 
Spanje. 

lindeniänus,α,wm (Anthurium - Koch et Augustin; 
- Calathëa - Wallis), - genoemd naar haar ont
dekker, J. J. Linden (1817, Luxemburg; 1898, 
Brussel), die als 18-jarige van de Belg. Regeering 
de opdracht ontving onderzoekings- en verzamel-
reizen in trop. Amerika te ondernemen. Driemaal 
toog hij derwaarts: van 1835-37 bereisde hij Bra
zilië, van 1837-41 Cuba, Mexico, Yucatan en Gua
temala, van 1841—45 Venezuela, Columbia, Ja
maica en Cuba, vanwaar hij via N.-Amerika naar 
België terugkeerde. Hij bracht een groot aantal 
levende en gedroogde planten naar Europa over. 
Na zijn laatsten terugkeer stichtte hij te Luxem
burg een etablissement voor den invoer van leven
de planten; van 1852-61 was hij directeur van den 
Jardin Royal d'Horticulture et de Zoologie te 
Brussel. In 1870 nam hij de kweekerij over van 
A. C. A. Verschaffelt (zie Verschaffeltïa) te Gent, 
welke later in een naamlooze vennootschap werd 
omgezet. Hij was een der meest beroemde kwee
kers van Europa. 

L indé ra THUNB. - genoemd naar Johann Linder 
(1678, Karlstad, Zweden; 1723, Stockholm), inden 

adelstand verheven onder den naam Lindesloipe, 
schrijver eener bot. publicatie. 

L indérn ia ALL., - genoemd naar Fr. B. von Lindern 
(1682, Buchsweiler, Elzas; 1755, Straatsburg), arts 
te Straatsburg, schrijver over de flora van den Elzas. 

l i ndhe imér i , - 2e nv. van Lindheitnêrus, Latinizee
ring van Lindheimer: van Lindheimer, gevonden 
door Lindheimer, genoemd naar Lindheimer. -
Gaura - Engelm. is genoemd naar den ontdekker 
der plant, F. J. Lindheimer (1801, Frankfort a.M.; 
1879, Neu-Braunfels, Texas), die in 1834 als poli
tiek vluchteling naar N.-Amerika trok en zich in 
1840 in Texas vestigde, waar hij van 1843-51 groote 
verzamelingen planten voor handelsdoeleinden 
bijeenbracht. 

l indigil , - 2e nv. van Lindigïus, Latinizeering van 
Lindig: van Lindig, gevonden door Lindig, ge
noemd naar Lindig. - Cattleya - Karst, is genoemd 
naar haar ontdekker, A. Lindig, die van 1859-63 
planten verzamelde in Columbia. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

lindley anus,a,urn, — planten van dezen naam zijn 
genoemd naar John Lindley (1799, Catton, Nor
folk; 1865, Turnham Green, Middlesex, Engeland), 
van 1829-1860 hoogleeraar in de plantkunde te 
Londen, beroemd kenner van orchideeën, schrij
ver van zeer vele bot. publicaties, van 1829-47 
redacteur van The Botanical Register, eersten re
dacteur (sinds 1841) van The Gardeners' Chronicle. 

l indléyi, - 2e nv. van Lindleyus, Latinizeering van 
Lindley: van Lindley, genoemd naar Lindley. -
Dendrobïum - Steud.; Mentzelïa - Torr, et Gray 
en Nieuwiedïa - Rolfe zijn genoemd naar John 
Lindley (zie lindleyänus). 

Lindsaéa , — zie Lindsaya. 
Lindsaya DRYAND., - genoemd naar John Lindsay 

(?, ?; 1803, op Jamaica), medicus-botanicus, schrij
ver over de kieming van varensporen. 

l indsâyae, - 2e nv. van Lindsaya, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) : van (de gedaante eener) Lindsaya, 
op een Lindsaya gelijkend. 

l ineale, — zie linealis. 
linealifóliws.a.wm, - van Lat. lineälis, uit een lijn 

bestaand, gestreept: met lijnvormige bladeren, met 
gestreepte bladeren. 

lineàlis,is,e, - van Lat. linea, lijn: uit een lijn be
staand, met lijnen bezet, gestreept. 

l ineare , — zie linearis. 
l inear iflórws, a.um, - van Lat. linearis, lijnvormig; 

f los (flöris), bloem: met lijnvormige bloemen; met 
lijnvormige kroon- of bloemdekbladen. 

linearifóüws.a.wm, - van Lat. linearis, lijnvormig; 
folïum, blad: met lijnvormige bladeren. 

linearilóbius.a.ww, - van Lat. linearis, lijnvormig; 
labium, lip: met lijnvormige lip (pen). 

linearilobws,a,Mm, - van Lat. linearis, lijnvormig; 
löbus, lob: met lijnvormige lobben of slippen. 

linearipétalws,a,wm, - van Lat. linearis, lijnvormig; 
petälum, kroonblad: met lijnvormige kroonbladen. 

lineâris,is,e, - van Lat. linea, lijn: lijnvormig. 
l ineâta , — zie lineätus. 
lineatipilMs,a,iiw, — van Lat. lineätus, van lijnen 

voorzien; pïlus, haar: met in lijnen (of smalle rijen) 
geplaatste haren bezet. 

lineétus.a.um, — van Lat. linea, lijn: van lijnen voor
zien, gestreept. 

lineistipul»s,a,»m, - van Lat. linea, lijn; stipula, 
steunblad: met lijnvormige steunbladen. 

lineolétws.a.uw, - van Lat. lineöla (verkleinw. van 
linea, lijn), lijntje: van lijntjes voorzien, fijn ge
streept. 
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rlingganus,a,um, - afkomstig van den Lingga-Archi-
tlinggénsjs,is,e, - pel (uit ruim 380 eilanden 

bestaand, gelegen op en bij den aequätor op 
104-105° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

l ingua, - (Lat.) tong. 
linguaefóli«s,a,Mw, - zie linguifolïus. 
linguaefórmi's.is.e, - zie linguiformis. 
l ingua felis, - (Lat.) lingüa, tong; felis, (2env. enkv. 

van felis, kat), van een kat: kattetong. Als soort
naam gebezigd voor planten, waarvan eenig deel 
door dichte, korte, ruwe beharing op een kattetong 
gelijkt. 

linguâtus,α,«»«, — van Lat. lingüa, tong: van een 
tong voorzien. 

l inguélla, - verkleiningsvorm van Lat. lingüa, tong: 
tongetje. 

Iinguifoliw5,a,um, - van Lat. lingüa, tong; folium, 
blad: met tongvormige bladeren. 

linguifórrm's.is.e, - van Lat. lingüa, tong; forma, 
vorm: tongvormig. 

lingulâtws,a,um, - van Lat. lingüla (verkleinw. van 
lingüa, tong), tongetje: met een goed ontwikkeld 
tongetje of tongvormig orgaan. 

liniàtMs.a.Mw, - van Lat. linïa, lijn: van lijnen voor
zien, gestreept. 

liniflórus,a,um, - van Lat. linum, vlas; flos (flôris), 
bloem: met bloemen als die der vlasplant. 

linifóliws.a.MW, - van Lat. linum, vlas, folium, blad: 
met bladeren als die der vlasplant (lang en smal). 

linkianus.a.um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar H. Fr. Link (1767, Hildesheim, Han
nover; 1851, Berlijn), in 1793 benoemd tot hoog
leeraar in de nat. historie te Rostock, in 1811 tot 
hoogleeraar in de schei- en plantkunde te Breslau, 
in 1815 tot hoogleeraar in de natuurwetenschappen 
en directeur van den bot. tuin te Berlijn, een der 
beste plantenkenners van zijn tijd, schrijver van 
zeer vele bot. publicaties. frr-1797 bereisde hij met 
graaf Von Hoffmannsegg (zie comïtis) Portugal, 
van welk land zij te zamen een flora schreven; in 
1833 bereisde hij Griekenland. 

l inkii , — 2e nv. van Linkïus, Latinizeering van Link : 
van Link, gevonden door Link, genoemd naar 
Link. - Piper - Miq. is genoemd naar H. Fr. Link 
(zie linkiänus). 

Linnaea GRONOV., - genoemd naar Carl Linnaeus (na 
zijn verheffing in den adelstand Carl von Linné) 
(1707, Ràshult bij Stenbrohult, Smâland; 1778, 
Hammarby bij Upsala), die te Lund en te Upsala 
studeerde," in 1731/32 Lapland, in 1734 Dalekar-
lië ( = Dalarne, N.W. van Stockholm) bereisde 
en zich in 1734 naar Nederland begaf, waar hij 
in 1735 te Harderwijk promoveerde tot Med. Dr. 
Van Harderwijk ging hij naar Leiden, waar Boer-
haave (zie Boerhaavïa) hem onder zijn bescherming 
nam en waar hij op kosten van Gronovius (zie 
gronovïi) en Lawson (zie Lawsonia) in 1735 zijn 
Systêma Natürae, dat hem beroemd zou maken, 
uitgaf. Boerhaave gaf hem een aanbeveling mede 
aan den Amsterdamschen hoogleeraar J. Burman 
(zie Burmannïa), dien hij hielp bij de samenstel
ling van diens Thesaurus zeylanicus (1737; een 
flora van Ceylon) en met behulp van wiens rijke 
bibliotheek hij zijn Bibliothëca Botanica (1736), 
een catalogus van meer dan 1000 bot. werken, 
samenstelde. Door bemiddeling van Boerhaave 
kwam hij in aanraking met Clifford (zie Cliffortïa), 
wiens medicus en gast hij van 1735-38 was op het 
nog bestaande landgoed De Hartekamp bij Heem
stede. In die jaren gaf hij een aantal belangrijke 
werken uit, o.a. Hortus Cliffortianus (1737), 

Critica Botanica (1737), Flora Lapponica (1737). 
Ten behoeve van Clifford's tuin bezocht hij in 1736 
Engeland. In 1738 reisde hij naar Parijs, waar hij 
op eervolle wijze ontvangen werd en benoemd t o t 
correspondeerend lid der Academie van Weten
schappen. Datzelfde jaar keerde hij naar Zweden 
terug en vestigde zich te Stockholm als arts; in 
1741 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de ge
neeskunde te Upsala, in 1742 tot hoogleeraar in de 
plantkunde aldaar, in 1747 tot lijfarts des konings. 
In Zweden schreef hij nog vele bot. publicaties, die 
zijn naam wereldberoemd maakten (vgl. Baltimöra), 
waaronder de voornaamste zijn de Flora zeylanïca 
(1747), de Philosophïa Botanica (1751), waarin 
een goede bot. terminologie werd ingevoerd en de 
Species Plantärum (1753), waarin de ongeveer 
10 000 toen bekende plantensoorten volgens een op 
sexueele kenmerken berustend systeem zijn ge
ordend en waarin hij tevens de zoo praktisch ge
bleken binaire nomenclatuur bezigde, welke later 
algemeen werd aangenomen en nog heden wordt 
toegepast. In 1774 kreeg hij tijdens een college een 
beroerte; hoewel hij herstelde, ging hij sinds dien 
tijd eerst lichamelijk, later ook geestelijk achteruit. 
De laatste jaren zijns levens hield hij verblijf op zijn 
landgoed Hammarby bij Upsala, thans het eigen
dom der Zw. Regeering, die het zooveel mogelijk 
in den staat heeft doen terugbrengen, waarin het 
verkeerde, toen het nog het eigendom van Linnaeus 
was. Zijn herbarium werd door zijn weduwe clan
destien naar Engeland verkocht; thans berust het 
bij de Linnean Society te Londen. 

linnaeanus,a,um (Dryoptèris - Christensen; - Lep-
tochilus - Fée), - genoemd naar Carl Linnaeus (zie 
Linnaea). 

l innâéi , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Linnaeus: van Linnaeus, ge
noemd naar Linnaeus. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Carl Linnaeus (zie Linnaea). 

linnaeifoliM5,a,tt*n, - van Linnaea, plantengesl. 
(Caprifoliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Linnaea. 

l innaeoides, - van Linnaea, plantengesl. (Capri
foliacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Linnaea-achtig. 

linneénws,a,utn, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Carl von Linné (zie Linnaea). 

Linociéra sw., - genoemd naar Geoffroy Linocier 
(± 1550, Tournon, a/d Rhône, ± 45° N.B.; ?,?), 
medicus, daarbij beoefenaar der botanie en der 
fraaie letteren, die zich in 1584 vestigde te Ferté-
sous-Jouarre (a/d Marne, boven Meaux) en dat
zelfde jaar een werk uitgaf over aromatische plan
ten. In 1619 verscheen nog van zijn hand een publi
catie over de planten op (het mij onbekende) „Isle de 
„Virginie". Overigens is mij niets van hem bekend. 

l inoides, - van Linum, plantengesl. (Linacëae) ; ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Linum-achtig, vlasachtig. 

Linospàdix H. WENDL. et DRUDE, - v a n Lat. linum, 
koord; spödix, kolf. Palm met koordvormige kolven. 

L inós toma WALL., - v a n Gr. linon, vlas (plant met 
lange, smalle bladeren); stoma, mond. De (aan den 
mond der bloemdekbuis geplaatste) bloemdek-
slippen zijn lang en smal. 

l inósyr is , - van Lat. linum (Gr. linon), vlas; Osiris, 
plantengesl. (Santalacëae) met gele bloemen: geel-
bloemige plant met op die van vlas gelijkende 
bladeren. 

L i n u m L., - oude, Lat. plantennaam (Latinizeering 
van Gr. linon), vlas, in het Angelsaksisch lin. — 
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Vgl. linnen (d.i. van lin, van vlas), lijndotter, lijn- \ 
koek, lijnmeel, lijnolie, lijnplant, lijnwaad, lijnzaad, 
en D. Lein, - Fr. lin, - Ital. lino. 

l inza, - Asplenïum - Ces. ( = Triphlebïa - Baker) 
ontving dien soortnaam wegens de lintvormige 
bladeren, waardoor de plant overeenkomst ver
toont met het wier Enteromorpha linza J. G. Ag. = 
Ulva linza L. - De soortnaam is oorspronkelijk af
komstig van Johann Bauhin (zie Bauhinia), die 
in zijn Historia Plantärum Universalis I I I (1651), 
Lib. XXXIX, p. 801 het wier opneemt als Fucus 
Linza dictus (het Linza genoemde wier) met de 
toelichting: „Lactücae marïnae similis sed in eo 
„differt quod tota in fascïas (Linze) longa divisa 
,,sit" [het gelijkt op zeesalade (een ander wier) met 
dit verschil, dat het geheel verdeeld is in lange 
linten (Linze)j. 

liophfllus,a,um, - van Gr. leios, glad, kaal; phullon, 
blad: gladbladig, kaalbladig. 

lióspathws,a,urn, - van Gr. leios, glad, kaal; spathê, 
hier gebezigd in de beteekenis van Lat. spätha, 
kolfscheede: met gladde of kale kolfscheeden. 

liparidiflórMs, a,um, - van Lipäris {Liparidis), 
plantengesl. (Orchidacëae); Lat. flos (flöris), bloem: 
met bloemen als die eener Lipàris. 

L ipar i s L. CL. M. RICH., - van Gr. lipäros (van lipos, 
vet), vettig. De naam zinspeelt op de glanzende, 
als met vet ingesmeerde bladeren van sommige 
soorten van het gesl. 

L ipocä rpha R.BR., - van Gr. leipein, verlaten; 
karphê, stroo, kaf. Bij de vruchtrijpheid verlaten 
de kafjes den halm, dwz. zij vallen af. 

Lippâya ENDL., - in 1833 genoemd naar de gebroeders 
Lippay, baronnen van Szomboe (Hongarije), nl. 
George, aartsbisschop van Gran ( = Esztergom = 
Lat. Strigonïa, aan den Donau boven Budapest) 
en kardinaal, stichter van een bot. tuin, en Johan
nes, priester, die een catalogus samenstelde der 
planten van den tuin zijns broeders. Overigens is 
mij van hen niets bekend. 

Lippia L., - genoemd naar A. Lippi (1678, Parijs; 
1705, vermoord in Sennar, landschap aan den 
Blauwen Nijl, Soedan), plantkundige, die o.a. 
in Egypte planten verzamelde, waarvan er toen 
meer dan 200 nieuw waren voor de wetenschap. 

L l q u i d é m b a r L., - in het Lat. overgenomen Sp. 
woord (van liquido, vloeibaar; ambar, amber, een 
vooral vroeger hoog geschatte, zeer geurige stof, 
welke in tropische zeeën drijvende wordt gevonden 
en voortkomt uit het lichaam van walvischachtige 
dieren), vloeibare amber. - Boom, welke vloei
bare, zeer geurige hars oplevert. 

L i r iodéndron L., — van Gr. Urion of leirïon, lelie; 
dendron, boom: leliënboom. De naam zinspeelt op 
den vorm der bloemen van dezen boom. 

lisophylli<5,fl,Mm, - foutief voor lissophyllus. 
lissocârpus,a,Mw, - van Gr. lissos, glad; karpos, 

vrucht: gladvruchtig. 
l issochila, — zie lissochilus. 
l i ssochi loides , - van Lissochilus, plantengesl. 

(Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Lissochïlus-achtig. 

l i s sochi lum, - zie lissochilus. 
Lissochi lus R.BR., - van Gr. lissos, glad; cheilos, lip. -

Orchidacëa met gladde lip. 
lissochilus,α,ww, — van Gr. lissos, glad; cheilos, lip: 

gladlippig. 
lissophyllus,α,Mw, - van Gr. lissos, glad; phullon, 

blad: gladbladig. 
Lis téra R.BR., - genoemd naar M. Lister (P1638, 

Radclive, Bucks., Engeland; 1712, Londen of 

Epsom), medicus-zoöloog, sinds 1709 lijfarts van 
koningin Anna van Engeland, een der eerste 
wetensch. onderzoekers van versteeningen. 

l i s té r i , - 2e nv. van Listêrus, Latinizeering van 
Lister: van Lister, gevonden door Lister, genoemd 
naar Lister. - Bulbophyllum - King en Primula -
King werden genoemd naar den ontdekker der 
planten, J. L. Lister, omstreeks 1898 werkzaam 
bij de Bhotan Cinchona Association (a/d Ζ.voet 
van den Himalaya, Ν. van Assam), vóór dien tijd 
verbonden geweest aan den bot. tuin van Calcutta. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

l i s teroides , - van Listëra, plantengesl. (Orchidacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Listêra-achtig. 

listróphor«5,a,«m, - van Gr. listron, spade, lepel; 
pherein, dragen: een spade- of lepelvormig orgaan 
dragend. 

{Litchi SONN., - Chin, naam eener vrucht (ten rechte 
li-tchi, - li-tsji). 

l i tchi 
literatus,a,um, - van Lat. litêra, letter: van letters 

voorzien, beschreven; bij uitbreiding: van strepen 
voorzien, gestreept. 

L i thagrós t i s GAERTN., - van Gr. litho s, steen; 
agróstis, gras : gras met steenharde schijnvruchten. 

Li thobróchia , - foutief voor Litobrochïa. 
Li thocarpus BL., - van Gr. lithos, steen; karpos, 

vrucht: plant met steenharde vruchten. 
l i thonéurus.a.um, - van Gr. lithos, steen; neuron, 

nerf: met steenachtige (dwz. cystolithen dragende) 
nerven. 

lithóphilus,a,w»M, - van Gr. lithos, steen; philein, 
beminnen: steenen beminnend; op steenachtig 
terrein groeiend. 

L i thosén thes , - foutief voor Litosanthes. 
l i t hospé rma , - zie lithospermus. 
lithospermifóliws,a,w»t, - van Lithospermum, 

plantengesl. (Borraginacëae); Lat. folïum, blad: 
met bladeren als die van een Lithospermum. 

L i t h o s p e r m u m L., - Lat. transcriptie van Gr. 
lithospermon (van lithos, steen; sperma, zaad), 
steenzaad, dwz. plant met steenharde zaden. De 
als zaden» beschouwde vruchtnootjes van het 
tegenwoordig Lithospermum genoemde gesl. zijn 
steenhard. 

l i thospérmus,a,um, - van Gr. lithos, steen; sperma, 
zaad: met steenharde zaden (of als zaden be
schouwde vruchten). 

litiênsis.is.e, - afkomstig van de omstreken van 
Li-ti inYun-nan (China) of daar het eerst gevonden. 

litigióSM5,a,u*M, - van Lat. litigtum, strijd, twist: vol 
strijd, vol twist, een twistpunt zijnd. 

Li tobróchia κ. Β. PRESL, - van Gr. litos, onbeduidend, 
gering; bröchos, strop, lus. Varen met kleine lussen, 
dwz. met kleinmazig adernet. 

l i tor . . ., - zie lit[t)or . . . 
Li tosan thes BL., - van Gr. litos, onbeduidend, ge

ring; anthos, bloem: plant met niet in het oog val
lende bloemen. 

rLi tsaéa PERS., - Latinizeering van een Jap. (of 
ILi tséa LMK, - Chin.) plantennaam (li-tsai?). 
litteratMs,a.um, - van Lat. littëra, letter: van letters 

voorzien, beschreven; bij uitbreiding: van strepen 
voorzien, gestreept. 

littoniânM5,a,um (Primula - G. Forr.), - in 1908 
genoemd naar den toen reeds overleden consul 
Litton van Tengyueh (in Yun-nan), die den auteur 
der soort, G. Forrest (zie forrestii), tijdens diens 
verblijf in China vele diensten bewezen had en 
van wien mij overigens niets bekend is. 



l i t to ra l i s 3 

lit(t)orâl*s,ts,e, - van Lat. lit(t)us [Ut(t)öris], strand: 
aan het strand groeiend, strand-. 

l i t( t)orâtus,a.um, - (Nieuwlat.) van Lat. lit(t)us 
[lit(t)öris], strand. - Bedoeld wordt aan het strand 
groeiend. De klassieke woorden zijn lit(t)orälis en 
lit(t)orëus. 

l i t ( t )6rea, - zie lit(t)oréus. 
Lit( t )orél la BERG., - van Lat. lit(t)us [lit(ports'], 

strand, oever; verkleiningsuitgang ella: kleine 
oeverplant. 

Ilt(t)6reus,a,«»M, - van Lat. lit(t)us [lit(t)ôris], strand: 
aan het strand groeiend, strand-. 

l i turâtus,a,uw, - van Lat. lituräre, (het geschrevene) 
doorhalen, doorschrappen: doorgehaald, van streep
jes voorzien, gestreept. 

liveus,a,um, - van Lat. livêre, loodgrauw zijn: lood-
grauw, loodkleurig. 

livia, - zie livïus. 
l ivida, - zie livtdus. 
lividulus.a.um, - verkleinw. van Lat. livtdus, lood

grauw, loodkleurig: loodgrauwachtig. 
li\idus,a,um, - van Lat. livêre, loodgrauw zijn: lood

grauw, loodkleurig, 
Livistóna R.BR., - genoemd naar P. Murray, baron 

van Livingstonde), die op zijn landgoed Living
ston (e), ± 30 K.M. W. van Edinburgh, een bot. 
tuin had aangelegd, welke meer dan 1000 soorten 
bevatte. Den door zijn vriend Andrew Balfour in 
1670 gestichten bot. tuin van Edinburgh verrijkte 
hij met vele planten; hij bereisde voor bot. doel
einden geheel Frankrijk en overleed daar aan 
kwaadaardige koortsen, toen hij op weg was naar 
Italië. 

livius,a,um, - van Lat. livêre, loodgrauw zijn: lood
grauw, loodkleurig. 

lixivius,a,w»w, - van Lat. hx, loog: voor loogberei
ding gebezigd, bij uitbreiding: de kleur van voor 
loogbereiding gebezigde plantenasch hebbend, 
donker aschgrauw, naar het bruine zweemend. 

Llanósia BL\NCO, - genoemd naar Antonio Llanos 
(1806, Sarriegos, prov. Leon, Spanje; 1881, Calum-
pit op Luzon, Philippijnen), R. C. geestelijke, die 
in 1829 als missionaris op de Philippijnen aankwam 
en daar tot aan zijn dood op verschillende plaatsen 
werkzaam bleef. Hij verzamelde er vele planten, 
mede ten behoeve van den tweeden druk der flora 
van Blanco (zie Blancöa) en deed verscheidene pu
blicaties over de flora der Philippijnen het licht 
zien. 

l lanósii , - 2e nv. van Llanosïus, Latinizeering van 
Llanos: van Llanos, gevonden door Llanos, ge
noemd naar Llanos. - Phyllanthus - M.A.; -
Quercus - A.DC. en Sauröpus - Gage zijn genoemd 
naar A. Llanos (zie Llanósia). 

Lloydia SAL., - genoemd naar den ontdekker van 
hetgesl., E. Lloyd (of Lhuyd) (1660, Llanfihangel, 
Cardigan, Wales; 1709, Oxford), oudheidkundige, 
custos van het Ashmolean (Oudheidkundig) Mu
seum te Oxford, verdienstelijk kenner der flora 
van Wales. 

lloydiaefóliu5,a,um, - zie lloydiifolïus. 
Uoydiifólius,a,um, - van Lloydia, plantengesl. 

(Liliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Lloydïa. 

Lóasa ADANS-, - afleiding onbekend, misschien een 
Zuidamer. plantennaam of anders, als vele der 
door Adanson (zie Adansonïa) geschonken namen, 
een letterverbinding zonder beteekenis. 

Loasâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Loäsa geldt. 

lobâ ta , - zie lobätus. 
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lobatipétalus,a,«m, - van Lat. lobätus, gelobd; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met gelobde kroon-
bladen. 

lobatocallósus,a,um, - van Lat. lobätus, gelobd; 
callum of callus, knobbel: met gelobde knobbels. 

lobâto-crenâtws,α,um, - van Lat. lobätus, gelobd; 
crenätus, gekarteld: gelobd-gekarteld. 

lobatopétalus.a.wm, - van Lat. lobätus, gelobd; 
Nieuwlat. pet älum, kroonblad: met gelobde kroon-
bladen. 

lobätus,a.um, - van Lat. lobus, lob: gelobd. 
Lóbbia PLANCH., - genoemd naar de gebroeders 

William Lobb (1809, Perran-ar-worthal, Cornwall; 
1863, San Francisco) en Thomas Lobb (?, in Corn
wall; 1894, Devoran, Cornwall), waarvan de eerste 
van 1840-57 als planten verzamelaar werkzaam 
was voor de kweekersfirma Veitch & Sons (zie 
Veitchïa) en van 1840-48 planten verzamelde in 
Z.-Amerika, van 1849-57 in Californie, de tweede 
van 1843-65 als verzamelaar voor de firma werkte 
in Ned. Indië [o.a. Java (1845, 1846) en Borneo], 
voorts sedert 1848 in Eng. Indië en in de Philip
pijnen; hij bracht ook een groote hoeveelheid her
bariummateriaal bijeen. Toen hij het ongeluk had 
gehad een zijner beenen te verliezen, staakte hij 
het inzamelwerk en vestigde hij zich te Devoran, 
waar hij tot aan zijn dood woonachtig bleef. 

lobbiânu5,a,um, - 1. (Tropaeölum - Hort. Veitch 
ex W. J. Hook), - genoemd naar William Lobb, 
die de plant in 1843 in Columbia ontdekte (zie 
Lobbïa). 
2. de talrijke Nederlandschind. planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Thomas Lobb (zie Lobbïa). 

lóbbii , - 2e nv. van Lobbïus, Latinizeering van Lobb: 
van Lobb, gevonden door Lobb, genoemd naar 
Lobb. — De talrijke Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Thomas Lobb (zie 
Lobbïa). 

/Lobel ia L., genoemd naar Matthias de l'Obel (1538, 
l lobélia, - Rijssel = Lille; 1616, Londen), die, 

de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam 
Latinizeerde tot Lobelïus. - Hij schreef een groot 
bot. plaatwerk, trad in dienst van Jacobus I, 
koning van Engeland, en voerde in dat land vreem
de planten in. - Als soortnaam gebezigd voor 
planten met Lobelia-achtige bloemen. 

lobélii, — 2e nv. van Lobelïus, Latinizeering van De 
l'Obel: van De l'Obel, gevonden door De l'Obel, 
genoemd naar De l'Obel. - Acer - Ten. is genoemd 
naar Matthias de l'Obel (zie Lobelia). 

flóbifer, lobifera, lobiferum, - van Lat. lobus, lob; 
llobifer«5,a,uw,- ferre, dragen: een of meer 

lobben dragend, gelobd. 
rLobógyne SCHLTR, - van Gr. lobos, lob; günê, vrouw.-
t lobógyne, - De stempelzuil (vr. orgaan) draagt 

aan weerszijden een tandvormig lobje. Als soort
naam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot 
het gesl. Lobogyne gerekend werd. 

lobongénsis.is.e, - afkomstig van het Lobong-ho\ 
(Lobong-cave) op den Kinabaloe (Br. N.-Borneo) 
of daar het eerst gevonden. 

Lobophyl lum F. v. M., - van Gr. lobos, lob; phullon, 
blad: plant met gelobde bladeren. 

Lobular ia DESV., - van Lat. lobülus (verkleinwoord 
van lobus, lob), lobje. De naam zinspeelt op de 
tweearmige (als het ware tweelobbige) haren, 
waarmede de plant bekleed is. 

lobulâtus,a,um, - van Lat. lobülus (verkleinw. van 
lobus, lob), lobje: met lobjes, ondiep gelobd. 

lobulósus,a,u»i, - van Lat. lobülus (verkleinw. van 
lobus, lob), lobje: met verscheidene lobjes. 
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locelléttts.a.wm, - van Lat. locellus (verkleinw. van 
locus, plaats), vakje, hokje: van vakjes of hokjes 
voorzien; in vakjes of hokjes verdeeld. 

lóchmiws.a.Mw, - Lat. transcr. van Gr. lochmios (van 
lochmos, kreupelbosch, struikwildernis), zich in 
kreupelbosch ophoudend, in struikwildernissen 
groeiend, struikwildernissen vormend, struweelen 
vormend = Lat. dumosus. 

Lochnéra RCHB., - genoemd naar M. F. Lochner 
(1662, Fürth, bij Neurenberg; 1720, Neurenberg) 
te Neurenberg, schrijver van eenige bot. publi
caties. 

Lockhar t ia w. j . HOOK., - in 1827 genoemd naar 
D. Lockhart (?, Cumberland; 1846, Trinidad), 
tuinman van den bot. tuin van Kew, die in 1816 
deelnam aan een expeditie naar den Kongo, zich 
in 1821 op Trinidad vestigde en in 1823 de eerste 
directeur werd van den bot. tuin van dat eiland. 
Hij had het eerste exemplaar der eerstbekende 
soort van het gesl. naar Engeland gezonden. 

lockhar t io ides , - van Lockhartia, plantengesl. 
(Orchidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Lockhartïa-achtig. 

loculósus,a,um, — van Lat. locülus (verkleinw. van 
locus, plaats), vakje, hokje: met vele vakjes, met 
'vele hokjes. 

löcuples,es,es, - (Lat.) rijk. 
loddigési i , - 2e nv. van Loddigeslus, Latinizeering 

van Loddiges : van Loddiges, genoemd naar Lod-
diges. - Cattleya - Lindl. is genoemd naar G. Lod-
diges (1784, Hackney, Londen; 1846, Londen), te 
Londen, bloemkweeker en importeur van vreemde 
planten, uitgever (1817-34) van The Botanical 
Cabinet, een bot. plaatwerk, waarvoor hij de 
meeste platen zelf teekende. 

lodéri , - 2e nv. van Lodêrus, Latinizeering van Loder: 
van Loder, genoemd naar Loder. - Gentiäna — 
Hook. f. is omstreeks 1884 genoemd naar E. G. 
Loder, een enthousiast kweeker van winterharde, 
kruidachtige planten. De naar hem genoemde soort 
had hij ontvangen uit Kashmir (zie cachemiricus). 

Lodhra GUILL., - Latinizeering van den Engelschind, 
plantennaam lodar. 

Lodicular ia p. B., - van Lat. lodicüla [verkleinw. van 
lodix (lodïcis), deken], dekentje. De naam zin
speelt op de groeiwijze der plant, welke groote pol
len vormt met aan den voet liggende halmen. 

Lodoicea COMM., - genoemd naar Lodewijk (Lat.: 
Ludovïcus, Lodovïcus, Lodoïcus) (1710, Versailles; 
1774, Versailles), van 1715 tot aan zijn dood als 
Lodewijk XV koning van Frankrijk, op wiens last 
Bougainville (zie Bougainvillëa) van 1766-69 een 
scheepstocht om de aarde maakte, waaraan tot 
1768 werd deelgenomen door Commerson (zie 
comtnersöni), den auteur van het gesl. Lodoicea. 

loerzingii , - 2e nv. van Loerzingïus, Latinizeering 
van Lörzing: van Lörzing, gevonden door Lörzing, 
genoemd naar Lörzing. - De talrijke Nederlandsch-
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
J. A. Lörzing (1872, Häselrieth, Thüringen; x ) , 
in 1896 als fuselier in Indië gekomen, in 1903 werk
zaam gesteld bij het Boschwezen aldaar, waar hij 
zich deed kennen als een ijverig en uitmuntend 
plantenverzamelaar, waarom hij in 1915 door J. C. 
Koningsberger (zie koningsbergêri), toen directeur 
van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, belast werd 
met het aanleggen van een bot. tuin (filiaal van 
dien te Buitenzorg) te Sibolangit (Deli). Van die 
opdracht kweet hij zich met grooten ijver en over
leg. Hij beheerde dien tuin, die van veel belang 
beloofde te worden voor de studie der flora van 

N.-Sumatra, tot aan zijn pensionneering in 1924, 
in welk jaar onder den opvolger van Koningsberger 
(zie doctersii) het filiaal, zeer tot schade der bot. 
wetenschap, werd opgeheven. Ook in Deli bracht 
Lörzing groote en goed geëtiketteerde p l a t enve r 
zamelingen bijeen. 

loesélil , - 2e nv. van Loeselïus, Latinizeering van 
Loesel: van Loesel, gevonden door Loesel, genoemd 
naar Loesel. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. Loesel (1607, Brandenburg; 1657, 
Koningsbergen), hoogleeraar in de geneeskunde te 
Koningsbergen, schrijver eener flora van Pruisen. 

loesenér i , - 2e nv. van Loesenêrus, Latinizeering 
van Loesener: van Loesener, genoemd naar Loese-
ner. - Celastrus - Rehd. et Wils. is genoemd naar 
Theodor Loesener (1865, Berlijn; χ ), eerst assistent 
aan het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem, daarna 
kustos aan die instelling, in 1920 op verzoek ge-
pensionneerd en sedert als vrijwillig medewerker 
daar bezig, schrijver van een monographie van de 
fam. der Aquifoliacëae (1902, 1908), van een Pro-
drömus Florae Tsingtauensis (1918) en van ver
scheidene kleinere publicaties. 

loeseneriénws,a,um (Dendrobïum - Schltr; - Dischi-
dïa - Schltr), - genoemd naar Th. Loesener (zie 
loesenéri). 

loewoeng, - D. schrijfwijze van Soend. leuweung, 
bosch, wildernis, attributief gebezigd in de betee-
kenis van: in het wild groeiend. 

Logânia R.BR., - genoemd naar / . Logan (1674, 
Lurgan, Z. W. van Belfast, Ierland; 1751, Stenton, 
Penns. U.S.A.), die in 1699 William Penn (zie 
pennsilvanïcus) vergezelde naar Amerika en in 
1701 gouverneur van Pennsylvanie werd. Van 
1731-39 was hij daar opperrechter, van 1736-38 
waarnemend gouverneur. Hij nam proeven over de 
voortplanting van planten (o.a. van mais), waar
over bij in 1739 te Leiden een publicatie uitgaf. 

Loganiâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Loganïa geldt. 

loganioides, - van Loganïa, plantengesl. (Logania-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Loganïa-achtig. 

logavénsî's.îs.e, - afkomstig van Logaueng in Kaiser 
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 

logemaniânws,a,wm (Thrixspermum - Schltr), - ge
noemd naar CA. H. G. B. Logeman, in 1910 tijde
lijk civielgezaghebber te Toli toli (N. W.-Celebes op 
± 1° N.B.), die den auteur der soort, F. R. Rudolf 
Schlechter (zie rudolphi), veel hulp verleende bij 
diens bot. onderzoek der streek. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

lohér i , - 2e nv. van Lohêrus, Latinizeering van Loher: 
van Loher, gevonden door Loher, genoemd naar 
Loher. - Dioscorëa - Prain en Naravelïa - Merr. 
zijn genoemd naar August Loher (?, Simbach in 
Beieren; 1930, ?),die zich in 1889 in de Philippijnen 
vestigde als groothandelaar in pharmaceutische 
middelen en daar vele jaren lang planten verza
melde. 

loheriânus,a,um (Pleurogramme - Christ), - ge
noemd naar A. Loher (zie lohêri). 

Loiseléuria DESV., - genoemd naar J. L. A. Loise-
leur-Deslongchamps (1774, Dreux, W. van Versail
les; 1849, Parijs), geneesheer te Parijs, schrijver 
van verscheidene bot. werken, waaronder een flora 
van Frankrijk. 

lokonénsts.ts.e, - afkomstig van den Goenoeng(berg) 
Lokon in de Minahasa of daar het eerst gevonden. 

\o\i&ceus,a,um, - van Lolïum, plantengesl. (Grami-
nëae) : Lolïum-achtig. 
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lolin, - Alf. plantennaam. 
Lól ium L., - oude, Lat. naam voor de dolik (L.temu-

lentum L. ). De afleiding van den naam is onbekend. 
lologénsïs.ts.e, - afkomstig van de omgeving van 

Lago(meer) Lolog (in Argentinië op ± 40° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

r L o m a g r â m m a j . SM., - van Gr. lôma, zoom, rand; 
I L o m a g r â m m e , - gramma, opschrift, in-

schrift, inscriptie. - De bij een opschrift vergeleken 
sori vormden bij het eerstbeschreven exemplaar 
een zoom langs den bladrand. 

L o m ä r i a WILLD., - van Gr. lôma, zoom. De sori zijn 
langs den rand van het blad geplaatst en worden, 
zoolang zij jong zijn, door den omgeslagen zoom 
daarvan overdekt. 

lomar io ides , - van Lomarïa, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Lomaria-achtig. 

Lomar ióps i s FÉE, - van Lomarïa, plantengesl. 
(Polypodiacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Lomarïa gelijkend gesl. 

Lomä t i a R.BR., - van Gr. lôma (lomätos), zoom. - De 
vleugel der zaden is dik gerand. 

lomatocàrpus,α,um, - van Gr. lôma (lomätos), zoom; 
karpos, vrucht: met omzoomde vruchten. 

L o m a t o g ó n i u m A.BR., - van Gr. lôma (lomätos), 
zoom; gônê, voortbrengster: omzoomde voort
brengster, - De naam zinspeelt op het feit, dat de 
top van het vruchtbeginsel (,dat de zaden voort
brengt) door den zittenden, lijstvormigen stempel 
wordt omzoomd. 

l o m â t o p u s , - van Gr. lôma (lomätos), zoom; pons, 
voet, steel: met gezoomden, dwz. smalgevleugelden 
steel. 

lombasangénsîs, îs ,e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Lombasang in Z.-Celebes of daar het eerst 
gevonden. 

lombokénsts,îs,e, - afkomstig van het eiland Lombok 
(1153/4-1163/4° O.L.; 8-9° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden, Lomboksch. 

rlompobatangénsÏ5,ts,£, - afkomstig van den Lompo 
l lompohénsts.is.e, - Batang (ook wel Piek van 

Bonthain en Bantaëng genoemd; een ruim 3000 M 
hoogen, rustenden vulkaan in het Z. van het Z.W. 
schiereiland van Celebes) of daar het eerst ge
vonden. 

( lónchiger , lonchigera , l onch ige rum, - van Gr. 
llonchigerus,a,um, - lonchê, lanspunt; Lat. 

gërère, dragen: iets dragend, dat aan een lanspunt 
doet denken; een of ander lancetvormig orgaan 
dragend. 

lonchi tes , - Lat. transcr. van Gr. lonchïtês (van 
lonchê, lanspunt), van een lanspunt (of iets daarop 
gelijkends) voorzien; met lancetvormige bladeren. 

lonchitideus,a,wm, - van Lonchïtis, plantengesl. 
(Polypodiacëae); idèus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Lonchïtis-achtig. 

lonchitifórmts,ts,£, - van Lonchïtis, plantengesl. 
(Polypodiacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van 
de gedaante eener Lonchïtis, Lonchïtis-achtig. 

Lonchit is L., - oude, Gr. plantennaam, van lonchê, 
lanspunt. - De naam zinspeelt op den vorm der 
bladslippen. 

{lonchocarpa , - zie lonchocarpus. 
lonchocnrpum, -
Lonchocarpus H. B. K., - van Gr. lonchê, lanspunt; 

karpos, vrucht. Plant met lanspuntvormige, dwz. 
lancetvormige peulen, 

lonchocarpus,α,wm, - van Gr. lonchê, lanspunt; kar
pos, vrucht: met lanspuntvormige, dwz. lancet
vormige vruchten. 

lonchophyilus.a.um, - van Gr. lonchê, lanspunt; 
phullon, blad: met lanspuntvormige, dwz. lancet
vormige bladeren. 

longa, -. zie longus. 
longâévus,a,um, - van Lat. longus, lang; aevum, leef

tijd: van hoogen leeftijd, bejaard, lang levend. 
r longan, - verhaspeling van long-yen, den Chin. naam 
l longäna , - der vrucht. - Long-yen beteekent 

drakenoog; de naam zinspeelt op het donkerge
kleurde zaad in den bleeken zaadrok. 

longanthérus,a,um, — van Lat. longus, lang; Nieuw-
lat. anthêra, helmknop: met lange helmknoppen. 

l o n g a n u m , - verhaspeling van long-yen, den Chin. 
naam der vrucht. Zie voorts longan. 

longaristàtws,a,um, - van lat. longê, lang (bijw.); 
aristätus, genaaid: lang genaaid. 

longeacuminâtws,a,M»j, - van Lat. longë, lang 
(bijw.); acuminâtus, toegespitst: lang toegespitst. 

longearistàtws,a,um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
aristätus, genaaid: lang genaaid. 

longebarbâtu5,a,um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
barbätus, gebaard: lang gebaard. 

longebracteatws.a.um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
bracteätus, van schutbladen voorzien: van lange 
schutbladen voorzien; over groote lengte van schut
bladen voorzien. 

longebracteolâtus,a,um, - van Lat. longë, lang 
(bijw.); bracteolätus, van schutblaadjes voorzien: 
van lange schutblaadjes voorzien; over groote 
lengte van schutblaadjes voorzien. 

longecalcarétws,α,um, - van Lat. longe, lang (bijw.); 
calcarâtus, gespoord: lang gespoord. 

longeciliâtus,a,um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
ciliätus, gewimperd: lang gewimperd. 

longecuspidâtus,α,um, - van Lat. longë, lang (bijw. ) ; 
cuspidätus, een spits dragend: een lange spits 
dragend. 

longepaleâtws,a,um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
paleätus, met kafschubben bezet: met lange kaf-
schubben bezet. 

longepaniculâtus,a,um, - van Lat. longë, lang 
(bijw.); paniculätus, (als bot. term) pluimvormig, 
tot pluimen vereenigd: lang pluimvormig, tot 
lange pluimen vereenigd. 

longepedicellâtus,a,um, - van Lat. longê, lang 
(bijw.); pedicellätus, gesteeld (van bloemen): lang 
gesteeld, met lang gesteelde bloemen. 

longepedunculâtws,a,um, - van Lat. longë, lang 
(bijw.); peduculätus, gesteeld (van bloemen en 
bloeiwijzen) : lang gesteeld, met lang gesteelde 
bloemen of bloeiwijzen. 

longepetiolatus.a.um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
petiolätus, gesteeld (van bladeren): lang gesteeld, 
met lang gesteelde bladeren. 

longepetiolulâtus.a.um, - van Lat. longë, lang 
(bijw.); petiolulätus, gesteeld (van blaadjes), met 
bladsteeltjes: met lange bladsteeltjes. 

longepinnâtws,a,um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
pinnätus, gevind: over groote lengte gevind, ge
vind met lange hoofdspil. 

longeracemósus.a.um, - van Lat. longë, lang (bijw.) ; 
racemösus, tot een tros vereenigd: over groote 
lengte tot een tros vereenigd, tot een langen tros 
vereenigd, lang trosvormig. 

longérepens , - van Lat. longë, lang, ver (bijw.); 
ripens (van rëpëre, kruipen), kruipend: ver voort-
kruipend. 

longespicâtus.a.um, - van Lat. longë, lang (bijw.); 
spicätus, tot een aar vereenigd: over aanzienlijke 
lengte tot een aar vereenigd, lang aarvormig. 

longestipitatus,a,um, - van Lat. longë, lang (bijw.) ; 
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stipitätus, gesteeld: lang gesteeld. 
longeetipulâtMs.a.um, - van Lat. longë, lang; stipu

lâtes, steunbladen dragend: lange steunbladen 
dragend, met lange steunbladen. 

Longétia B \ ILL . , - afleiding onbekend. 
longhuténsis.is.e, - afkomstig van Long Hoet in 

Midden O.-Borneo of daar het eerst gevonden. 
longialatws,a,um, - van Lat. longus, lang; ala, vleu

gel: lang gevleugeld. 
longiaristàttts.a.ww, - van Lat. longus, lang; arista, 

naald: lang genaaid. 
longibarbatws.a.wm, - van Lat. longus, lang; barba, 

baard: lang gebaard. 
longibrâc tea , - zie longibractëus. 

ilongibracteâtus,a,M«2, - van Lat. longus, lang; 
Uongibrâctews,a,um, - bractëa, schutblad: met 

lange schutbladen. 
longicalcaratws.a.wm, - van Lat. longus, lang; calcar, 

spoor: lang gespoord. 
longicalyx, - van Lat. longus, lang; cälyx, kelk: met 

langen kelk. 
longicârpws.a.Mm, - van Lat. longus, lang; Gr. kar-

pos, vrucht: met lange vruchten. - Deze samen-
koppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter waren 
geweest macrocarpus, dolichocarpus. 

longicâûda, - zie longicaudus. 
ilongicaudâtU5,a,ww, - van Lat. longus, lang; cauda, 
llongicaud«s,a,ttm, - staart: lang gestaart. 
longicäuh's,i's,e, - van Lat. longus, lang; caulis, sten

gel, steel: langstengelig, lang gesteeld. 
lóngiceps, - van Lat. longus, lang; caput, hoofd: met 

lange hoofdjes, met langen top, lang toegespitst. 
longiciliétMs,a,«m, - van Lat. longus, lang; cilïum, 

(als bot. term) wimper: lang gewimperd. 
longicólh's,is,e, - van Lat. longus, lang; collis, hals: 

langhalzig. 
longicomt<s,a,Mm, - van Lat. longus, lang; coma, 

kuif (van haren, schutbladen, bloemen, bladeren) : 
lang gekuifd. 

I longicórms,is,e, - van Lat. longus, lang; cornu, 
llongicornutMs.a.uw, - hoorn: langhoornig. 
longicrurï's,ts,e, - van Lat. longus, lang; crus (cruris), 

been, poot: langpootig, langarmig (fig.). 
longiculrms,îs,e, - van Lat. longus, lang; culmus, 

halm: langhalmig. 
longicuspis,is,e, - van Lat. longus, lang; cuspis, 

spits (znw.): met een lange spits. 
longicymws.a,«*«, - van Lat. longus, lang; c'yma, (als 

bot. term) bij scherm: met lange bij schermen. 
/ lóng idens , - van Lat. longus, lang; dens (dentis), 
Uongidentatws,a,um, - tand: langtandig. 
longiflórws,a,Mm, - van Lat. longus, lang; flos (flöris), 

bloem: langbloemig. 
longifóliws.a.uw, - van Lat. longus, lang; folium, 

blad: met lange bladeren of blaadjes, langbladig. 
lóngifrons, - van Lat. longus, lang; frons, loof, ge

bladerte: langbladig. 
long igémma, — zie longigemmus. 

flongigémmis.i's.c, - van Lat. longus, lang; gemma, 
UongigémmMs,a,Mm, - knop: met lange knop

pen. 
longig luma, - zie longiglümus. 

flongiglurms,i"s,e, - van Lat. longus, lang; glüma, 
*-longiglum«s,a,um, - kafje: met een of meer 

lange kafjes. 
longihamâtws,a,wm, - van Lat. longus, lang; hamus, 

haak: met lange haken. 
longilabrt's.is.e, - van Lat. longus, lang; labrum, lip: 

langlippig. 
longiïobus,a,Mm, - van Lat. longus, lang; löbus, lob: 

met lange lobben. 

longimâmmws,a,um, - van Lat. longus, lang; mamma, 
vrouwenborst: met lange, vrouwenborst- of tepel-
vormige uitwassen; met lange knobbels. 

longinóda, - zie longinödus. 
rlongin6dis,t's,£, - van Lat. longus, verwijderd, uit-
llonginódus,a,um, - eengeplaatst; nödus, 

knoop: met uiteengeplaatste knoopen, langledig. 
longipaleâceus,a,uw, - van Lat. longus, lang; palëa, 

kafschub: met lange kafschubben. 
longipécten, - van Lat. longus, lang; pecten, (haar)-

kam: met een lang, haarkamachtig orgaan. 
longipedicellatwi,a,w*w, - van Lat. longus, lang; 

pedicellus, bloemsteel(tje): met lange bloemstelen 
of bloemsteeltjes. 

longipedunculâtU5,a,Mw, — van Lat longus, lang; 
peduncü us, steel eener bloem of eener bloeiwijze: 
met lang gesteelde bloemen of bloei wij zen. 

lóngipes, - van Lat. longus, lang; pes, voet, steel: 
langvoetig, lang gesteeld. 

longipétalws.a.Mwt, - van Lat. longus, lang; Nieuw-
lat. petälum, kroonblad: met lange kroonbladen. 

longipetlolätws,a,Mw, - van Lat. longus, lang; 
petiölus, bladsteel: met lange bladstelen. 

longipila, — zie longipilus. 
rlongipilifer, longipilifera, longipi l i ferum, - van 
tlongipiliferws,a,wm, - Lat. longus, lang; pilus, 

haar; ferre, dragen: langharig. 
rlongipilósus,a.um, - van Lat. longus, lang; pilus, 
llongipiltts,a,«m, - haar: langharig. 
longipinna, - zie longipinnus. 
longipinnulus.a.tow, - van Lat. longus, lang; pin-

nüla, vin der tweede of lagere orde (van een samen
gesteld blad): met lange vinnen der tweede of 
lagere orde. 

longipinnws,«,«*«, - van Lat. longus, lang; pinna, 
vin (van een samengesteld blad) : met lange vinnen. 

longiracemÓ8M5,a,Mw, - van Lat. longus, lang; 
racêmus, tros: met lange trossen. 

longirachis , - zie longirhächis. 
longi rhachis , - van Lat. longus, lang; Gr rhächis, 

spil eener bloeiwijze of van een gevind tot meer
voudig gevind blad: met lange spil(len). - Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; 
dolichorrhächis en macrorrhächis zijn beter. 

longi rós t ra , - zie longirostrus. 
rlongiróstn's,i's,£, - van Lat. longus, lang; rostrum, 
Uongiróstrws.a.wm, - snavel: lang gesnaveld. 
longiscâpwj,a,MW, - van Lat. longus lang; scäpus, 

steel eener bloeiwijze: met lang gesteelde bloei-
wijzen. 

longisegméntws.a.Mm, - van Lat. longus, lang; seg-
mentum, (als bot. term) slip: met lange slippen. 

longisépalus,a,Mw, - van Lat. longus, lang; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met lange kelkbladen. 

longisérpens , - van Lat. longe, ver (bijw.); serpens, 
kruipend: ver voortkruipend. 

longiséta, - zie longisëtus. 
rlongisétiger, longiset igera, l o n g i s e t i g e r u m , - van 
Uongisetigeru5,a,um, - Lat. longus, lang; seta, 

borstel; gërëre, dragen: lange borstels dragend. 
longisétu5,a,Mm, - v a n Lat. longus, lang; sëta, borstel 

(lang haar): lange borstels dragend. 
longi8iliquMs,a,Mm, - van Lat. longus, lang; siliqua, 

peul, hauw: met lange peulen, met lange hauwen. 
longispädix , - van Lat. longus, lang; spädix, kolf: 

met lange kolven. 
longispathws,a,MW, - van Lat. longus, lang; spätha, 

kolfscheede: met lange kolf scheeden. 
longispica, - zie longispicus. 
longispicatus,a,urn, - van Lat. longus, lang; spica 

aar: langarig. 
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longispiculatW5,a,um, - van Lat. longus, la.ng;spicüla, 
(als bot. term) aartje: met lange aartjes. 

longispicus,a,um, - van Lat. longus, lang; spica, aar: 
langarig. 

longispinus,a,um, - van Lat. longus, lang; spina, 
stekel, doorn:'lang gestekeld, lang gedoomd. 

longissimus,a,um, - overtr. trap van Lat. longus, 
lang: zeer lang. 

rlongistipes, - van Lat. longus, lang; stipes (stipitis), 
llongistipitatMs.a.ttm, - steel: lang gesteeld. 
longistipula, - zie longistipülus. 

{longistipulâtMS,a,«m, - van Lat. longus, lang; sti-
longistipulus,α,um, - püla, steunblad: met 

lange steunbladen. 
longistolon, - van Lat. longus, lang; stölo (stölönis), 

uitlooper: met lange uitloopers. 
longistylMS, a, urn, - van Lat. longus, lang; stflus, 

stijl: met langen stijl, met lange stijlen. 
longftubws,a,wm, - van Lat. longus, lang; tübus, buis: 

met lange buis. 
longiuscul«s,a,um, - verkleinw. van Lat. longus, 

lang: tamelijk lang. 
longivagans, - van Lat. longe, ver (bijw.); vâgans, 

zwervend, rond kruipend: ver voortkruipend, 
kruipend met langen wortelstok. 

longivaginétws,a,«m, - v a n Lat. longus, lang; vagina, 
scheede: met lange scheede(n). 

lóngulus,a,Mm, - verkleinw. van Lat. longus, lang: 
tamelijk lang, vrij lang. 

longus.a.um, - (Lat.) lang. 
long yan, - verbastering van long-yen, den Chin. 

naam der vrucht. Zie voorts longan. 
rLonicéra L., - genoemd naar A. Lonitzer (1528, 
Uonicéra, - Marburg; 1586, Frankfort a/M.), 

medicus, die, de gewoonte van zijn tijd volgende, 
zijn naam latinizeerde tot Lonicërus, schrijver van 
een groot werk over nat. historie. — Als soortnaam 
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Lonicëra uitte-
drukken. 

Lonitzéra, - zie Lonicëra. 
lonko batu, - Mal. plantennaam (longko batoe). 
lontaroides, - van Lontärus, voormalig planten-

gesl. (Palmae), lontar; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: lontarachtig. 

Lóntarus AD ANS., - Latinizeering van den Mal. 
palmnaam lontar. 

loogemaniânws,a,wm, - foutief voor logemaniänus. 
lopadànthus,a,um, - van Gr. lopas (lopädos) schotel; 

anthos, bloem: met schotelvormige bloemen. 
Lopézia CAV., - genoemd naar Thomas Lopez, van 

Burgos, die onder keizer Karel V (1519-55) ge
durende eenige jaren een bestuursfunctie vervulde 
in Sp. Amerika, en na zijn terugkeer in zijn vader
land een korte natuurlijke geschiedenis van N.
Amerika schreef onder den titel: De tribus elemen-
tis aëre, aqua et terra (De drie elementen, lucht, 
water en aarde). 

rlophantha, - zie lophanthus. 
Uophanthum, -
Lophanthus BTH., - van Gr. lophos, helmbos, helm-

kam; anthos, bloem: kambloem. - De naam zinspeelt 
op de gekartelde middenslip der onderlip. 

lophanthus,a,um, - van Gr. lophos, helmbos, veder-
kuif; anthos, bloem: met op een helmbos of veder-
kuif gelijkende bloemen. 

Lophâtherum BRONGN., - van Gr. lophos, helmbos; 
athêr (athëros), naald. De spil van het aartje draagt 
aan den top twee of meer dicht opeengedrongen, 
kleine, bloemlooze glumae, welker korte naalden 
als een (hier bij een helmbos vergeleken) kwastje 
uit den top der oudere aartjes naar buiten steken. 

Lophiaris RAFIN., - van Gr. lophta of lophïS, manen, 
rugborstels, rugvin. - De stempelzuil draagt twee, 
hier bij vinnen vergeleken wordende, vleugels. 

Lophiocarpus MIQ., -van Gr. lophia of lophiê, manen, 
rugborstels, rugvin; karpos, vrucht. - De vrachtjes 
dragen langs den rand een in vele korte slippen 
verdeelden, hier bij een rugvin vergeleken kam. 

Lophopétalum WIGHT, - van Gr. lophos, helmbos, 
helmkam; petälon, kroonblad. De kroonbladen 
dragen aan den voet der binnenzijde een veelsple-
tige, hier bij een helmbos vergeleken schub. 

Lophopyxis HOOK, f., - van Gr. lophos, helmbos, 
heimkam; puxis, doos. De vrucht draagt vijf 
vleugelachtige kammen. 

lophospérmus,a,um, - van Gr. lophos, helmbos, 
heimkam; sperma, zaad: met kamdragende zaden. 

lophostachyoides, - van Lophostächys, planten-
gesl. (Acanthacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Lophostächys-achtig. 

Lophostächys FOHL, - van Gr. lophos, helmbos, 
helmkam; stâchus, aar. De as der éénzijdig-aar-
vormige bloeiwijze draagt aan de van de bloemen 
afgewende zijde een dubbele rij schutbladen, welke 
te zamen een soort van kam vormen. 

Lophostylis HÖCHST., - van Gr. lophos, helmbos, 
heimkam ; stülis (verkleinw. van stülos, zuil), stijl. De 
stijl is aan den top verbreed tot een getanden kam. 

Lophotocârpus DURAND, - van Gr. lophôtos (van 
lophos, helmbos, heimkam), een helmkam dragend; 
karpos, vrucht. De vrachtjes dragen langs den 
rand een kam. 

Loranthaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
voormalige gesl. Loranthus geldt. 

loranthi, - 2e nv. van Loranthus, voormalig planten-
gesl. (Loranthacëae) : van Loranthus, op een Loran
thus parasiteerend. 

loranthifólius,a,um, - van Loranthus, voormalig 
plantengesl. (Loranthacëae); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Loranthus. 

Loranthus L., - van Gr. lôros of lèron, riem; anthos, 
bloem: riembloem. De naam zinspeelt op den vorm 
en de consistentie der bloemdekslippen. 

loratus,a,um, - van Lat. lorum, riem: 
1. (als het ware) met riemen gebonden, dwz. vele 
hechtwortels voortbrengend. 
2. riemvormig. 

lórea, - zie lorêus. 
lorentziânus,a,um (Bulbophyllum - J. J. S.; -

Erïa - J. J. S. et Kränzl.), - genoemd naarH. A. 
Lorentz (1869, Oudewater; χ ), die in 1903 deelnam 
aan de expeditie van Wichmann (zie wichmanni) 
naar N.-Nieuw-Guinea en in 1907 en 1909/10 
zelf als leider van expedities op dat eiland optrad. 
Op de laatste dezer expedities gelukte het hem en 
Van Nouhuys (zie Nouhuysia) op den Wilhelmina-
top op 4500 M boven zee de sneeuwgrens te bereiken 
(8 Nov. 1909) ; dit was de eerste keer, dat op Nieuw-
Guinea Europeanen er in slaagden tot die grens 
doortedringen. Op den terugtocht deed Lorentz 
een zwaren val, welke hem schier het leven kostte 
en het hem eenige weken lang onmogelijk maakte 
den tocht voorttezetten. - In Nederland terugge
keerd deed hij examen voor den consulairen dienst; 
daarop werd hij eerst consul te Kaapstad , vervol
gens consul-generaal te Pretoria. Sedert 1929 is 
hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 
der Nederlanden te Pretoria. Hij schreef een aantal 
publicaties over Nieuw-Guinea. 

lorentzii, - 2e nv. van Lorentzius, Latinizeering van 
Lorentz: van Lorentz, gevonden door Lorentz, ge
noemd naar Lore»tz - Nederlandschind. planten 
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van dezen naam zijn genoemd naar Η. Α. Lorentz 
(zie lorentziänus). 

lóreus.a.um, - van Lat. lorum, riem: uit riemen be
staand, riemvormig. 

lóriae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden naam Loria: van Loria, gevonden door 
Loria, genoemd naar Loria. - Phreatïa - Schltr is 
genoemd naar Lamberto Loria (1855, Alexandrie, 
Egypte; 1913, Rome), wereldreiziger-ethnograaf. -
Hij bereisde in 1883 Turkestan, van 1889-92 Z.O. 
Nieuw-Guinea, in 1905 Eritrea ( = Erythraea, van 
Gr. eruthraios, roodachtig, het land aan de Roode 
Zee). Hij bracht groote zool., anthropol. en ethnogr. 
verzamelingen bijeen, stichtte in 1906 te Florence 
het Ital. Ethnographische Museum, in 1910 het 
Ital. Ethnographische Genootschap en richtte in 
1912 het tijdschrift Lares op. - De naar hem ge
noemde plant had hij in 1892 op Nieuw-Guinea 
verzameld. 

loriai, - 2e nv. van Loriäüs, Latinizeering van Loria: 
van Loria, gevonden door Loria, genoemd naar 
Loria. - Selaginella - Hier. is genoemd naar Lam
berto Loria (zie loriae). 

loricatus,a,um, — van Lat. lorïca, pantser : gepantserd. 
lor iceus,a,um, - (Nieuwlat.) van Lat. lorum, riem: 

riemvormig; riemen of daarop gelijkende organen 
(riemvormige bladeren bv.) dragend. 

lorifóliws,a,wm, - van Lat. lorum, riem; folium, blad: 
met riemvormige bladeren. 

loriförmis.is.e, — van Lat. lorum, riem; forma, vorm: 
riemvormig. 

Loroglóssum L. CL. M. RICH., - van Gr. lóros of 
lóron, riem; glóssa, tong of (bij orchideeën) lip. De 
naam zinspeelt op de riemvormige middenslip der 
lip. 

lotoides, - van Lotus, plantengesl. (Leguminösae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Lotus-achtig. 

lotsyânus,a,M»M (Oberonïa - J. J. S.), - genoemd 
naar J. P. Lotsy (1867, Dordrecht; 1931, Voor
burg), in 1890 gepromoveerd te Göttingen, daarna 
tot 1895 als lector werkzaam aan de John Hopkins 
University te Baltimore, van 1896-1900 als bota
nicus verbonden aan het kina-proefstation te 
Tjinjiroean (op de Z. helling van den Malabar, Z. 
van Bandoeng, Java), waar hij onderzoekingen 
verrichtte over kina, stikstofassimilatie en de 
woekerplant Balanophöra. In Europa terugge
keerd stichtte hij de Association internationale des 
Botanistes en nam hij de redactie van het Bota
nisches Centralblatt op zich. In 1904 werd hij 
benoemd tot lector in de systematische botanie 
te Leiden; in 1906 daarnaast tot directeur van 
's Rijks Herbarium aldaar, welke betrekking hij 
tot 1909 bekleedde. Uit deze periode dateeren zijn 
Botanische Stammesgeschichte en Descendenz-
theorien. - Na zijn aftreden legde hij zich toe op 
experimenteele afstammingsleer; van 1909-19 was 
hij secretaris der Hollandsche Maatschappij van 
Wetenschappen. Uit dezen tijd dateeren zijn Evo
lution by means of hybridisation en de oprichting 
der tijdschriften Genetica, Bibliographia Genetica 
en Resumptio Genetica. — Daarnaast vond hij tijd 
tot het schrijven van talrijke wetensch. en populaire 
artikelen 1) . 

Lotus L., - Latinizeering van den ouden Gr. planten
naam lotos, waarmede verschillende planten werden 
aangeduid, nl.: 

*) Bewerkt naar gegevens mij verstrekt door W. A. Goddijn, 
toen assistent aan bet Rijksherbarium te Leiden, thans (1935) hoog
leeraar te dier stede. 
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1. eenige boomen en heesters met eetbare steen
vruchten. 
2. eenige Nymphaea-soorten benevens Nelumbïum 
nelumbo Druce. 
3. als paardenvoeder gebezigde Leguminosen. 

loudónii, - 2e nv. van Loudonïus, Latinizeering van 
Loudon: van Loudon, genoemd naar Loudon. -
Lagerstroemïa - T. et B. is genoemd naar A. Lou
don (1822, 's Gravenhage; 1868, Batavia), die in 
1848 in Indië aankwam en werd aangesteld tot 
griffier bij den landraad van Batavia. In 1851 
werd hij referendaris ter Algemeene Secretarie, in 
1858 Algemeen Secretaris, in 1863 lid, in 1867 vice-
president van den Raad van Indië. In 1862 maakte 
hij als gouvernements-commissaris van Neder-
landsch Indië een reis naar Siam. Teysmann (zie 
teysmanni), die in zijn gevolg de reis medemaakte, 
ontdekte bij die gelegenheid in Siam de later door 
hem en Binnendijk naar Loudon genoemde soort. 

louisiâna, — zie louisiänus. 
clouisianicus.a.um, - afkomstig van Louisiana of 
Uouisiànus,a,wm, - daar het eerst gevonden. -

Louisiana, een van de zuidelijke der Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika, oorspronkelijk een Fr. 
kolonie, gesticht in 1682, is genoemd naar Lode-
wijk (Louis) XIV (1638—1715), van 1643 tot aan 
zijn dood koning van Frankrijk. - In 1803 ver
kocht de Fr. regeering het gebied aan de Ver
eenigde Staten voor 15 000 000 $. 

Louréa NECK., - genoemd naar / . Loureiro S. J . 
(1715, Lissabon; 1796, Lissabon), die als missio
naris naar Cochinchina ging en 30 jaren daar 
(tevens als wis- en natuurkundige) en 3 jaren in 
China werkzaam was, vele planten verzamelde en 
een flora van Cochinchina uitgaf (1790). 

louréiri, - 2e nv. van Loureirus, Latinizeering van 
Loureiro: van Loureiro, gevonden door Loureiro. -
Lonicëra - A. P. DC. is genoemd naar J. Loureiro 
(zie Lourêa). 

loureirianws.a.um (Spathodëa - A. P. DC) , - ge
noemd naar J. Loureiro (zie Louréa). 

louréirii, - 2e nv. van Loureirîus, Latinizeering van 
Loureiro: van Loureiro, gevonden door Loureiro, 
genoemd naar Loureiro. - Vitex - Wight is ge
noemd naar / . Loureiro (zie Lourêa). 

lówei, - 2e nv. van Lowëus, Latinizeering van Low: 
van Low, gevonden door Low, genoemd naar Low. 
1. [Anecochïlus - Hort.; - Arachnis - Rchb. f. 
( = Renanthêra - Rchb. f.)], - genoemd naar de 
beroemde kweekersfirma Hugh Low & Co, gesticht 
te Upper Clapton (Londen) door Hugh Low Sr. 
(1793, in of nabij Montrose, Schotland; 1863, 
Clapton), die door zijn inzamelaars planten en 
zaden van O.-Azië, Indië, Australië, Nieuw-Zee
land en N.-Amerika naar zijn kweekerij deed over
brengen. In het begin van de vijftiger jaren der 
19de eeuw associeerde hij zich met zijn tweeden 
zoon, Henry Stuart Low (1826, Clapton; 1890, 
Clapton), die een begin maakte met het geleidelijk 
overbrengen der kweekerij en naar het meer noor
delijk gelegen Enfield. Omstreeks 1896 was dit 
werk voltooid en werden de kweekerij en te Upper 
Clapton verlaten. Toen door de uitbreiding van 
Londen de orchideeën te veel te lijden kregen van 
rook en mist, werden zij (1909) overgebracht naar 
Jarvisbrook, Z. van Tunbridge Wells, waar zij zich 
nog bevinden, ± 250M. boven de zee ,,in up-to-date 
,,houses in the beautiful clear air, away from fog 
„smoke." - Tevens werd toen de naam der firma 
gewijzigd in Stuart Low & Co. 

Ι 2. (Calophyllum-Planch, et Triana;-Cypripedïum 
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- Lindl.), - genoemd naar Hugh Low Jr. (1824, 
Clapton, Londen; 1906, Alassio a/d Riviera), later 
Sir Hugh Low, oudsten zoon van den bovenver
melden Hugh Low ST., enthousiast plantenlief
hebber. Als 16-jarige knaap vertrok hij (1840) naar 
Borneo, waar hij door tusschenkomst van James 
Brooke (later Sir James Brooke, radja van Sera-
wak; zie Brookëa) een bestuursbetrekking ver
wierf. Hij werd Colonial Secretary van Laboean 
(voor de baai van Broenei a/d N.W. kust van 
Borneo op ruim 5° N.B.) en was later (1877-87) 
British Resident in Perak. Liefde voor natuur
studie bleef hem bij; hij verzamelde vele planten, 
waaronder de naar hem genoemde (zie ook lowi en 
lowïi), zond levende planten aan de firma Hugh 
Low & Co (zie boven), was Burbidge (zie Burbid-
gêa) in 1877/78 van dienst bij diens onderzoek van 
Borneo en beklom tweemaal (1851, 1858) den 
Kinabaloe. Naar hem is boenga lau (d.w.z. bloem 
van Lau) in W.-Borneo en de Anambas enNatoena-
eilanden een algemeene volksnaam geworden voor 
orchideeën. 

lowi, — 2e nv. van Lowus, Latinizeering van Low: 
van Low, gevonden door Low, genoemd naar Low.-
Brugmansïa - Becc. is genoemd naar Sir Hugh Low 
(zie lowëi 2). 

lowiânus,a,um (Abïes - Andr. Murr.), - genoemd 
naar dekweekersfirmai/ttgAiotü &Co (zie lowëi 1). 

lówii, - 2e nv. van Lowïus, Latinizeering van Low: 
van Low, gevonden door Low, genoemd naar Low. 
1. [Arachnis - Rchb.f. (ook vermeld als lowëi); -
Coelogyne - Paxt.; - Plocoglottis - Rchb.f.]; -
genoemd naar de kweekersfirma Hugh Low & Co 
(zie lowëi 1; de naam der firma wordt soms ver
keerdelijk als Lowe gegeven). 
2. [Dyëra - Hook.f.; - Hopëa - Dyer;-Loranthus -
King ( = Macrosölen - V. Tiegh. ) ; - Paphiopedilum -
Pf itz. ; - Quercus - King; - Vatïca - King], - genoemd 
naar Sir Hugh Low (zie lowëi 2). 

lowong (Cubêba - Miq.), - foutief voor loewoeng. 
loxa-beccâri i (Loranthus - Boer l . ) , - verhaspeling 

van den naam Loxanthêra beccarïi. Zie onder deze 
beide woorden. 

Loxanthêra BL., - van Gr. loxos, scheef; anthêra, (als 
bot. term) helmknop. De helmknop staat scheef 
op den helmdraad. 

loxanthérus,a,«m, - van Gr. loxos, scheef; anthêra, 
(als bot. term) helmknop: met scheef op den helm
draad staanden helmknop. 

lóxia, - wetensch. naam van den kruisbek (Loxïa, 
van Gr. loxos, scheef), een vogel, bij welken de 
punten van boven- en ondersnavel kruiselings 
langs elkander staan. Als soortnaam voor een 
Microstylis gebezigd met toespeling op den vorm 
der lip. 

Loxocârpus R.BR., - van Gr. loxos, scheef; harpos, 
vrucht. Tengevolge der aanwezigheid van een 
verbreeding of een knobbel zijn de vruchten aan 
den voet scheef. 

L o x o g r â m m a , - zie Loxogramme. 
r L o x o g r â m m e κ.Β. PRESL, - van Gr. loxos, scheef; 
t l o x o g r â m m e , - gramme, lijn. - Varen met 

lijnvormige, scheef op de middennerf staande sori. 
l oxogrammoides , - van Loxogramme, plantëngesl. 

(Polypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Loxogramme-achtig. 

Loxónia JACK, - van Gr. loxos, scheef. De bladvoet 
is zeer scheef (ongelijkzijdig). 

loxophylla, - zie loxophyllus. 
Loxophyl lum BL., - van Gr. loxos, scheef; phullon, 

blad. - De bladeren zijn scheef, dwz. ongelijkzijdig. 

loxophyllws.a.tow, - van Gr. loxos, scheef; phullon, 
blad: met scheeve bladeren, scheefbladig, met on
gelijkzijdige bladeren. 

Loxóscaphe TH. MOORE, - van Gr. loxos, scheef; 
skaphê, nap, boot. - De sori zijn nap- of bootvormig 
en staan schuin op de aderen. 

loxoscaphoides , - van Loxóscaphe, plantëngesl. 
(Polypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Loxoscäphe-achtig. 

Lóxotis BL., - van Gr. loxötês (van loxos, scheef), 
scheefheid. - De bladvoet is zeer scheef (ongelijk
zijdig). 

lubbersiânws,<z,um (Ctenanthe - Eichl.), - genoemd 
naar C. Lubbers (1832, Ixelles, Brussel; 1905, Ixel-
les), van 1870-95 chef de culture aan den Jardin 
Botanique de l 'Etat te Brussel, gedurende meer 
dan een halve eeuw secretaris van de Société de 
Flore, schrijver van eenige tuinbouwkundige pu
blicaties. 

Lucaéa KTH, - genoemd naar Aug. Lucae (1800, Ber
lijn; 1848, Berlijn), apotheker te Berlijn, vriend 
van natuurstudie. 

lucbanénsis.is.e, - afkomstig van Lucban ( = Luk-
ban, Z.O. van Manila, op Luzon) of daar het eerst 
gevonden. 

l u c e n s , - v a n Lat. lucëre [van lux (lucis), licht, glans], 
glanzen: glanzend. 

lucérna , - (Lat.) lamp. 
lucéscens, - van Lat. lucescëre (inchoativum van 

lucëre, glanzen), beginnen te glanzen: zwak (of 
althans niet sterk) glanzend. 

luciânws, a,um (Sida — A. P. DC) , — afkomstig van 
het eiland Santa Lucia (een der Kleine Antillen; 
± 61° W.L.; ± 14° N.B.) of daar het eerst gevon
den. - Het eiland is genoemd ter eere der Heilige 
Lucïa, een aanzienlijke Syracusische, welke om
streeks 303 ter dood werd gebracht wegens het 
omhelzen van het Christelijk geloof. Haar naamdag 
is de 13de December. Of het eiland Santa Lucïa op 
dien datum werd ontdekt, heb ik niet kunnen uit-
vorschen. 

lucida, - zie lucïdus. 
lacidvdus.a.um, - verkleinw. van Lat. lucïdus, glan

zend: zwak glanzend. 
lucidus,a,um, - v a n Lat. lucëre [van lux (lucis) licht], 

licht zijn, glanzen: helder, glanzend, glimmend. 
lucil iae, - 2e nv. van Lucilia, Latinizeering van 

Lucile: van Lucile, gevonden door Lucile, genoemd 
naar Lucile. - Chionodoxa - Boiss. werd door 
E. Boissier (zie boissiêri) genoemd naar zijn echt-
genoote en metgezellin op eenige zijner reizen, 
Lucile Boissier, geb. Butini (1822, Genève; 1849, 
Granâda). 

Lucinâéa A .P .DC, - van Lat. Lucina [van lux (lucis), 
licht], de (levens)lichtschenkster, bijnaam van 
Juno als godin, die bevallingen voorspoedig maak
te: de Lucinische, dwz. de gunstelinge van Lucïna, 
de plant met rijken kinderzegen. De naam zin
speelt op de veelzadige hokjes der vrucht. 

lucombeànus.a.um (Quercus - Holw.) - in 1792 ge
noemd naar Lucombe, kweeker te Ëxeter (Z.-Enge
land), in wiens kweekerij deze hybride ontstond en 
van wien mij overigens niets bekend is. 

luçonianus,a,um, - afkomstig van Luçon ( — Luzon, 
het noordelijkste van de groote eilanden der Phi-
lippijnen) of daar het eerst gevonden. 

l u c ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. lucus, woud: der 
wouden, in wouden groeiend. 

luctuósws.a.wm, - van Lat. luctus (van lugëre, rou
wen), rouw: in vollen rouw zijnd, droevig, bij uit
breiding: met hangende bloeiwijzen. Men denke 
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aan treurboomen. 
lucubénsis,is,e, - afkomstig van de Lukuba-eilanden 

(tropisch Afrika, in het Victoria-meer, nabij den 
O.oever op ± 1 %° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

Lucul ia SWEET, - Latinizeering van lukuli swa, Ne-
palschen volksnaam van Luculia gratissïma Sweét. 

L u c u m a A . D C , - Peruaansche plantennaam. 
l udens , - van Lat. ludëre, spelen: spelend, dwz. ver

anderlijk. Vgl. Ned. speling. 
Lud ia coMM., - van Lat. ludëre, spelen, veranderlijk 

zijn. - De naam zinspeelt op de veranderlijkheid in 
bladvorm van L. heterophylla Lmk. 

Ludis ia A. RICH., - afleiding onbekend. 
Ludólfia WILLD., - genoemd naar M. M. Ludolff 

(1705, ?; 1756, Berlijn), hoogleeraar te Berlijn, 
schrijver van een plantencatalögus. 

ludoviciânws.a.uftt (Artemisia - Spreng.), - af
komstig van Louisiana, een van de zuidelijke der 
Vereenigde Staten van N.-Amerika, of daar het 
eerst gevonden. Louisiana is genoemd naar Lode-
wijk (Fr. Louis, Nieuwlat. Ludovïcus) XIV van 
Frankrijk. - Zie voorts louisianïcus. 

Ludvigia, - zie Ludxvigia. 
Ludwigh ia N. L. BURM., - foutief voor Ludwigia. 
Ludwigia L., - i n 1737 genoemd naar Chr.G.Ludwig 

(1709, Brieg, Silezië; 1773, Leipzig). Hij nam van 
1731-33 als botanicus deel aan een wetensch. reis 
naar N.-Afrika, werd in 1740 hoogleeraar te Leipzig 
en schreef vele bot. publicaties. 

ludwigi i , - 2e nv. van Ludwtgtus, Latinizeering van 
Ludwig: van Ludwig, gevonden door Ludwig, ge
noemd naar Ludwig. - Galeopsis - Hausskn. werd 
in 1884 genoemd naar F. Ludwig, die de plant bij 
Greiz (Z.W. van Zwickau, bij de grens van Thü
ringen) ontdekt had. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

lueddemannianus.a .um (Phalaenopsis - Rchb.f.), -
in 1865 genoemd naar Gustave Adolphe Lüddemann 
(?, ?; 1884, Bourg-la-Reine, Z. van Parijs), eerst 
tuinman der serres van den heer Pescatore te La 
Celle-Saint-Cloud (W. van Parijs), later eigenaar 
eener kweekerij te Parijs. In 1878 trok hij zich uit 
de zaken terug en vestigde hij zich te Bourg-la-
Reine. Hij was een beroemd kweeker van orchi
deeën, vermaard wegens zijn plantenkennis en 
groote bekwaamheid. De naar hem genoemde 
Phalaenopsis-soort, die bij hem voor het eerst in 
Europa bloeide, had hij uit de Philippijnen inge
voerd. 

Luéhea WILLD., - genoemd naar Karl Emil vrijheer 
Von der Luhe (1751, in Holstein; 1801, Weenen), 
hooggeplaatst Oostenr. staatsambtenaar, die te 
vergeefs de ooftteelt in Neder-Oostenrijk trachtte 
te bevorderen, dichter van hymnen aan Flora en 
Ceres. 

{Luerssénia KÜHN, - genoemd naar Chr. Luerssen 
Luerssénla O.K., - (1843, Bremen; 1916, Char

lottenburg), in 1884 benoemd tot hoogleeraar aan 
de Bot. Forstakademie te Eberswalde, N.O. van 
Berlijn, van 1888-1910 hoogleeraar te Konings
bergen, uitnemend pteridoloog, bewerker der va
rens in Rabenhorst's Kryptogamenflora, schrijver 
van goede leerboeken. 

{Luffa ADANS., - Latinizeering van luf, loûf of loofah, 
luffa, - Arab, volksnamen der plant. 
lugens, - van Lat. lugëre, in den rouw zijn: inden 

rouw gekleed, in het zwart gekleed, zwart, donker 
van kleur. 

Luisia GAUD., - genoemd naar Don Luis de Torres, 
dien Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van 
het gesl., in 1826 den merkwaardigsten man der 

Marianen (zie mariannensis) noemde, zoowel we
gens zijn aanzienlijke afkomst en hoogen rang in 
het land, als wegens zijn geest, zijn kennis en zijn 
menschenliefde. 

l u m a , - Chil. volksnaam van Myrtus - Barn. 
Lumana j a BLANCO, - Latinizeering van den Philipp, 

plantennaam lumanai. 
lumbricifórrrm,is ,e , - van Lat. lumbrtcus, regen

worm, pier; forma, gedaante: van de gedaante van 
een regenworm, wormvormig. 

lumbr ico ides , - van Lat. lumbrtcus, regenworm; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
regenwormachtig, wormvormig. 

ί-Lumnltzéra WILLD., - genoemd naar St. Lumnitzer 
I L u m n i t z é r a JACQ., - (1750, Schemnitz, N. van 

Budapest; 1806, Pressburg), schrijver eener flora 
van Pressburg. 

l unâ re , - zie lunäris. 
Lunâ r i a L., - van Lat. lunärius (zie aldaar), bij de 

maan behoorend, op de maan gelijkend. De naam 
zinspeelt op de groote, ronde, bleeke tusschen-
schotten der hauwtjes, welke tot lang na het afval
len der kleppen en zaden op den bloemsteel blijven 
staan. 

l unâ r i a (znw.), - van Lat. lunarïus (zie aldaar), 
halvemaanvormig: plant met halvemaanvormige 
blaadjes. 

l u n a r i a (bnw), - zie lunarïus. 
lunarifólittf,a,um, - zie lunariifolïus. 
lunariifóli«5,a,Mw, - van Lunaria, plantengesl. 

(Crucifërae), judaspenning; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Lunaria. 

lunar io ides , - van Lunaria, plantengesl. (Cruci
fërae) of van de soortnamen lunäris of lunarïus 
(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij

kenis uitdrukt: 
1. Lunarïa-achtig. 
2. op de soort lunäris of lunarïus gelijkend. 

(hm&ris,is,e, - van Lat. luna, maan: maanvormig, 
Xlun&rius.a.um, - halvemaanvormig. 
Lunäs ia BLANCO, - Latinizeering van den Philipp, 

plantennaam lunas. 
lunàtus,a,um, - van Lat. luna, maan: een (halve) 

maan dragend, halvemaanvormig. 
lùnduénsî's,t's,e, - afkomstig van Lundu (in Br. 

N.-Borneo, W. van Serawak) of daar het eerst ge
vonden. 

flunifer, lunifera, lun i fe rum, - van Lat. luna, 
lluniferMS,a,um, - maan; ferre, dragen: een of 

meer (halve)maanvormige organen dragend. 
lunulatMs,a,«m, - van Lat. lunula (verkleinw. van 

luna, maan), halvemaan: halvemaanvormig. 
lupinoides , - van Lupinus, plantengesl. (Légumi-

nösae), lupine; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: lupineachtig. 

Lup inus L., - oude Lat. plantennaam (van lupus, 
wolf), wolfsboon, dwz. minderwaardige boon, voe
dingsmiddel voor geringe lieden en vee. 

lupulifóllus,a,«m, - van Lat. lupülus, hop; folium, 
blad: met bladeren als die der hop. 

lupulifórn~m,is,£, - van Lat. lupülus, hop; forma, ge
daante, vorm: van de gedaante der hop, hopachtig. 

lupulinMs,a,um, - van Lat. lupülus, hop: op hop ge
lijkend, meer in het bijzonder op hopbellen (de $ 
bloeiwijzen van hop) gelijkend, hopachtig. 

l upü lus , - Latinizeering van Ital. luppolo, hop. 
luridus,a,um, - (Lat.) lijkkleurig, lijkbleek, vaal. 
lusitaniens,α, wm, - (Lat.) van Lusitania, Portugal: 

Portugeesch. 
Lussac ia SPRENG., - genoemd naar J. L. Gay-

Lussac (zie Gaylussacïa). 
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lu tea , - zie lutius. 
lûteo-aïbus.a.um, - van Lat. lutius, geel; albus, wit: 

geel met wit. - Gnaphalïum lutëo-album L. is be
kleed met wit vilt en heeft gele bloemhoofdjes. 

luteocârpws,a.wm, - van Lat. lutius, geel; karpos, 
vrucht: met gele vruchten. Deze samenkoppeling 
van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is xanthocarpus. 

lûteo-coccineus,a,um, - van Lat. lutius, geel; coc-
cinius, karmijnrood: geel met karmijnrood. 

luteo-fu8CU5,a,Mw, - van Lat. lutius, geel; fuscus, 
donkerbruin: geel met donkerbruin. 

luteoglandul6sus,a,um, - van Lat. lutius, geel; 
glandüla, klier: met gele klieren bezet. 

lutéola, - als znw. gebezigde vr. vorm van het Lat. 
bnw. luteölus (zie aldaar), geelachtig, ten einde een 
plant (Reseda - L; wouw) aanteduiden, waarvan 
alle bovenaardsche deelen vroeger gebezigd werden 
om geel te verven. 

lutéolws.a.ww, - verkleinw. van Lat. lutius, geel: 
geelachtig. 

luteo-purpureus,a,wm, - van Lat. lutius, geel; pur
pui-ius, purperrood: geel met purperrood. 

r luteo-virens, - van Lat. lutius, geel; vïrens, groen: 
Uuteóvirens, - geel met groen, geelgroen. 
lu téscens , - van Lat. lutescire (van lutum, wouw, 

Reseda luteöla L., een plant, waarvan alle boven
aardsche deelen vroeger gebezigd werden om geel 
te verven), geel worden: geel wordend, dwz. geel
achtig, lichtgeel. 

lutetiànws,α,um, - van Lat. Lutetia (Parisiörum), 
Parijs: afkomstig van Parijs of daar het eerst ge
vonden, Parijsch. 

lûteus.a.um, - van Lat. lutum, wouw (Reseda luteöla 
L.), een plant, waarvan alle bovenaardsche deelen 
vroeger gebezigd werden om geel te verven: de 
kleur der uit wouw bereide verfstof hebbend, geel. 

Luvunga BUCH. - HAM., - naamsafleiding onbekend, 
mogelijk een volksnaam der plant of de latini-
zeering van een volksnaam. 

L u x e m b u r g i a A. ST.-HIL., - genoemd naar den her
tog van Luxemburg (duc de Luxembourg), Fransch 
gezant in Brazilië, in wiens gevolg de auteur van 
het gesl., Auguste de Saint-Hilaire, in 1816 den 
overtocht naar Rio de Janeiro maakte en van wien 
mij overigens niets bekend is. 

Luxemburg iaceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Luxemburgia geldt. 

l uxu r l ans , - van Lat. luxurtäre [van luxuria (dit 
weer vanluxus, weelde), geilheid, weelderige groei], 
weelderig groeien, geil groeien: weelderig groeiend, 
forsch, grooter dan gewoonlijk. 

luzonénsis,is,e, - afkomstig van Luzon (het noorde-
luzonianus.a.um, - lijkste van de groote ei-
luz6nicus,a,um, - , landen der Philippinen) of 
.luzoniénsi5,i5,i, - daar het eerst gevonden. 
Luzula A. p. DC, - van Ital. lucciola, volksnaam 

eeniger Luzüla-soorten. Lucciola beteekent eigen
lijk glimworm (Lampyris noctilüca L. ) ; de naam 
zou op het gesl. Luzula zijn overgedragen, omdat 
de behaarde bloeiwijzen daarvan in de ochtend
uren vaak glinsterende dauwdioppels dragen. 

luzulae, - 2e nv. van Luzula, plantengesl*. (Junca-
cëae): van (de gedaaDte eener) Luzula, Luzüla-
achtig. 

luzulaefólius.a.wm, - zie luzulifolïus. 
luzulifóllws.a.uw, - van Luzula, plantengesl. (Jun-

cacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Luzula. 

Luzur iâga RUIZ et PAV., - genoemd naar Don Igna
cio Maria Ruiz de Luzuriaga (1763, Villaro, Z.O. 
van Bilbao, N.-Spanje; 1822, Madrid), medicus te 

11 lycope r s i cum 

Madrid, in zijn tijd zeer beroemd, schrijver van 
vele medische en hygienische publicaties. 

lyalli i , - 2e nv. van Lyallïus, Latinizeering van 
Lyall: van Lyall, gevonden door Lyall, genoemd 
naar Lyall: 
1. (Veronïca - Baker), -genoemd naar Robert Lyall 
(178., in Schotland; 1831, Port Louis, Mauritius), 
medicus, die van 1815-23 in Rusland verblijf hield, 
in 1827 naar Mauritius vertrok en zich in 1828 in 
Madagaskar vestigde. Hij schreef publicaties over 
de prikkelbaarheid bij planten. 
2. (Hoheria - Hook. f. = Plagianthus - A.Gray), -
genoemd naar David Lyall (1817, Auchinblae, Z.W. 
van Aberdeen, Schotland; 1895, Cheltenham bij 
Gloucester, Engeland), medicus, die van 1839-42 
als plantkundige op de Terror deelnam aan de 
zuidpoolexpeditie van Ross, in 1847 als medicus 
en natuurhistoricus op de Acheron in de Nieuw-
zeelandsche wateren vertoefde, in 1852 met Belcher 
naar het noordpoolgebied ging en van 1858-61 toe
gevoegd was aan de grenscommissie van Britsch 
Columbia, in welke hoedanigheid hij het grens
gebied tusschen dit land en de Vereenigde Staten 
van den Stillen Oceaan tot het Rotsgebergte be
reisde en een verzameling van 1375 plantensoorten 
bijeenbracht. 

/Lycâs t e LINDL., - mogelijk een gelatinizeerde Gr. per-
Uycéste, - soonsnaam, willekeurig op een orchi-

deeëngesl. overgedragen. -Als soortnaam gebezigd 
om gelijkenis met het gesl. Lycaste uittedrukken. 

lychnidifólius,a,um, - van Lychnis (Lychnidis), 
plantengesl. (Caryophyllacëae); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener Lychnis. 

Lychnis L., - Lat, transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam luchnis, welke wel wordt afgeleid van 
luchnos, lamp. - De naam zou zinspelen op de hel-
roode bloemen der in de Oudheid luchnis genoemde 
plant (Lychnis coronarïa Desr. = Coronarïa tomen-
tösa A. Br.; prikneus) of op het gebruik, dat van 
haar gedroogde bladeren werd gemaakt voor de 
vervaardiging van lampepitten. 

lychni t is , - oude Lat. naam (van Gr. luchnos, lamp) 
eener plant, waarvan lampepitten werden ver
vaardigd. 

lyciaefóliu£,a,um, - zie lyciifolïus. 
Lyciantb.es HASSL., - van Lycium, plantengesl. (So-

lanacëae) ; Gr. anthos of anthê, bloem: plant, welker 
bloemen op die van een Lycïum gelijken. 

lyciifóliws.a.Mtn, - van Lycium, plantengesl. (Solana-
cëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Lycïum. 

lycioides, - van Lycium, plantengesl. (Solanacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op een Lycïum gelijkend, Lycïum-achtig. 

ƒ Lyc ium L., -Lat . transcr. van den ouden Gr. plan-
t lyc ium, - tennaam lukion. De in de Oudheid 

zoo genoemde plant (thans Rhamnus infectorïa L.) 
zou dien naam ontvangen hebben, omdat zij veel 
voorkwam in het landschap Luhïa (Lat. Lycïa, -
Ned. Lycië) in Klein-Azië. Pas later is de naam 
overgedragen op het hem tegenwoordig voerende 
gesl. - Als soortnaam gebezigd om overeenkomst 
met het gesl. Lycïum uittedrukken. 

rLycóctonum A . P . D C , - Latinizeering van Gr. luko-
l lycóc tonum, - ktönon [van lukos, wolf; ktönos 

(van kteinein, dooden), (in samenstellingen) 
moord], wolvenmoord, dwz. voor wolven giftige 
plant. Vgl. Cynoctönum. 

rLycopers icum j . HILL, - Lat. transcr. van den Gr. 
l l ycopé r s i cum, - plantennaam lukopersikon of 

lukopersïon, waarmede in de Oudheid een Egypt. 

http://Lyciantb.es
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plant werd aangeduid, welke een onaangenaam 
riekend sap bevatte. Later werd de naam overge-
gedragen op de tomaat, welke uit Amerika stamt 
en, voorzoover bekend, pas in 1596 voor het eerst 
in Europa werd gekweekt (als siervrucht) ; een der 
motieven voor het overbrengen van den naam was 
mogelijk de onaangename geur der tomaatplant. 
Vroeger werd de tomaat alleen als siervrucht ge
kweekt; men hield haar bessen voor giftig; ik her
inner mij nog zeer goed, dat ik in mijn vroege jeugd 
( ± 1880) met klem gewaarschuwd werd tegen het 
eten der verleidelijke vruchten van dit gevaarlijke 
gewas, waaraan wij den naam gaven van appeltjes 
der liefde. Wel was men reeds omstreeks 1870 elders 
in Europa begonnen de tomaat als eetbare vrucht 
te verbouwen, doch het duurde nog vele jaren 
voor het vooroordeel tegen de bessen van het 
Nederlandsche platteland verdwenen was. 

Lycopodiaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Lycopodium geldt. 

lycopodioides, - van Lycopodium, plantengesl. (Ly
copodiaceae), wojfsklauw; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Lycopodïum-
achtig, wolfsklauwachtig. 

Lycopodium L., - van Gr. lukos, wolf; podion [ver
kleinwoord van pous (pödos), voet, poot], voetje, 
pootje: wolfspootje, dwz. wolfsklauw. De naam 
zinspeelt op de spitse punt der bladeren van L. 
clavätum L. 

lycopsidioides, - van Lycopsis (Lycopsïdis), plan
tengesl. (Borraginacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Lycopsis-achtig. 

Lycopsis L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
plantennaam lukopsis (met de varianten lukopsos, 
lukapsos), waarmede een Borraginacëa (doch niet 
de tegenwoordig Lycopsis genoemde plant) werd 
aangeduid en waarvan de afleiding niet vaststaat. 
Indien de naam afgeleid mocht zijn van Gr. lukos, 
wolf; opsis, voorkomen, uiterlijk, beteekent hij: 
plant waarvan eenig deel overeenkomst vertoont 
met (eenig deel van) een wolf. 

Lycopus L., - van Gr. lukos, wolf; pous, poot: wolfs-
poot. De wetensch. naam is een 18de-eeuwsche 
vertaling van den Fr. volksnaam patte de loup 
(Vgl. den Ned. boekennaam wolfspoot en D. 
Wolfsfuss). Waarop de volksnamen zinspelen, is 
onbekend. Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 
p. 226; afbeelding (met onjuist opschrift) op p. 119] 
noemt de plant Marrubïum palustre en zegt van 
haar, dat zij „hier te lande water Andoren en van 
,.3ommighen Heydens cruyt of Egyptenaers cruyt 
,,ghenaempt wordt, omdz die lantloopers die huer 
,,voor Egyptenaers wtgheuen" (dwz. Zigeuners) 
„met desen cruyde huer swert maken." - Vgl. 
den Eng. volksnaam gipsy-wort (gypsy-wort), d.i. 
zigeunerkruid. 

Lycóris HERB., - naam eener vrijgelaten slavin, die 
eigenlijk Cythêris (zie aldaar) heette, bijzit van den 
triumvir Marcus Antonius. - De naam zal wel 
gekozen zijn met het oog op de schoonheid der 
plant. 

lycóstomus.a.wm, — van Gr. lukos, wolf; stoma, mond: 
met een mond als een wolf, op een (geopenden) 
wolfsmuil gelijkend. 

l$dius,a,um, - van Lat. Lydia, Lydië, landschap aan 
de W.-kust van Klein-Azië, ongeveer op de breedte 
van het tegenwoordige Smyrna: afkomstig van 
Lydië of daar het eerst gevonden, Lydisch. 

Lygeum L., - van Gr. lugoun, vlechten. De taaie 
bladeren van dit gras worden gebezigd voor het 
vlechten van matten. 

Lygód ium sw., - van Gr. lugôdês, lenig, taai. De 
naam zinspeelt op de taaie bladspillen. 

Lymnóphi la , - foutief voor Limnophila. 
Lynd. . . . , - zie Lijnd . . ., lijnd . . . 
.lynd . . ., -
Lyónia NUTT., - genoemd naar John Lyon (?, ?Gil-

logie, Forfarsh., Schotland; vóór 1818, N.-Caro
lina), tuinman, die zich tegen het einde der 18de 
eeuw in N.-Amerika vestigde, in 1796 in Phila
delphia werkzaam was en in 1802 belast werd met 
het beheer van een groot park aldaar. In 1806 
bracht hij een aantal levende planten naar Enge
land over, welke op een veiling nabij Londen wer
den verkocht, waarop hij naar N.-Amerika terug
keerde en Carolina, Georgia en Florida voor bot. 
doeleinden bereisde. In 1811 of 12 bracht hij ander
werf een aantal levende planten en zaden naar En
geland over. Daarop vestigde hij zich wederom in 
Amerika, waar hij overleed ,,aan een gevaarlijke, 
„epidemische ziekte." 

lyónii , - 2e nv. van Lyonius, Latinizeering van Lyon: 
van Lyon, gevonden door Lyon, genoemd naar Lyon : 
1. (Chelône - Pursh; - Tradescantïa - Steud.), -
genoemd naar John Lyon (zie Lyonia). 
2. (Mucüna - Merr.), - genoemd naar W. S. Lyon 
(1852, White Plains, New York, U.S.A.; 1916, 
Manila), van 1902-16 als tuinbouwkundige ver
bonden aan het Philippine Bureau of Agriculture 
te Manila. 

Lyónsia R.BR., - genoemd naar Israel Lyons (1739, 
Cambridge; 1775, Londen), plant- en sterrenkun
dige, deelnemer (1773) aan een noordpoolexpeditie, 
schrijver van een catalogus van om Cambridge in 
het wild groeiende planten. 

lyperanthiflór«s,a,wm, - van Lyperanthus, planten
gesl. (Orchidacëae) : Lat. f los {flöris), bloem: met 
bloemen als die van een Lyperanthus. 

Lype ran thus R.BR., - van Gr. lupêros, droefenis ver
oorzakend, droevig; anthos, bloem: plant met som
ber gekleurde (zwartbruine) bloemen. 

lyràtus,a,um, - van Lat. lyra, lier (muziekinstru
ment): liervormig, dwz. (als bot. term) spatel-
vormig en aan den voet vindeelig met smalle 
slippen. 

Lysias SAL., - Lat. transcr. van Gr. Lusïas, naam van 
een beroemden, Atheenschen redenaar ( ± 400 v. 
Chr.) en van eenige steden in Klein-Azië en Syrië. -
De naam schijnt willekeurig op het hem thans 
voerende gesl. overgedragen te zijn. 

Lys ich i tum SCHOTT, - van Gr. luein, losmaken; 
chiton, hemd. - Het bij een hemd vergeleken, 
bovenste deel der (gele) kolfscheede valt aan het 
einde van den bloei af. 

Lys imâchia L., - „Dit cruyt" (dwz. Lysimachïa 
vulgaris L.) „heeft zynen naem naer den vromen 
„ende eedelen Lysimächus vrint ende neue van 
„Alexander Magnus" (d.i. den Grooten) „Coninck 
„van Macédonien, die dit cruyt alder ierst ghe-
„vonden ende ghebruyct heeft, ende den naecome-
„linghen ghewesen . . . Tsap van den bladeren 
„stelpt alderhande bloetganck, ende dat Root 
„melizoen'' (d.i. dysenterie) „int lichaem ghenomen, 
„oft andersins van buyten ghebruyckt. Het stelpt 
„die overvloedighe vrouwelijcke cranckheyt met 
„wolle oft cattoen oft andersins in die moeder" 
(uterus) „ende in die scamelheyt" (vagina) „ghe-
„daen. Tcruyt ghestooten ende in die nuese ghe-
„daen, stelpt dat bloeyen wt die nuese. Het heylt 
„oock alle wonden, en stelpt dat bloet daert op 
„gheleyt wordt." [Dodoens, Cruydeboeck, 2de dr. 
(1563), p. 69J. 
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lys imachiódes , - van Lysimachïa, plantengesl. (Pri-
mulacëae); odes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Lysimachïa-achtig. 

lys imachio ides , - van Lysimachïa, plantengesl. 
(Primulacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Lysimachïa-achtig. 

Lysionótus D. DON, - van Gr. luein, losmaken, los
laten, doen splijten; nôtos, rug. De kleppen der 
vrucht splijten aan de rugzijde over de geheele 
lengte in twee helften. 

Lys ionutus , - foutief voor Lysionótus. 
lysipétalws.a.wm, - van Gr. luein, losmaken, los

laten; petälon, kroonblad: met als het ware losge
maakte, dwz. onderling vrije kroonbladen. 

Lythréceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Lythrum geldt. 

ly thro ides , - van Lythrum, plantengesl. (Lythra-
cëae), kattenstaart; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Lythrum-achtig, kattenstaart
achtig. 

L y t h r u m L., - Lat. transcr. van Gr. luthron, geron
nen bloed. - De naam zinspeelt op de roode bloe
men. 

M. 

Maâckia RUPR., - genoemd naar R. Maack (1825, 
Arensburg op het eiland Oesel voor de golf van 
Riga; 1886, Irkoetsk), sedert 1852 leeraar in de 
nat. historie aan het gymnasium te Irkoetsk, later 
directeur dier instelling, die in opdracht van het 
Aardrijkskundig Genootschap te St.-Petersburg in 
1855 het Amoergebied en in 1859 het stroomgebied 
der Ussuri (rechterzijrivier der Amoer, in deze 
uitmondend bij Chabarowsk; ± 135° O.L., ± 48° 
N.B.) bereisde. Hij bracht vele planten van daar 
over in den bot. tuin van St.-Petersburg en gaf 
in 1861 te zamen met Regel (zie Aregelia) een 
flora van het stroomgebied der Ussuri uit. 

maackianu£,a,Mm (Potamogëton - A. Benn.), - ge
noemd naar R. Maack (zie Maackïa). 

maàck i i , - 2e nv. van Maackïus, Latinizeering van 
Maack: van Maack, gevonden door Maack, ge
noemd naar Maack. - Lonicëra - Rupr. is genoemd 
naar R. Maack (zie Maackïa). 

M a b a FORST., - op de Tongatabu-eilanden (±175° 
W.L.; ±21° Z.B.) gebruikelijke plantennaam. 

mabó lo , - Philipp, plantennaam. 
rhaboroénsis,is,«, - afkomstig van het Maboro-ge-

bergte in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst 
gevonden. 

M a b u r n i a THOU., - anagram van Burmannia. 
M a c a d a m i a F. V. M., - in 1858 genoemd naar John 

Macadam (1827, Northbank bij Glasgow; 1865, 
aan boord van de Alhambra tusschen Melbourne 
en Nieuw-Zeeland), medicus-chemicus, die zich in 
1855 te Melbourne vestigde als lector in de chemie 
en de natuurwetenschappen aan The Philosophical 
Institution (sinds 1859 Royal Society) of Victoria, 
waarvan hij tevens secretaris was. Daarnaast was 
hij hoofd van den Gezondheidsdienst van Mel
bourne. 

M a c a r a n g a THOU., - zou de Latinizeering zijn van 
een Malg. plantennaam. 

m a c ä r t h u r i , - 2e nv. van Macarthürus, Latinizee
ring van Mac Arthur: van Mac Arthur, genoemd 
naar Mac Arthur. - Actinophloeus - Becc. en Ran-
dïa - F. v. M. zijn genoemd naar Sir William Macar
thur (1800, Paramatta, N.S. Wales; 1882, Camb-
den Park, N.S.Wales), samensteller van een-cata
logus der op de Parijsche Wereldtentoonstelling 
van 1855 geëxposeerde Austral, houtsoorten, ver
der van een catalogus van Zuidaustral. hout
soorten. 

macassarénsis , ts ,e , - afkomstig van Makassar ( = 
Makasar, Makasser, plaats aan de W.kust van het 
Z.W. schiereiland van Celebes op ± 5 ° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden, Makasaarsch. 

macbdin i i , - 2e nv. van Macbainîus, Latinizeering 
van Mac Bain: van MacBain, genoemd naar Mac-

Bain. - Vaccinïum - F. v. M. is genoemd naai 
(sinds 1886 Sir) James MacBain (1828, Kinrives, 
Ross-shire, N.-Schotland; 1892, Scotsburn bij 
Toorak; ubi?) die zich in 1853 in Melbourne ves
tigde en daar in 1858 bankdirecteur werd. Sedert 
1884 was hij president van den Wetgevenden Raad 
van Victoria. 

Macclel lândia WIGHT, - genoemd naar John Mac-
clelland{ — M'Clelland; 1805, ?; 1883, St. Leonards, 
Hastings), van 1846-65 werkzaam bij den Genees
kundigen Dienst in Bengalen, verzamelaar van 
planten, schrijver van eenige bot. publicaties, uit
gever der nagelaten werken van William Griffith 
(zie Griffithïa). Hij is superintendent geweest van 
den bot. tuin van Calcutta. 

macdonâ ld i i , - 2e nv. van Macdonaldïus, Latinizee
ring van Macdonald: van Macdonald, gevonden 
door Macdonald, genoemd naar Macdonald. - Glos-
sorrhyncha - Schltr werd in 1889 genoemd naar 
den geestelijke Macdonald, die de plant op de 
Nieuwe Hebriden (±166-169° O.L.; ±14-19°Z.B.) 
had ontdekt en van wien mij overigens niets be
kend is. 

macedónicws.a.ww, - van Lat. Macedonia, Macedo
nië, land op het Balkan-schiereiland, grenzende 
aan het N.W. der Aegaeïsche Zee: Macedonisch. 

tmacer.ra.rum, - (Lat.) mager, schraal. 
lmâcerus,a,«w, -
Macfadyéna \ . D C , - genoemd naar James Mac-

fadyen (1800, Glasgo\v; 1850, Kingston, Jamaica), 
arts, die in 1825 naar Jamaica ging om te Bath (O. 
van Kingston) een bot. tuin te stichten en te lei
den. Daar de tuin door gebrek aan fondsen kwijn
de, legde Macfadyen in 1827 zijn betrekking neder 
en vestigde hij zich als arts te Kingston, vanwaar-
uit hij het eiland floristisch onderzocht. Hij schreef 
een flora van Jamaica en overleed aan de cholera, 
toen het tweede deel van dat werk ter perse was. 

macfar lane i , - 2e nv. van Macfarlanëus, Latinizee
ring van Macfarlane: van Macfarlane, gevonden 
door Macfarlane, genoemd naar Macfarlane: 
1. (Nepenthes - Hemsl.), - genoemd naar John 
Muirhead Macfarlane (1855, Kirkaldy bij Edin
burgh; X ), van 1881-91 belast met het geven van 
onderwijs in de botanie aan de universiteit te Edin
burgh, van 1893-1920 hoogleeraar in de plant
kunde te Philadelphia (Penns. U.S.A.), van 1897-
1920 tevens directeur van den bot. tuin aldaar, 
schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid 
over insectenetende planten. Hij bewerkte de Nepen-
thacëae voor Das Pflanzenreich, Heft 36 (1908). 
2. (Dendrobïum - F. v. M.), - in 1882 genoemd 
naar den Eng. geestelijke Macfarlane, die op Nieuw-
Guinea planten verzameld had, waaronder de naar 
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hem genoemde. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

macg regó r i i , - 2e nv. van Macgregorïus, Latinizee
ring van Macgregor: van Macgregor, gevonden door 
Macgregor, genoemd naar Macgregor: 
1. (Cyathëa - F. v. M.; - Gentiäna - Hemsl.; - Ly-
copodïum - Baker; - Nephrodïum - Baker), - ge
noemd naar Sir William Macgregor, gouverneur 
(administrator) van Eng. Nieuw-Guinea, die in 
1889 het Owen-Stanley-gebergte (in het Z.O. 
schiereiland van Nieuw-Guinea) exploreerde en bij 
die gelegenheid de naar hem genoemde planten 
ontdekte. Overigens is mij van hem niets bekend. 
2. (Columbia-Merr.),-in 1912genoemd naariîicA-
ard Crittenden Macgregor (1871, Sydney, Austra
lië; x ) , ornitholoog, sinds 1901 in de Philippinen 
gevestigd, verbonden aan het Bureau of Science 
te Manila, die de plant op Luzon verzameld had. 
Hij is de auteur veler ornithol. publicaties. 

m a c h ä d o n i s , - 2e nv. van den als een Lat. woord 
behandelden persoonsnaam Machâdo: van Ma
châdo, gevonden door Machâdo, genoemd naar 
Machâdo. Saccolabïum - Ridl. ( = Sarcanthus -
J. J. S.) is genoemd naar A. Dent Machâdo (?, ?; 
1910, ?), mijnbouwkundige, van 1902-03 verbon
den aan den bot. tuin van Singapore, later planter 
in Perak en te Singapore. Hij verzamelde een aantal 
planten. 

M a c h â é r i u m PERS., - van Gr. machaira, slachtmes, 
vleeschmes. - De naam zinspeelt op den vorm der 
peul. 

m a c h a e r o i d e s , - van Gr. machaira, slachtmes, 
vleeschmes; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: (slacht)mesvormig. 

machaerophyilus.a.um, - van Gr. machaira, slacht
mes, vleeschmes; phullon, blad: met (slacht)mes-
vormige bladeren. 

Machar i s i a SPRENG., - van Gr. machairis (verkleinw. 
van machaira, slachtmes, vleeschmes), klein mes. 
De gevleugelde zaden doen aan een mes denken. 

Machi lus NÉES, — Latinizeering van den Mol. plan
tennaam makilo. 

maciléntu5,a,Mtn, - van Lat. macïes, magerheid: ma
ger, schraal. 

mackayânus,a,wm (Erica - Bab.), - genoemd naar 
James Townsend Mackay (±1775, Kirkcaldy, N. 
van Edinburgh; 1862, Dublin), stichter en, sinds 
1806, hortulanus van den bot. tuin van Trinity 
College te Dublin, verdienstelijk onderzoeker der 
flora van Ierland, schrijver eener flora van dat 
eiland. 

mackéni i , - 2e nv. van Mackenius, Latinizeering 
van MacKen: van MacKen, gevonden door Mac-
Ken, genoemd naar MacKen. - Cyrtanthus -
Hook. f. is genoemd naar M. John MacKen ( = 
M'Ken; 1823, Maxwelltown bij Dumfries, Ζ.-Schot
land; 1872, Pietermaritzburg; ± 3 0 % ° O.L.; ± 
291/2° Z.B., in Natal, Z.-Afrika), van 1851-53 en 
van 1860-72 hortulanus van den bot. tuin van Pie
termaritzburg, verdienstelijk onderzoeker der flo
ra van Z.-Afrika, inzonderheid wat de varens be
treft. In 1847 verzamelde hij planten op Jamaica. 

Mackinléya F. V. M., - genoemd naar J. Mackinlay 
(1819, Sandbank on the Clyde, W. van Glasgow; 
1872, Gawlertown, Z.-Australië), die zich in 1836 
in Australië vestigde en zich daar gedurende vele 
jaren met schapenfokkerij geneerde. In 1861 werd 
hij aan het hoofd geplaatst eener expeditie, waar
mede hij Australië van Adelaide (aan de Z.kust, 
bijna 139° O.L.) doorkruiste tot aan de golf van 
Carpentaria, welke hij het volgende jaar bereikte; 

vandaar trok hij naar Port Denison (a/d O.kust 
op +20° Z.B.), waar hij nog in 1862 aankwam. 
Over dien tocht publiceerde hij een verslag. In 
1866 exploreerde hij gedeelten der N.W. en W.kust 
van Arnhemsland. 

Macklé^a WALP., - foutief voor Macleaya. 
Macklót t la KORTH., - genoemd naar H. Chr. Macklot 

(1799, Frankfort a/M.; 1832, Poerwakarta, Java), 
arts en ontleedkundige, eerst werkzaam aan het 
Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden, in 
1823 benoemd tot lid der Natuurkundige Com
missie voor Ned. Indië, waar hij pas in 1826 aan
kwam. Hij maakte zich verdienstelijk voor het 
zool. onderzoek van West-Java, Nieuw-Guinea en 
Timor en werd geprezen als een bekwaam en zeer 
ijverig man. Alle resultaten van zijn arbeid gingen 
door brand verloren bij het Chineezenoproer van 
8/9 Mei 1832 in Poerwakarta; hij zelf werd enkele 
dagen later door oproerlingen met lanssteken af
gemaakt. 22 Juli 1831 beklom hij den Salak. 

macklottiónws,α,um (Loranthus - Korth. = Phoe-
nicanthëmum - Miq.), - genoemd naar H. Chr. 
Macklot (zie Macklóttla). 

tnacklót t i i , - 2e nv. van Macklottîus, Latinizeering 
van Macklot: van Macklot, gevonden door Mac-
klot, genoemd naar Macklot. - Manglietïa - Korth. 
is genoemd naar/f. Chr. Macklot (zieMacklottia). 

maclayanu£,a,um (Ill ïpe- F. v. M.), - genoemd naar 
Nikolaj Miklucho-Maclay (1846, in de Oekraïne, 
Z.-Rusland; 1888, St.-Petersburg), geograaf-ethno-
loog, die eerst Europa, in 1866 Madeira, in 1867 
de Kanarische eilanden, in 1869 Marokko bereisde 
en zich daarna over Z.-Amerika, Tahiti en de 
Samoa-eilanden naar de N.O.kust van Nieuw-
Guinea begaf. Hij was de eerste Europeaan, die 
daar (1871) voet aan wal zette; het gedeelte ooste
lijk van 146° O.L. tot 6° Z.B. werd later te zijner 
eere Maclay-kust genoemd. Van 1871-72 verrichtte 
hij daar onderzoekingen, vervolgens aan de Z.W.-
kust; in 1874/75 bereisde hij het binnenland van 
het Mal. Schiereiland, daarna de Admiraliteits
eilanden (146-148° O.L.; 2-3° Z.B.), van 1876-78 
wederom Nieuw-Guinea. Na to t herstel zijner ge
zondheid vertoefd te hebben te Singapore en te 
Sydney, in welke laatste plaats hij een zool. station 
en een naar hem genoemd museum stichtte, be
reisde hij van 1879-82 nogmaals Nieuw-Guinea, 
daarna andere eilanden in den Grooten Oceaan. In 
1882 bezocht hij Rusland, werwaarts hij in 1886 
voor goed vertrok. Hij bracht belangrijke ethnol. 
verzamelingen bijeen (thans berustend te St.-Peters
burg = Leningrad) en schreef vele publicaties (een 
aantal ethnol. o.a. in het Natuurkundig Tijdschrift 
voor Ned.Indië XXXII I , XXXIV, XXXVI) , 
voorts zool. en meteorol. ; verder stelde hij een lijst 
samen van door de inboorlingen der Maclay-kust 
gebruikte planten. 

Macleania w. j . HOOK., - in 1837 genoemd naar John 
Maclean, handelaar te Lima (Peru), die tusschen 
1832 en 1854 vele levende planten vandaar aan 
den bot. tuin van Kew zond. Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

macleaniaefólius,a,Uttt, - zie macleaniifolius. 
macleaniifólitts,a,ttm, - van Macleania, planten-

gesl. (Ericaceae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Macleania. -

Macleéya R. BR., - genoemd naar A. Macleay 
(1767, in Ross-shire, Schotland; 1848, Sydney, 
Australië), entomoloog, van 1798-1825 secretaris 
van de Linnean Society, van 1825-36 Colonial 
Secretary van Ν.S. Wales, vriend van tuinbouw. 
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macleàyi i , — 2e ην. van Macleayius, Latinizeering 
van Macleay: van Macleay, gevonden door Mac-
leay, genoemd naar Macleay. - Lecanoptëris - Ba
ker is genoemd usas Alexander Macleay (zie Mac-
leaya), die de plant op Java, mogelijk op doorreis 
naar of van Australië, verzameld had. 

Maclel làndia , - foutief voor Macclellandïa. 
macleyânus,a,wm (Bureavella - Pierre), - foutief 

voor maclayänus. Zie aldaar. 
M a c l u r a NUTT., - genoemd naar William Maclure 

(1763, Ayr, Schotland; 1840, Mexico), zeer ver
mogend handelaar, die vele jaren te Philadelphia, 
Penns. U.S.A.) woonde, van 1817 tot aan zijn dood 
president van de Academy of Natural Sciences al
daar, aan welke hij meer dan 5000 boekwerken en 
meer dan / 60 000 schonk. Hij verrichtte geol. on
derzoekingen in de Vereenigde Staten, waarvan 
hij in 1809 de resultaten publiceerde. - Mede op 
zijn kosten bereisde Th. Nuttall (zie Nuttallïa), de 
auteur van het gesl., N.-Amerika. 

Macódes LINDL., - van Gr. makos (Dorisch voor 
mêhos), lengte. - De middenslip der lip is lang. 

m a c r a , - zie macer. 
macracanthus ,a ,um, - van Gr. makros, lang; akan-

tha, stekel, doorn: langstekelig, langdoornig. 
m a c r â d e n a , - zie macradënus. 

rmacradéniMs.a.Mm, - van Gr. makros, lang (vaak 
lmacradenu5,a,Mm, - verkeerdelijk gebezigd in 

de beteekenis van groot; aden (adënos), klier: met 
lange klieren; met groote klieren. 

M a c r a é a WIGHT, - genoemd naar James Macrae (?, 
?; 1830, op Ceylon), tuinbouwkundige, in 1823 ver
bonden aan den bot. tuin van St. Vincent (Kleine 
Antillen; ruim 61° W.L.; ruim 13° N.B.). Van 
1824-26 maakte hij in opdracht der Horticultural 
Society of London een verzamelreis naar Brazilië, 
Chili, de Galapagos-eilanden en Hawaii; van 1827— 
30 was hij directeur van den bot. tuin van Pera-
deniya (Ceylon). 

m a c r a é i , - 2e nv. van Macraeus, Latinizeering van 
Macrae: van Macrae, gevonden door Macrae, ge
noemd naar Macrae. - Dendrobïum - Lindl. is ge
noemd naar James Macrae (zie Macraea). 

macrandrM5,a,um, - van Gr. makros, lang; anêr 
(andros), man: met lange mann, organen, met lan
ge meeldraden. 

m a c r â n t h a , - zie macranthus. 
macranthérws,a,utn, - van Gr. makros, lang; an

ther a, (als bot. term) helmknop: met lange helm
knoppen. 

m a c r a n t h o i d e s , - van den soortnaam macranthus 
(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort macranthus gelij
kend. 

macranth«s,a,wm, - van Gr. makros, lang (vaak ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
anthos, bloem: langbloemig, grootbloemig. 

m a c r a p o r u m , - van Gr. makros, lang; Apörum, 
(voormalig) plantengesl. (Orchidacêae), thans als 
afdeeling beschouwd van het gesl. Dendrobïum: 
tot de afdeeling Apörum van het gesl. Dendrobïum 
behoorende orchidacëa met lange stengels. 

macrifóliu5,a,um, - van Lat. macer (macri), ma
ger, dun, schraal; folium blad: smalbladig, dun-
bladig. 

xnicrior,or,us, - vergt, t rap van Lat. macer (macri), 
mager, dun, schraal: magerder, dunner, schraler 
(dan gewoonlijk); de magerste, dunste, schraalste 
van twee; tamelijk mager, tamelijk dun, tamelijk 
schraal. 

mac rob l épha r i s , - van Gr. makros, lang; blephäris, 

wimper: lang gewimperd. 
macrobólbos,os.on, - van Gr. makros, lang (vaak 

verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
bolbos, bol: met lange bollen (of schijnknollen), met 
groote bollen (of schijnknollen). 

mac robó t rya , - zie macrobotr^us. 
rmac róbo t rys , - van Gr. makros, lang; bötrus, (als 
imacrobótryt t t ,a ,um, - bot. term) tros: met 

lange trossen. 
m a c r o b u l b a , - zie macrobulbus. 
macrobulbos,os,on, - foutief voor macrobolbos. 
macrobulbus,a,um, - van Gr. makros, lang (dik

werf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot) ; Lat. bulbus, bol: met lange bollen (of schijn
knollen); met groote bollen (of schijnknollen). -
Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; 
beter zijn dolichobolbos, longibulbus en macrobol
bos. 

macróca lyx , - van Gr. makros, lang (vaak verkeer
delijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; kälux, 
kelk: met langen kelk, met grooten kelk. 

m a c r o c â r p a , — zie macrocarpus. 
rmacrocârpos,os,on, - van Gr. makros, lang (vaak 
lmacrocârpus,a,Mm, - verkeerdelijk gebezigd 

in de beteekenis van groot); karpos, vrucht: met 
lange vruchten, met groote vruchten, met lange 
of groote sori. 

macrocâryus,a,wra, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
karüon, noot: met lange noten, met groote noten. 

macrocéntrMS,<z,um, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
kentron, stekel, spoor: lang gestekeld, lang ge
spoord. 

macrocéph?lws,a,wro, - van Gr. makros, lang (dik
werf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot); kephalê, hoofd: met lange of groote hoofd
jes. 

m a c r ó c e r a s , - van Gr. makros, lang; këras, hoorn: 
lang gehoornd, lang gespoord. 

Macrochâé ta STEUD., - van Gr. makros, lang; chaitê, 
borstel. Aan den voet der aartjes bevinden zich 
lange borstels. 

mac rochâé ta , - zie macrochaetus. 
rmacrochéétos.os.on, - van Gr. makros, lang; chaitê, 
\macrochâétM5,a,«w, - borstel: met lange bor

stels. 
macrochâsmws,α,um, - van Gr. makros, lang; chas-

ma, gaping, spleet: met lange, dwz. diepe spleten. 
macrochilia,α,tow, - van Gr. makros, lang (vaak 

verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
cheilos, lip: langlippig, grootlippig. 

Macróchi ton M. J . ROEM., - van Gr. makros, lang; 
chiton, hemd : De bloemen bezitten een lange, buis-
vormige schijf, welke gelijk een hemd het vrucht
beginsel omsluit. 

m a c r ó c h l a m y s , - van Gr. makros, lang (vaak ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
chlämus, mantel: met langen (grooten) mantel 
(bladscheeden, schutbladen, kelk, bloemkroon, 
bloemdek, dekvliesjes en dgl.). 

rmacróc lada , - zie macroclödus. 
I m a c r ó c l a d u m , -
Macróc ladus GRIFF., - van Gr. makros, lang; klädos, 

twijg, spruit. De naam zinspeelt op de lange kolven. 
macróclad«s,a,uw, - van Gr. makros, lang (vaak 

verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
klädos, spruit, twijg: met lange (groote) spruiten 
(bloeiwijzen of bladeren bv.); met lange twijgen. 

Macrocócculus BECC., - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
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Coccülus, plantengesl. (Menispermacéae). De plant 
gelijkt op een Coccülus doch heeft veel grootere 
vruchten. 

macrócomuj.a. t tw, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
kömê, kuif (van haren, bladeren, schutbladen, bloe
men): lang gekuifd. 

macrodâctylMs,a,M»w, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
daktülos, vinger: langvingerig, met lange (groote), 
als de vingers eener hand'gerangschikte organen. 

macrodiscus,α,um, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
diskos (Lat. discus), schijf: met lange schijf, met 
groote, schijfvormige (platte en tamelijk ronde) 
peulen. 

{m ä c r o d o n , - van Gr. makros, lang; ödous (adontos), 
macrodónttis,<z,um, - tand: langtandig. 
macrogenios,os,on, - van Gr. makros, lang; geneion, 

kin, baard: met lange kin, lang gebaard. 
mac rog lós sa , - zie macroglossus. 
Macrog lós sum COPEL., - van Gr. makros, lang (vaak 

verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
glóssa, tong: De naam zinspeelt op de groote blaad
jes. 

macroglossus,a,wm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
glóssa, tong: langtongig; (bij Orchidacëae en Zingi-
beracëae) langlippig. 

Macrógyne LINK et οττο, - van Gr. makros, lang 
(dikwerf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis 
van gioot); günê, vrouw. De naam zinspeelt op 
den grooten stempel (vr. orgaan). 

Macrolénes NAUD., - van Gr. makros, lang; lênos, 
wol. - De naam zinspeelt op de lange, haarvormige, 
bij wol vergeleken aanhangsels der helmknoppen. 

mac ró lep i s , - van Gr. makros, lang (vaak verkeerde
lijk gebezigd in de beteekenis van groot); lëpis, 
schub: met lange schubben, met groote schubben. 

M a c r o l i n u m RCHB., - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
Linum, plantengesl. (Linacëae), vlas: aan Linum 
verwante, grootbloemige plant. 

macró loba , - zie macrolöbus. 
M a c r o l ó b i u m SCHREB., - van Gr. makros, lang (vaak 

verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
lobos, peul. De naam zinspeelt op de groote 
peulen. 

macrolöbus,a,urn, - van Gr. makros, lang (dikwerf 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
lobos, lob, peul, vrucht: met lange (groote) lobben; 
met lange (groote) peulen (vruchten). 

macrómerui ,a ,M«, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
mêros, deel: met lange (groote) deelen. 

M a c r o m y r t u s MIQ., - van Gr. makros, lang; Myrtus, 
gesl., dat als type geldt van de fam. der Myrtacëae: 
Myrtacëa met zeer lange kelkbuis. 

M a c r ó p a n a x MIQ., - van Gr. makros, lang; Panax, 
plantengesl. (Araliacëae) : aan Panax verwant gesl. 
met langen stijl. 

macropétalu5,a,MW, — van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
petälon, kroonblad: met lange kroonbladen, met 
groote kroonbladen. 

Macroph thâ lmaGASP. , - v a n Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
ophthalmos, oog (ook in de beteekenis van blad-
knop). De naam zinspeelt op de lange bladknoppen 
van Ficus elastïca Roxb. (M. elastïca Gasp.). 

macrophthâlmos,os,o«, - van Gr. makros, lang 

(vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot); opthalmos, oog (ook in de beteekenis van 
bladknop): met groote oogen (of iets dat daarbij 
vergeleken kan worden) ; met lange bladknoppen. 

M a c r o p h t h â l m u m , - zie Macrophthâlma. 
macrophy l l a , - zie macrophyllus. 

rmacrophj?llos,os,o«, - van Gr. makros, lang (vaak 
Imacrophyllws.a.um, - verkeerdelijk gebezigd 

in de beteekenis van groot); phullon, blad: lang-
bladig, grootbladig. 

macrophysus,a,Mm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
phüsa, (water)blaas; bel (vgl. zeepbel): met lange 
of groote blaas of blazen. 

Macróp ipe r MIQ., - van Gr. makros, lang (vaak ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
Piper, plantengesl. (Piperacëae) : aan Piper ver
want gesl. met (doorgaans) groote bladeren. 

Macróplac is BL., - van Gr. makros, lang; pläkis, 
rustbed. De naam zinspeelt op de lange zaadlijsten, 
de „bedden" der eitjes. 

M a c r o p l é c t r u m PFITZ., - van Gr. makros, lang; 
plêktron, spoor. - Orchidacëa met lange spoor. 

macrópodus,a,wm, - van Gr. makros, lang; pous 
(pödos), voet, steel: met langen (zuil)voet, met 
langen steel, met lange bladdragers (bladdragende 
knobbels op den wortelstok bij varens, o.a. bij vele 
soorten van Polypodïum). 

M a c r o p s i d i u m BL., - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
Psidium, plantengesl. (Myrtacëae) : op een groote 
Psidium gelijkende plant. 

Mac ropsychän thus HARMS, - van Gr. makros, lang 
(vaak verkeerdelijk gebez'gd in de beteekenis van 
groot); psuchê, ziel, bij uitbreiding vlinder (als 
symbool van de onsterfelijkheid der ziel); anthos, 
bloem: plant met gioote vlinderbloemen. 

macrópterws.a.Mm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
ptëron, vleugel: met lange (groote) vleugels. 

m â c r o p u s , - van Gr. makros, lang; pous, voet, 
steel: met langen (zuil)voet, lang gesteeld. 

macropycnânthws.a.Mw, - van Gr. makros, lang; 
puknos, dicht aaneengesloten; anthos, bloem: met 
lange, dichte bloeiwijzen. 

m a c r o r h . . ., - zie macrorrh . . . 
m a c r ó r r h a c h i s , - van Gr. makros, lang; rhächis, 

spil van een bloei wij ze of van een gevind tot meer
voudig gevind blad: met lange spil(len). 

macrorrhinws.a.Mm, - van Gr. makros, lang; rhis 
(rhïnos), neus: langneuzig. 

m a c r o r r h i z a , - zie macrorrhizus. 
rmacrorrhizos,os,on, - van Gr. makros, lang (vaak 
ImacrorrhizMs.a.wm, - verkeerdelijk gebezigd 

in de beteekenis van groot); rhiza, wortel: met 
langen wortel of wortelstok; met grooten wortel of 
wortelstok. 

macrorrhópalos.os.ow, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
rhopälon, knots: met lange (groote) knotsvormige 
organen. 

macrorrh^nchiis ,a ,«m, - van Gr. makros, lang; 
rhunchos, snavel: lang gesnaveld. 

rmacrosciâdews,a,M»n, - van Gr. makros, lang (vaak 
Imacrosc iâd ion , - verkeerdelijk gebezigd in 

de beteekenis van groot); skiadïon, zonnescherm: 
met lange (groote) zonneschermachtige organen 
(handvormig samengestelde bladeren; schermvor-
mige bloeiwijzen). 

macróscyphws.a.wm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 



m a c r o s e p a l u s 347 m a d d e n i 

sküphos, beker: met lange (groote), bekervormige 
organen. 

macrosépalws.a.ttm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met lange (groote) 
kelkbladen. 

mac ros iphon , - van Gr. makros, lang; siphon, buis: 
met lange buis. 

Macrosó len BL., - van Gr. makros, lang; solen, buis. 
De naam zinspeelt op de lange bloemdekbuis. 

macrosó len , - van Gr. makros, lang; sôlên, buis: 
met lange (bloemdek- of bloemkroon-)buis. 

macrosórws,a,«w, - van Gr. makros, lang (dikwerf 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
saros, hoop (je): met lange (groote) sporenhoopjes 
of sori. 

macrospérmus.a.Mm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
sperma, zaad: langzadig, grootzadig. 

m a c r o s p h à é r l o n , - van Gr. makros, lang (hier ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
sphairïon (verkleinwoord van sphaira, bol), bol
letje: met groote bolletjes (bolvormige vruchten 
bv.). 

mac ros t ächya , - zie macrostachyus. 

Cacrós tachys , - van Gr. makros, lang; stächus, aar: 
acrostéchy«s,a,wm, - met lange aren of 
aartjes. 

macrostégiws.a.wm, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
stege, dak, dek: met een lang (groot) dek, met groo
te schutbladen bv. 

m a c r o s t é m m a , - van Gr. makros, lang (vaak ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
stemma, krans: met groote kransen. 

m a c r o s t é m o n , - van Gr. makros, lang; stêm&n, 
draad: met lange (meel)draden. 

macro8téphanM5,a,um, - van Gr. makros, lang (dik
werf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot); Stephanos, krans, kroon: met groote kran
sen of kronen. 

m a c r o s t i g m a , - van Gr. makros, lang (vaak ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
stigma, (als bot. term) stempel: met langen (groo-
ten) stempel. 

macro8tipulâceMs,a,«m, - van Gr. makros, lang 
(dikwerf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis 
van groot); Lat. stipula, steunblad: met lange 
(groote) steunbladen. - Deze samenkoppeling van 
Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn longistipulätus, 
longistipülus, grandistipulätus, grandistipülus, mag-
nistipulätus, magnistipülus. 

m a c r ó s t o m a , - zie macrostömus. 
M a c r o s t ó m i u m BL., - van Gr. makros, lang (dik

werf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot); stoma, mond: plant welker bloemen een 
wijden mond hebben. 

macrós tom«s,a ,uw, - van Gr. makros, lang (dik
werf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot); stoma, mond: langmondig, grootmondig, 
wijdmondig. 

macros ty la , - zie macrostplus. 
macros ty le , - zie macrostylis. 
Macros ty i i s BREDA (Kuhl et Van Hasselt), - van 

Gr. makros, lang; stülis (verkleinw. van stülos, 
zuil), zuiltje. De naam zinspeelt op de lange stem-
pelzuil. 

Cacrosty!ts,ts,£, - van Gr. makros, lang; stülis (ver-
acrostyh<s,a,wm, - kleinw. van stülos, zuil), 
zuiltje, stijl: met langen stijl, met lange stempel-
zuil. 

m a c r ó t a , - zie macrôtus. 
mAcrotàéxdus,a,um, - van Gr. makros, lang; tainïa, 

band, lint: met lange, bandvormige organen (plat
te wortels bv.). 

macrothécus,a,M»n, - van Gr. makros, lang (dikwerf 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
thêkê, doos: met lange (groote) bij doozen verge
lijkbare organen (helmknoppen, vruchten, schut
bladen). 

macrothélts,i5,<?, - van Gr. makros, lang (vaak ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
thêlê, tepel, vrouweborst: met lange tepels; met 
lange, tepelvormige uitwassen. 

macrothy>8Ms,α,um, - van Gr. makros, lang (vaak 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
thursos, (als bot. term) pluim: met lange of groote 
pluimen. 

m a c r ó t i s , - van Gr. makros, lang (dikwerf verkeer
delijk gebezigd in de beteekenis van groot); ous 
(ótos), oor: langoorig, grootoorig. 

Mac ro tómia A. P. D C , - van Gr. tnakrotömos [van 
makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de 
beteekenis van groot); temnein, snijden], lang ge
sneden, in lange slippen verdeeld. - De naam zin
speelt op de lange, smalle kelkslippen. 

macrótrichws,a,um, - van Gr. makros, lang; thrix 
(trichos), haar: langharig. 

Macró t rop i s A. P. DC., - van Gr. makros, lang; tröpis, 
(scheeps)kiel: vlinderbloemige met lange kiel. 

macrótws.a.ion, - van Gr. makros, lang (dikwerf ver
keerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); 
ous (ótos), oor: met lange (groote) ooren of oortjes. 

macrouru5,a,wm, - van Gr. makros, lang; oura, 
staart: lang gestaart. 

M a c r o z â m i a MIQ., - van Gr. makros, lang (dikwerf 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot) ; 
Zamïa, plantengesl. (Cycadacëae) : op Zamïa ge
lijkende plant, doch met grootere bladeren en 
kegels. 

Macrozanónia COGN., - van Gr. makros, lang (dik
werf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van 
groot); Zanonïa, plantengesl. (Cucurbitacëae): op 
Zanonïa gelijkende plant, doch met grootere vruch
ten. 

m a c r u m , - zie macer. 
macrurws,a,Mm, - van Gr. makros, lang; oura, staart: 

lang gestaart. 
macülétus,a,um, - van Lat. macular e (van macüla, 

vlek), bevlekken: bevlekt, gevlekt. 
maculiflórws,a,«m, - van Lat. macüla, vlek; f los 

(floris), bloem: gevlektbloemig. 
maculifólius,a,um, - van Lat. macüla, vlek; folium, 

blad: gevlektbladig. 
maculifórmt's,ts,e, - van Lat. macüla, vlek; forma, 

vorm: vlekvormig. 
maculÓ8us,a,M7n, - van Lat. macüla, vlek: vol vlek

ken, bont. 
madab ló t a , - gelatinizeerde Béng. plantennaam 

(madhubuluta). 
rmadagascarén8t5,t5,£, - afkomstig van Madagascar 
Imadaga8carién8is,is,e, - (groot eiland ten O. 

van Z.-Afrika) of daar het eerst gevonden, Mal-
gassisch. 

m a d a n g , - Soend. plantennaam (hoeroe tnadang). 
m a d d é n i , - 2e nv. van Maddënus, Latinizeering van 

Madden : van Madden, gevonden door Madden, ge
noemd naar Madden. - Rhododendron - Hook. f. 
is genoemd naar Edward Madden (?, ?; 1856, Edin
burgh), officier in het Eng. leger, die van 1830-45 
Eng. Indië bereisde en planten verzamelde bij Simla 
(zie simlensis) en in Kumaon (landstreek aan den 
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Z.voet van den Himalaya; ± 7 8 - ± 8 0 ° O.L.). 
maderaspatânus ,a ,um, - afkomstig van Madras 
.maderaspaténeis. is .e , - (landschap langs de 

O.kust van Voor-Indië met gelijknamige hoofd
plaats op ±13° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

M a d h u c a j . FR. GMEL., - Engelschind, plantennaam 
(madhuka). 

Madia MOLINA, - Latinizeering van modi, Chil. 
volksnaam van M. satïva Molina. 

mâdidus,a,um, - van Lat. madère, nat zijn, druipen: 
nat, op vochtig terrein groeiend. 

madiunénsis, is ,e, - afkomstig van Madioen (resi
dentie in Midden-Java) of daar het eerst gevonden, 
Madioensch. 

m a d ó n n a e , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 
behandelde, Ital. woord Madonna (d.i. mevrouw of 
My lady), naam voor de reine maagd Maria, de 
moeder van Christus: van de Madonna, als het 
ware door de Madonna geschonken, rein, bij uit
breiding: helderwit. 

madri ténsis , is ,e , - van Nieuwlat. Madrïtum, Ma
drid: Madridsch, Madrileensch. 

madurénsis , is ,e , - 1. afkomstig van Madoera 
(eiland N. van O.-Java; ruim 112%° - ruim 114° 
O.L.; ± 7 ° N.B.) of daar het eerst gevonden, Ma-
doereesch. 
2. afkomstig van Madura (landstreek in het Z.O. 
van Voor-Indië; ±78-79° O.L.; ±10° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

Madvig ia LIEBM., - in 1854 genoemd naar ,,den zeer 
,,beroemd en philoloog (F. M.) M advig. " — Bedoeld 
wordt waarschijnlijk J. N. Madvig (1804, Svaneke, 
op het Deensche eiland Bornholm, nabij de Z.-
punt van Zweden; 1886, Kopenhagen), philoloog en 
staatsman, hoogleeraar in de Lat. taal en letter
kunde te Kopenhagen, bekend door zijn kritische 
uitgaven van Cicero en Titus Livïus, zijn Lat. 
spraakkunst (1841) en Gr. syntaxis (1846). Hij is 
lid van den Rijksdag, minister van eeredienst en 
minister van onderwijs geweest. In 1879 trok hij 
zich wegens blindheid uit het openbare leven 
terug. 

Maelénia DUM., - genoemd naar Ph. M. G. van der 
Maelen (1795, Brussel; 1869, Brussel), beroemd 
kartograaf, vervaardiger van verscheidene groote 
atlassen. De naar hem genoemde plant had hij op 
een tentoonstelling te Brussel ingezonden. 

M a e s a FORSK., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam maas. 

Maesóps i s ENGL., - van Maesa, plantengesl. (Myr-
sinacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Maesa 
gelijkend gesl. 

magellânicus,a,um, - 1. genoemd naar F. de Ma-
gelhaens [±1480, Sab(o)rosa, Tras os Montes, Por
tugal; 1521, eiland Matan, Philippijnen], zeevaar
der, die den eersten tocht om de aarde maakte 
(1519-22), doch sneuvelde vóór hij dien geheel vol
bracht had. In 1520 ontdekte hij de naar hem ge
noemde straat. 
2. afkomstig van de landen langs de straat van 
Magelhaens, dwz. Patagonië aan de noordzijde, 
Vuurland aan de zuidzijde. 

mégicus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. magïkos (van 
tnagos, toovenaar), betooverend, magisch. 

m a g n a , - zie magnus. 
magnebracteótus ,a ,um, - van Lat. magne, groot 

(bijw.); bracteätus, van schutbladen voorzien: van 
groote schutbladen voorzien. 

magnicallósus,a,um, - van Lat. magnus, groot; Col
lum of callus, knobbel: met groote knobbels. 

magnificus,«*,«»;, - van Lat. magnus, groot; facëre, 
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handelen, zich voordoen: zich groot voordoend, 
prachtig. 

magnifól ia , - zie magnifolïus. 
magnifoliolus.a.um, - van Lat. magnus, groot; fo-

liölum, blaadje (onderdeel van een samengesteld 
blad): met groote blaadjes. 

magnifólius,a,um, - van Lat. magnus, groot; fo
lium, blad: grootbladig. 

magnifóvews,a,u»w, - van Lat. magnus, groot; fovëa, 
groeve: met een of meer groote groeven. 

magnilobus.a.um, - van Lat. magnus, groot; lóbus, 
lob: met groote lobben. 

magnipedunculus,a ,um, - van Lat. magnus, groot; 
peduncülus, steel eener bloeiwijze: met lang ge-
steelde bloei wij zen. 

magnispathus,a ,um, - van Lat. magnus, groot; spä-
tha, scheede (eener bloeiwijze): met groote schee
den; met groote, scheedevormige schutbladen. 

magn i s t ipu la , - zie magnistipülus. 
rmagnist ipulatus,a,um, - van Lat. magnus, groot; 
tmagnist ipulus,a ,um, - stipula, steunblad: met 

groote steunbladen. 
magnivaginâtus,α,um, - van Lat. magnus, groot; 

vagina, scheede: met groote scheeden. 
Magnol ia L., - genoemd naar P. Magnol (1638, 

Montpellier; 1715, Montpellier), hoogleeraar en di
recteur van den bot. tuin te Montpellier, schrijver 
van verscheidene bot. werken. 

Magnoliäceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Magnolia geldt. 

magnoliaefólius,a,uw, - zie magnoliifolius. 
magnoliifóliws,α,um, - van Magnolia, plantengesl. 

(Magnoliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Magnolia. 

magnus,α,urn, - (Lat.) groot. 
magnusianus.a .um (Lycopodïum - Hert.), - ge

noemd naar P. W. Magnus (1844, Berlijn; 1914, 
Berlijn), sinds 1880 hoogleeraar in de plantkunde 
te Berlijn, bekend mycoloog en kenner van het gesl. 
Najas. - In 1909 bereisde hij Java. 

m a h a g o n i , - Zuidamer. plantennaam (ten rechte 
mahogani). 

mahakaménsis , is ,e , - afkomstig van Mahakam [a/d 
Soengei (rivier) Bloe-oe in Borneo] of daar het eerst 
gevonden. 

m â h a l e b , - Arab, plantennaam. 
m a h â s s a n , - Mal. plantennaam (ten rechte maha-

san). 
Mahâwoa SCHLTR, - genoemd naar den Goenoeng 

(berg) Mahawo in de Minahasa (N.-Celebes), waar 
de plant het eerst gevonden werd. 

mahawoénsis, is ,e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Mahawo in de Minahasa (N.-Celebes) of 
daar het eerst gevonden. 

Mahónia NUTT., - genoemd naar B. Macmahon 
( ± 1775, in Ierland: ±1816 , Philadelphia, Penns. 
U.S.A.), die in 1796 wegens medeplichtigheid 
aan een opstand tegen de Eng. regeering uitweek 
naar Amerika en zich in Philadelphia vestigde, 
waar hij in 1809 een bot. tuin aanlegde en twee 
jaar later een anderen. Hij was een goed kweeker 
en gaf een almanak (The American Gardeners' 
Calendar) voor tuinlieden uit, welke vele drukken 
beleefde. Hij was bevriend met Th. Nuttall (zie 
Nuttaüïa), den auteur van het gesl. 

maiàlis,is,e, - van Lat. Maius, Mei: tot de maand 
Mei behoorend, in Mei bloeiend, Mei-. 

ma idén i i , - 2e nv. van Maidenius, Latinizeering van 
Maiden: van Maiden, gevonden door Maiden, ge
noemd naar Maiden. - Medinilla - F . v. M. is ge
noemd naar J. H. Maiden (1859, St. John's Wood, 
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Londen; 1925, Turramurra, Sydney), van 1881-96 
conservator van het Technologisch Museum te 
Sydney, van 1896-1924 gouvernementsplantkun-
dige van N.S.Wales en directeur van den bot. tuin 
van Sydney, inzamelaar van tal van planten en 
schrijver van vele bot. publicaties, vooral over de gesl. 
Acacia en Eucalyptus, voorts van een Forest Flora 
of N.S.Wales en Useful native Plants of Australia. 

maiérae, - 2e ην. van Matera, Latinizeering (vr. 
vorm) van Maier: van mevr. (mej.) Maier, ge
noemd naar mevr. (mej.) Maier. - Dendrobïum -
J. J. S. is genoemd naar mevr. Nelly Maier-Uljee 
(1890, Rembang, Java; x ) , in 1911 gehuwd met 
R. E. Ph. Maier (1887, Batavia; x ) . Deze laatste, 
in 1908 benoemd tot 2den luitenant in het Neder-
landschind. leger, in 1933 bevorderd tot kolonel, 
maakte in 1918 een tocht over Bali. Op dien tocht 
werd hij vergezeld door een beambte van den Bui-
tenzorgschen plantentuin, Sarip, welke bij die ge
legenheid de naar mevr. Maier genoemde plant ont
dekte en naar Buitenzorg overbracht. 

Maiéta AUBL., - Aublet (zie Aubletïa), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

maijenénsis,is,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Maijen in Kaiser Wilhelmsland of daar 
het eerst gevonden. 

maingóyi, - 2e nv. van Maingayus, Latinizeering 
van Maingay : van Maingay, gevonden door Main-
gay, genoemd naar Maingay. - De talrijke planten 
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker 
A. C. Maingay (1836, Great Ayton, Yorksh., Enge
land; 1869, vermoord bij een gevangenenoproer in 
Rangoon), arts, die in 1859 in den Engelschind. 
Geneeskundigen Dienst trad, in 1860 in China 
diende en van 1863-68 Malaka bereisde. In China 
en Malaka verzamelde hij vele thans in het Kew-
Herbarium berustende planten. 

maior, - zie major. 
maf rei, - 2e nv. van Mairêus, Latinizeering van 

Maire: van Maire, gevonden door Maire, genoemd 
naar Maire. - Aeginetïa - Léveillé is genoemd naar 
Edouard Ernest Maire (1848,Troudes, Dépt. Meur
the-et-Moselle, Frankrijk; ?, ?), R.C. missionaris, 
die in 1872 naar Yun-nan (China) vertrok en daar 
vele planten verzamelde, waaronder de naar hem 
genoemde. 

malus , - zie majus. 
mäjadum, - 2e nv. mv. van het als een Lat. sub

stantief behandelde, Dajaksche woord majas ( = 
orang-oetan, Simïa sat^rus L.): der orang-oetans. 
Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke in 
Borneo, het land der orang-oetans groeit. 

majâlt's,t's,e, - van Lat. Majus, Mei: tot de maand 
Mei behoorend, in Mei bloeiend, Mei-. 

Majânthemum WEB., - van Lat. Majus, Mei; Gr. 
anthimon, bloem : in de maand Mei bloeiende plant, 
Meibloem. 

majas, - Dajaksche naam voor den orang-oetan (Si
mïa satyrus L.) - Palaquïum - H. J. Lam werd 
zoo genoemd, omdat de beharing der twijgen gelijkt 
op die der armen van den orang-oetan. 

majésticus,a,um, - (Nieuwlat.) van majestas, ver
hevenheid (fig.), eerwaardigheid, majesteit: ver
heven, eerwaardig, majestueus. 

Majéta AUBL., - zie Maiëta. 
major.or.us, - vergr. trap van Lat. magnus, groot: 

grooter (dan gewoonlijk), de grootste van twee, 
tamelijk groot. 

{Majoràna MOENCH, - oude plantennaam, mogelijk 
majoràna, - verbasterd uit Arab, marjamie. 

ι malacoides . 

majoriflóru5,a,um, - van Lat. major, grooter; flos 
(flöris ) , bloem : met grootere bloemen of bloeiwij zen 
dan gewoonlijk. 

majus, - zie major. 
majusculus,a,um, - verkleinw. van Lat. major, vrij 

groot: tusschen niet groot en vrij groot in. 
makassâric«s,a,«w/, - afkomstig van Makassar (Ma-

kasser, Makasar; plaats aan de W.kust van het 
Z.W.schiereiland van Celebes op ± 5 ° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

makinoi, - 2e nv. van Makinöus, Latinizeering van 
Makino: van Makino, gevonden door Makino, ge
noemd naar Makino. - Rhododendron - Tagg ex 
Nakai is genoemd naar T. Makino. Jap. plant-
kundige. 

makoyânws,a,um (Bulbophyllum - Rchb.f.), - in 
1879 genoemd naar de firma Jacob Makoy & Co, 
bloemkweekers te Luik, die planten zonden aan 
den bot. tuin van Hamburg, waarvan Reichen
bach (zie reichenbachiänus), de auteur der soort, 
toen directeur was. - De firma werd gesticht door 
Lambert Jacob (1790, Luik; 1873, Luik), eerst tuin
man bij den bloemist Makoy te Luik. Na zijn hu
welijk in 1810 met diens dochter vestigde hij zich 
als kweeker voor eigen rekening te Luik; na eeni-
gen tijd nam hij den naam Jacob Makoy aan. Hij 
wist zijn zaak tot een der eerste van België opte-
werken en wordt beschouwd als een van de voor
naamste grondleggers der Belg. horticultuur. In 
1861 trok hij zich uit de zaken terug. 

makrophyllus,a,M»t, - zie macrophyllus. 
mala (znw.), - Béng. plantennaam {ma-la). 
mala (bnw.), - zie malus (bnw.). 
malaanónan, - Philipp, plantennaam (malaano-

nang). 
malabarénei's,t's.e, - afkomstig van den 2350 M. 

hoogen vulkaan Malabar (W.-Java, Z. van Ban
doeng) of daar het eerst gevonden. 

malabàricMs,a,w>M, - afkomstig van Malabar (W. 
kust van Voor-Indië, van kaap Comorin t o t ^ 12 %° 
N.B.) of daar het eerst gevonden, Malabaarsch. 

malabâthra, - zie malabäthrus. 
malabâthricws,a,wm, - afkomstig van Malabar (W. 
tnalabâthTM5,a,um, - kust van Voor-Indië, 
malabâtrws.a.um, - van kaap Comorin tot 
malabrétus.a.um, - ±121/i°N.B.)ofdaarhet 

eerst gevonden, Malabaarsch. 
rmalaccanws.a.ww, - afkomstig van Malaka of daar 
\malaccénsts,is,e, - het eerst gevonden, Ma-

laksch. 
malaccocaulos,os,cm, - foutief voor malacocaulos. 
Malachium E. M. FRIES, - van Gr. maläkos, week, 

zacht: zachte plant. 
rMalachodéndron MITCH., - van Gr. malachê, malva; 
Imalachodéndron, - dendron, boom. - Boom, 

welks 5-tallige bloemen door het bezit van talrijke 
aan den voet onderling en met de kroonbladen ver
groeide meeldraden aan die van Malva doen 
denken. 

Malachra L., - van Gr. malâchê, malva: aan Malva 
verwante plant. 

malacocérp«s,a,ttm, - van Gr. maläkos, zacht; kar-
pos, vrucht: met zachte vruchten. 

malacocäulos,os,on, - van Gr. maläkos, zacht; kau-
los, stengel, steel: zachtstengelig, zachtstelig. 

Malacochaéte NEES, - van Gr. maläkos, zacht; 
chatte, borstel. De borstels om de vrucht zijn zacht. 

malacoides, - van Gr. malachê, malva; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in een 
of ander opzicht (bladvorm bv. ) op een Malva ge
lijkend, Malva-achtig. 
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malacophyllus,a,um, — van Gr. maläkos, zacht; 
phullon, blad: zachtbladig. 

{
malaiân«s,a,Mw, - van Nieuwlat. Malaia, het door 
malâic«s,a,wm, - een Maleisch sprekende be-

malaiénsis,is,e, - volking bewoonde gebied: 
afkomstig van dat gebied of daar het eerst gevon
den, Maleisch. 

malâinus,«,wm, - foutief voor malaiänus. 
Malâis ia BLANCO, - Latinizeering van den Philipp, 

plantennaam malais-is. 
malajénMS,a,«w, - van Nieuwlat. Maläja{=Malaia), 

het door een Maleisch sprekende bevolking be
woonde gebied: afkomstig van dat gebied of daar 
het eerst gevonden, Maleisch. 

ma la lucban , - Philipp, plantennaam (malalukban). 
m a l a m , - Bom.plantennaam (malam; kajoe malatn). 
m a l a m i r i , - Malab. plantennaam ( = melamiri). 
Malapé r iu s MIQ., - Latinizeering van den Mal. plan

tennaam malapari. 
malasicus,a,um, - van Nieuwlat. Malasia (^Malaia, 

Malaja, Malaya), het door een Maleisch sprekende 
bevolking bewoonde gebied : afkomstig van dat ge
bied of daar het eerst gevonden, Maleisch. 

j M a l a s p i n â é a κ. Β. PRESL, - genoemd naar Α. Μα-
Ima lasp inàéa , - laspina (1754, Mulazzo, N. 

van Spezia, Italië; 1809, Pontremoli, N. van Spe-
zia), die, in Sp. zeedienst getreden, van 1789-94 
als commandant der corvet Descubierta ( = ont
dekking) een Sp. wetensch. expeditie om de aarde 
leidde. Als natuuronderzoekers vergezelden hem 
op dien tocht Th. Hänke (zie haenkeänus), wiens 
planten later door K. B. Presl, den auteur van het 
naar Malaspina genoemde gesl., werden bewerkt, 
L. Née en A. Pineda, welke laatste tijdens de reis 
overleed. Malaspina werd later uit zijn betrekking 
ontzet. Een gletscher in Alaska, een straat in 
Britsch Columbia, een baai in Z.-Amerika en een 
berg op Negros (Philippijnen) dragen zijn naam. -
Het woord malaspinaea wordt als soortnaam ge
bezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. 
van denzelfden naam gerekend werd. 

malaténsïs. is.e, - afkomstig van Malaie (Philippij
nen) of daar het eerst gevonden. 

Malâx i s SOL., - (Gr.) zachtheid, weekheid. De ge-
heele plant is zacht. 

malayanus,a,urn, - van Nieuwlat. Malaya (— Ma-
malayénszs,is,e, - lata, Maläja, Malasia), het 
ma\2L$icus,a,um, - door een Maleisch spreken

de bevolking bewoonde gebied : afkomstig van dat 
gebied of daar het eerst gevonden. Maleisch. 

Malcó lmia SPRENG., - zie Malcomia. 
malcó lmi i , - 2e nv. van Malcolmîus, Latinizeering 

van Malcolm: van Malcolm, gevonden door Mal
colm, genoemd naar Malcolm. - Convolvulus -
Roxb. is genoemd naar Sir John Malcolm (1769, 
Westerkirk, Dumfries, Schotland; 1833, Londen), 
die op twaalfjarigen leeftijd in dienst trad bij de 
Eng. O.I. Compagnie en tot hooge ambten opklom; 
hij was gouverneur van Bombay van 1827-30; in 
dit laatste jaar vertrok hij voor goed naar Enge
land. - Wegens zijn kennis der Perz. taal was hij 
van 1800-1801 Eng. gezant aan het Perz. hof; 
toen hij in 1801 vandaar naar Eng. Indië terug
keerde, bracht hij voor den bot. tuin van Calcutta 
zaden der later naar hem genoemde plant mede. 

Malcomia R.BR., - genoemd naar William Malcolm. 
(bloeitijd 1769-1820), kweeker te Kennington bij 
Ashford, O.Z.O. van Londen, of mogelijk naar diens 
gelijknamigen zoon (1769-1835). 

maldivicus,a,um, - afkomstig van de Mal(e)diven 
(groep koraaleilanden, ±800 K.M. Z.W. van Ceylon, 

op ±73° O.L., reikende van den aequätor tot het 
Acht Graden Kanaal) of daar het eerst gevonden. 

malelénsis,is,e, - afkomstig van Malele (bij Pria-
man, N.W. van Padang) of daar het eerst gevonden. 

ma léo lens , - van Lat. male, slecht (bijw.) ; ölens (van 
ölêre, rieken), riekend: kwalijk riekend, onwelrie
kend, stinkend. 

malésicus,a,um, - van Nieuwlat. Malesia ( = Mala
sia, Malaia, Malaja, Malaya), het door een Ma
leisch sprekende bevolking bewoonde gebied: af
komstig van dat gebied of daar het eerst gevonden, 
Maleisch. 

im&liénus,a,um, - afkomstig van het stroomgebied 
\maliénsis,t 's,e, - der rivier Malta (in Kaiser 

Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden. 
malifórmis,is,e, - van Lat. malum, appel; forma, 

vorm: appelvormig. 
maliliénsi's,t5,£, - afkomstig van Malili (aan het 

noordelijkste deel der W.kust van het Z.O.schier
eiland van Celebes, op ± 2 % ° Z.B.), of daar het 
eerst gevonden. 

ma l in t àna , — zie malintânus. 
malintangénsis, is ,e, - afkomstig van den Malintang 

( = Melintang, een ±2260 M hoogen berg op Su
matra, nabij de W.kust op ± y2° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

malintânus,a,um, - afkomstig van Malinta (Philip
pijnen) of daar het eerst gevonden. 

Mâllea A. JUSS., - van Lat. mallêus, knuppel. De 
naam zinspeelt op den vorm van den stijl. 

rmalléifer, malleifera , mal le i f e r urn , - van Lat. 
tmalleiferws.a.um, - mallêus, hamer, knuppel; 

ferre, dragen: een of meer op hamers of knuppels 
gelijkende organen dragend. 

malleiméntws.a.ww, - van Lat. mallêus, hamer, 
knuppel; mentum, kin: met hamervormige kin. 

Malléola j . j . s. et SCHLTR, - van Lat. malleolus 
(verkleinw. van mallêus, hamer), hamertje.- De 
naam zinspeelt op den vorm der stempelzuil. 

Mallocócca FORST., - van Gr. mallos, wol; kokkos, 
vrucht. Plant met wollig behaarde vruchten. 

mallocócc«s,a,w»2, — van Gr. mallos, wol; kokkos, 
vrucht: met wollig behaarde vruchten. 

mal ló ta , - zie mallötus. 
malloticârpws,a,wm, - van Mallötus, plantengesl. 

(Euphorbiacëae) of van Gr. mallôtos, wollig; Gr. 
karpos, vrucht: 

1. met vruchten als die van een Mallötus. 
2. met wollig behaarde vruchten. 

mallotifórrm's,is,£, - van Mallötus, plantengesl. 
(Euphorbiacëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Mallötus, Mallötus-achtig. 

m a l l ó t u m , - zie mallötus. 
Malló tus LOUR., - Lat. transcr. van Gr. mallôtos 

(van mallos, wol), wollig. De naam zinspeelt op de 
beharing der vrucht van de eerstbeschreven soort 
(M. cochinchinensis Lour.). 

mallótws,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. mallôtos (van 
mallos, wol), wollig behaard. 

Mälope L., - oude Lat. naam voor een Malva-achtige 
plant. 

malouiânu5,<z,um (Labisïa - L. Linden et Rod.), -
in 1885 genoemd naar J. E. Fr. X. Malou (1810, 
Yperen; 1886, Saint Lambert), Belgisch staats
man, herhaaldelijk minister, voorzitter van den 
Raad van Beheer der Compagnie Continentale 
d'Horticulture. 

Malpighia L., - genoemd naar Marcello Malpighi 
(1628, Crevalcuore, N.W. van Bologna; 1694, Ro
me), medicus-anatoom en plantkundige, hooglee
raar in de geneeskunde te Bologna, Pisa en Mes-
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sina, sinds 1691 lijfarts van paus Innocentïus XI I 
te Rome. Hij deed vele belangrijke waarnemingen 
en is de auteur van verscheidene wetensch. ver
handelingen. 

Malpighiaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Malpighïa geldt. 

maluénsis.ts.e, - afkomstig van het kamp Malu (in 
het stroomgebied der Keizerin Augusta-rivier in 
Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden. 

m a l u m , - zie malus (bnw.). 
Ma lus MILL., - (Lat.) appelboom. 
m a l u s (znw.), -
malus,a,urn (bnw.), - (Lat.) slecht, schadelijk. 
Malva L., - oude Lat. plantennaam, verbasterd uit 

Gr. malachê, malva. Het Gr. woord is afgeleid van 
maläkos, week, zacht, en zinspeelt op den slijm-
rijkdom der plant. 

maîvâcea , - zie tnalvacëus. 
Malvaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Malva geldt. 
malvâceMs.a.Mw, - van Malva, plantengesl. (Mal

vaceae), kaasjeskruid: op een Malva gelijkend, 
Malva-achtig. 

malvaeflórws,a,«wi, - zie malviflörus. 
M a l v â s t r u m A. GRAY, - van Malva, plantengesl. 

(Malvaceae), kaasjeskruid; astrum, uitgang met 
kleineerende beteekenis : onechte Malva, wilde Mal
va. Zie voorts alsinastrum. 

Malvaviscus ADANS., - van Malva, plantengesl. 
(Malvaceae); Gr. iskein, gelijk (end) maken: Malva-
achtige plant. 

malvicolor , - van Malva, plantengesl. (Malvaceae), 
kaasjeskruid (Fr. mauve); Lat. color, kleur: de 
kleur van Malva-bloemen hebbend, mauve, paars. 

malviflórws,a,um, - van Malva, plantengesl. (Mal
vaceae), kaasjeskruid; Lat. f los (flöris), bloem: met 
bloemen als die eener Malva. 

malvifóliws,a,wm, - van Malva, plantengesl. (Mal
vaceae), kaasjeskruid; Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Malva. 

malvinws.a.MW, - van Malva, plantengesl. (Malva
ceae), kaasjeskruid (Fr. mauve): (in kleur) met de 
bloemen van Malva overeenkomend, mauve, paars. 

ma lybo , - Columbiaansche plantennaam. 
m a m b a e , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 

behandelde woord Mamba, naam eener plaats in 
Eng. Nieuw-Guinea: afkomstig van Mamba of daar 
het eerst gevonden. 

mambârîs, î5,e, - afkomstig van Mamba (plaats in 
Eng. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. 

m a m b e r ä m a , - zie mamberämus. 
mamberamäm«s ,a ,Km, - afkomstig van het stroom-
mamberaménsis , i5 ,e , - gebied der rivier 
mamberamicws.a.wm, - Mamberamo (in Ned. 

Nieuw-Guinea, uitmondende aan de N.kust bij 
kaap D'Urville op schier 138° O.L.) of daar het 
eerst gevonden. 

m a m b e r a m o , - Mamberamo, naam eener rivier in 
Ned. Nieuw-Guinea, uitmondende aan de N.kust 
bij kaap D'Urville op schier 138° O.L. - Als soort
naam gebezigd voor een plant, welke het eerst in 
het stroomgebied dier rivier gevonden werd. 

mamberàiriMs,α,um, - afkomstig van het stroom
gebied der rivier Mamberamo (in Ned. Nieuw-Gui
nea, uitmondende a/d N.kust bij kaap D'Urville 
op schier 138° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

M a m b ó g a BLANCO, - Latinizeering van den Phi
lipp, plantennaam mambog. 

m â m e l , — 2e nv. van Mamëus, Latinizeering van 
Marne: van Marne, genoemd naar Mame. Sonerila 
- J . J. Linden is genoemd naar Alfred Henri Ar

mand Mame (1811, Tours; 1893, Tours), boekhan
delaar en boekdrukker te Tours, „wiens park en 
„serres op zijn landhuis Les Touches een der won-
aderen van Europa" (waren). 

M a m i l l à r i a HAW., - van Lat. mamilla (verkleinw. 
van mamma, vrouwenborst), tepel, speen. - De 
stam is met tepelvormige uitwassen bezet. 

e xnamiïlaris,is,e, - van Lat. mamilla (verkleinw. van 
ImamillâtMs.a,um, - mamma, vrouwenborst), 

tepel, speen: tepelvormig, met tepelvormige uit
wassen bezet. 

rmamil l i fer , mami l l i f e ra , m a m i l l i f e r u m , - van 
lmamillfferus,a,Mm, - Lat. mamilla (verkleinw. 

van mamma, vrouwenborst), tepel, speen; ferre, 
dragen: een of meer tepelvormige uitwassen dra
gend. 

mamillósws,a,wttz, - van Lat. mamilla (verkleinw. 
van mamma, vrouwenborst), tepel, speen: met 
vele tepelvormige uitwassen. 

M a m m é a L., — Latinizeering van mamei of mamey, 
een Westind. volksnaam der plant. 

m a m m i l l . . ., - zie mamill. . . 
m a m m ó s a , - zie mammösus. 
mammosise tósus ,a ,«w, - van Lat. mammösus, (als 

bot. term) met op vrouwenborsten gelijkende or
ganen; sëta, borstel: met borstels (brandharen), 
welke op vrouwenborstachtige knobbels zijn in
geplant. 

mamm6sKs,«,um, — van Lat. mamma, vrouwen
borst: (als bot. term) met vrouwenborstachtige 
organen (knollen bv.) ; met tepelvormige uitwas
sen. 

mampuân«s,a,Mm, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Mampoe (of Tafelberg in het Z.W. schier
eiland van Celebes) of daar het eerst gevonden. 

m a n a n (Calamus - Miq.), - verkeerd weergegeven 
Mal. plantennaam (ten rechte manau). 

mancus.a.um, - (Lat.) verminkt, gebrekkig, be
schadigd. 

m a n d a h a r a n , - Westsum. plantennaam. 
mandalojonénsï5,is,e, - afkomstig van Mandalojon 

of Mandaloyon (gehucht aan de Pasig-fivier eenige 
mijlen boven Manila) of daar het eerst gevonden. 

mandarinus,a,um, - (Nieuwlat.) van Portug. man
darin, mandarijn, hooggeplaatst Chin, ambtenaar: 
in zijn soort een mandarijn zijnd, uitblinkend, zeer 
fraai, zeer lekker. 

Mande ló rna STEUD., - anagram van Lenormandia. 
Mandevi l la LINDL., - in 1840 genoemd naar Henry 

John Mandeville, toen Eng. minister te Buenos 
Aires (Argentinië), die de naar hem genoemde 
plant in Europa had geïmporteerd. Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

Mandióca LINK, - Braz. plantennaam. 
M a n d r a g o r a L., - Latinizeering van den ouden Gr. 

plantennaam mandragöras, de alruin, een slaap
wekkende en bedwelmende plant. Zie voorts Cir-
caea. 

rmandschuricu5,a,um, - afkomstig van Mandsjoerije 
lmandshuriCMs,a,uw, - (landschap in O.-Azië 

aan den benedenloop der Amoer, tusschen 116 en 
135° O.L. en 39 en 52%° N.B.) of daar het eerst 
gevonden, Mandsjoereesch. 

manescav i i , - 2e nv. van Manescavïus, Latinizee
ring van Manescau: van Manescau, gevonden door 
Manescau, genoemd naar Manescau. — Erodïum — 
Coss. werd in 1847 genoemd naar Manescau 
(f 1875), koopman te Pau, die vaak in de Pyreneeën 
botaniseerde, waar hij ook de naar hem genoemde 
plant ontdekt had. Zijn naam wordt ook wel Ma-
nescaut geschreven. 



m a n g a c h a p o i 352 m a n o b u l b u s 

mangachapo i , - Philipp, plantennaam (manggacha-
poi). 

mangalóricws,a,wm, - afkomstig van Mangalore 
(a/d W.kust van Voor-Indië op ± 13° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

m a n g g a , - Mal. naam eener tropische vrucht. Als 
soortnaam gebezigd voor planten, welke in het Mal. 
den soortnaam mangga dragen, omdat deelen er
van in geur, kleur of smaak met mangga's overeen
komen. 

m a n g h a s , - Portug. volksnaam (manga brava, d.i. 
wilde mangga) van Cerbëra manghas L. - De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchten. 

mangifer , mangi fera , mang i f e rum, - van mango 
(Mal. mangga), een tropische vrucht; Lat. ferre, dra
gen: mangga's of daarop gelijkende vruchten dra
gend. 

Mangifera L., - van mango (Mal. mangga), een tro
pische vrucht; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: 
mangga's voortbrengende boom, manggaboom. 

mangi ferae , - 2e nv. van Mangifera, plantengesl. 
(Anacardiacëae), manggaboom: van een mangga
boom (afkomstig), op manggaboomen groeiend. 

mangiferifólitts,a,um, - van Mangifera, plantengesl. 
(Anacardiacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Mangifera. 

mangiferu5,<z,um, - van mango (Mal. mangga), een 
tropische vrucht; Lat: ferre, dragen, voortbrengen: 
mangga's of daarop gelijkende vruchten dragend. 

m ä n g i u m , - Latinizeering van den op het eilandje 
Oma (of Haroekoe, O. van Ambon; ±128%° 
O.L.; ruim 3%° Z.B.) gebruikelijken plantennaam 
manggi-mangi-oetan. 

manglés i i , - 2e nv. van Manglesïus, Latinizeering 
van Mangles: van Mangles, genoemd naar Mangles. 
- Rhodanthe - Lindl. ( = Heliptërum - F. v. M.) is 
genoemd naar James Mangles (1786, ?; 1867, Fair-
field, Exeter), kapitein op de Eng. oorlogsvloot, 
die in de dertiger jaren der 19de eeuw de plant 
uit Australië in Engeland importeerde, schrijver 
over tuinbouwkundige onderwerpen. 

Mangl ié t ia BL., - Latinizeering van den Soend. plan
tennaam manglid [door Blume (zie BlumSa), den 
auteur van het gesl., verkeerdelijk mangliet ge
speld] . 

m a n g o s t â n a (znw.), - Latinizeering van mangustan, 
een der Engelschind, volksnamen van de mang-
gistan. 

mangostanw5,a,um, - van mangustan, een der En-
gelschind. volksnamen der manggistan. - De be
doeling schijnt te zijn: afkomstig uit het land van 
de manggistan, Indisch. 

manicât«5,e,um, - van Lat. manïca, (lange) mouw, 
manchet: mouwen, manchetten of iets daarop ge
lijkende (bladscheeden, rijen van schubben, enz.) 
dragend. 

man i fés tans , - van Lat. manifestäre (van manifestus, 
openbaar, duidelijk zichtbaar), openbaren, duide
lijk zichtbaar maken: duidelijk zichtbaar (de bloei-
wijze bv.). 

{Maniho t ADANS., - Braz. volksnaam der cassave. -
mân iho t , - Als soortnaam gebezigd voor de 

cassave en voor daarop in blad vorm gelijkende 
planten. 

man i l a , -Manila, hoofdplaats der Philippinen (op 
het eiland Luzon, het noordelijkste der groote 
eilanden. Als soortnaam gebezigd voor een plant, 
welke in overvloed bij Manila voorkwam. — Vol
gens Blanco (Flora de Filippinas, 2e dr., 42) be-
teekent Manila een plaats, waar de mangrovehees-
ter nilad (Ixöra manila Blanco = Scyphiphöra hy-

drophyllacëa Gaertn.) in overvloed voorkomt. De 
spelling Mani//a is foutief. 

rmanilânu5,a,unt, - afkomstig van Manila (hoofd-
tmanilénst's.ïs,«, - plaats der Philippinen, op 

Luzon, het noordelijkste der groote eilanden) of 
daar het eerst gevonden. 

Man i lkâ ra ADANS., - Malab. plantennaam. 
m a n i l l . . ., - zie manu . . . 
Mani l toa SCHEFF., - Latinizeering van maniltoe, 

volksnaam der plant op Salawati (W. van den 
„vogelkop" van Nieuw-Guinea; ±131° O.L.; 
±1°Z.B.). 

manipétalus ,a.um, - van Lat. manus, hand; Nieuw-
lat. petälum, kroonblad : met handvormig ingesne
den kroonbladen. 

m a n i s , - Nieuwlat. Manis, wetensch. naam van het 
schubdier, als soortnaam gebezigd voor planten 
met opvallende, schubvormige organen. - Het 
woord is afgeleid van Lat. manes, de schimmen der 
afgestorvenen, die in het duister der onderwereld 
ronddolen. Het schubdier verschuilt zich overdag 
in holen en zwerft in het nachtelijk duister rond 
gelijk een schim. 

M a n i s u r i s sw., - van Nieuwlat. Manis (zie manis), 
schubdier; Gr. oura, staart: schubdierstaart. - De 
naam zinspeelt op den vorm der bloei wij ze. 

rmânnijfer, manni fe ra , m a n n i f e r u m , - van Gr. 
imanniferws,a,wm, - manna (Hebr. mân, he-

melgave), volgens het bijbelsche verhaal (Exodus 
XVI, 4-36) het uit den hemel gevallen voedsel, 
waarmede de Israëlieten door den Heer 40 jaren 
lang in de woestijn gevoed werden; Lat. ferre, 
dragen: manna dragend, manna leverend - Tot 
in het begin der 19de eeuw hielden velen, met zin-
loozen klinkklank tevreden, het manna nog voor 
„ein guter und saftiger Dampf der Erden, welcher 
„durch die Hitz der Sonnen herauf gezogen, in 
„der Luft zu einem süssen Saft ausgekocht, durch 
„die Kälte der Nacht zusammengedrungen und 
„wie ein Tau auf den Blättern der Bäume, Stauden 
„wie auf den Kräutern, dem Erdboden und Stei-
„nen gefunden wird." Tegenwoordig verstaat men 
onder manna het ingedroogde, zoete sap van enke
le boomen en heesters [o.a. Fraxïnus ornus L. 
(manna-esch) en Tamärix mannifera Ehrenb.]. 

m â n n i i , - 2e nv. van Mannïus, Latinizeering van 
Mann: van Mann, gevonden door Mann, genoemd 
naar Mann. - Niphobölus - Gies. is genoemd naar 
Gustav Mann (1835, Rickensdorff, Brunswijk; 
1916, München), tuinman, eerst aan den bot. tuin 
van Herrenhausen (Hannover), later aan dien van 
Hamburg, sedert 1859 aan dien van Kew, voor 
welke instelling hij, als opvolger van Charles Barter 
(zie Barterïa), van 1859-62 vele planten, waaronder 
verscheidene"nieuwe soorten en gesl., verzamelde 
in het Niger-kustgebied (Baikie's Niger-expeditie). 
- In 1863 werd hij benoemd tot ambtenaar bij het 
Bosch wezen in Eng. Indië; van 1868-91 was hij 
als zoodanig werkzaam in Assam ( ± 90 - ± 97 *4° 
O.L.; 24-28° N.B.). - Ook in Eng. Indië verzamel
de hij tal van planten; hij zond vandaar vele varens 
en orchideeën aan den bot. tuin van Kew. Na zijn 
terugkeer in Europa was hij werkzaam bij het 
boschwezen in Beieren. 

rmanobólbos.os.o«, - v a n Gr. manos, uiteengeplaatst; 
lmanobôlbu5,a,Mm, - bolbos, bol: met uiteen-

geplaatste bollen of schijnbollen. 
manobulbus.a.um, - van Gr. manos, uiteengeplaatst; 

Lat. bulbus, bol: met uiteengeplaatste bollen of 
schijnknollen. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. 
is niet fraai; beter zijn manobolbos en manobolbus. 
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manok , - (Soend.) vogel. 
mano8tâchyw5,a,wm, - van Gr. manos, los, ijl; sta-

chus, aar: met losse of ijle aren. 
mansfeldiânus.a.um (Ena - J. J. S.), - genoemd 

naar Rudolf Mansfeld (1901, Berlijn, Weissensee; 
χ ) , sinds 1925 assistent voor de systematiek der 
Phanerogamen aan het Bot. Museum te Berlijn-
Dahlem. Hij is den auteur der soort, J. J. Smith 
(zie stnithiänus 3), herhaaldelijk van dienst ge
weest bij diens studiën over orchideeën en schreef 
een aantal bot. publicaties. 

mantegazzianus.a.um (Heraclëum -Somm. et Lev.), 
-genoemd naar Paolo Mantegazzi (1831, Monza, 
N.O.van Milaan; 1910, San Terenzo), physioloog-
anthropoloog, hoogleeraar eerst te Pavia, later te 
Florence, waar hij een anthropol. museum, een 
anthropol. vereeniging en een tijdschrift voor an
thropologie stichtte. Hij bereisde Europa [ten 
deele te zamen met Sommier (zie Somtniêra), den 
auteur der soort], voorts Z.-Amerika en Indië en 
schreef vele wetensch. publicaties. 

m a n t i s , - Nieuwlat. Mantis, wetensch. naam van 
den bidsprinkhaan, als soortnaam gebezigd om ge
lijkenis met dit dier uittedrukken. Het woord is 
eigenlijk Gr. en beteekent: de in geestverrukking 
geraakte; de profeet. 

manubriätMs,a,wm, - van Lat. manubrium (van ma-
nus, hand), handvat, heft, gevest: voorzien van 
iets, wat op een handvat (heft, gevest) gelijkt. 

{
manubriól i fer , manubr io l i fe ra , manubriolffe-

r u m , - van Lat. manubriölum (verkleinw. van ma-
manubrioliferws,a,um, - nubrïum, handvat, 

heft, gevest), klein handvat, klein heft, klein ge
vest; ferre, dragen: iets dragend, dat op een klein 
handvat (heft, gevest) gelijkt. __ 

Manungâ la BLANCO, - Latinizeering van manunggdl, 
Philipp, plantennaam. 

manzan i t a , - (Sp.) verkleinw. van manzdna, appel: 
appeltje. 

maotiénsts,t5,e, - afkomstig van den Maoti-pas op 
Ceram of daar het eerst gevonden. 

Maout ia WEDD., - genoemd naar E. le M août (1800, 
Guingamp, Bretagne; 1877, ?), hoogleeraar te Pa
rijs, schrijver van bot. werken. 

Mapan ia AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. Mogelijk is hij een gelatinizeerde Gui-
aansche volksnaam der plant. 

mapaniifólius,a,uw, - van Mapania, plantengesl. 
(Cyperacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Mapanïa. 

{Mappa A. JUSS., - (Lat.) tafellaken, servet (Vgl. 
m a p p a , - Fr. nappe). De eerstbeschreven soort 

(M. glabra A. Juss. = Macaranga tanarius M.A.) 
werd door Rumphius (Herbarium Amboinense III , 
172) Folium mappa of Tafellakensbladt-Boom ge
noemd met de verklaring: ,,De bladeren worden 
„gebruikt van de Inlanders der Moluxe en Am-
„boinze eylanden in plaats van Tafel-lakens en 
„Servetten, in publicque maaltyden voor yder 
„mensch een blad leggende." - Als soortnaam ge
bezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. 
Mappa gerekend werd. 

mappaceMS,a,um, - van Mappa, voormalig planten
gesl. (Euphorbiacëae), thans ingelijfd bij Maca
ranga: Mappa-achtig. 

m a p p a n , - op het eiland Banka gebruikelijke plan
tennaam. 

Mâppia JACQ., - genoemd naar M. Mappus (1632, 
Straatsburg; 1701, Straatsburg), hoogleeraar te 
Straatsburg, schrijver van eenige bot. publicaties, 

waaronder een pas na zijn dood uitgegeven flora 
van den Elzas. 

m a r â m b o n g , - Mal. plantennaam. 
M a r a n t a L., - genoemd naar B. Maranta ( ?, Venosa, 

Italië, ±41° N.B., bijna 16° O.L.; in of na 1570, 
Venetië), arts te Venetië, schrijver over genees
krachtige planten. 

Maran taceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Maranta geldt. 

marantaefólitts,a,um, - zie marantifolius. 
M a r a n t h e s BL., - van Gr. marainein, doen kwijnen, 

vernielen, zwaar beschadigen; anthos, bloem: plant 
met (schijnbaar) zwaar beschadigde bloemen. De 
naam zinspeelt op het feit, dat de meeldraden 
slechts aan één zijde der bloem goed ontwikkeld 
zijn, terwijl zij aan de andere zijde vertegenwoor
digd worden door staminodiën of kleine tandjes, 
tengevolge waarvan de bloemen er uitzien, alsof 
zij beschadigd waren. - Vgl. Exitelïa. 

m a r â n t i , - Mal. plantennaam (mêrdnti). 
marantifóliws,α,um, - van Maranta, plantengesl. 

(Marantaceae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Maranta. 

m a r a n t i n a , - zie marantinus. 
m a r a n t i n o i d e s , - van den soortnaam marantinus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort marantinus gelijkend. 

marantinus,α,uw, - van Maranta, plantengesl. (Ma
rantaceae) : Maranta-achtig. 

marapiénsts. is .e, - afkomstig van den vulkaan Ma-
rdpi ( = Mërdpi, op Sumatra, bij Fort de Koek, op 
±y2" Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

M a r a t t i a sw., - genoemd naar Gaetano Maratti (?, 
Rome; 1777, Rome), in 1721 onder den naam Fran
cesco opgenomen in de orde der Benedictijnen in 
de beroemde abdij Vallombroso, O. van Florence, 
sedert 1747 hoogleeraar in de plantkunde en direc
teur van den bot. tuin te Rome, schrijver van bot. 
publicaties. 

Mara t t i âceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Marattia geldt. 

m a r c é s c e n s , - van Lat. marceseëre (inchoativum 
van marcêre, verwelkt zijn, verlept zijn), verwel
ken, verleppen: verwelkend, verleppend. 

M a r c h a n d a L., - genoemd naar JV. Marchant (?, ?; 
1678, Parijs), geneesheer van hertog Gaston van 
Orleans (zie Gastonia) en directeur van den door 
dezen te Blois gestichten bot. tuin, schrijver der 
in 1676 verschenen bot. publicatie: Description 
des Plantes données par l'Académie. 

ma rchan t io ide s , - van Marchantia een levermos; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Marchantïa-achtig. 

m a r e k i i , - 2e nv. van Marckius, Latinizeering van 
(La)marck: van (La)marck, genoemd naar (La)-
marek. - Strophanthus dichotömus A. DC. var. -
A. DC. is genoemd naar J. B. P. A. Monet de 
Lamarck (zie lamarekiänus). 

Marcuccia BECC, - in 1871 genoemd naar E. Mar-
cucci (1837, Bibbiena, O. van Florence; 1890, Bib-
biena), „wiens naam innig verbonden is met de 
„redactie van de Nuovo Giornale Botanico Ita-
„liano." - In den eersten jaargang van dat door 
Beccari (zie beccariänus), den auteur van het gesl., 
opgerichte tijdschrift, schreef Marcucci een artikel 
over Salvinïa natans All. - Hij hield zich bezig met 
de flora van Italië en beoefende daarbij de archi
tectuur. 

m a r g a r é t h a e , - 2e nv. van den als een Lat. sub
stantief behandelden naam Margarêtha: van Mar-
garet(h)a, genoemd naar Margaret(h)a: 
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1. (Alsophïïa - C. Schroet.), - genoemd naar Mar
garete J. T. Nieuwenhuis, geb. baronesse Uexküll 
Güldenband (1873, Kowno, tusschen Konings
bergen en Wilna; x ) , die, na te Zürich onder lei
ding van Schröter (zie schroeteriänus), den auteur 
der soort, volbrachte studiën, in 1899 het eind
diploma verwierf der Naturwissenschaftliche Ab
teilung des Eidgenössischen Polytechnikums aldaar. 
Haar studiën in 1899'1900 onder leiding van Gö-
bel en Radlkofer (zie radlkofêri) te München voort
gezet hebbende verwierf zij in 1900 te Zürich den 
doctorsgraad. Van Dec. 1900 tot Sept. 1901 ver
richtte zij onderzoekingen in het Vreemdelingen-
laboratorium te Buitenzorg; datzelfde jaar huwde 
zij met A. "W. Nieuwenhuis (zie nieuwenhuisïi), den 
vinder der naar zijn echtgenoote genoemde plant. -
Zij schreef een aantal bot. publicaties, waaronder: 
Phvlogenie der Blütenformen und der Geschlech
terverteilung bei den Compositen (dissertatie), -
Die Schwimmvorrichtung der Früchte von Thua-
rëa sarmentösa Pers. (Th. involüta R. Br.), - Ex-
traflorale Zuckerausscheidungen und Ameisen
schutz, e.a. 
2. (Mastixïa - Wang.), - door den D. plantkundige 
W. "Wangerin in 1907 genoemd naar mej. Marga-
retha Thomas (1883, Frankfort a/d Oder; χ ), toen 
zijn verloofde, sedert 1908 zijn echtgenoote en, 
zooals zij mij met gerechtvaardigden trots schreef, 
thans de moeder van zes gezonde kinderen en de 
hulp van haar man bij zijn bot. werk. 

m a r g a r i t a , - (Lat.) parel. 
margaritâcews.a.wm, - van Lat. margarita, parel: 

op eenigerlei wijze tot paarlen in betrekking 
staand, parelgrijs, met op parelen gelijkende, blee-
ke vlekken. 

m a r g a r i t a e , - 2e nv. van den vrouwennaam Marga
rita ( — parel), Margareta, Marguerite: van Mar
guerite, genoemd naar Marguerite. - Alocasïa -
Linden et Rod. werd in 1886 genoemd naar de 
echtgenoote van Lucien Linden, een van de auteurs 
der soort. 

imargar i t i f e r , marga r i t i f e r a , m a r g a r l t i f e r u m , -
lmargari t i ferus,a ,«w, - van Lat. margarita, 

parel; ferre, dragen: iets dragend, dat aan paarlen 
doet denken. 

M a r g a r o c â r p u s WEDD., - van Gr. mar gär on of mar-
gäros, parel; karpos, vrucht: plant met parel
achtige vruchten. 

marginâlt5,t5,e, - van Lat. margo (margïnis), rand: 
randstandig; met een of ander randstandig orgaan 
(een nerf bv.). 

marginätus,a.wm, - van Lat. margo (margïnis), 
rand: gerand; met een rand van andere kleur, 
dikte of consistentie; met een rand van haren. 

marginéllus,a,um, - (Nieuwlat.) door middel van 
den verkleiningsuitgang ellus gevormd van margo 
(margïnis), rand: smal gerand. 

rmarginifer , marg in i fe ra , m a r g i n i f e r u m , - van 
tmarginiferws,a,«m, - Lat. margo (margïnis), 

rand; ferre, dragen: een rand dragend, gerand. 
rmar i ae , - 2e nv. van Maria (Maria), graecizeering 
Imar i ae , - van den Hebr. vrouwennaam Mirjam 

(de wederspannige, de bittere), Maria, Marie, 
Mary: van Maria (Marie, Mary), genoemd naar 
Maria (Marie, Mary): 
1. (Anaphâlis - F. ν . Μ.), - genoemd naar Mary 
Macgregor, een dochtertje van Sir William Mac
gregor (zie macgregorïi 1 ), den vinder der plant. 
2. (Bulbophyllum - Burb. ), - door den ontdekker der 
plant, Fr.W. Th.Burbidge (zie Burbidgëa), genoemd 
naar zijn echtgenoote Mary (zie burbidgëae). 

m a r l â n a , - zie marianus. 
mar iannéns t s .u .e , - afkomstig van de Marianen 

[eilandengroep op 144-146° O.L.; 13-21° N.B.; 
in 1668 genoemd naar Maria, weduwe van Philips 
IV (f1665) van Spanje] of daar het eerst gevonden. 

marian«s,a,M>w, - 1. (Silybum - Adans.), - genoemd 
naar de maagd Maria, de moeder van Christus. -
Volgens een oude legende zijn de witte vlekken op 
de bladeren veroorzaakt door melk, welke uit de 
borsten der maagd Maria nederdroppelde op deze 
plant, welke daardoor heilig en geneeskrachtig 
werd. Inderdaad was de Maria-distel in vroegeren 
tijd een gewaardeerd geneesmiddel tegen long- en 
baarmoederbloedingen, lever- en miltaandoeningen 
en waterzucht. 
2. (Cappäris - Τ acq.; - Lycopodïum - Willd.), - af
komstig van de Marianen (zie mariannensis) of 
daar het eerst gevonden. 
3. (Andromeda-L.; - Picëa - O. Κ.), - afkomstig 
van Maryland (Nieuwlat. Terra Mariana; zie voorts 
marilanJïcus) of daar het eerst gevonden, Mary
land sch. 

Mar i ca KER, - naam eener nimf, aan wie een eiken-
boschje bij de oude stad Minturnae, op de grens 
van Campanïa en Latïum, was gewijd. - De naam 
is door Bellenden Ker (zie keriänus) willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl. van 
fraaibloemige planten. 

m a r i é s i i , - 2e nv. van Mariesïus, Latinizeering van 
Maries: van Maries, gevonden door Maries, ge
noemd naar Maries. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Charles Maries ( ?, Stratford on Avon; 
1902, Gwalior, Voor-Indië; ruim 78° O.L., ruim 26° 
N.B.), die van 1877-79 voor de firma Veitch & Sons 
(zie Veitchïa) planten verzamelde in Japan en Chi
na en later directeur van een park te Gwalior werd. 
Hij ontdekte verscheidene nieuwe soorten, voerde 
ongeveer 500 levende planten naar Engeland over, 
zond groote hoeveelheden zaad van Coniferen, 
eiken en eschdoorns derwaarts en schreef een pu
blicatie over zijn reizen. 

Mar ign ia coMM.,-doorCommerson (zie commersóni) 
genoemd naar zijn vriend A. Fr. Poisson, markies 
de Marigny (1727, Parijs; 1781, Parijs), directeur-
generaal der gebouwen, tuinen, kunstvoortbreng
selen en fabrieken des konings (van Frankrijk). 

marilândicMs,a,Mw, - afkomstig van Maryland [een 
der Vereenigde Staten van N.-Amerika, a/d O.-kust 
van de Chesapeake-baai, genoemd naar Henriette 
Maria (1609-66), gemalin van Karel I van Enge
land (vgl. Baltimöra)] of daar het eerst gevonden. 

marinws.a,um, - van Lat. mare, zee Γ tot de zee be-
hoorend, aan of in zee groeiend, zee-. 

ma r i s co ides , - van Mariscus, (voormalig) planten-
gesl. (Cyperacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Mariscus-achtig. 

rMar i scus GAERTN., - het als znw. gebezigde Lat. 
I m a r i s c u s , - bnw. mariscus [van mas (maris), 

mannelijk], tot het mann. gesl. behoorend, dwz. 
grover dan de zg. vr. plant. Wanneer de oudere 
schrijvers, zoo ook nog Rumphius (zie Rumphïa), 
bij planten een „manneken" (mas) en een ,,wijf-
,,ken" (femïna) onderscheidden, was dat verschil 
niet gegrond op geslachtskenmerken, doch op de 
meerdere of mindere forschheid of hardheid der 
plant; de grovere of hardere van twee in hun oog 
verwante soorten was het mannetje, de fijnere of 
zachtere het wijfje (vgl. filix mas; filix femïna; 
Cornus mas, met hard hout; Cornus femïna, met 
zachter hout). - Met juncus mariscus duidden de 
Oude Romeinen een grove soort bies aan. - Als 
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soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Mariscus uittedrukken. 

maritimws,a,wm, - van Lat. mare, zee: tot de zee 
behoorend, aan of in zee groeiend, zee-. 

marivelénRt's,«,«, - afkomstig van het Mariveles-
gebergte (a/d N.zijde van den mond der baai van 
Manila) of daar het eerst gevonden. 

mar jo l lé tü , - 2e nv. van Marjolletïus, Latinizeering 
van Marjollet: van Marjollet, genoemd naar Mar-
-jollet. - Tulïpa - Perrier et Songeon is genoemd 
naar J. M. Marjollet (1823, Mâcot, Savoie, in het 
Isère-dal; 1894, Aime, nabij Mâcot), notaris te 
Aime, die een studie der daar groeiende tulpen 
maakte. 

markgrafianu5,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Fr. Markgraf (1897, Berlijn; X), 
sinds 1920 verbonden aan het Bot. Museum te Ber
lijn, thans hoofdassistent. In 1924 en 28 bereisde 
hij Albanië. Hij is de schrijver van vele bot. publi
caties, o.a. over de eiken, de Gnetacëae en de Apo-
cynacëae van Nieuw-Guinea, de Gnetacëae en de 
Apocynacëae der flora van Suriname, de Gnetäles 
in den tweeden druk der Natürlichen Pflanzenfami
lien, een monographie van het gesl. Gnetum, een 
Plantengeographie van Albanië en tal van andere. 

M a r k h a m i a SEEM., - genoemd naar Sir Clements 
Robert Markham (1830, Stillingfleet bij York; 1916, 
Londen), die zijn loopbaan begon als marineoffi
cier, in welke hoedanigheid hij deelnam aan een 
expeditie ter opsporing van den in 1845 verdwenen 
(in 1847 bezweken) noordpoolreiziger Franklin. La
ter wijdde hij zich geheel aan wetensch. onderzoek 
en bereisde o.a. Peru (1852-54; 1859) en Abys-
sinië. Van 1899-1905 was hij voorzitter der Royal 
Geographical Society, in welke hoedanigheid hij 
zich verdienstelijk maakte door de voorbereiding 
eeniger Eng. Noord- en Zuidpoolexpedities. In 1862 
bracht hij in opdracht der Eng. Regeering de kina 
van Peru via Europa naar Eng. Indië over. Men 
zie hiervoor Watt, Dictionary of the Economie 
Products of India II , 292, seq. 

Mâr l ea ROXB., - Engelschind, plantennaam. 
mar ló th i l , - 2e ην. van Marlothtus, Latinizeering 

van Marloth: van Marloth, gevonden door Mar-
loth, genoemd naar Marloth. - Cypërus - Boeck. is 
genoemd naar den ontdekker der plant, H. W. R. 
Marloth (1855, Lubben, in het Spreewald, Z.Z.O. 
van Berlijn; 1931,Caledon bij Kaapstad, Z.-Afrika), 
apotheker met voorliefde voor botanie, die zich in 
1883 in Z.-Afrika vestigde en zich terstond met 
grooten ijver aan het onderzoek naar de flora van 
dat land wijdde, waar hij tal van planten verza
melde, schrijver van vele bot. publicaties, waar
onder een geïllustreerde flora van Z.-Afrika. 

marmaróphilt ts .a. t tm, - van Gr. marmäros, mar
mer; phïlein, beminnen: van marmer houdend, op 
marmerrotsen groeiend. 

m a r m é l o s , - van Portug. marmélo, kweepeer (ge
bezigd voor de bereiding van marmelade). Het 
woord marmélo, dat via Lat. melimëlum verbas
terd zou zijn uit Gr. melimêlon (van meli, honig; 
mélon, appel), honigappel, wordt als soortnaam ge
bezigd om gelijkenis met de kweepeer uittedrukken. 

marmorâtus,a,wm, - van Lat. marmoräre (van mar-
mor, marmer), met marmer bekleed en, op marmer 
doen gelijken, marmeren (ww.): gemarmerd. 

marmóretts,a,ttm, - van Lat. martnor, marmer: mar
meren (bnw.), op marmer gelijkend. 

marmoróphilMs.a.um, — van Lat. marmor, marmer; 
Gr. phïlein, beminnen: van marmer houdend, op 
marmerrotsen groeiend. - Deze samenkoppeling 
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van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is marmaro-
philus. 

maroccanws,α,um, - afkomstig van Marokko (stad 
in N.W.-Afrika) of daar het eerst gevonden, Ma-
rokkaansch. 

f-maro8énst5,ts,e, - afkomstig van Maros (plaats in 
\marosiànus,a,um, - het Z.W. schiereiland van 

Celebes,nabij deW.kust op ±5°Z.B.,ruim 20 K.M. 
N.O. van Makasar) of daar het eerst gevonden. 

M a r q u â r t i a HASSK., - genoemd naar C. Cl. Mar-
quart (1804, Osnabrück; ?, ?), apotheker te Bonn, 
schrijver over de kleuren der bloemen en van een 
leerboek der pharmacie. 

r M a r r u b i a s t r u m MOENCH, - van Marrubïum, plan-
I m a r r u b i â s t r u m , - tengesl. (Labiätae); as-

trum, uitgang met kleineerende beteekenis: on
echte Marrubïum; op een Marrubïum gelijkende 
plant. - Zie voorts alsinastrum. 

m a r r u b i ó d e s , - van Marrubïum, plantengesl. (La
biätae); ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Marrubïum-achtig. 

m a r r u b i o i d e s , - van Marrubïum, plantengesl. (La
biätae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Marrubïum-achtig. 

M a r r u b ï u m L., - oude Lat. plantennaam, welks af
leiding en beteekenis niet vaststaan. 

M a r s â n a SONN., - genoemd naar prinses De Marsan, 
bevorderaarster van kunsten en wetenschappen, 
die in 1765 bij Versailles een fraaien tuin bezat met 
vele uitheemsche gewassen. 

marschâ l l i i , - 2e nv. van Marschallïus, Latinizee
ring van Marschall: van Marschall, gevonden door 
Marschall, genoemd naar Marschall. - Corisper-
mum - Stev. is genoemd naar Fr. A. vrijheer Mar
schall von Bieberstein (zie biebersteiniänus). 

Marsdén la R. BR., -genoemd naar W. Marsden(lT5é, 
Verval, Wicklow, Ierland; 1836, Edgegrove, Hert
ford, Engeland), orientalist en penningkundige, 
van 1771-79 als ambtenaar der Eng. O.I. Compa
gnie werkzaam te Benkoelen, waar hij planten ver
zamelde, schrijver van een geschiedenis van Su
matra, een Mal. woordenboek en een Mal. spraak
kunst. In 1795 werd hij secretaris der Eng. ad
miraliteit. 

t na r sdén i i , - 2e nv. van Marsdenïus, Latinizeering 
van Marsden: van Marsden, gevonden door Mars
den, genoemd naar Marsden. - Ixöra - Ridl. is ge
noemd naar W. Marsden (zie Marsdenia). 

marshall iânus,a,um (Thunïa-Rchb.f . ) , - in 1877ge-
noemd naar W. Marshall van Clay Hall te Enfield 
(Ν. van Londen), uit wiens verzameling H. G. 
Reichenbach (zie reichenbachiänus), de auteur der 
soort, de plant ontvangen had. 

ma r sha l l i i , - zie marschallïi. 
Mars i lea TL., - genoemd naar graaf L. F. Marsigli 

(1656, Bologna; 1730, Bologna), eerst officier, later 
natuuronderzoeker en geograaf, schrijver van eeni-
ge bot. werken. 

Mars i leaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Marsilea geldt. 

Mars i l i . . . , - zie Marsile . . . 
mareupiali's.ts.e, - van Lat. marsupïum, buidel: 

buidelachtig, een buidel dragend. 
m a r s u p i u m , - (Lat.) buidel. - Bij Pterocarpus -

Roxb. zinspeelt de soortnaam op den vorm der 
peul. 

Marsyp inn thee MART., - van Gr. marsupïon (van 
marsüpos, buidel), buideltje; anthos, bloem: bui-
delbloem. De naam zinspeelt op den vorm van de 
middenslip der onderlip. 

Mareypope ta lum SCHEFF., - van Gr. marsüpos, bui-
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del, zak; petälon, kroonblad. De naam zinspeelt op 
de zakvormig uitgeholde kroonbladen. 

martabaniCMS.a.Mm, - afkomstig van Martaban (in 
Achter-Indië; ±97y 2 ° O.L., ± 1 6 % ° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

martagon, - Zuideurop. plantennaam (Fr. martagon; 
Sp. martagon; Ital. martagóne), Turksche lelie. 

marthae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden, Hebr. vrouwennaam Martha (d.i. 
huisbestierster) : van Martha, genoemd naar Mar
tha: 
1. (Polypodïum - V. A. v. R.; - Antrophyum semi-
costätum BI. var. - V. A. v. R.), - genoemd naar 
Martha C. L. Lang (1875, Buitenzorg; χ ), in 1910 
als daggeldster werkzaam gesteld bij het Buiten-
zorgsche Herbarium, in 1912 benoemd tot waar
nemend amanuensis, in 1916 tot assistent-conser
vatrice, in hetzelfde jaar tot waarnemend conser
vatrice, in 1922 tot conservatrice, in 1932 gepen-
sionneerd. Het Buitenzorgsche herbarium, dat zij 
bij haar ambtsaanvaarding in desolaten toestand 
aantrof, werd door haar met onvermoeiden ijver 
geëtiketteerd en geordend. 
2. (Dryoptëris - V. A. v. R.), - genoemd naar me
vrouw Martha Backer-Van der Ley (1875, Amster
dam; χ ), echtgenoote van C. A. Backer, den vin
der der plant. 

martiâh's.zs.e, - van Lat. Mars (Martis), de oor
logsgod, of van (mensis) Martïus, de (aan Mars ge
wijde) maand Maart: 
1. bij Mars behoorend, krijgshaftig. 
2. bij de maand Maart behoorend, in Maart 
bloeiend. 

mart iânus,a ,«m (Brassavöla — Lindl.; — Oxälis — 
Zucc; - Trachycarpus - H. Wendl.), - genoemd 
naar K. Fr. Ph. von Martïus (1794, Erlangen; 
1868, München), die van 1817-20 Brazilië bereisde, 
sinds 1826 hoogleeraar te München, schrijver van 
vele wetensch. werken, waaronder vooral bekend 
zijn Reise nach Brasilien, - Historia naturalis Pal-
mârum (Natuurlijke Geschiedenis der Palmen),- en, 
met medewerking van vele andere botanici, het 
reusachtige, pas na zijn dood voltooide plaatwerk, 
Flora Brasiliensis. 

t nä r t i i , - 2e nv. van Martïus: van Martïus, gevonden 
door Martïus, genoemd naar Martïus. - Marïca -
Baker is genoemd naar K. Fr. Ph. von Martius 
(zie martiänus). 

Mart inéz ia RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar 
B. J. Martinez Companon, aartsbisschop van Tru-
xillo (deel van Peru; hoofdplaats Truxillo a/d W. 
kust, ±8° Z.B.), die in zijn diocees vele planten 
en andere natuurhistorische voorwerpen deed ver
zamelen en naar Spanje zond. 

m a r t i n i , - 2e nv. van Martinus, Latinizeering van 
Martin: van Martin, gevonden door Martin, ge
noemd naar Martin. - Andropögon - Roxb. is ge
noemd naar Claude Martin (1731, Lyon; 1800, 
Lucknow, Eng. lndië; ±81° O.L.; bijna 27° N.B.), 
die in 1751 in dienst trad bij het Engelschind, leger 
en in 1776 te Lucknow werd geplaatst, waar hij 
planten verzamelde (.waaronder de naar hem ge
noemde), welke hij aan Roxburgh (zie Roxbur-
ghïa), den auteur der soort, directeur van den bot. 
tuin van Calcutta, zond. 

martiniânMs.a.Mw, - 1. (Shorëa - Scheff.), - in 1873 
genoemd naar Martin, koffieplanter op Java en 
administrateur eener onderneming in Sarawak (N.
Borneo), die de plant uit Borneo aan den bot. tuin 
van Buitenzorg had gezonden. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

2. (Rhododendron - Balf. f. et G. Forr.), - in 1919 
genoemd naar J. Martin, tuinman van J. C. Wil
liams (zie williamsiänus) op Caerhays Castle bij 
Saint Austell, Cornwall, Engeland, en belast met 
de verzorging der fraaie Rhododendron-verzame-
ling aldaar. 

martinicénsj5,is,e, - afkomstig van Martinique (een 
der Kleine Antillen; ±61° W.L.; ± 1 4 % ° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

Mar tyn ia L., - genoemd naar J. Martyn (1699, Lon
den; 1768, Chelsea, Londen), medicus, van 1733-61 
hoogleeraar in de plantkunde te Cambridge, schrij
ver van eenige bot. werken. 

Mar tyniâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Martynïa geldt. 

maruba, - in Junghuhn's (zie Junghuhnïa) herba
rium aangetroffen naam van onbekende beteekenis. 

m a r urn, - Lat. transcr. van Gr. maron, oude naam 
eener geurige, Egyptische Labiaat, mogelijk een 
Origänum-soort. De naam is willekeurig overge
dragen op de hem thans voerende plant. 

M a r u m i a BL., - genoemd naar M. van Marum 
(1750, Delft; 1837, Haarlem), medicus-natuur-
kundige, in 1780 benoemd to t directeur van het 
Physisch Kabinet en tot bibliothecaris van Tey-
ler's Stichting (opgericht 1778) te Haarlem, in 1795 
daarnaast tot Secretaris der Hollandsche Maat
schappij van Wetenschappen, beroemd door zijn stu
diën over vetplanten en over electriciteit. Volgens 
zijn plannen werden de reusachtige electriseermachi-
ne (1784) en de batterij van 25 groote Leidsche fles-
schen (1789), welke zich nog in Teyler's Museum 
bevinden, vervaardigd door dèn Amsterdamschen 
instrumentmaker Cuthbertson. In 1802 kocht hij 
voor het museum der stichting den „homo diluvïi 
„testis" (zie Scheuchzerïa) aan. Zijn verwaarloosd, 
door een in goeden staat gebleven zerk gedekt 
graf bevond zich tot October 1934 op het oude, 
reeds in 1837 door Nicolaas Beets (zie Camera 
Obscura, Begraven) vermelde, sedert vervallen en 
in 1917 gesloten kerkhofje op een duintje aan de 
W.zijde van den Korten Zijlweg, onmiddellijk N. 
van de buitenplaats Duin-en-Vaart te O verveen. 
In Oct. 1934 gaven Burgemeester en Wethouders 
van Bloemendaal den Directeur van Publieke Wer
ken opdracht van dit kerkhof de „steenresten" te 
doen verwijderen en het kerkhof aftegraven en te 
egaliseeren. Zoo geschiedde. Met een enkele uit
zondering werden de zerken, waaronder die van Van 
Marum, zonder eenige piëteit voor de nagedachte
nis van dien geleerde, afgestaan aan een Haarlem-
sche steenhouwerij, welke de meest beschadigde 
tot gruis klopte, een ander deel verzaagde. Door 
tijdig ingrijpen van particuliere zijde gelukte het 
echter de zerk van Van Marum te redden, welke 
later overging aan de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen. 

L'histoire se répète. Men herinnere zieh het van
dalisme, in 1825 gepleegd door de Nederlandsche 
Regeering, welke in dat jaar de grafzerken der 
Graven van Holland uit de Abdij van Egmond voor 
f 200,00 aan een metselaar verkwanselde, terwijl 
hun gebeente op een vuilnishoop werd geworpen. 
(Zie M. F. .van Lennep, Het Leven van Mr. Jacob 
van Lennep II , 82, en D. J. van Lennep, Holland
sche Duinzang, couplet 24-27). 

m a r u m i o i d e s , - van Marumïa, plantengesl. (Mela-
stomatacëae); ïdes (Gr.eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Marumïa-achtig. 

marunda, - Mal. plantennaam (mangga maroenda). 
- Maroenda is eigenlijk de naam van een klein 
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plaatsje, eenige K.M. ten O. van Tandjong Priok, 
waar vrij goede mangga's gekweekt worden, welke 
naar haar afkomst den naam mangga maroenda 
dragen. 

m a r u n g a , - Soend. plantennaam (mangga maroenga). 
marylandicus,a,um, - zie marilandïcus. 
m a s , - (Lat.) van het mann, gesl., mannelijk. - Zie 

ook Mariscus. 
masangaricus,a,uttt , - foutief voor masarangtcus. 

f-masarangénst's,t5,e, - afkomstig van den Masarang 
imasarangicws.a.wm, - (vulkaantje ten N.W. 

van het meer van Tondano in de Minahasa) of daar 
het eerst gevonden. 

Masca renhâs ia A. D C , - genoemd naar den Portug. 
zeevaarder Mascarenhas, die in 1505 het eiland 
Bourbon ( = Réunion) ontdekte. Naar hem heeten 
Bourbon (Réunion), Mauritius en Rodriguez de 
Mascarenhas-eilanden of Mascarenen. 

maschalanthus,a,um, - van Gr. maschalê, oksel; 
anthos, bloem: met okselstandige bloemen. 

mâscu la , - zie mascülus. 
masculines,α,Mm, - van Lat. mascülus, mannelijk: 

mannelijk. 
mascülus,a,urn, - (Lat.) verkleinw. van was, van 

het mann, gesl., mannelijk: van het mann, gesl., 
mannelijk, bij uitbreiding: als het ware van het 
mann. gesl. (door het bezit van twee ongedeelde, 
op teelballen gelijkende knollen), krachtig. - Zie 
ook Mariscus. 

Masdeval l ia RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar 
José Masdevall (?, Figueras in het uiterste N.O. 
van Spanje; 1801, Trujillos in Estramadura), lijf
arts van Karel I I I (1759-88) en Karel IV (1788-
1808) van Spanje, bevorderaar der bot. weten
schappen. 

masdevalliâcews,a,Mm, - van Masdevallia, planten-
gesl. (Orchidacëae) : Masdevallïa-achtig. 

masocérpws,a,uw, - van Gr. mazos, borsttepel; 
karpos, vrucht: met een of meer tepelvormige uit
wassen op de vrucht. 

Massângea MORR., - in 1877 genoemd naar den Belg. 
plantenliefhebber F. Massange de Louvrex op het 
kasteel St. Gilles bij Luik. Hij interesseerde zich 
vooral voor planten van de warme kas. Overigens 
is mij niets van hem bekend. 

massangeânws,a,«w7, - 1. (Calathëa - Morr.), - in 
1876 genoemd naar F. Massange de Louvrex (zie 
Massangèa). 
2. (Coelogyne - Rchb.f.), - genoemd naar D. Mas
sange, enthousiast orchideeënkweeker, die in 1878 
de plant bij zijn woonhuis (Château de Baillon-
ville, bij Marche, O. van Dinant, België) kweekte. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

massange! , - 2e nv. van Massangêus, Latinizeering 
van Massange: van Massange, genoemd naar Mas
sange. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar D. Massange (zie massangeänus 2). 

massartianu5,a,Mm (Pellionïa-Boerl., msc) , - ge
noemd naar J. Massart (1865, Ettersbeek, Brus
sel; 1925, Houx-Yvoir), hoogleeraar aan de hooge-
school te Brussel, conservator bij den Jardin Bo
tanique de l 'Etat aldaar. Hij bereisde o.a. Java 
(1894/95, reisverslag in Un Botaniste en Malaisie), 
Algérie en Brazilië, hield zich vooral bezig met 
ethologie en plantengeographie, gaf in 1924 in Ame
rika een reeks lezingen over biologie en schreef 
eenige belangrijke plantengeographische werken 
over België. 

(Massóia BECC, - Latinizeering van Mal. masoi, 
Imassó i a , - naam van een geurigen bast, welke 

in het bergland van Nieuw-Guinea van den naar 

hem genoemden boom wordt gewonnen. - Als 
soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger 
tot het gesl. Massoia werd gerekend. 

m a s s ó n i , - 2e nv. van Massônus, Latinizeering van 
Masson: van Masson, gevonden door Masson, ge
noemd naar Masson.-Ornithogälum- J. Fr. Gmel. 
en Erythraea - Sweet zijn genoemd naar Francis 
Masson (1741, Aberdeen, Schotland; 1805 of 1806, 
Montreal, Canada), tuinman van den bot. tuin van 
Kew. Hij was de eerste plantenverzamelaar, die 
door deze instelling werd uitgezonden, en bereisde 
de Kaapkolonie [1772-73, tegelijk met Thunberg 
(zie Thunbergïa)], de Kanarische eilanden en de 
Azoren (1778-82), Spanje en Portugal (1783-85), 
wederom de Kaapkolonie (1786-95), New York en 
Montreal (1798). Voorts schreef hij eenige publi
caties, o.a. over door hem aan de Kaap ontdekte 
Stapelïa-soorten. 

Massówia c. KOCH, - in 1852 genoemd naar Von 
Massow, toen generaal-intendant der Pruis. Konink
lijke tuinen. Overigens is mij van hem niets be
kend. 

mastacânthws,a,um, — van Gr. mastos, vrouwen
borst, bij uitbreiding: ronde verhevenheid; akan-
tha, doorn, stekel: met op een ronde verhevenheid 
geplaatste doornen of stekels. 

Mas té r s i a BTH., - in 1865 genoemd naar John White 
Masters (±1792, ?; 1873, Faversham, Kent), tot 
1838 hoofdtuinman van den bot. tuin van Cal
cutta, verzamelaar van planten, waaronder het 
naar hem genoemde gesl. 

mastersiânws,α,um (Cypripedïum - Rchb.f. = Pa-
phiopedïlum - Pfitz.; - Leptonychïa glabra Turcz. 
var. - King; - Pinus - Hayata), - genoemd naar 
Maxwell Tylden Maslers (1833, Canterbury; 1907, 
Ealing, Middlesex), medicus-plantkundige, van 
1865 tot een maand voor zijn dood redacteur van 
The Gardeners' Chronicle, medewerker aan het 
eerste deel van Hooker's Flora of British India en 
aan de Flora of Tropical Africa, schrijver over te
ratologie, voorts over Passifloracëae en Conifërae. 

m a s t e r s i i , - 2e nv. van Mastersïus, Latinizeering 
van Masters: van Masters, genoemd naar Masters. 
- Elaeocarpus - King en Schoutenïa - King zijn 
genoemd naar Maxwell T. Masters (zie mastersi-
änus). 

Mast igopé ta lum HALL, f., - van Gr. tnastix (mas-
tïgos), zweep; petälon, kroonblad. Orchidee met 
zweepvormige zijdelingsche kroonbladen. 

Mas t ix ia BL., - van Gr. ntastix, zweep. - De top der 
kroonbladen is binnenwaarts omgeslagen; het ge-
heele kroonblad doet daardoor aan een zweep 
denken. 

m a s u c a , - afkorting van den Nepalschen planten
naam zoduba masuca. 

m a s u r i a (Striga - Buch.-Ham.), - afleiding en be-
teekenis onbekend. 

rmatangânus,a,um, - afkomstig van den Goenoeng 
lmatangénsts,ts,e, - (berg) Matang (bij Koe-

tjing, in Br. N.-Borneo) of daar het eerst ge
vonden. 

mater ia l i s t s ,e , - van Lat. materia, grondstof, bouw
hout: bóuwhout leverend. 

Matónia R. BR., - genoemd naar W. G. Maton (1774, 
Salisbury; 1835, Londen), plantkundige, schrijver 
van eenige natuurhistorische werken. 

Matoniaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Matonia geldt. 

matoniifóraus,t 's,£, - van Matonia, plantengesl. 
(Matoniaceae); Lat. forma, gedaante, vorm: van 
de gedaante eener Matonïa, Matonïa-achtig. 



m a t r e l l a 358 Maurocen i a 

ma t r e l l a , - verkleinw. van Lat. mater (matris), moe
der: moedertje. Waarom Linnaeus (zie Linnaea) 
dezen soortnaam koos voor een stijfbladig en vaak 
scherp gras, is mij onbekend. 

M a t r i c a r i a L., - van Lat. matrix (matricis), baar
moeder: plant, welke werd aangewend tegen on-
gesteldheden (o.a. kramp) der baarmoeder. - Vgl. 
Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 167: „Die 
„stinkende Camille es goed den vrouwen als die 
„moedere wt huer plaetse es ende van der eender 
„zyden in die andere val t ." - Met deze nuchtere 
opmerking vergelijke men de dichterlijke fantasie 
van Van Eeden [Onkruid II (1867), 18]: „Vooral 
,,de planten, die als geneesmiddelen werkelijk goede 
„diensten bewezen, hadden heilige namen, en 
„onder deze staat onze kamille bovenaan; deze 
„heette voorheen en thans nog moederkruid; de 
„naam is niet veranderd; het woord moeder is even 
„heilig voor het heidendom als voor het Christe-
„lijk geloof." 

Met den naam Matricaria werd lang geleden niet, 
zooals thans, de kamille aangeduid, doch de tegen
woordig Chrysanthemum parthenïum Bernh. ge-
heeten plant. Men zie in dit boekje onder par
thenïum, en trachte daar de heiligheid te vinden, 
waarover Van Eeden zoo roerend fantaseert. Zie 
ook eglanterïa en Valeriana. 

mat r i ca r i o ide s , - van Matricaria, plantengesl. (Com-
posïtae), kamille; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Matricarïa-achtig, kamilleachtig. 

matronâhs, îs ,e , - van Lat. matröna, deftige, gehuw
de dame : bij deftige, gehuwde dames passend; sta
tig en stemmig, als gehuwde dames plachten te zijn. 

m a t s u m u r a e , - 2e nv. van den als een Lat. sub
stantief behandelden naam Matsumüra: van Mat-
sumura, gevonden door Matsumüra, genoemd naar 
Matsumüra. Malus - Koidzumi werd in 1909 ge
noemd naar den Jap.plantkundige Jinzo Matsumüra 
(1856-1928), die in Japan planten verzamelde en 
over Oost-aziatische planten schreef. 

{ msittanénsis,is,e, - afkomstig van den Goenoeng 
mattangénsi5,ïs,e, - (berg) Matang (bij Koe-

mattangiànws.a.wra, - tjing, in Br. N.-Bor
neo) of daar het eerst gevonden. 

Mat téuccia TOD., - genoemd naar C. Matteucci 
(1800, Forli, tusschen Bologna en Rimini; 1868, 
Florence), hoogleeraar in de physica aan de univer
siteit te Florence, schrijver o.a. over den invloed 
der electriciteit op de kieming. 

Ma t thaéa BL., - genoemd naar Pietro Foglia (1617, 
nabij Aversa, N. van Napels; 1691, Tatta, O. van 
Karachi; bijna 68° O.L.; ruim 24%° N.B.), in de 
orde der Karmelieten opgenomen onder den naam 
Matteo di S. Giuseppe (Matthaeus van Sint Jozef), 
uitnemend kenner van Malab. planten en hare ge
neeskrachtige werking, daarbij ijverig plantenver-
zamelaar en -teekenaar, die in de tweede helft der 
17de eeuw aan Van Rheede (zie rheedëi) tijdens 
diens verblijf in Cochin (a/d W.kust van Voor-
Indië) groote diensten bewees bij het schrijven van 
den Hortus Malabaricus. 

m a t t h é w i , - 2e nv. van Matthêwus, Latinizeering 
van Matthew: van Matthew, gevonden door Mat
thew, genoemd naar Matthew. — Geophïla — Ridl. 
en Pleopeltis - V. A. v. R. zijn genoemd naar Char
les Geekie Matthew (1862, Newmiln, Perth, Schot
land; x ) , sinds 1908 arts op de Eng. vloot, die 
overal, waar zijn schip heenvoer, varens verzamel
de, o.a. op Hongkong en omliggende eilanden en 
op Sumatra, schrijver van eenige publicaties over 
varens. 

mat thewiânus.a .um (Polypodïum - V. A. v. R.), -
genoemd naar den vinder der plant, C. G. Matthew 
(zie matthéwi). 

Matth ió la R. BR., - genoemd naar Pier andrea Mat-
tióli (1500, Siena in Toscane, Z. van Florence; 1577, 
Trente = Trient, in Tirol), die, de gewoonte van 
zijn tijd volgende, zijn naam Latinizeerde tot Mat-
thiólus, lijfarts van Maximiliaau I I (1527-76; van 
1564 tot aan zijn dood keizer van Oostenrijk), 
schrijver van verscheidene genees- en plantkundige 
werken, waaronder een commentaar op Dioscorïdes 
(zie Dioscorêa). 

mat th ió l i , - 2e nv. van Matthiölus, Latinizeering van 
Mattioli: van Mattioli, genoemd naar Mattioli. -
Cortüsa - L. is genoemd naar P. Mattioli (zie Mat
thióla) . 

matutinMs,a,Mw, - van Lat. Matüta, de godin der 
uchtendschemering: in den uchtend geschiedend, 
in de ochtenduren bloeiend. 

mâu le i , - 2e nv. van Maulëus, Latinizeering van 
Maule: van Maule, gevonden door Maule, ge
noemd naar Maule. — ChaenomëJes - Sehn, is ge
noemd naar Maule, in 1874 bezitter eener kwee-
kerii te Bristol, die de plant uit Japan in Europa 
had geïmporteerd. 

M a u r â n d i a ORTEGA, - in 1797 genoemd naar me
vrouw Catharina Pancratia Maurandy, echtgenoo-
te van een hoogieeraar te Cartagena (in Z.O.
Spanje), die haar echtgenoot bijstond in diens bot. 
studiën. Overigens is mij van geen van beiden iets 
bekend. 

m a u r a n d i o i d e s , - van Maurandia, plantengesl. 
(Scrophulariacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Maurandïa-achtig. 

m a u r e v é r t i i , - 2e nv. van Maurevertïus, Latinizee
ring van Maurevert: van Maurevert, gevonden door 
Maurevert, genoemd naar Maurevert. - Goodyëra 
- Bl. is genoemd naar den ontdekker der plant, 
Maurevert of Maureverd, die van 1823-26 als kunst-
teekenaar verbonden was aan de Natuurkundige 
Commissie voor Ned. Indië. Overigens is mij om
trent hem niets bekend. 

Mâur ia KTH, - genoemd naar E. Mauri (1791, Rome; 
1836, Rome), hoogleeraar in de plantkunde en di
recteur van den bot. tuin te Rome, schrijver over 
de flora van Italië. 

mauri tânicus,a ,um, - afkomstig van Mauritania 
(het land der Mauri, Mooren, dwz. Marokko en 
W.-Algerije) of daar het eerst gevonden, Moorsch. 

Maur i t i a L.f., - genoemd naar Johan Maurits van 
Nassau (1604, Dillenburg; 1679, Berg-en-Dal bij 
Nijmegen), van 1636-44 gouverneur van de bezit
tingen der Ned. W.I.Compagnie in Brazilië, later 
in Brandenburgschen, daarna wederom in Ned. 
dienst, deelnemer aan den in 1672 aangevangen oor
log tegen Frankrijk, bevorderaar van wetenschap 
en kunst, stichter van het Mauritshuis te 's Gra-
venhage (1633-42). 

mauritiaefórrnis,is,e, — zie mauritiiformis. 
mauritiânws,a,um, - afkomstig van het eiland Mau

ritius (±57y2° O.L.; 20-20y2° Z.B.) of daar het 
eerst gevonden, Mauritiaansch. 

mauritiifórrrm,Ï5,£, - van Mauritia, plantengesl. 
(Palmae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante 
eener Mauritïa, op een Mauritïa gelijkend, Mau-
ritïa-achtig. 

j M a u r o c é n a L., - genoemd naar G. Fr. Morosini 
IMaurocénia ADANS., - (1658, Venetië; 1739, 

Venetië), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, 
zijn naam latinizeerde tot Maurocenus, raadsheer te 
Venetië, bezitter van een fraaien bot. tuin te Padua. 
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mauruénst's.is.e, - afkomstig van den berg Mauru 
[op de Gezelschapseilanden (hoofdeiland Tahiti; 
zie tahitensis)] of daar het eerst gevonden. 

maweânus,a,Mm (Calochortus - Hort. Leichtl.; -
Muscari - Hort. Leichtl.), - genoemd naar George 
Maw (1832, Londen; 1912, Kenley, Surrey), tegel
fabrikant, die in Griekenland, Spanje, Marokko en 
Klein-Azië planten verzamelde, schrijver over sier
planten, o.a. over het gesl. Crocus, waarvan hij 
67 soorten onderscheidde, die hij alle in zijn tuin 
kweekte. 

m â w i i , - 2e nv. van Mawïus, Latinizeering van Maw. 
van Maw, gevonden door Maw, genoemd naar 
Maw. - Chrysanthemum - Hook. f. en Draba -
Hook. f. zijn genoemd naar G. Maw, die ze kweekte 
(zie maweänus). 

m a x , - wordt door Linnaeus (zie Linnaea) in zijn 
Flora Zeylanïca (1737) vermeld als een Sp. plan
tennaam. 

max i l l é r e , - zie maxilläris. 
Maxi l l a r i a RUIZ et PAV., - van Lat. maxilla, kinne

bak, onderkaak, kin. - De beide onderste kelkbla-
den zijn met den voet der stempelzuil vergroeid 
tot een soort van kin (mentum). 

max i l l a r io ides , - van Maxillaria, plantengesl. (Or-
chidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Maxillarïa-achtig. 

maxillâris,is,£, - van Lat. maxilla, kinnebak, onder-
kaak, kin: op een kin of een onderkaak gelijkend. 

m a x i m a , - zie maximus. 
Maxlmi l i àna MART., - genoemd naar Maximiliaan 

A. Ph. prins von Wied-Neuwied (1782, Neuwied; 
1867, Neuwied), die van 1815-17 een natuurwe-
tensch. reis door Brazilië en van 1832-34 door de 
Vereenigde Staten maakte, schrijver van eenige 
wetensch. publicaties over zijn reizen. 

maximil iânus ,a ,um (Mentha - Fr. W. Schultz), -
in 1854 genoemd naar de plaats, waar de plant 
destijds veelvuldig voorkwam, ni. de Max-bahn, 
een toen in aanleg zijnde spoorbaan in de Pfalz. 
De baan is genoemd naar Maximiliaan Jozef (1811, 
?; 1864, München), van 1848 tot aan zijn dood 
koning van Beieren. 

Maximowicz ia COGN., - genoemd naar K. J. Maxi-
mowicz (1827, Toela, Z. van Moskou; 1891, St.-
Petersburg), conservator van den bot. tuin van 
St.-Petersburg, die voor bot. doeleinden O.-Azië en 
Japan (1854-56; 1859-64) bereisde en vele publi
caties over de flora dier landen schreef. 

max imowicz i i , - 2e nv. van Maximowiczïus, Lati
nizeering van Maximowicz: van Maximowicz, ge
vonden door Maximowicz, genoemd naar Maximo
wicz. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
K. J. Maximowicz (zie Maximowiczia). 

maximus,α,wm, - overtr. trap van Lat. magnus, 
groot: zeer groot, de grootste. 

maxwél l i ae , - 2e nv. van Maxwellïa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Maxwell: van mevr. (mej.) Max
well, gevonden door mevr. (mej.) Maxwell, ge
noemd naar mevr. (mej.) Maxwell. - Porphyro-
glottis - Ridl. werd in 1896 genoemd naar mevr. 
Maxwell (echtgenoote van F. R. O. Maxwell; zie 
maxwellïi), die de plant in de bosschen van Sarawak 
aantrof, in haar tuin kweekte en aan Ridley (zie 
ridleyänus), den auteur der soort, zond. 

maxwellianws,a,wm, - 1. (Loranthus - Gibbs), - ge
noemd naar D. R. Maxwell, ambtenaar der North-
Borneo Company, die in 1910 aan mej. Gibbs (zie 
gibbsëae), de vindster der plant en auteur der soort, 
hulp verleende bij haar beklimming van den Kina-
balu (in N.-Borneo). 

2. (Begonïa - King), - afkomstig van Maxwell's 
Hill in Perak of daar het eerst gevonden. 

maxwél l i i , - 2e nv. van Maxwellïus, Latinizeering 
van Maxwell: van Maxwell, gevonden door Max
well, genoemd naar Maxwell. - Polypodïum -
Baker werd in 1893 genoemd naar F. R. O. Max
well, Eng. bestuursambtenaar in Sarawak, die 
bij het inzamelen der plant tegenwoordig was. 

m a y , - afleiding en beteekenis onbekend, mogelijk 
een Nieuwguineaansche plantennaam. 

Mayépea AUBL., - Aublet (zie Aubletta), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geen toe
lichting. Mogelijk is hij een volksnaam der plant 
in Guiana of de latinizeering daarvan. 

m a y é r i, - 2e nv. van Mayêrus, Latinizeering van 
Mayer: van Mayer, gevonden door Mayer, ge
noemd naar Mayer: 
1. (Selaginella - Hier.), - genoemd naar S. Mayer, 
van wien mij niets bekend is, dan dat hij in 1896/97 
planten verzamelde in Eng. Indië (Plantae Indïae 
trans Gangen). 
2. (Coelogyne - Schltr), - foutief voor Coelogyne 
mayeriäna Rchb.f. 

mayeriânws,a,Mtn (Coelogyne - Rchb.f.), - genoemd 
naar den parkinspecteur Mayer te Karlsruhe, bij 
wien de plant in 1877 voor het eerst in Europa 
bloeide. Overigens is mij niets van hem bekend. 

m â y r i i , - 2e nv. van Mayrïus, Latinizeering van 
Mayr: van Mayr, gevonden door Mayr, genoemd 
naar Mayr. - Bulbophyllum - J. J. S.; - Calamus -
Burret; - Ceratostylis - J. J. S.; - Dendrobïum -
J. J. S.; - Kentïa - Burret; - Leptophoenix -
Burret en Rhododendron - J. J. S. zijn genoemd 
naar haar ontdekker Ernst Mayr (1904, Kempten, 
Beieren; x ) , bioloog, eerst assistent aan het zool. 
museum te Berlijn, later associate curator of the 
American Museum of Natural History te New York. 
In 1928 bereisde hij Ned. Nieuw-Guinea, in 1928/29 
Kaiser Wilhelmsland en in 1929/30, als lid der 
Whitney South Sea expeditie, de Salomo-eilanden. 
Hij is de auteur van ± 35 ornithol. publicaties, 
waarvan de voornaamste zijn: Die Ausbreitung 
des Girlitz, in Journ. f. Ornithologie 1926 en Die 
Vogel des Saruwaged-gebirges in Mitt. Zool. 
Museum Berlin XVII (1931). 

rMays, GAERTN., - verbastering van maiz, Mexic. 
(.mays, - volksnaam der plant. 
maysorénsis,is,e, - afkomstig van Maysore (ten 

rechte Mysore, vazalstaat in Voor-Indië; ± 74%-
78%°O.L.; ± 1 1 % - ± 1 5 ° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

ma-yuen, - (Chin.) naam van een Chin, generaal, 
die het eerst met nadruk de aandacht vestigde op 
de sedert (1881) naar hem genoemde Coïx-soort. 

Mazus LOUR., - Lat. transcr. van Gr. mazos, tepel. 
De naam zinspeelt op den vorm der klierharen in 
de keel der bloemkroon. 

rMeâdia MILL., - genoemd naar Richard Mead (1673, 
Imead ia , - Stepney; 1754, Londen), lijfarts 

van den koning van Engeland, schrijver over ver
giften. 

Meärns i a MERR., - genoemd naar Edgar Alexander 
Mearns (1856, Highland Falls, New York U.S.A.; 
1916, Washington D.C. U.S.A.), van 1883-1909 
officier van gezondheid in het Amer, leger, in 1909 
gepensionneerd als luitenant-kolonel, schrijver van 
vele zool. publicaties. In 1906 beklom hij te zàmen 
met Merrill (zie Elmerrillia) den bijna 2600 M 
hoogen berg Halcon op het eiland Mindoro (Z. van 
Manila). 

m e â r n s i i , - 2e nv. van Mearnsius, Latinizeering van 
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M earns: van Mearns, gevonden door Mearns, ge
noemd naar Mearns. - Marsilëa - Christ en Poly
gonum - Elm. zijn genoemd naar E. Α. Mearns 
(zie Mearnsïa). 

measuresianus,α,uw (Grammatophyllum - Weath
ers), - in 1889 genoemd naar Î?. H. Measures te 
Streatham (Londen), door wien de plant gekweekt 
werd en van wien mij overigens niets bekend is. 

meccanus,a,um, - afkomstig van Mekka (stad in 
het W. van Arabië; bijna 40° O.L.; ruim 21° N.B.; 
bedevaartsplaats der Mohammedanen) of daar het 
eerst gevonden. 

mec i s tóp te ryx , - van Gr. mêkistos, zeer lang; 
ptërux, vleugel: met zeer lange vleugels. 

meconânthus,a,um, - van Gr. mêkôn (mêkônos), 
papaver; anthos, bloem: met papaverachtige 
bloemen. 

Meconópsis VIGUIER, - van Gr. mêkon {mêkônos), 
papaver; opsis, voorkomen, uiterlijk: op Papaver 
gelijkend gesl. 

Mécopus BENN., - van Gr. mêkos, lengte; pous, voet, 
steel. De peulen zijn boven de kelkinplanting lang 
gesteeld. 

Mecósa BL., - van Gr. mêkos, lengte. Orchidee met 
lange lip. 

Mecostyl is KURZ, - van Gr. mêkos, lengte; stülis 
(verkleinw. van stülos, zuil), zuiltje, stijl. Plant met 
lange stijlen. 

meddiânus,a,um (Rhododendron - G. Forr.), - in 
1920 genoemd naar G. Medd, agent der Irawady 
Flotilla Company Ltd te Bhamo (in Upper-Burma; 
ruim 97° O.L.; ± 24%° N.B.), die den auteur der 
soort, tevens vinder der plant, George Forrest (zie 
forreslïi) bij zijn reizen vele diensten bewezen had. 

Medéola L., - terzelf dertijd afgeleid van Medêa en 
van Lat. medêri, genezen. - Medêa (Gr. Medeia) 
was een Colchische prinses, tevens kruidenkenster, 
gifmengster en toovenares, die Jason hielp het 
Gulden Vlies te bemachtigen, met hem vluchtte, 
hem kinderen schonk en later door hem verstooten 
werd. - De afleiding van medêri, genezen, zinspeelt 
op de geneeskrachtige eigenschappen van den 
dikken, witten wortelstok, Indian Cucumber (In-
diaansche komkommer), welke in N.-Amerika be
schouwd wordt als geneesmiddel tegen waterzucht. 

medeoloides , - van Mededia, plantengesl. (Lilia-
céae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Medeöla-achtig. 

m é d i a , - zie medïus. 
mediéh's,i's,£, - van Lat. medïus, zich in het midden 

bevindend: zich in het midden bevindend, mid
delste. 

médica , — zie medicus. 
medicagineus.a.um, - van Medicägo (Medicaginis), 

plantengesl. (Leguminösae) : Medicägo-achtig. 
Medicägo L., - van Lat. medïca (Gr. mêdïkê), de 

Medische, dwz. de uit Medië ingevoerde plant, een 
oude naam voor de Lucerne. 

Medicia GARDN., - genoemd naar Lorenzo de Medici 
(1448, Florence; 1492, Careggi bij Florence), sinds 
1469 hoofd van den Florentijnschen staat, eerst 
te zamen met zijn broeder Giuliano (vermoord 
1478), later alleen, prachtlievend beschermer van 
kunsten en wetenschappen, ,,die bij zijn villa te 
„Careggi een der eerste plantenverzamelingen in 
„Europa bezat, welke den naam botanischen tuin 
„verdienen." 

medicus,α,urn, - Lat. transcr. van Gr. mêdïkos (van 
Mêdoi, de Meden, oude volksstam in \V.-Azië): af
komstig uit het land der Meden, Medisch, bij uit
breiding Perzisch. 
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medlnénsis,is,e, - afkomstig uit de omgeving van 
het landhuis Medini [op de N.helling van den Oe-
ngaran (Midden-Java) ongeveer 1100M boven zee; 
zie Junghuhn, Java, Ned. uitgave, 2e dr. II , 375] 
of daar het eerst gevonden. 

Medinil la GAUD., - genoemd naar J. de Medinilla y 
Pineda, omstreeks 1820 gouverneur der Marianen, 
toen een Sp. bezitting. Een van de eilanden der 
Marianen heet eveneens Medinilla. - Of er ver
band bestaat tusschen den naam van het eiland 
en dien van den gouverneur is mij onbekend. 

medinillifórmts,ïs,e, - van Medinilla, plantengesl. 
(Melastomatacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: 
van de gedaante eener Medinilla, Medinilla-achtig. 

Medini l lópsis COGN., - van Medinilla, plantengesl. 
(Melastomatacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiter
lijk: op Medinilla gelijkend gesl. 

Mediocälcar j . j . s . , - van Lat. medium, midden; 
calcar, spoor. De lip is in het midden gespoord. 

médio-pictus,a,um, - van Lat. medio, 6den nv. van 
medium, midden: in het midden; pictus, bont, ge
vlekt: in het midden met een vlek. 

medióximws.a.wm, - (Lat.) zich in het midden be
vindend, het midden houdend, middelste. 

mediterraneus,a,um, - 1. van Lat. medïus, midden; 
terra, land: midden in het land voorkomend, mid-
dellandsch, in het binnenland groeiend. 
2. van Lat. [Mare) méditer ranëum, de Middelland-
sche Zee: in het kustgebied der Middellandsche 
Zee gevonden. 

m é d i u m (znw), - van Ital. erba média, volksnaam 
van Campanula medium L., een kruid met aanhang
sels tusschen de kelkslippen. Als soortnaam ook ge
bezigd voor een plant (Convolvulus - L.), welker 
kelk aan dien van Campanula - L. doet denken. 

médius.a.um, -(Lat.) middelste, het midden houdend. 
medullârts,i's,e, - v a n Lat. medulla, merg: opeeniger-

lei wijze met merg in verband staand, merg be
vattend. 

medullósus,a,um, - van Lat. medulla, merg : vol merg. 
Medusa LOUR., - (Lat.) de verschrikkelijkste der 
Medusa PFITZ., - drie Gorgonen, vr. monsters 
-medusa, - met woest gelaat, wier hoofd om

kranst was met slangen. Bij Medusa Lour, zin
speelt de naam op de lange aanhangsels der vrucht, 
bij Medusa Pfitz. op de lange, smalle kelkbladen, 
bij Habenarïa — Kränzl. op de in lange, smalle 
slippen verdeelde lip. Vgl. Euryäle. 

medusae , - 2e nv. van Medusa (zie aldaar) : van (de 
gedaante van) Medusa, op een Medüsa-hoofd ge
lijkend, met slangachtige organen. 

medusaéca lyx , - zie medusicälyx. 
medusea , — zie medusêus. 
medusé l la , - verkleiningsvorm van den soortnaam 

medusa (zie aldaar) : op de soort medusa gelijkend, 
doch met kleinere bloemen. 

medusêus,α,urn, - van Medusa (zie aldaar) : met een 
Medüsa-hoofd overeenkomend, lange, smalle aan
hangsels dragend, in lange, smalle slippen gedeeld. 

medus ica lyx , - van Lat. Medusa, de verschrikke
lijkste der drie Gorgonen, vr. monsters met woest 
gelaat, wier hoofd omkranst was met slangen; 
cälyx, kelk: met een kelk, welke slangachtige or
ganen draagt. 

medwediewi , - 2e nv. van Medwediëwus, Latini-
zeering van Medwediew: van Medwediew, gevonden 
door Medwediew, genoemd naar Medwediew. -
Betuia - Regel werd in 1887 genoemd naar Med
wediew, van wien mij niets bekend is, dan dat hij 
de plant in 1886 aan de zuidzijde van den Kaukasus 
gevonden had. 
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m e g a , - zie mega». 
megncalyx, - van Gr. megan, groot; kälux, kelk: met 

grooten kelk. 
megacanthus,a,um, - van Gr. megas, groot; akantha, 

stekel, doorn: met groote stekels of doornen. 
megacarpus,a,um, - van Gr. megas, groot; karpos, 

vrucht: grootvruchtig. 
megacéphalus.a.uw, - van Gr. megas, groot; kephölê, 

hoofd: met een groot hoofd, met groote bloem
hoofd] es. 

megócomus,a,um, - van Gr. megas, groot; kömê, 
kuif (van haren, bladeren, schutbladen, bloemen) : 
met een groote kuif. 

Megadéndron MIERS, - van Gr. megas, groot; den-
dr on, boom: groote boom. 

megalàdenus,α,um, - van Gr. megas (megälou), 
groot; aden (adênos), klier: met groote klieren. 

m e g a l a n t h a , - zie megalanthus. 
megalanthélius,a,um, - van Gr. megas {megälou), 

groot; anthêlïon (verkleinw. van anlhêlê, bloem -
pluim), bloempluim: met groote bloempluimen, 
met groote bloeiwijzen. 

mega lan tho ides , - van den soortnaam megalanthus 
(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort megalanthus gelijkend. 

megalânthus,a,t*m, - van Gr. megas (megälou), groot; 
anthos, bloem: grootbloemig. 

mega lâ s t e r , - van Gr. megas (megälou), groot; aster, 
ster: groote ster, met groote, stervormige bloemen. 

mega lóbo t rys , - van Gr. megas (megälou), groot; 
bötrus, (als bot. term) tros: met groote trossen. 

megalóca lyx , - van Gr. megas (megälou), groot; 
kälux, kelk: met grooten kelk. 

megalocarpus,a,um, - van Gr. megas (megälou), 
groot; karpos, vrucht: met groote vruchten of (bij 
varens) sori. 

megalocéphalus,α,um, - van Gr. megas (megälou), 
groot; kephalê, hoofd: met een groot hoofd; met 
groote bloemhoofdj es. 

rmegalochéilos,os,on, - van Gr. megas (megälou), 
"Imegalochilus,a,um, - groot; cheilos, lip: groot-

lippig. 
mega loc râ t e r , - van Gr. megas (megälou), groot; 

krater, mengvat, kom: met een of meer groote, 
komvormige organen (omwindsel, schutbladen, 
kelk). 

megâlophus,a,um, - van Gr. megas, groot; löphos, 
heimkam: met een groote kam. 

megalophyllus,a,um, - van Gr. megas (megälou), 
groot; phullon, blad: grootbladig. 

megâ lopus , - van Gr. megas (megälou), groot; pous, 
voet, steel: met grooten (langen) voet of steel. 

mega losóra , - zie megalosôrus. 
megalosoro ides , - van den soortnaam megalosôrus 

(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort megalosôrus gelijkend. 

megalosôrus,a,um, - van Gr. megas (megälou), groot; 
sóros, hoop (je): met groote sporenhoopjes of sori. 

megalospérmus,a ,um, - van Gr. megas (megälou), 
groot; sperma, zaad: grootzadig. 

megalurus,a,um, - van Gr. megas (megälou), groot; 
oura, staart: langstaartig. 

megaphyi la , - zie megaphyllus. 
megaphyl lo ides , - van den soortnaam megaphyllus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort megaphyllus gelijkend. 

megaphyllus,a,um, - van Gr. megas, groot; phullon, 
blad: grootbladig. 

megapotamicus,a ,um, - van Gr. megas, groot; potä-
mos, rivier: afkomstig uit het stroomgebied eener 
groote rivier, bv. van de Rio Grande (Sp. = groote 
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rivier) in Brazilië. 
m e g é p t e r a , - zie megaptërus. 
megap te ro idea , - zie megapteroidëus. 
megap te ro ides , - van den soortnaam megaptërus 

(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort megaptërus gelijkend. 

megapteroidëus,α,uw, - van den soortnaam mega
ptërus (zie aldaar); idëus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort megaptërus gelijkend. 

megaptërus,α,uw, - van Gr. megas, groot; ptëron, 
vleugel: grootvleugelig. 

megas, (àla),a, — Lat. transcr. van Gr. megas, alê.a, 
groot. 

megaspérmus,a ,um, - van Gr. megas, groot; sperma, 
zaad: grootzadig. 

Megas tâchya p.Β., - van Gr. megas, groot; stächus, 
aar. Gras met groote aartjes. 

megas tâchya , - zie megastachyus. 
rmegâs tachys , - van Gr. megas, groot; stächus, aar: 
lmegastâchyus,a,uw, - met groote aren of 

aartjes. 
m e g a s t i g m a , - van Gr. megas, groot; stigma, (als 

bot. term) stempel: met een of meer groote stempels. 
megis ta , — zie megistos. 
megistocârpus,a,um, - van Gr. megistos, zeer groot; 

karpos, vrucht: met zeer groote vruchten. 
megis ton , - zie megistos. 
megistophyllus.a,um, - van Gr. megistos, zeer groot; 

phullon, blad: met zeer groote bladeren. 
megistos,a,on, - Lat. transcr. van Gr. megistos.ë.on, 

overtr. trap van megas, groot: zeer groot, de 
grootste. 

rmehembethéne , - naam door schrijvers uit de 16de 
Imehenbe théne , - en de 17de eeuw geschon

ken aan een Canarium-achtige, oliehoudende, van 
buiten Europa ingevoerde vrucht, welker identiteit 
niet vaststaat. Mogelijk ook werd niet steeds de
zelfde vrucht bedoeld. 

mehipiténsts,ts,£, - afkomstig van den Boekit (berg) 
Mehipit (W. van den Boekit Raja, in het Schwa-
nergebergte, op de grens tusschen de Wester- en 
de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo) of daar 
het eerst gevonden. 

meiacànthus,a.um, — van Gr. meiôn (vergr. trap bij 
mikros, klein), kleiner, geringer; tamelijk klein, ta
melijk gering; akantha, stekel, doorn: met vrij kleine 
of een vrij gering aantal stekels of doornen. 

Meibómia ADANS., - genoemd naar Brandan(us) 
Meibom (1678, Helmstedt, tusschen Brunswijk en 
Maagdenburg; 1740, Helmstedt), medicus, in 1707 
benoemd tot hoogleeraar in de pathologie en sym-
ptomenleer te Helmstedt, in 1717 tot hoogleeraar in 
de plantkunde en directeur van den bot. tuin al
daar, schrijver eener bot. publicatie. 

Meiéna RAFIN., - genoemd naar? 
meïfólius,a,um, - van Meüm, plantengesl. (Umbel-

lifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Meüm. 

meiógyna, - zie meiogfnus. 
Meiógyne MIQ., - van Gr. meiôn (vergr. trap bij 

mikros, klein), kleiner, geringer; tamelijk klein, 
tamelijk gering; günê, vrouw: plant met (vergele
ken bij andere gesl. derzelfde fam.) een gering aan
tal vr. organen (vruchtbeginsels). 

meiógynus,a,um, - van Gr. meiôn (vergr. trap bij 
mikros, klein), kleiner, geringer, tamelijk klein, 
tamelijk gering; günê, vrouw: met tamelijk kleine 
of tamelijk weinige vr. organen (vruchtbeginsels, 
stijlen). 

meizocarpus,α,urn, - van Gr. meizon (vergr. trap 
van megas, groot), grooter, tamelijk groot; karpos, 
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vrucht: met grootere vruchten (dan gewoonlijk), 
met tamelijk groote vruchten. 

mekynosépalMS,a,M»M, - van Gr. mêkünein, verlen
gen; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met een of meer 
verlengde kelkbladen. 

mela ina , - zie melas. 
Melaleuca L., - van Gr. melas, zwart; leukos, wit: 

zwart-met-witte boom. De keuze van den naam 
wordt voldoende verklaard door het volgende ci
taat uit Rumphius, Herbarium Amboinense II, 72: 
,,De stam is bekleed met een zagte schorsse, om-
,,trent een vinger dik, uit ontelbare zeer dunne en 
„teere velletjes gemaakt, gelyk men aan onze 
,,Berke-boomen ziet, digt op malkander leggende, 
,,vuil-wit of vaal. Het onderste van deze stam ziet 
„men altyd meest zwart, alsof het verbrant was, 
, ,daar aan men ook alle de teekenen van brant be-
,,merken kan, en dat te verwonderen is, niemant 
„heeft ooit dezen boom zien branden." 

mela léuca , - zie melaleucus. 
melaléucae , - 2e nv. van Melaleuca, plantengesl. 

(Myrtacëae) : van (de gedaante van) Melaleuca, Me-
laleuca-achtig, op Melaleuca groeiend of woekerend. 

melaleucus,α,um, — van Gr. melas, zwart; leukos, 
wit: zwart met wit; wit met zwart. 

r m e l a m i r i , - Malab. plantennaam (malamiri). 
I m e l a m i r i s , -
melamphorus,a ,um, - mogelijk van Gr. melon, ap

pel; amphora, (tweeoorige) kruik: met appelkleu-
rige (donkerroode) kruiken (of bekers). - Ook een 
afleiding van Gr. melas (melänos), zwart en am
phora, kruik is denkbaar; de bekers zijn echter niet 
zwart. 

M e l a m p ó d i u m L., - Latinizeering van den ouden 
Gr. plantennaam melampodïon, waarmede de kerst
roos (Hellebörus niger L.) werd aangeduid, waarop 
het tegenwoordige gesl. Melampodïum in het minst 
niet gelijkt. - De naam wordt wel afgeleid van Gr. 
melas (melänos), zwart; podion [verkleinw. van 
pous (pödos) voet], voetje, en zou dan zinspelen 
op de zwarte wortels der kerstroos. - Of ook in 
het tegenwoordige gesl. Melampodïum soorten met 
zwarte wortels voorkomen, is mij onbekend. 

M e l a m p y r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam melampüron (van melas, zwart; pü-
ros, tarwe), zwartkoorn, een onkruid in graanvel
den. - M. arvensis L. is een graanonkruid (wilde 
weit), welks zwarte zaden op graankorrels gelij
ken, door wannen en zeven daarvan moeilijk te 
scheiden zijn, en, wanneer zij met het graan ver
malen worden, het meel bederven: immers het 
daarvan gebakken brood wordt onaangenaam van 
smaak en door zwarte vlekken wankleurig. 

m e l a n , - zie melas. 
melanacânthus,a,w*w, - van Gr. melas (melänos), 

zwart; akantha, stekel, doorn: zwartstekelig, zwart-
doornig. 

m e l a n a n t h a , - zie melananthus. 
melananthérws.a.wnz, — van Gr. melas (melänos), 

zwart; anthêra, (als bot. term) helmknop: met zwar
te helmknoppen. 

melanântlu<s,a,wm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; anthos, bloem: zwartbloemig. 

melancholicus,a,urn, — Lat. transcr. van Gr. melan-
cholikos [van melas (melänos), zwart; cholê of cho-
los, gal], zwartgallig, droefgeestig, melancholisch, 
melankoliek. - Als soortnaam gebezigd voor plan
ten met hangende bloeiwijzen of met somber ge
kleurde bloemen. 

fMelândr ium ROEHL., - oude Lat. naam, behalve 
I M e l â n d r y u m RCHB., - aan mooten gezouten 
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tonijn, ook gegeven aan de door Plinïus (Historia 
Naturalis XXVI, 24) malündrum genoemde plant, 
waarvan hij slechts het volgende zegt: „Jocinëri 
„autem herba malündrum nascens in segëte ac 
„pratis flore albo odoräto. Ejus caulicülus conte-
„rïtur ex vino vetere" (tegen leveraandoeningen 
echter wordt de plant malündrum (aangewend), 
welke op akkers en in weiden groeit en witte, geu
rige bloemen bezit. Haar spruiten worden met 
ouden wijn fijngewreven). - Op grond dezer schaar-
sche gegevens verklaarden Clusïus (zie Clusia) en 
na hem Sprengel (zie sprengëli) de plant voor een 
Lychnis. Roehling heeft later den naam overge
dragen op eenige soorten uit dit laatste gesl. 

mélanésiens,α,«w, - van Nieuwlat. Melanesia (van 
Gr. melas, zwart; nêsos, eiland: zwart eilandenrijk; 
eilandenrijk met een zwarte bevolking), Melanesia, 
dwz. het westelijk deel van Oceanië (den Bismarck-
Archipel, Nieuw-Caledonië, de Nieuwe Hebriden, 
de Salomo-eilanden en de Fidsj i-eilanden omvat
tend): afkomstig van Melanesië of daar het eerst 
gevonden, Melanesisch. 

melanidws.a.wm, - van Gr. melaneidein (van melas, 
zwart; eidos, gedaante), er zwart uitzien: er zwart 
uitziend, zwart. 

M e l â n i u m p. BR., - Lat. transcr. van Gr. melanion 
[van melas (melänos), zwart; ion, viooltje], don-
kerkleurig (donkerblauw) viooltje. - De eerstbe-
schreven Melanïum-soort had donkerblauwe bloe
men. 

me lanocâ rpa , — zie melanocarpus. 
melanocarpo ides , - van den soortnaam melanocar

pus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort melanocarpus gelij
kend. 

melanocarpus,α,urn, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; karpos, vrucht: zwartvruchtig. 

melanocäu la , — zie melanocaulus. 
melanocâule , — zie melanocaulis. 
melanocéuhs.ïs.i*, - v a n Gr. melas (melänos), zwart; 
melanocâulos,os,o«, - kaulos, stengel, steel: 
melanocàul«s,a,Mw, - zwartstengelig, zwart-

stelig. 
melanocéphalws.a.wm, - van Gr. melas (melänos), 

zwart; kephalê, hoofd: met zwarte hoofdjes. 
melanocérasus,a,um, - van Gr. melas (melänos), 

zwart; keräsos, kerseboom: op zwarte kersen ge
lijkende vruchten dragend. 

melanochné tes , - van Gr. melas (melänos), zwart; 
chaitê, borstel (dik haar): met zwarte borstels of 
daarbij vergelijkbare organen, lange, zwarte ste
kels bv. 

melanochrysus,a,t<>n, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; ckrüsos, goud: donkergoudgeel; zwart met 
gelen gloed. 

Melanochyia HOOK.Î., - van Gr. melas (melänos), 
zwart; chülos, sap. Plant met zwart (opdrogend) 
sap. 

Melanocócca BL., - van Gr. melas (melänos), zwart; 
kokkos, bes, vrucht. Plant met zwarte vruchten. 

melanoglÓ88Ms,a,Mm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; glôssa, tong: zwarttongig of (bij orchideeën) 
zwartlippig. 

melanolépia , - zie melanolepius. 
Melanólepis RCHB.f. et ZOLL., - van Gr. melas (me

länos), zwart; lëpis, schub: plant met zwarte schub
ben. - De naam zinspeelt op de (bij gedroogd ma
teriaal) zwarte klieren op het helmbindsel. 

rmelanólepis , - van Gr. melas (melänos), zwart; lë-
lmelanolépiMs,a,«»w, — pis, schub: zwartschub-

big. 
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me lano loma , - van Gr. mêlas (melänos), zwart; lôma, 
zoom: met een zwarten zoom, zwart gerand. 

melanomiscws.a.wm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; miskos, steel: zwartstelig. 

m e l a n onéû ra , - zie melanoneurus. 
rmelanonéûros.os.o«, - van Gr. melas (melänos), 
Imelanonéurws.a.um, - zwart; neuron, nerf: 

zwartnervig. 
me lànopes , - van Gr. melas (melänos), zwart; Lat. 

pes, voet, steel: zwartvoetig, zwartstelig. - Deze 
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
zijn: nigrïpes, melanopödus, melanöpus. 

melanophlébius,a.um, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; phleps (phlebos), ader: zwart geaderd. 

melanophlóéws,a,wm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; phloios, schors: met zwarte schors. 

melanophyllws,a,«m, — van Gr. melas (melänos), 
zwart; phullon, blad: zwartbladig. 

melanópodws,a,um, - van Gr. melas (melänos), 
zwart;pous (pödos), voet, steel: zwartvoetig, zwart
stelig. 

m é l a n o p s , - van Gr. melas (melänos), zwart; ôps, 
oog: zwartoogig, met een zwarte (oog)vlek. 

m e l a n ö p u s , - van Gr. melas (melänos), zwart; pous, 
voet, steel: zwartvoetig, zwartstelig. 

rme l ano r . . ., - zie melanorrh . . . 
i m e l a n o r h . . . , -

m e l a n ó r r h a c h i s , - van Gr. melas (melänos), zwart; 
rhächis, spil van een gevind tot meervoudig gevind 
blad of van een bloei wij ze: met zwarte spillen. 

melanorrhizMs,a.um, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; rhiza, wortel: zwartwortelig. 

Melanor rhóéa WALL., - van Gr. melas (melänos), 
zwart; rhoia (van rhein, vloeien), (in samenstellin
gen) vloed: boom met zwarten vloed, dwz. uit 
welks stam bij verwonding sap vloeit, dat zwart 
opdroogt. 

melanorrhynchus,a,wm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; rhunchos, snavel: zwartsnavelig. 

melanospérmws.a.wm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; sperma, zaad: zwartzadig. 

me lanos tachya , - zie melanostachfus. 
rmelanós tachys , - van Gr. melas (melänos), zwart; 
Imelanostâchyws,a.wm, - stächus, aar: zwart-

arig; met zwarte aartjes. 
m e l a n o s t é m o n , - van Gr. melas (melänos), zwart; 

stêmôn, draad: met zwarte (meel)draden. 
melanos t ic ta , — zie melanostictus. 
melanostictiCMS,a,um, - foutief voor melanostictus. 
melanosticttts,a,wm, - van Gr. melas (melänos), 

zwart; stiktos (van stizein, prikken, steken), ge
stippeld: zwart gestippeld. 

melanóstomu5,a,um, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; stoma, mond: zwartmondig. 

melanothyrsus,a,um, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; thursos, (als bot. term) pluim: met zwarte 
pluimen. 

melanótrichws.a.Mm, - van Gr. melas (melänos), 
zwart; thrix (trïchos), haar: zwartharig. 

melanóxylon , - van Gr. melas (melänos), zwart; 
xülon, hout: met zwart hout, met donkerkleurig 
kernhout. 

melanthérws.a.Mw, - van Gr. melas (melänos), zwart; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: met zwarte 
helmknoppen. 

Melan thesa BL., - van Gr. melanthês (stam melan-
thës), zwart. De naam zinspeelt op het feit, dat de 
plant bij het drogen blauwzwart wordt. 

me lan theso ides , - van Melanthesa, (voormalig) 
plantengesl. (Euphorbiacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Melanthesa-achtig. 

Melan thesóps i s M.A., - van Melanthesa, (voormalig) 
plantengesl. (Euphorbiacëae); opsis, voorkomen, 
uiterlijk: op Melanthesa gelijkend gesl. 

M e l â n t h i u m L., - Lat. transcr. van Gr. melanthïon 
(van melas, zwart; anthos, bloem), plant met zwar
te, dwz. donkerkleurige bloemen. 

m e l a s , me lâ ina , m e l a n , - (Gr.) zwart. 
M e l a s m a BERG., - (Gr.) [van melainein, zwart ma

ken, en dit weer van melas (melänos), zwart], het 
zwart gemaakte. - De naam zinspeelt op het feit, 
dat de plant bij droging zwart wordt. 

M e l â s t o m a L., - van Gr. melas, zwart; stoma, mond. 
Het woord zou moeten beteekenen: plant, welke 
zwart is, wat haar mond betreft, zwart van mond 
is, plant met zwarten mond, doch geen deel der 
plant, dat bij een mond zou kunnen worden ver
geleken, is zwart. De naam zal wel gekozen zijn 
met het oog op het feit, dat het vleesch (dwz. de 
sappige zaadlijsten) der rijpe vruchten ,,de lippen 
„zwart verft gelijk kraakbeziën", als Rumphius 
(Herbarium Amboinense IV, 173) schrijft. (Kraak
beziën zijn boschbessen, Vaccinïum myrtillus L.). 

Melas tomaceae , - zie Melastomatacëae. 
melastomaefóÜMs,a.um, - van Melastöma, planten

gesl. (Melastomatacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Melastöma. 

Melas tomatàceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Melastöma (Melastomâtis) geldt. 

melastomatifóliws,a,«m, - van Melastöma (Mela
stomâtis) , plantengesl. (Melastomatacëae); Lat. fo
lium, blad : met bladeren als die van een Melastöma. 

me la s toma to idee , - van Melastöma (Melastomâtis), 
plantengesl. (Melastomatacëae); ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Melastöma-
achtig. 

melastomifóliws,a,wm, - van Melastöma, planten
gesl. (Melastomatacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Melastöma. 

me las tomoidee , - van Melastöma, plantengesl. 
(Melastomatacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Melastöma-achtig. 

melchioriänws,a,wm (Tetradenïa - Teschn.), - ge
noemd naar H. Melchior (1884, Berlijn; X), bo
tanicus, sinds 1920 assistent aan het Bot. Museum 
te Berlijn-Dahlem, sedert 1932 custos aan die in
stelling, schrijver van verscheidene bot. publicaties 
op anatomisch, systematisch, physiol. en phyto-
geogr. gebied. Hij bereisde verschillende deelen 
der Alpen. 

meleagridiflórws,α,Mm,-van me/eagris (meleagriais), 
naam eener soort van het gesl. Fritillaria, met klok-
vormige, schaakbordachtig gevlekte bloemen; Lat. 
f los (flöris), bloem: met bloemen, welke in vorm en 
teekening met die van Fritillaria meléagris L. over
eenkomen. 

m e l é a g r i s , - (Gr.) parelhoen, poule pintade, poele-
petaat. - De naam is afgeleid van Meleägros, vol
gens de sage koning van Kalüdon in Aitôlia (Grie
kenland; 21-22° O.L.; ±39° N.B.). Door het Nood
lot was bepaald, dat hij slechts zoo lang leven zou, 
als een op den haard vlammend houtblok niet ge
heel door het vuur verteerd zou zijn. Zoodra zijn 
moeder dit vernam, greep zij het blok van den 
haard, doofde het en borg het weg. Toen echter 
Meleägros, volwassen geworden, in een twist haar 
broeders gedood had, wierp zij in een oplaaiing 
van woede het blok wederom in de vlammen en 
het noodlot ging in vervulling. De moeder pleegde 
uit wroeging zelfmoord; de zusters van Meleägros 
jammerden hevig en werden eindelijk door Artëmis 
veranderd in parelhoenders, welke nog altijd, voor-
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al in de ochtend- en avonduren, een onwelluidend 
geschrei doen hooren. - Als soortnaam gebezigd 
voor bloemen, welke gevlekt zijn als parelhoenders. 

Melhânia FORSK., - genoemd naar den berg Melhân 
in Arabië, waar de eerste soort van het gesl. ge
vonden werd. 

Mélia L., - (Gr.) esch. - De overeenkomst tusschen 
het tegenwoordig Melïa genoemde gesl. en den esch 
is gering, bestaat eigenlijk alleen in den vorm der 
blaadjes. 

Meliàceae, - planteniam. als type waarvan het gesl. 
Melïa geldt. 

meliaefóliws.a.wm, - zie meliifolius. 
Mel ién thus L., - van Gr. meli, honig; anthos, bloem. 

— De bloemen bevatten een groote, zak- of pan-
tof f eivormige honigschijf. 

Mélica L., - oude Lat. plantennaam, welks afleiding 
niet vast staat. 

melichrous,a,um, - van Gr. meli, honig; chröa, 
kleur: honigkleurig, honiggeel. 

Melicócca L., - van Gr. meli, honig; kokkos, bes, 
vrucht: plant met honigzoete vruchten. De zaad-
rok is zoet van smaak. 

Melicope FORST., - van Gr. meli, honig; köpê, 
houw. De honigschijf is diep 4-deelig; elk der dee-
len is aan den bovenrand ingesneden; er zijn, als 
het ware, houwen in gegeven. 

mel icopoides , - van Melicope, plantengesl. (Ruta-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Melicöpe-achtig. 

meliifóliws,a,wm, - van Melïa, plantengesl. (Melia-
cëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Melïa. 

rMeli lótus ADANS., - Latinizeering van den ouden 
tme l i l ó tu s , - Gr. plantennaam melilótos (van 

meli, honig; lotos, naam van onderscheidene plan
ten, waaronder ook klaverachtige), honigklaver. 
De naam zinspeelt op den zoeten cumarine-geur 
der verwelkende plant. - Als soortnaam gebezigd 
voor planten, welke in eenig opzicht overeenkomen 
met Melilötus, welke bv., evenals de soorten van dit 
gesl., bij het verwelken naar cumarine rieken. 

mel i ló tus-coeruleus , - van Melilötus (zie aldaar), 
honigklaver; coerulëus, (donker)blauw. - Als soort
naam gebezigd voor een plant, welke vroeger den 
naam Melilötus coerulëus Desr. droeg. 

melinânthus,a,um, - van Gr. mêlïnos, kweegeel; 
anthos, bloem: met kweegele bloemen, met geel-
roode bloemen. 

jMél in i s p. B., - van Gr. melïné, gierst: op gierst ge-
t m é l i n i s , - lijkend gras. 

mel inócalyx, - van Gr. mêlïnos, kweegeel; kälux, 
kelk: met kweegelen kelk. 

melinocérpus,a,wm, - 1. van Gr. mêlïnos, kweegeel; 
karpos, vrucht: met kweegele vruchten (of vijgen). 
(Bij Ficus melinocarpa BI. zijn de <J vijgen geel, de 
$ rood). 
2. van Gr. melïnê, gierst; karpos, vrucht: met op 
gierst gelijkende vruchten. 

melinoglóss«s,a,ww, — van Gr. mêlïnos, kweegeel; 
glóssa, tong: met kweegele tong of (bij orchideeën) 
lip. 

me l inoséma , - van Gr. mêlïnos, kweegeel; sêma, 
kenteeken: met een kweegeel kenteeken (een streep 
of een vlek bv.). 

melintangénszs,is,e, - afkomstig van den Melintang 
( = Malintang, een ±2260 M. hoogen berg op Su
matra, nabij de W.kust, op ± y2° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

meiiocârptts.a.wm, - van Melïa, plantengesl. (Melia-
cëae); Gr. karpos, vrucht; met vruchten als die 
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eener Melïa. 
meliodórus,α,um, - van Gr. meli, honig; Lat. odô-

rus, geurig: naar honig riekend. - Deze samenkop-
keling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn 
mellëus en mellïnus. 

Melioschinzia κ. SCHUM., - van Melïa, gesl., dat 
als type geldt van de f am. der Meliacëae; H. Schim 
(zie schinzïi) : ter eere van Schinz genoemde Melia-
cëa. 

Mel iósma BL., - van Gr. meli, honig; osmê, geur: 
plant met honigachtig riekende bloemen. 

meliosmaefólius,a,um, — zie meliosmifolïus. 
meliosmifóliM5,a,um, - van Meliósma, plantengesl. 

(Sabiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Meliósma. 

m e l i p h â g i d u m , - 2e nv. mv. van Nieuwlat. meli-
phägis (meliphagïdis) (van Gr. meli, honig; phä-
gein, eten), honig etende vogel, honigzuiger: der 
honigzuigers, door honigzuigers bezocht. 

Mel issa L., - (Gr.) (van meli, honig), honigbij, hier: 
door bijen geliefde bloem. - Vgl. Dodoens, Cruyde-
boeck, 2e dr. (1563), 223: „Melissa aen die bie-
,,koruen gheleyt oft ghestrecken, hout die bien by 
,,een ende doet ander daer by comen." 

melissaefólius,α,um, — zie melissifolïus. 
melissifóliws,a,Mm, - van Melissa, plantengesl. (La-

biätae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
eener Melissa. 

mel i sso ides , - van Melissa, plantengesl. (Labiätae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Melissa-achtig. 

mel issophyl la , - zie melissophyllus. 
rMelissophyilon ADANS., - van Gr. melissa (van meli, 
iMe l i s sophy l lum AUCT., - honig), honigbij; 

phullon, blad: bijenblad, door bijen druk bezochte 
plant. 

melissophy!lws,a,wm, - van Melissa, plantengesl. 
(Labiätae); Gr. phullon, blad: met bladeren als die 
eener Melissa. 

meliténsi's,i's,e, - van Lat. Melïta (Gr. Melïtê), Mal
ta: Maltesisch, Maltezer. 

melitocàrp«s,a,Mw, - van Gr. meli (melïtos), honig; 
karpos, vrucht: met honiggele of honigzoete vruch
ten. 

Meli t t is L., - oude Lat. plantennaam, synoniem van 
melissa (zie Melissa): bijenbloem, door bijen ge
liefde bloem. 

mélleüs.a.um, - van Lat. mei (meilis), honig: van 
honig gemaakt, honigzoet, naar honig riekend, ho
niggeel. 

mell icolor , - van Lat. mei (meilis), honig; color, 
kleur: honigkleurig, honiggeel. 

rméllifer, mell ifera, mel l i fe rum, - van Lat. mei 
\melliterus,a,um, - (meilis), honig; ferre, dra

gen: honig dragend, honig bevattend. 
mellinus.a.Mw, - van Lat. mei (meilis), honig: van 

honig gemaakt, honigzoet, naar honig riekend. 
mellitus,a,urn, - (Lat.) van mei (meilis), honig: van 

honig gemaakt, met honig bereid, honigzoet, naar 
honig riekend, honiggeel. 

me lo , - (Lat.) meloen. 
Melocânna TRIN., - van Gr. melon, appel; kanna, 

riet: rietachtig gras (bamboe) met groote, appel
achtige vruchten. 

melocàrpw5,a,Mw, - van Gr. mêlon, appel; karpos, 
vrucht: met appelachtige vruchten. 

Melóchia L., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam melochiech. 

Melodinus FORST., - van Gr. mêlon, appel; dïnein, 
in een kring ronddraaien: slingerplant met appel-
achtige vruchten. 
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M e l o d o r u m HOOK. f. et TH., - van Lat. mei, honig; 
odor (odöris), geur. De naam zinspeelt op den zoe-
tigen geur der rijpe vruchten. 

melongéna , - Latinizeering van den Sp. (en Ital.), 
waarschijnlijk uit het Arab, verbasterden planten
naam melanzâna. 

melópepo, - Latinizeering van Gr. mêlopëpôn (van 
mêlon, appel; pip&n, meloen), appelvormige meloen. 

Melóthr iaL. , - v a n G r . mélóthron, oude naam eener 
klimmende Cucurbitacëa met op druiven gelijken
de vruchten. De naam Melóthria zinspeelt op de 
overeenkomst der aldus genoemde plant met de 
mélóthron der Ouden. 

membranâceus.a.wm, - van Lat. membräna, vlies: 
vliezig. 

membranifólius.a.wm, - van Lat. membräna, vlies; 
folium, blad: met vliezige bladeren. 

membranulósus,a,w»i, - van Lat. membranüla (ver
kleinw. van membräna, vlies), vliesje: van vliesjes 
voorzien; met dunvliezige dekvliesjes. 

memecylo ides , - van Memecplon, plantengesl. (Me-
lastomatacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Memec$rlon-achtig. 

Memécylon L., - Lat. transcr. van Gr. memêkülon 
( =mimaikülon, mimakülon, maimakülon, memaikü-
lon), naam voor de eetbare, sappig-melige vrucht 
van den aardbezieboom (Arbütus unëdo L.). De 
naam is door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig 
overgedragen op het hem thans voerende gesl., dat 
in bloem noch blad op Arbütus gelijkt. 

memnónitts.a.Mw, - van Lat. Memnon (Gr. Mem
non), mythisch koning van Aethiopië (Abyssinië), 
die aan de zijde der Trojanen tegen de Grieken 
streed: de kleur van koning Memnon hebbend, 
bruinzwart. 

Memor iâ l i s BUCH.-HAM., - van Lat. memoria, her
innering: herinneringskruid. - Het tegenwoordige 
gesl. Memoriâlis maakte vroeger deel uit van Pou-
zolzïa, waarvan één (echter niet tot het tegenwoor
dige gesl. Memoriâlis behoorende) soort, P. zey-
lanïca Benn., door Rumphius (Herbarium Amboi-
nense VI, 29) werd beschreven als Herba memoriae 
of Gedenkkruid, met de toelichting: „om dat het 
„met zyn blaadjes aan de kleeren blyft kleeven, 
,,als of 't den voorbygaande van iets wilde indag-
,,tig maken." De thans tot het gesl. Memoriâlis 
behoorende soorten hebben niets met de Herba 
memoriae te maken; de naam is op de verkeerde 
soorten overgebracht. 

memphiticus,a,Mtw, - afkomstig van Memphis, in 
de Oudheid stad in Egypte, ± 1 8 K.M. Z. van het 
tegenwoordige Kaïro, of daar het eerst gevonden, 
Memphitisch, bij uitbreiding Egyptisch. 

menabaiénst5,ts,e, - afkomstig van Bidang Menabai 
in W.-Borneo of daar het eerst gevonden. 

menadénus.a.um, - afkomstig van Menado (plaats 
menadénsis.is.e, - in N.O.-Celebes; ±12434° 
menadonénsis,is,£, - O.L.; ± 1 % ° N.B.) of 

daar het eerst gevonden. 
mendél i i , - 2e nv. van Mendelïus, Latinizeering 

van Mendel: van Mendel, genoemd naar Mendel. — 
Aërïdes - Hort. en Cattleya - Backh. zijn genoemd 
naar Mendel, een amateur-orchideeënkweeker in 
Engeland, bij wien de planten voor het eerst in 
Europa bloeiden. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

mendoanéns i s (Portuläca - ) , - foutief voor mendo-
cinensis. 

jmendocinénsis,ts,£, - afkomstig van Mendóza (in 
Argentinië), O. van Valparaiso, of daar het eerst 
gevonden. 

m e n g a r ä w a n , - Mal. plantennaam (mëngërdwan) 
Menichea SONN., - Sonnerat (zie sonnerait), in 1776 

de auteur van het gesl., geeft bij den naam, welks 
afleiding duister is, geen toelichting. 

menisc i i câ rpa , - zie menisciicarpus. 
rmenisciicârpos,os,on, - van Meniscïum, (voormalig) 
Imenisciicarpus,a,um, - plantengesl. (Poly-

podiacëae); Gr. harpos, vrucht: met vruchten (dwz. 
sori) als die van een Meniscïum. 

menisc io ides , - van Meniscïum, (voormalig) plan
tengesl. (Polypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Meniscïum-achtig. 

Men i sc ium SCHREB., - van Gr. mêniskos (verkleinw. 
van mênê, maan), halve maan. De naam zinspeelt 
op den vorm der sori. 

ƒ Meniscosta BL., - van Gr. mêniskos (verkleinw. van 
Imeniscós ta , - mênê, maan), halve maan. De 

naam zinspeelt op den vorm der vruchtjes. 
m e n i s p e r m a c e a , - zie menispermacëus. 
Menispe rméceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Menispermum geldt. 
menispermàceus,a ,um, - van Menispermum, plan

tengesl. (Menispermacëae) : Menispermum-achtig; 
op een Menispermacea gelijkend. 

m e n i s p e r m o i d e s , - van Menispermum, plantengesl. 
(Menispermacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Menispermum-achtig. 

M e n i s p e r m u m L., - van Gr. mênê, maan; sperma, 
zaad. Plant met halvemaanvormige zaden. 

ménke i , — 2e nv. van Menkëus, Latinizeering van 
Menke: van Menke, gevonden door Menke, ge
noemd naar Menke. - Rubus - Weihe et Nees is 
genoemd naar K. Th. Menke (1791, Bremen; 1861, 
Pyrmont), arts te Pyrmont, malakoloog, schrijver 
eener bot. publicatie. 

menoéides , - Lat. transcr. van Gr. mênoeidês (van 
mênê, maan; eidês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), halvemaanvormig. 

mensâriMs.a.Mw, - van Lat. mensa, tafel: bij de tafel 
behoorend, op tafel geplaatst, als tafelvrucht ge
nuttigd. 

Menta , - zie Mentha. 
ι mentawaiénsi5,is,e, - afkomstig van de Mentawai-
\mentaweiénsis, is ,c, - of Mentawei-eilanden 

(voor de W.kust van Sumatra, ongeveer van de 
breedte van Padang af Z.O. waarts; θδ^-ΙΟΟ 1 /^ 
O.L.; 1-3%° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

mentek , - Soend. plantennaam (hoeroe mëntëk). 
Mentha L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan

tennaam mintha of minthê. 
menthaefólius,a,Mm, - zie menthifolius. 
m e n t h â s t r u m , - van Mentha, plantengesl. (Labia-

tae), munt; astrum, uitgang met kleineerende be-
teekenis: onechte munt, valsche munt (plant). -
Zie voorts alsinastrum. 

Menthél la PÉRARD, - verkleinw. van Mentha, plan
tengesl. (Labiätae): kleine Mentha. 

menthifóliws.a.Mm, - van Mentha, plantengesl. (La
biätae), munt; Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Mentha. 

men thódes , - van Mentha, plantengesl. (Labiätae), 
munt; ödes (Gr. ödês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een Mentha gelijkend, Mentha-achtig. 

men tho ides , - van Mentha, plantengesl. (Labiätae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Mentha-achtig. 

rméntifer , ment i fera , men t i f e rum, - van Lat. men-
lmentiferMs,a,«tn, - turn, kin; ferre, dragen: 

een kin dragend. 
tnentosus,α,Μηζ, - van Lat. mentum, kin: met op

vallende kin, metgrootekin, met lange of dikke kin. 
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Mentzelia L., - genoemd naar Chr. Mentzel (1622, 
Fürstenwalde; 1701, Berlijn), lijfarts van den keur
vorst van Brandenburg, schrijver van een paar bot. 
publicaties. 

mentzélii , - 2e nv. van Mentzelïus, Latinizeering 
van Mentzel: van Mentzel, gevonden door Mentzel, 
genoemd naar Mentzel. — Illïpe — Krause is ge
noemd naar Mentzel, die in 1886 Hollrung (zie 
Hollrungïa) vergezelde op een tocht in Kaiser 
Wilhelmsland en bij die gelegenheid eenige planten 
verzamelde. Overigens is mij van hem niets bekend. 

Menyànthes L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam mênianthês, waarmede in de Oudheid 
mogelijk een andere plant bedoeld werd dan thans 
met Menyanthes. - Het woord mênianthês wordt 
wel afgeleid van Gr. mên, maand; anthos, bloem, 
en zou zinspelen op het gebruik, dat in de Oudheid 
van de plant gemaakt werd als menstruatie-bevor-
derend middel. - Anderen leiden Menyanthes af 
van Gr. mênüein, openbaren; anthos, bloem. De 
naam zou dan zinspelen op de schoonheid der plant 
of op het feit, dat zij openbaart, waar λvater (Meny
anthes is een moerasplant) te vinden is. Deze laat
ste verklaring is al zeer gezocht. 

menyânthidis, - 2e nv. van Menyanthes, planten-
gesl. (Gentianacéae), watergentiaan: van (de ge
daante van een) Menyanthes; watergentiaan -
achtig. 

Menziésia j . E. SM., - genoemd naar A. Mènzies 
(1754, Stix House, Aberfeldy, Perth, Schotland; 
1842, Londen), tuinman van den bot. tuin van 
Edinburgh, die als doktersassistent de wereldreis 
van Vancouver [1791-95; van Engeland naai Kaap 
de Goede Hoop, Z.W.-Australië, Nieuw-Zeeland, 
Otaheite (zie tahitensis), Nootka (zie nootkaënsis), 
om het eiland Vancouver en vandaar langs Val
paraiso, Kaap Hoorn, Sint Helena en de Kaapver
dische eilanden terug naar Engeland] medemaakte 
en vele planten verzamelde. 

menziési i , - 2e nv. van Menziesius, Latinizeering 
van Menzies: van Menzies, gevonden door Menzies, 
genoemd naar Menzies. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar A. Menzies (zie Menziesïa). 

meonanthws.a.wm, - van Gr. meión, kleiner, gerin
ger; vrij klein, tamelijk gering; anthos, bloem: met 
kleinere of een geringer aantal bloemen dan ver
wante soorten; met vrij kleine bloemen of bloei-
wijzen; met een tamelijk gering aantal bloemen. 

meonóbotrys, - van Gr. meión, kleiner, geringer, 
vrij klein, vrij gering; bötrus, (als bot. term) tros: 
met vrij kleine trossen (of pluimen). 

Meóschium P. B., - bedoeld als anagram van Ischae-
mum. 

Mephitidia REINW., - van Lat. mephitis {mephitis), 
de schadelijke, stinkende uitwaseming der aarde, 
miasma: stinkende plant. 

merapiénsts,is,c, — afkomstig van den vulkaan Με
ν api (op Sumatra, bij Fort de Koek, op ± /4° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

Merâtia LOIS., - genoemd naar Fr. V. Mérat (1780, 
Parijs; 1851, Parijs), arts te Parijs, schrijver van 
bot. publicaties, o.a. van een flora der omstreken 
van Parijs. 

meraukénsïs, is,e, - afkomstig van Merauke (plaats 
a/d Z.kust van Nieuw-Guinea op ruim 140° O.L.) 
of daar het eerst gevonden. 

m e r â w a s , - Mal. plantennaam (madang mërdwas). 
Mercódoa NAVES, - genoemd naar Ignacio Mercado 

(1648, Paranaque, Philippinen; 1698, Bauan op 
Luzon, Philippijnen), Augustijner-monnik, die op 
verschillende plaatsen in de Philippijnen werkzaam 

is geweest en daar overal planten verzamelde en 
teekende. Hij is de schrijver van een pas in 1880 
uitgegeven werk over de geneeskrachtige planten 
der Philippijnen. 

mérckli, - 2e nv. van Merckïus, Latinizeering van 
Merck: van Merck, genoemd naar Merck. - Dahlïa 
- Lehm, werd in 1840 genoemd naar H. J. Merck, 
raadsheer der stad Hamburg, die de door hem uit 
Mexico ontvangen zaden der plant had afgestaan 
aan den bot. tuin van Hamburg. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

rMercurialis L., - oude I-at. plantennaam, afkorting 
tmercuriàl is , - van herba mercuriälis, Mercu-

rïus-kruid, bingelkruid. Volgens de sage zou Mer-
curïus, de Rom. god van den koophandel en de 
dieven, de geneeskrachtige eigenschappen der 
plant ontdekt hebben. - Vgl. Dodoens, Cruyde-
boeck, 2e dr. (1563), p . 72: „Bingelcruyden in wa-
,,ter ghesoden ende ghedroncken maken camer-
,,ganck, purgeren ende iaghen af die coude fluy-
,,men, ende die heete geele cholerijcke vochtiche-
,,den. Dijsgelijck oock dat water dat inder water-
..suchtighen lichaem vergaert es. Die selue cruy-
,,den mz booter of eenich ruet" ( = vet) „ghestoo-
,,ten ende in tfundament ghesteken verwecken tot 
„camerganck . . . dat manneken inghenomen, helpt 
„om soonen te genereren, ende dat wijfken om 
„dochteren." - Als soortnaam gebezigd om over
eenkomst met het gesl. Mercuriälis uittedrukken. 

Merendéra RAM., - Sp. volksnaam van tijloossoorten 
(Colchicum). - Soorten van het geslacht Meren
déra werden vroeger tot Colchicum gerekend. 

merguénsî's,îs,e, - afkomstig van Mergui (a/d W.-
kust van Burma op -}-12 y2° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Meridiâna L. f., - als substantief gebezigde vr. 
vorm van Lat. meridiänus (zie aldaar), omstreeks 
het middaguur bloeiend: omstreeks het middag
uur bloeiende plant. 

meridiänMs,a,«m, - van Lat. meridïes (samentrek
king van médius dies, dwz. midden-dag), middag: 
op eenigerlei wijze tot den middag in betrekking 
staand; omtrent het middaguur bloeiend. 

meridional«,»s,e, - van Lat. meridïes (samentrek
king van medïus dïes, dwz. midden-dag), middag, 
bij uitbreiding: de plaats waar de zon (in Europa) 
in het middaguur staat, het zuiden: zuidelijk. Vgl. 
oeeidentälis, orientälis, septemtrionälis. 

Meringium κ. Β. PRESL, - van Gr. mêrinx (mêringos), 
stijf haar, borstel. De sporangiën worden gedragen 
door een borstelvormige as. 

Merinthosórus COPEL., - van Gr. mêrinthos, draad; 
sóros, hoop (je): varen met draadvormige sporen-
hoopjes of sori. 

merkusii , - 2e nv. van Merkusïus, Latinizeering van 
Mer kus: van Merkus, genoemd naar Merkus. -
Cyrtosperma - Schort; - Pinus - Jungh. et De 
Vr. en Quercus lineäta BI. var. - Wenzig zijn ge
noemd naar P. Merkus (1787, Naarden; 1844, Sim-
pang, Soerabaja), in 1815 benoemd tot regeerings-
ambtenaar in Ned. Indië, van 1842 tot aan zijn 
dood gouverneur-generaal dier bezitting, „waareen 
„talrijke bevolking zijn nagedachtenis zegent als die 
„van een goed bestuurder en een vaderlijk vriend." 
Hij was de beschermer van Junghuhn (zie Jung-
huhnïa) en daardoor alleen reeds verdienstelijk 
voor de wetenschap. Zie ook het voorbericht in 
Junghuhn's Java, Ned. uitgave, 2e druk, I, p. 7. 

Mérope M. J . ROEM., - Lat. transcr. van Gr. Meröpê, 
naam eener nimf door den zonnegod Hêlïos ver
wekt bij de nimf Klumënê. - Zie voorts Dioxippe. 



M e r r e m i a 367 me tacoe lus 

M e r r e m i a DENNST., - genoemd naar Bl. Merrem 
(1761, Bremen; 1824, Marburg), laatstelijk hoog
leeraar te Marburg, schrijver over planten, vogels 
en amphibieën. 

M e r r ü l e a SWINGLE, - genoemd naar Elmer Drew 
Merrill (zie Elmerrillia). 

merri l l ianus.a.um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar E. D. Merrill (zie Elmerrillia). 

tner r i l l i i , - 2e nv. van Merrillius, Latinizeering van 
Merrill: van Merrill, gevonden door Merrill, ge
noemd naar Merrill. Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar E. D. Merrill (zie Elmerrillia). 

m e r r i t t i i , - 2e nv. van Merrittius, Latinizeering van 
Merritt: van Merritt, gevonden door Merritt, ge
noemd naar Merritt. - Polypodïum - Copel. en 
Unöna - Merr. zijn genoemd naar Meivin Leroy 
Merritt (1879, West Union, Iowa, U.S.A.; χ ) , 
houtvester in staatsdienst op de Philippijnen, thans 
werkzaam bij het boschwezen in de Vereenigde 
Staten. 

Merténs ia H. B. K., - genoemd naar F. K. Mertens 
Merténs ia ROTH., - (1764, Bielefeld; 1831, 
Mer téns ia WILLD., - Bremen), directeur der 

handelsschool te Bremen, medewerker aan een flo
ra van Duitschland. 

mertensiânws,a,um (Cassïope - G. Don; - Casuarina 
- Rupr. ; - Lindsaya - Kunze; - Saxifräga - Bong. ; 
-Tsuga - Carr.), - genoemd naar Κ. Η. Mertens 
(1795, Bremen; 1830, St.-Petersburg), deelnemer, 
als scheepsarts, aan de door Lütke geleide Russ. 
expeditie (1826-29) der korvet Seniavine om de 
aarde, op welken tocht o.a. Alaska en de Carolinen 
werden bezocht, waar Mertens planten verzamelde, 
waaronder de naar hem genoemde. 

mer t ens io ides , - van Merténsia, naam van verschil
lende plantengesl. (Ulmacëae; Borraginacëae; 
Gleicheniacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Mertensïa-achtig. 

mesacânthu5,a,um, - van Gr. mesos, midden; akan-
tha, stekel, doorn: in het midden gestekeld of ge
doomd. 

mesargyrews,a,w»ï, - van Gr. mesos, midden, in het 
midden; argurëos, zilverwit: in het midden zilver
wit gevlekt. 

M e s a u l o s p é r m a v. SL., - van Gr. mesaulos, midden 
in de plaats, midden in de omheinde ruimte; sperma, 
zaad. De zaden zijn rondom gevleugeld; het eigen
lijke zaad bevindt zich ongeveer in het midden van 
den vleugel. 

M e s e m b r i â n t h e m u m L., - van Gr. mesêmbrïa, mid
dag; anthêmon, bloem: plant, welker bloemen al
leen omstreeks den middag geopend zijn. 

M e s e m b r y à n t h e m u m L., - door Linnaeus (zie Lin-
naea) van Dillenïus (zie Dillenia) overgenomen 
foutieve schrijfwijze van Mesembriânthemum. —. 
De door Linnaeus (Philosophïa Botanica, 1ste 
druk, § 240) gegeven afleiding van mesos, midden, 
embrüon, kiem, en anthêmon, bloem, heeft geen 
zin. 

m e s e n t é r i u m , - (Nieuwlat.) van Gr. mesos, mid
den; entêron, darm: middendarmvlies (aan de rug-
zijde van het middelste deel der buikholte). - Als 
soortnaam gebezigd om gelijkenis (der bladeren 
bv.) met het middendarmvlies uittedrukken. 

mesocérpus,a,um, - van Gr. mesos, midden; karpos, 
vrucht, bij uitbreiding sporenhoopje, sorus: met 
in het midden geplaatste of tot het midden reiken
de sori; met sori, welke half zoo lang zijn als de hen 
dragende aderen. 

Mesochlaéna R. BR., - van Gr. mesos, midden; 
chlaina, mantel. Varen bij welke de mantels der 

sporenhoopjes, dwz. de dekvliesjes, in het midden 
zijn vastgehecht. 

mesóchlows,a,t«n, - van Gr. mesos, midden; chlöos, 
heldergroene kleur: tot het midden toe heldergroen. 

Mesoclâs tes LINDL., - van Gr. mesos, midden; klas-
tos (van klân, breken), gebroken. De onder- en de 
bovenhelft der lip verschillen aanmerkelijk in vorm 
en zijn door een insnoering gescheiden; de lip is, 
als het ware, in tweeën gebroken. 

Mesodécty lus ENDL., - van Gr. mesos, midden; dak-
tülos, vinger. De stempelzuil draagt ter halver hoog
te een vingervormig staminodium. 

mésodon , - van Gr. mesos, midden; ödous (ödontos), 
tand: in het midden een of meer tanden dragend. 

mesomórphus,a ,um, - van Gr. mesos, midden; mor-
phê, vorm: een middenvorm zijnd, een tusschen-
vorm zijnd. 

Mesóna BL., - van Gr. mesos, midden. De naam werd 
gekozen om uittedrukken, dat het gesl. het midden 
houdt tusschen twee andere (Ocïmum en Scutel
laria). 

M e s o p h â é r i u m , - foutief voor Mesosphaerïa. 
mesopónticws,a,«m, - van Gr. mesos, midden; 

pontos, zee: te midden van zeeën groeiend, tus
schen groote meren (bv. de Middenafrikaansche) 
groeiend. 

Mesosórus HASSK., - van Gr. mesos, midden; saros, 
hoop (je). De sporenhoopjes of sori bevinden zich 
op het midden der aderen. 

Mesosphàér ia BTH., - van Gr. mesos, midden; 
sphaira, bol. De middenslip der onderlip is sterk 
gewelfd. 

M e s o s p h â é r i u m , - zie Mesosphaerïa. 
M e s o s p h â é r u m o. κ., - van Gr. mesos, midden; 

sphaira, bol. De middenslip der onderlip is sterk 
gewelfd. 

mespi lo ides , - van Lat. mespïlus, mispel; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: mispel
achtig. 

Mésp i lus L., - oude Lat. plantennaam, latinizeering 
van Gr. mespilê of mespïlon, waarvan de afleiding 
onbekend is. 

messanénsis.ts.e, - van Messäna, oud-Lat. naam 
van Messina, stad nabij de N.O. punt van Sicilië: 
afkomstig van Messina of daar het eerst gevonden, 
Messinisch. 

Mésua L., - genoemd naar Johannes Mesuë [alias 
Jühannä ibn Mäsüjah, alias Janus Damascënus, 
eigenlijk Jahja ibn Mäsawaih(i)] (777, Gondêschâ-
pür in Chusistan, W.-Perzië; 857, Samarra, a/d 
Tigris, boven Bagdad), lijfarts van kalif AI Wathik, 
vertaler van geneeskundige werken uit het Gr. in 
het Arab, en schrijver van eigen geneeskundige 
werken. 

me tébo lon , - zie metabôlos. 
Metabôlos BL., - (Gr.) veranderlijk. - De naam zin

speelt op de veranderlijkheid van dit thans bij 
Oldenlandïa ingelijfde gesl. De bloemen zijn 4- of 
5-tallig, de stempel is 2- of 4-spletig, de vrucht valt 
in 2 of in 4 deelen uiteen, de planten zijn kruid- of 
heesterachtig. 

metàbolos,os,on, - (Gr.) veranderlijk. 
Metaboli ts A. RICH., - Lat. transcr. van Gr. meta

bolos, veranderlijk. Zie voorts Metabôlos. 
metachüinus.a.MW, - van Gr. meta, daarbij; cheilos, 

lip: met aanhangsels aan de lip. 
Me tach i lum LINDL., - van Gr. meta, daarbij; chei

los, lip. De naam zinspeelt op de aanhangsels der 
lip. 

metacóélws,α,um, - van Gr. meta, te midden van; 
koilon, holte: midden in een holte geplaatst. 
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rme tâka , - Jap. volksnaam van Bambûsa arundinaria 
Ime tâke , - Sieb, et Zucc. 
metàllicus.a.um, - van Lat. metallum, metaal: me

talen, glanzend als metaal. 
me te l , - Arab, plantennaam. 
Meteó rus LOUR., - Lat. transcr. van Gr. meteoros 

(van meta, in de ruimte; eôrein of aiôrein, verhef
fen), hoog verheven, in de lucht zwevend. De naam 
zinspeelt op de lange, hangende, vaak op den wind 
zwaaiende bloeiwijzen. 

Methónica A. L. JUSS., - Latinizeering van den En-
gelschind. plantennaam mendóni. 

meth^sticws.a.um, - Lat. transcr. van Gr. methusti-
kos [van methüein (van methu, bedwelmende drank, 
wijn; verwant met Ned. mede of mee, door gisting 
uit honig verkregen drank, en Mal. madoe, honig), 
bedwelmen, dronken maken], bedwelmend, dron
kenschap teweegbrengend. 

rmetriochéüos,os,on, - van Gr. metrios, matig, niet 
tmetriochilws,a,MW, - te groot en niet te klein; 

Soend. sëdëng; cheilos, lip: met matig groote lip. 
Met ros idé ros BANKS, - van Gr. metra, boommerg, 

kern, hier = kernhout; sidêros, ijzer: boom met 
ijzerhard kernhout. 

rMetróxylon ROTTB., - van Gr. metra, boommerg; 
I M e t r ó x y l u m AU CT., - xülon, hout, boom: 

boom met zeer sterk ontwikkeld merg (sago). 
metteniânws.a.MW (Carex dioica L. var. - Asch, et 

Graebn.; - Dryoptëris — Hier.; - Polypodïum -
Ces.), - genoemd naar G. H. Mettenius (1823, 
Frankfort a. Main; 1866, Leipzig), hoogleeraar in 
de plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Leipzig, schrijver van bot. publicaties, vooral over 
varens. 

me t t én i i , - 2e nv. van Mettenius: van Mettenius, 
genoemd naar Mettenius. - Adiantum - Kuhn is 
genoemd naar 0. H. Mettenius (zie metteniänus). 

met te rn ich i i , - 2e nv. van Metternichïus, Latini
zeering van Metternich: van Metternich, genoemd 
naar Metternich. - Rhododendron - Sieb, et Zucc. 
is genoemd naar Clemens Wenzel Lothar Metter
nich (1773, Coblenz; 1859, Weenen), zeer conser
vatief, Oostenrijksch staatsman, van 1809 tot aan 
de revolutie van 1848 minister van Buitenlandsche 
Zaken, daarbij van het principe uitgaand, dat de 
vorsten niet aan hun volk doch slechts aan God 
verantwoording hunner daden schuldig zijn, vriend 
van tuinbouw. 

metziànus,a,um (Celastrus - Turcz.; - Oxälis - Miq.; 
-Viola - Hohenack.; - Vitis - Miq.), - genoemd 
naar Johann Friedrich Metz [1819, Derendingen bij 
Tübingen (a/d Neckar, Z.Z.W, van Stuttgart); 
1885, Lustnau bij Tübingen], eerst wever, sedert 
1838 opgeleid voor zendeling van het Bazelsche 
Zendingsgenootschap (Basler Mission), in 1843 als 
zoodanig naar Eng. Indië vertrokken en geplaatst 
te Mangalore ( = Mangalur, a/d W.kust van Voor-
Indië, op ±13° N.B.). Niet tegen het klimaat be
stand zijnde moest hij herhaaldelijk herstel van 
gezondheid zoeken in de Nilgherries (zie nilagiri-
cus), waar hij sedert 1849 gevestigd bleef en onder 
de daar wonende volksstammen (o.a. de Badaga's) 
zijn zendingsarbeid voortzette. Tevens verzamelde 
hij in die streek een groot aantal planten, die hij 
droogde en waarin hij handel dreef; daaronder wa
ren de naar hem genoemde soorten. Na sinds 1860 
in zijn vaderland vertoefd te hebben vertrok hij 
in 1862 wederom naar de Nilgherries en bleef daar 
werkzaam tot hij in 1874 als invalide voor goed 
naar Europa terugkeerde. Hij vestigde zich te Reut
lingen (O.Ζ.O. van Tübingen) en deed vrijwillig 
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dienst als reizend predikant, tot hij, gebrekkig ge
worden, in 1883 naar Lustnau verhuisde, waar hij 
tot aan zijn dood bleef. Van zijn hand verscheen in 
1858 het boekje: „Die Volksstämme der Nilagiri's. 
„Ihr soziales Leben und ihre religiose Gebräuche." 
- Op het sekretariaat der Basler Mission worden 
een aantal op hem betrekking hebbende bescheiden, 
twee dagboeken en een aantal brieven van zijn 
hand bewaard. 

métz i i , - 2e nv. van Metzius, Latinizeering van Metz: 
van Metz, gevonden door Metz, genoemd naar 
Metz. Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
J. Fr. Metz (zie metziànus). 

M e ü m ADANS., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam mêon.wéïks beteekenis niet vast staat. 

mexicânws.a.uw, - afkomstig van Mexico of daar 
het eerst gevonden, Mexicaansch. De naam Mexico 
zou afgeleid zijn van Mexitil, naam van den oor
logsgod der Aztecs, het krijgshaftige volk, dat 
Mexico (door hen zelven Tenochtitlan genoemd) 
overheerschte tijdens het bezoek van en de daarop 
gevolgde verovering door Hernando (Ferdinand) 
Cortes (1520/21). 

meyéni , - 2e nv. van Meyênus, Latinizeering van 
Meyen: van Meyen, gevonden door Meyen, ge
noemd naar Meyen. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Fr. J. F. Meyen (1804, Tilsit; 1840, 
Berlijn), die als arts-botanicus de reis om de aarde 
(1830-32) medemaakte van het schip Prinzess 
Luise onder bevel van kapitein W. Wendt, bij 
welke gelegenheid hij vele planten verzamelde, o.a. 
op de hoogvlakten van Peru en Bolivia en (1831) 
op de Philippijnen. Later werd hij hoogleeraar te 
Berlijn. Hij is de schrijver van eenige anatomische 
en physiol. werken. 

rMeyénia NEES, -genoemd naar Fr. J. F. Meyen (zie 
IMeyénia SCHLTD., - meyëni). 
meyeniânus,a,um (Floscöpa - Hassk.), - genoemd 

naar Fr. J. F. Meyen (zie meyëni). 
meyéni i , - 2e nv. van Meyenïus, Latinizeering van 

Meyen: van Meyen, gevonden door Meyen, ge
noemd naar Meyen. - Selaginella - Hier. is ge
noemd naar Fr. J. F. Meyen (zie meyëni). 

Meyéra SCHREB., - genoemd naar K. A. Meyer 
(Witebsk, W. N. W. van Smolensk; 1855, St.-Pe-
tersburg), directeur van den bot. tuin van St.-
Petersburg, schrijver van bot. werken. 

meyé r i , — 2e nv. van Meyêrus, Latinizeering van 
Meyer: van Meyer, gevonden door Meyer, genoemd 
naar Meyer. 
1. (Eriolöpha - Ridl.), genoemd naar „Adolf Ber
nard" (ten rechte Aron Baruch) Meyer (1840, Ham
burg; 1911, Dresden), medicus-zoöloog-anthropo-
loog en bovenal fantast, die in 1870/71 op eigen 
kosten Celebes en in 1873 de kust der Geelvink-
baai (Nieuw-Guinea) bereisde en groote zool., an-
thropol. en ethnogr. verzamelingen bijeenbracht, 
thans meerendeels berustend in het Koninklijk 
zoölogisch en anthropologisch-ethnographisch Mu
seum te Dresden, waarvan Meyer sinds 1874 di
recteur was. De naar hem genoemde plant zou hij 
in 1873 ontdekt hebben nabij de Geelvinkbaai (zie 
geelvinkensis). Over zijn reis van 1873 gaf hij een 
zeer leugenachtig verslag uit. Zie daarover het ar
tikel van prof. Wichmann (zie wichmanni) in Nova 
Guinea, II, le stuk, pp. 167-178, waarvan ik hier 
de slotwoorden aanhaal: „Soweit seine Angaben 
„kontrollirbar sind, hat er keine nennenswerte Ent
fernungen von der Küste aus zurückgelegt, was 
„schon daraus hervorgeht, dass er, der alle ver-
„meintlichen oder wirklichen Anfechtungen in 
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„übertriebenen Farben schildert, es sich sicher 
„nicht hätte nehmen lassen, der grössten Plage 
„von Neu-Guinea, der Buschmilbe, zu gedenken, 
„falls er wirkliche Landmärsche unternommen hät-
„te. Wahrheit und Erdichtung sind in dem Reise-
„berichte überhaupt derartig mit einander ver
q u i c k t , dass es in manchen Fällen ganz unmög
l i c h ist, sie von einander zu trennen. Seit Jahren 
„ist es bereits bekannt, das MEYER naturwissen
schaftliche Objekte mit falschen Etiketten ver
g e h e n hat, eine Tatsache, die für die aus Neu-
, .Guinea stammenden oder stammen sollenden aufs 
, ,neue Bestätigung findet. Kein Naturforscher wird 
„fürderhin das Recht haben sich auf irgend eine 
„Angabe MEYERS ZU berufen, wie denn alle, die von 
„diesem und seinen Untergebenen verfassten Ab
handlungen kaum mehr als den Wert von Maku
l a t u r besitzen, so lange nicht eine Nachprüfung 
„der Sammlungen stattgefunden hat, mit denen 
„sie sich beschäftigten. In der Wissenschaft wird 
„aber der Name dieses Mannes, demdieWarhaftig-
„heit niemals etwas anderes als eine abgegriffene 
„Ware gewesen ist, als ein abschreckendes Beispiel 
„noch über Jahrhunderte hinaus fortleben." - Men 
zie ook de tastbaar onjuiste opgaven bij MEYER'S 
weinige bot. vondsten op Nieuw-Guinea, in Jour
nal Linnean Society XV (1877), 29/30. - Voor vijf 
strandplanten wordt daar het Olifantgebergte als 
groeiplaats opgegeven; een domme leugen. 
2. ( Alangïum - Mçrr. ), - genoemd naar Robert Meyer 
(1891, St. Louis, Missouri, U.S.A.; χ ) , tuinbouw
kundige en plantenverzamelaar van het Bureau of 
Forestry te Manila. 
3. (Orchis maculâtus L. var. - Rchb.), - genoemd 
naar K. A. Meyer (zie Meyëra). 

meyeriânMs.a.vm, - 1. (Adiantum - Z. M.; - Anaxa-
gorêa - Zoll. ; -Pad ïa - Z . M . ) , - genoemd naar A bra-
ham Julien Meyer (1770, Genève; 1843, Tjikója, 
landgoed aan de tegenwoordige spoorlijn Batavia-
Rangkasbitoeng, ongeveer op de grens Batavia-
Bantam), iïH 825 beambte van de Factorij der Ned. 
Handelmaatschappij te Batavia, later (of toen 
reeds?) eigenaar van het land Tjikója, die zijn 
landgenoot Zollinger (zie zollingêri), den vinder der 
naar Meyer genoemde soorten, bij diens aankomst 
op Java (1842) gedurende geruimen tijd gastvrij
heid verleende. Van Tjikója uit begon Zollinger 
zijn inzamelwerk. 
2. (Panïcum - Nees), - genoemd naar E. H. F. 
Meyer (1791, Hannover; 1858, Koningsbergen), 
hoogleeraar in de plantkunde te Koningsbergen, 
schrijver van vele bot. publicaties, waaronder een 
bewerking der door J. Fr. Drège (zie Dregëa) in 
Z.-Afrika verzamelde planten. 

m e z é r e u m , - Latinizeering van mäzriyün, den Perz. 
naam der plant. 

xnezi&nus.a.um (Alangïum - Wang.; - Rapanëa - S. 
Moore), - genoemd naar C. Mez (1866, Freiburg; 
X ), eerst werkzaam te Breslau, sinds 1900 hoog

leeraar te Halle, sedert 1910 hoogleeraar in de 
plantkunde en directeur van den bot. tuin van 
Koningsbergen, schrijver van bot. monographie-
en, o.a. over Lauracëae, Bromeliacëae en Myr-
sinacëae. 

Meziérea GAUD., - Gaudichaud (zie gaudichaudi), 
in 1839 de auteur van het gesl., geeft bij den naam, 
welks afleiding onbekend is, geen toelichting. 

Mezonéuron, - zie Mezoneurum. 
M e z o n é u r u m DESF., - van Gr. meizôn (vergr. trap 

bij megas, groot), grooter; neuron, nerf. De peul is 
langs één der op nerven gelijkende naden gevleu

geld; deze „nerf" is dus aanmerkelijk breeder 
(grooter) dan de andere. 

Mezzét t ia B E C C , - genoemd naar Ignazio Mezzetti 
(1820, Valdottavo, Lucca; 1876, Rome), sinds 1843 
R.C. priester, sinds 1845 belast met het geven van 
lessen aan het Ital. hof, sedert 1853 studieleider 
aan de Koninklijke School te Lucca, tevens leeraar 
in de natuurwetenschappen te dier plaatse, later 
overgeplaatst naar een onderwijsinrichting te Ro
me, schrijver van eenige meerendeels theol. publi
caties. - Beccari (zie beccariânus) noemde in 1871 
dit gesl. naar Mezzetti, omdat deze hem het eerste 
onderricht in de nat. historie had gegeven en zijn 
eerste schreden op het studieveld der plantkunde 
had geleid. 

m i é r a y , - Philipp, plantennaam (miarai). 
rMibora AD ANS., - afleiding en beteekenis onbekend, 
iMibóra ADANS., - waarschijnlijk slechts een 

letterverbinding zonder beteekenis. Zie Adansonia. 
micans , - van Lat. micäre, sidderen, fonkelen, flik

keren, blinken: sidderend, fonkelend, flikkerend, 
blinkend, glimmend. 

miccia , - Buchanan-Hamilton (zie buchananeänus), 
die dit woord als soortnaam voor een Berberis 
bezigde, geeft bij den naam geen toelichting. Moge
lijk is het een ( Pgelatinizeerde) volksnaam der 
plant. 

michauxianus,a,um (Cypêrus - Torrey; - Panïcum 
- Kth), - genoemd naar A. Michaux (1746, Satory 
bij Versailles; 1803, Tamatave, a/d O.kust van Ma
dagaskar), die van 1782-85 Perzië bereisde en, in op
dracht der Fr. Regeering, in 1785 met zijn zoon, 
Fr. A.Michaux (1770, Versailles; 1855, Bauréal bij 
Pontoise, N.W. van Parijs), naar N.-Amerika ver
trok en een groot deel van dat werelddeel bereisde. 
In 1796 keerde hij met 60 000 levende planten en 
40 kisten zaden naar zijn vaderland terug, doch 
leed schipbreuk voor de Holl. kust, waarbij een 
deel zijner verzamelingen verloren ging. In 1800 
sloot hij zich aan bij kapitein Baudin, die een tocht 
naar China en de Stille Zuidzee ondernam, doch 
bleef in 1801 achter op Mauritius, en bezocht van 
daaruit Madagaskar, waar hij overleed. Hij schreef 
eenige wetensch. publicaties. De op zijn naam 
staande flora van N.-Amerika, in het jaar van zijn 
dood uitgegeven, berust wel op zijn verzamelin
gen, doch werd geschreven door L. Cl. M. Richard 
(zie Richardïa Kth). 

Michélia L., - genoemd naar P.A. Micheli (1679, 
Florence; 1737, Florence), directeur van den bot. 
tuin van Florence, schrijver van bot. werken, waar
onder het waardevolle Nova Plantärum Genera 
(Nieuwe Plantengeslachten). 

micheliànws,a.nm, - 1. (Trifolium - Savi), - ge
noemd naar P. A. Micheli (zie Michélia). 
2. (Tulïpa - J. Hoog), - genoemd naar Mare Micheli, 
bezitter op zijn kasteel Château du Crest bij 
Genève van een fraaie plantenverzameling. Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

mlchél i i , - 2e nv. van Micheltus, Latinizeering van 
Micheli: van Micheli, genoemd naar Micheli. -
Bellidiastrum - Cass. en Eugenïa - Lmk zijn ge
noemd naar den eersten opsteller van het gesl. 
Eugenïa, P. A. Micheli (zie Michélia). 

micholicziänws.a.ttm (Coelogyne - Rchb.f.), - fou
tief voor micholitziänus. 

mlchol i tz i , - 2e nv. van Micholitzus, Latinizeering 
van Micholitz: van Micholitz, gevonden door Micho-
litz, genoemd naar Micholitz. - Strobilanthes -
Ridl. is genoemd naar W. Micholitz, in de laatste 
decenniën der 19de eeuw plantenverzamelaar 

24 



micho l i t z i anus 3 

voor de bloemkweekersfirma J. Sander & Sons te 
St. Albans bij Londen. Hij verzamelde o.a. in den 
O.I. Archipel en op Nieuw-Guinea. 

micholitziânM5,a,ww (Coelog^ne - Kränzl.; - Mi-
crostylis - Kränzl.), - genoemd naar W. Micholitz 
(zie micholitzi). 

michol i tz i i , - 2e nv. van Micholitztus, Latinizeering 
van Micholitz: van Micholitz, gevonden door Micho
litz, genoemd naar Micholitz. - Phalaenopsis -
Rolfe is genoemd naar W. Micholitz (ziemicholitzi). 

Micónia RUIZ et PAV., - genoemd naar Francisco 
Micó (1528, Vich, N. van Barcelona; ?, ?), medi-
cus-astroloog-botanicus, die op verschillende plaat
sen in Spanje merkwaardige planten verzamelde, 
welke hij aan Dalechamps (zie Dalechatnpïa) zond, 
die ze vermeldde in zijn Historia Generalis Plan-
tärum, waarin hij Micó grooten lof toezwaaide. 

miconiaefólius,a,um, - zie miconiifolius. 
miconiifóliws,a,w»r, - van Miconïa, plantengesl. (Me-

lastomatacëae) ; Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Miconïa. 

micracânthu5,a,um, - van Gr. mikros, klein; akan-
tha, stekel, doorn: kleinstekelig, kleindoornig. 

micrândrws,a,um, - van Gr. mikros, klein; anêr {an
dres), man: met kleine mann, organen, met kleine 
meeldraden. 

m i c r à n t h a , - zie micranthus. 
micranthérws.a.M»«, - van Gr. mikros, klein; an

ther a, (als bot. term) helmknop: met kleine helm
knoppen. 

m ic r an tho ide s , - van den soortnaam micranthus 
(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort micranthus gelijkend. 

micrânthws,a,wm, - van Gr. mikros, klein; anthos, 
bloem: kleinbloemig, met kleine sori. 

Micrechi tes MIQ., - van Gr. mikros, klein; Echites, 
plantengesl. (Apocynacëae) : aan Echites verwante 
plant met kleine bloei wij zen. 

Mic ré l ium FORSK., - van Gr. mikros, klein; helios, 
zon: plant met op een kleine zon gelijkende bloem-
hoofdjes. 

m ic robächne , - van Gr. mikros, klein; achnê, kaf je: 
met een of meer kleine kaf jes. De b schijnt alleen 
welluidendheidshalve ingevoegd te zijn. Vgl. Pero-
bachne. 

m i c r o b a m b u s a , - van Gr. mikros, klein; Nieuwlat. 
bambüsa, bamboe: kleine bamboe, op een kleine 
bamboe gelijkend. 

m ic rob l épha ra , - zie microblephärus. 
Microb léphar i s w. et A., - van Gr. mikros, klein; 

blephäris, wimper. De bijkroon bestaat uit korte 
haren of draden. 

f m i c r o b l é p h a r i s , - van Gr. mikros, klein; blephäris, 
•jmicröblépharos.os.on, - wimper: kort gewim-
'•micTobléphartts.a.wwî, - perd. 
m i c r o b ó t r y a , - zie microbotvpus. 

rmic róbo t rys , - van Gr. mikros, klein; bôtrus, (als 
Imicrobótryws.a,«»?, - bot. term) tros: met 

kleine trossen. 
Micrócala HOFFMSGG et LINK, - van Gr. mikros, 

klein; kalos, fraai: klein, sierlijk plantje. 
micróca lyx , - van Gr. mikros, klein; käliix, kelk: 

met kleinen kelk. 
m i c r o c â r p a , — zie microcarpus. 
Microcarpaéa R. BR., - van Gr. mikros, klein; kar-

pos, vrucht. Plant met kleine vruchten. 
ƒmicrocarpos,os,on, — van Gr. mikros, klein; karpos, 
lmicrocarpws,a,w»i, - vrucht: met kleine 

vruchten, met kleine sori. 
microcàrvMs.a.KW, — van Gr. mikros, klein; karüon, 

noot: met kleine noten of nootjes. 

Ό microg loch in 

Microcaeia BECC, - van Gr. mikros, klein; tweede 
helft van den naam Colocasïa: aan Colocasïa ver
wante, kleine plant; kleine Aracëa. 

mic rocé l t i s , - van Gr. mikros, klein; Celtis, planten
gesl. (Ulmacëae): aan Celtis herinnerende, kleine 
plant. 

microcephalics,a,um, - van Gr. mikros, klein; ke-
phalê, hoofd: met kleine hoofdjes. 

microchaétU5,a,um, - van Gr. mikros, klein; chatte, 
borstel (dik haar): met kleine borstels. 

m i c r ó c h a r i s , - van Gr. mikros, klein; charts, be
koorlijkheid, lieftalligheid: sierlijke, kleine plant; 
sierlijk en klein. 

microch i la , - zie microchtlus. 
jmicrochilinus,a,MWî, - van Gr. mikros, klein; cheilos, 
lmicrochilu5,a,um, - lip: kleinlippig. 
m i c r ó c h l a m y s , - van Gr. mikros, klein; chlämus, 

mantel: met een kleinen mantel; met een klein 
dekvliesje. 

Micróchloa R. BR., - van Gr. mikros, klein; chlöa, 
gras: klein gras. 

mic rocn ide , - van Gr. mikros, klein; knidê, netel: 
kleine netel; op een kleine netel gelijkend. 

Microcócca BTH., - van Gr. mikros, klein; kokkos, 
bes, vrucht: plant met kleine vruchten. 

microcócca , - zie micrococcus. 
f micrococcus,os,on, - van Gr. mikros, klein; kokkos, 
(.microcóccMs.a.ttw, - bes, vrucht, vruchtnoot

je: met kleine bessen, vruchten of vruchtnootjes. 
microcoryiribtts.a.Mm, - van Gjr. mikros, klein; ko-

rumbos, (als bot. term) tuil: met kleine tuilen. 
rMicrocos N. L. BURM., - van Gr. mikros, klein; 
Imic rocos , - Nieuwlat. cöcos, kokosnoot, klap

per: plant met op kleine klappers gelijkende vruch
ten. De naam, welke eigenlijk microcöcos had moe
ten luiden, is welluidendheidshalve ingekort. Zie 
voorts Adenêma. - Met cocos kan hier niet, zooals 
wel aangenomen wordt, de cacao (Eng. cocoa) be
doeld zijn. Het woord micröcos is de vertaling van 
den in het laatst der 17de eeuw op Ceylon gebrui-
kelijken naam Kokukirilla of Kokurilla, welke door 
J. Burman (zie Burmannïa) [Thesaurus zeylanïcus 
(1737), p. 159] vertaald wordt met Kleine Cocos. 
- In dien tijd was de cacaoboom op Ceylon nog 
onbekend; bovendien gelijkt de plant niet op een 
cacaoboom, haar vrucht niet op een cacaôvrucht, 
daarentegen wel op een miniatuur-cocosnoot. 

microc3?mM5,a,«m, - van Gr. mikros, klein; küma 
(Lat. cfma), koolspruit, (als bot. term) bijscherm: 
met kleine bijschermen. 

m i c r ó d a s y s , - van Gr. mikros, klein; dasus, dicht 
behaard, dicht met iets bezet, ruig: bezet met dicht 
bijeengeplaatste, kleine organen (borsteltjes, ste-
keltjes). 

m i c r o d é n d r o n , - van Gr. mikros, klein; dendron, 
boom: kleine boom. 

Mic rodésmie HOOK, f., - van Gr. mikros, klein; 
desmê, bundel, bos. De vr. bloemen staan in kleinen 
getale bijeen. 

microdic tyon , - van Gr. mikros, klein; diktüon, net: 
met een klein net, met fijnmazig adernet. 

rmic rodon , - van Gr. mikros, klein; ödous, (ödontos), 
lmicrodóntMs,a,wm, - tand: kleintandig. 
Microélus w. et A., - van Gr. mikros, klein; hêlos, 

spijker. Het stamperrudiment der <J bloemen is 
kort gesteeld en schildvormig; het gelijkt daardoor 
op een kleinen spijker. 

mic róg laphys , - van Gr. mikros, klein; gläphu, hol
te: met een kleine holte. 

microglochin , - van Gr. mikros, klein; glóchin, pijl-
spits: met een kleine spits. 
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Microglosea A. P. D C , - van Gr. tnikros, klein; glos-
sa, tong: composiet met kleine tongen, dwz. kleine 
lintbloemen. 

microglossias,a,ut«, - van Gr. tnikros, klein; glóssa, 
tong: met een of meer kleine, bij tongen vergelijk
bare organen (bij Gomposïtae de lintbloemen, bij 
orchideeën de lip). 

Microgónium κ. Β. PRESL, - van Gr. mikros, klein; 
gönos, kroost. Kleinbladige varen. 

microhfbos,os,on, - van Gr. tnikros, klein; hübos, 
bult, knobbel: met een kleinen bult of knobbel. 

microiria - van Gr. tnikros, klein; iria, soortnaam 
van een Cypërus: op de soort (Cypêrus) iria L. ge
lijkend, doch kleiner. 

Microjambósa BL., - van Gr. tnikros, klein; Jam-
bösa, (voormalig) plantengesl. (Myrtacëae) : op een 
Jambösa gelijkende, doch in een of ander deel 
(stam, bladeren, bloemen, vruchten) kleinere plant. 

Microlaéna R. BR., - van Gr. tnikros, klein; laina, 
mantel. De beide onderste kaf jes, hier als de mantel 
van het aartje beschouwd, zijn zeer klein. 

Microlépia κ. Β. PRESL, - van Gr. mikros, klein; 
lepis, schub. De naam zinspeelt op de kleine dek-
vliesjes. 

microlépia, - zie microlepïus. 
fmicrólepie, - van Gr. mikros, klein; Upis, schub: 
lmicrolépius,<z,wm, - met kleine schubben, fijn 

beschubd. 
microlirion, - van Gr. mikros, klein; leirion, lelie: 

in eenig opzicht (bv. in den vorm der dekvliesjes) 
op een kleine lelie (bloem) gelijkend. 

micrólobws,a,Mtw, - van Gr. mikros, klein; löbos, lob, 
peul: 
1. met kleine lobben. 
2. met kleine peulen. 

Micromélum ^L., - van Gr. mikros, klein; mêlon, 
appel. De naam zinspeelt op grootte, vorm en kleur 
der vruchten. 

micrómera, - zie micromërus. 
micrómere, - zie micromëris. 
Microméria BTH., - van Gr. mikros, klein; meros, 

deel : plant met kleine deelen (bladeren en bloemen). 
rmicrómerïs.is.e, - van Gr. mikros, klein; mêros, deel: 
Imicrómerws.a.Mm, - met kleine deelen (bla

deren, bloemen). 
micronephélium, - van Gr. mikros, klein; Nephe-

llum, plantengesl. (Sapindacëae), ramboetan: op 
een kleine ramboetanvrucht gelijkend (het vrucht
beginsel bv.). 

micronux, - van Gr. mikros, klein; Lat. nux, noot: 
met kleine nootjes, met kleine vruchten. - Deze 
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
zijn microcaryus en microcarpus. 

(Micropéra DALZ., - van Gr. mikros, klein; pêra, zak. 
IMicropéra LINDL., - De naam zinspeelt op 

den vorm der lip. 
micropétalus,a,um, - van Gr. mikros, klein; petälon, 

kroonblad: met kleine kroonbladen. 
microphyila, - zie microphyllus. 
microphyilinus,a,um, - van Gr. mikros, klein; phul-

lon, blad: met kleine bladeren of blaadjes, klein-
bladig. 

microphylloides, - van den soortnaam microphyl
lus (zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: opdesoort microphyllus gelijkend. 

microphallus,α, ww, — van Gr. mikros, klein; phul-
lon, blad: met kleine bladeren of blaadjes, klein-
bladig. 

micróphyton, - van Gr. mikros, klein; phüton, plant: 
kleine plant. 

Micropiper MIQ., - van Gr. mikros, klein; Piper, 

plantengesl. (Piperacëae) : aan Piper verwante, 
kleine plant. 

micrópoda, - zie micropödus. 
Micropodium METT., - van Gr. mikros, klein; 

podion [verkleinw. van pous (podos), voet], voetje. 
Plant met kleine voetjes, dwz. met kleine wortel
stokknobbels (phyllopodiën), welke elk een blad 
dragen. - Vgl. Polypodium. 

micrópodus,a,tem, - v a n Gr. mikros, klein; pous (po-
dos), voet, steel: met kleine (dwz. korte) stelen. 

micróporus,a.wm, - van Gr. mikros, klein; pöros, 
gat: met kleine gaatjes; met kleine (bij gaatjes ver
geleken), doorschijnende stippels. 

micrópterws,a,wm, - van Gr. mikros, klein; ptêron, 
vleugel : kleinvleugelig. 

Micrópteryx WALP., - van Gr. mikros, klein; ptërux, 
vleugel. De naam zinspeelt op de kleine vleugels 
(zijdelingsche kroonbladen). 

micrópteryx, - van Gr. mikros, klein; ptêrux, vleu
gel: kleinvleugelig. 

r Mier or h . . . , — zie Microrrh . . . . microrrh . . . 
Imicrorh . . . , -
microrrhómbos,os,cm, - v a n Gr. mikros, klein; rhom-

bos, ruit (meetkunstige figuur): met een of meer 
kleine, ruitvormige organen (kroonbladen bv. ). 

Mierorrhyiichus LESS., - van Gr. mikros, klein; 
rhunchos, snavel. - De dopvruchten zijn aan den 
top kort gesnaveld. 

Microsaccus BL., - van Gr. mikros, klein; sakkos, 
zak. De lip vertoont een zakvormige verdieping. 

microscópicu5,a,um, - van Fr. of Eng. microscope 
(van Gr. mikros, klein; skopein, beschouwen), in
strument om kleine voorwerpen te beschouwen, 
mikroskoop: alleen met behulp van een mikroskoop 
waarneembaar, mikroskopisch, zeer klein. 

Microsépala MIQ., - van Gr. mikros, klein; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad. Plant met kleine kelkbladen. 

microsépalws.a.Mw, - van Gr. mikros, klein; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met kleine kelkbladen. 

microsóra, — zie microsörus. 
Microsórium LINK, - van Gr. mikros, klein; saros, 

hoop (je) : varen met kleine sporenhoopjes of sori. 
microsórws.a.wm, — van Gr. mikros, klein; saros, 

hoop (je): met kleine sporenhoopjes of sori. 
microspâdix, - van Gr. mikros, klein; spâdix, kolf: 

met kleine kolven. 
microspérmus,a,um, - van Gr. mikros, klein; sper

ma, zaad: kleinzadig. 
microsphàérws,a,um, - Van Gr. mikros, klein; 

sphaira, bol: met kleine, bolvormige organen (bloei-
wijzen, bloemen, vruchten, sori). 

microspica, - zie microspïcus. 
microspicua, - zie microspicüus. 

rmicrospicu5,a,utn, - van Gr. mikros, klein; Lat. 
lmicrospicuus,a,um, - spica, aar: met kleine 

aren (of aartjes). - Deze samenkoppeling van Gr. 
en Lat. is niet fraai; beter zijn parvispicus, micro-
stächys, microstachfus. 

microsporangius,a,um, - van Gr. mikros, klein; 
Nieuwlat. sporangium (van Gr. spora, spore; an-
geion, vaatje), sporendoosje, sporangium: met klei
ne sporangiën. 

microstachya, - zie microstachfus. 
microstachyos,os.ow, - van Gr. mikros, klein; sta-

chus, aar: kleinarig, met kleine aartjes. 
Micróetachys A. JUSS., - van Gr. mikros, klein; 

stächus, aar: plant met kleine aren. 

{micróetachys, - van Gr. mikros, klein; stächus, aar: 
micro8tachyus,a,um, - kleinarig, met kleine 

aartjes. 
Microstegia κ. Β. PRESL, - van Gr. mikros, klein; 
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stege, dek. Varen met kleine dekvliesjes. 
microstégiws.a.um, - van Gr. mikros, klein; stëgê, 

dek: met een klein dek(vliesje). 
micros té le , - van Gr. mikros, klein; stêlê, zuil: met 

kleine (stempel)zuil. 
m i c r o s t o m a , - zie microstêmus. 
M i c r o s t é m m a R. BR., - van Gr. mikros, klein; slem-

ma, krans. - De naam zinspeelt op de korte, krans-
vormige bij kroon. 

microstémws.a.um, - van Gr. mikros, klein; stêma, 
geërigeerde penis, of stêmôn, draad: met kleine 
mann, organen, met kleine meeldraden. 

m i c r o s t i g m a , - van Gr. mikros, klein; stigma, (als 
bot. term) stempel: met kleinen stempel. 

microstomas,α,«m, - van Gr. mikros, klein; stoma, 
mond: kleinmondig. 

micros ty la , - zie microstylus. 
micros ty le , - zie microstylis. 
Microstyl is NUTT., - van Gr. mikros, klein; stülis 

(verkleinw. van stülos, zuil), zuiltje, stijl. De naam 
zinspeelt op de korte stempelzuil. 

{microstyh's.ts.e, - van Gr. mikros, klein; stülis (ver-
microstylus,a,um, - kleinw. van stülos, zuil), 

zuiltje, (als bot. term) stijl: met kleinen stijl. 
m ic ró t a , - zie micrótus. 
microtatânthus,a,Mm, - van Gr. mikrotätos (overtr. 

t rap van mikros, klein), zeer klein; anthos, bloem: 
met zeer kleine bloemen. 

Micro ta tó rch i s SCHLTR, - van Gr. mikrotätos (over
tr. trap van mikros, klein), zeer klein; Orchis, gesl., 
dat als type geldt van de f am. der Orchidacëae : zeer 
kleine orchidacëa. 

Mic ró te rus κ. Β. PRESL, - Lat. transcr. van Gr. mi-
krotëros (vergr. trap van mikros, klein), kleiner, 
tamelijk klein: tamelijk kleine plant. 

micro tes , -^ Lat. transcr. van Gr. mikrötês (van mi
kros, klein), kleinheid, geringheid. Als soortnaam 
gebezigd voor kleine planten. 

m i c r o t h à m n u s , - van Gr. mikros, klein; thamnos, 
heester: heestertje; op een heestertje gelijkend. 

m i er o th r ix , - van Gr. mikros, klein; thrix, haar: met 
kleine (korte) haren. 

mic ró t id i s , - 2e nv. van Microtis, plantengesl. (Or
chidacëae) : van (de gedaante eener) Microtis, Mi-
crötis-achtig. 

Micro t i s R. BR., - van Gr. mikros, klein; ous (ôtos), 
oor. De stempelzuil draagt aan den top twee kleine 
oortjes. 

Microtóéna PRAIN, - anagram van Craniotöme, met 
welk gesl. Microtoena nauw verwant is. 

micrótrichM5,a,Mw, - van Gr. mikros, klein; thrix 
(trïchos), haar: kortharig. 

Micró t rop i s WALL., - van Gr. mikros, klein; tröpis, 
scheepskiel. Bij sommige soorten van het gesl. dra
gen de kroonbladen aan de binnenzijde een kleine 
kiel. 

micrótws.a.Mw, - van Gr. mikros, klein; ous (ôtos), 
oor: kleinoorig. 

mic rox iph ion , - van Gr. mikros, klein; xiphion 
(verkleinw. vaxixiphos, zwaard), zwaardje: (plant) 
met kleine, zwaardvormige bladeren. 

middendorffiânu£,a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar haar ontdekker, A. Th. von 
Middendorff (1815, St.-Petersburg, thans Lenin
grad; 1894, Hellenorm, Lijfland), medicus, die in 
1840 Lapland bereisde voor ornithol. doeleinden. 
- Van 1843-45 bereisde hij het schiereiland Tai
myr (N.-Azië tusschen 85 en 115° O.L.), het kust
gebied der Zee van Ochotsk (tusschen Kamtsjatka 
en continentaal Azië) en den bovenloop der 
Amoer (zie amurensis), in 1869 Z,- en Midden-

Siberië, in 1870 N.-Rusland, Nova Zembla en IJs
land. - Hij schreef een aantal publicaties over zijn 
reizen. 

middendórff i i , - 2e nv. van Middendorff tus, Latini
zeering van Middendorff: van Middendorff, gevon
den door Middendorff, genoemd naar Middendorff. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
A. Th. von Middendorff (zie middendorffiänus). 

midnaporén8t5,*s,i, - afkomstig van Midnapore 
( = Midnapur, W. van Calcutta, op ruim 87° O.L.) 
of daar het eerst gevonden. 

m i k â n i , - 2e nv. van Mikänus, Latinizeering van 
Mikan: van Mikan, genoemd naar Mikan. - Arun-
dinella -Nees is genoemd naar J. Chr. Mikan (1769, 
Töplitz, N.O. van Fiume; 1844, Praag), (zoon van 
J. G. Mikan; zie Mikania), hoogleeraar te Praag, 
schrijver (1820) over de flora van Brazilië, welk 
land hij in 1817/18 bereisd had. 

Mikânia WILLD., - genoemd naar J. G. Mikan (1743, 
Böhmisch Leipa, N. van Praag; 1814, Praag), hoog
leeraar te Praag, samensteller eener naamlijst van 
alle (in 1776) bekende planten en van een lijst van 
1700 fouten in Willdenow's (zie willdenowii) uit
gave der Species Plantärum van Linnaeus. 

mikanio ides , — van Mikania, plantengesl. (Compo-
mikanoides , - sitae); ides (Gr. eidês), uitgang, 

welke gelijkenis uitdrukt: Mikanïa-achtig. 
Mildea MIQ., - genoemd naar J. Milde (1824, Bres

lau; 1871, Meran in Tirol), leeraar bij het Middel
baar Onderwijs en privaatdocent te Breslau, ken
ner der flora van Silezië en Tirol, zeer verdienstelijk 
schrijver over varens, varenachtigen en mossen. 

miliâceMs.a.Mw, - van Lat. milium, gierst: gierst 
leverend, gierstachtig, op gierstkorrels gelijkend. 

miliârts.is.e, - van Lat. milium, gierst: gierstachtig. 
miliifórmts,ïs,<?, - van Lat. milium, gierst; forma, 

gedaante, vorm: van de gedaante van gierst; 
gierstachtig. 

militerts.is.c, - van Lat. miles (militis), soldaat: in 
eenig opzicht tot een soldaat in betrekking staand; 
gewapend als een soldaat (met een helm bv.); ver
sierd als een soldaat (met een pluim of een kwast 
bv.). 

Mi l ium L., - oude Lat. plantennaam, gierst. 
Mil iusa LESCH., - genoemd naar P. B. baron Milius 

(1773, Bordeaux; 1829, Bourbonne-les-Bains, nabij 
den oorsprong der Maas), marineofficier, deelnemer 
aan de door Baudin (f1803) geleide expeditie 
(1800-1804) van Le Géographe en Le Naturaliste 
naar China en de Stille Zuidzee, aan welken tocht 
de auteur van het gesl., Leschenault de la Tour (zie 
leschenaultiänus), als natuurvorscher deelnam. Na 
het overlijden van Baudin nam Milius het com
mando over Le Géographe op zich. 

Mil la CAV., - genoemd naar J. Milla, in het laatst 
der 18de eeuw hortulanus van den bot. tuin van 
Madrid. 

Mil lânia ZIPP., - schrijffout voor Melanïum. 
milleflórus,a,um, - van Lat. mille, duizend; f los 

(flöris), bloem: duizendbloemig. 
millefólia, - zie millefolius. 
mil lefol ium (znw.), - van Lat. mille, duizend; fo

lium, blad: duizendblad. - De naam zinspeelt op 
de in zeer talrijke slippen verdeelde bladeren. 

millefóliws,a,wm, - van Lat. mille, duizend; folium, 
blad: duizendbladig; met zeer talrijke bladeren of 
blaadjes. 

millegrânus,a,um, - van Lat. mille, duizend; grä-
num, korrel, pit: duizendkorrelig, duizendzadig. 

Millet t ia w. et Α., - in 1834 genoemd naar Charles 
Millett, omstreeks 1825-1834 beambte der Eng. 
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O.I. Compagnie op verschillende plaatsen (Kanton, 
- Ceylon, Malabar, Macao). In 1831 maakte hij een 

reis naar Java, waar hij verscheidene maanden 
doorbracht. [Uit zijn brieven aan Sir William J. 
Hooker (zie hookêri, 1) blijkt, dat hij 13 Nov. 1830 
in Kanton was, 20 Mei 1831 in Batavia, 18 Dec. 
1831 wederom in Kanton, nadat hij eenigen tijd 
te Macao had vertoefd.] Op en om den Salak en 
den Gedeh deed hij door inlanders (hij zelf was 
door ziekte verhinderd) een aantal varens (.waar
onder Dryoptëris millettïi Christensen) verzamelen 
voor Hooker. Later bezocht hij andere deelen van 
het eiland, doch had geen tijd meer om te verza
melen. 

mil lé t tH, - 2e nv. van Millettïus, Latinizeering van 
Millett: van Millett, gevonden door Millett, ge
noemd naar Millett. - Dryoptëris - Christensen is 
genoemd naar den vinder der plant, Charles Millett 
(zie Millettïa). 

milliflóru5,a,Mw, - van Lat. mille, duizend; f los 
(flöris), bloem: duizendbloemig. 

Mil l ingtónia L.f., - genoemd naar Sir Thomas Mil-
lington (1628, Newbury, W. van Reading.Engeland; 
1704, Londen), medicus, sinds 1675 hoogleeraar 
te Oxford, lijfarts van koning Willem III en ko
ningin Maria van Engeland, welke laatste hij be
handelde tijdens de ziekte (pokken, door hem aan
vankelijk voor mazelen aangezien), welke met haar 
dood eindigde (1694). Hij wordt wel, mogelijk ten 
onrechte, beschouwd als de ontdekker van de 
sexualiteit der planten. 

millisörus,a,um, - van Lat. mille, duizend; sórus 
[van Gr. sôros, hoop (je)], sporenhoopje, sorus: met 
duizend (dwz. zeer talrijke) sori. 

Milnea ROXB., - genoemd naar C. Milne (?1743, 
Aberdeen; 1815, Deptford, Londen), geestelijke, 
schrijver van eenige bot. werken. 

milneânws,α,um (Pteris - Baker), - genoemd naar 
den vinder der plant, William Grant Milne (?, in 
Schotland; 1866, Creek Town, W.kust van Afrika, 
±8^4° O.L., ± 5° N.B.), tuinman van den bot. 
tuin van Edinburgh, die als plantenverzamelaar 
deelnam aan de expeditie van de Herald (1852-56) 
naar de Fidsji-eilanden en van 1862-66 verzamelde 
in W.-Afrika. 

mi lne i , - 2e nv. van Milnêus, Latinizeering van Mil
ne: van Milne, gevonden door Milne, genoemd naar 
Milne. - Blumëa - Seem, is genoemd naar den vin
der der plant, W. Grant Milne (zie milneänus). 

Miltónia LINDL., - genoemd naar Charles William 
Wentworth Fitzwilliam, Lord Viscount Milton 
(1786, Londen; 1857, Wentworth Woodhouse, 
Yorkshire), staatsman, bezitter op zijn landgoed 
Wentworth van een fraaie plantenverzameling, 
liefhebber van orchideeën. 

mimiénsts.ts,*, — afkomstig van den berg Mimi (in 
het Z.O. van Kaiser Wilhelmsland) of daar het 
eerst gevonden. 

M i m ó s a L., - van Gr. mimos, nabootser. Bij aanraking 
schijnen te bladeren plotseling te verwelken, boot
sen zij een verwelkt blad na. 

mimosaefólius,a,u*n, — zie mimosifoltus. 
mimoséllus,a,um, - door middel van den verklei

ningsuitgang ellus gevormd van Mimosa, met wel
ken naam vroeger een aantal tegenwoordig over 
verschillende gesl. (o.a. Acacïa, Albizzïa, Dichro-
stàchys, Mimosa, Parkïa, Pithecolobïum) verdeelde 
Leguminösae werden aangeduid: op een kleine Mi
mosa (volgens de oude opvatting) gelijkend. 

mimosifólius,a,um, - van Mimosa, plantengesl. 
(Leguminösae); Lat. folium, blad: met bladeren 
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als die eener Mimosa. 
m i m o s o i d e s , - van Mimosa, met welken naam 

vroeger een aantal tegenwoordig over verschil
lende gesl. (o.a. Acacïa, Albizzïa, Dichrostàchys, 
Mimosa, Parkïa, Pithecolobïum) verdeelde Legu
minösae werden aangeduid; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Mimösa (in 
den ouden, ruimen zin van het woord) gelijkend, 
Mimösa-achtig. 

M i m u l u s L., - verkleinw. van Lat. mimus (Gr. mi-
mos), grappige nabootser, clown. De naam zin
speelt op de veronderstelde gelijkenis tusschen de 
bloemknoppen sommiger soorten van het gesl. en 
de maskers, welke in de Oudheid tooneelspelers 
en clowns plachten te dragen. 

M i m u s o p s L., —van Gr. mimô (mimous), aap; opsis, 
uiterlijk, gelaat: apentronie. Linnaeus (Philoso-
phïa Botanica, Ie dr., § 240) zegt als toelichting: 
„Habitus indïcat similitudïnem, qua excitätur 
,,idëa, & ex idëa nomen" (het uiterlijk vertoont 
een gelijkenis, door welke een voorstelling wordt 
opgewekt; aan die voorstelling dankt de naam zijn 
oorsprong). Welke de gelijkenis is, is mij niet dui
delijk. 

Mina CERV. in LA LLAVE et LEXARZA, - in 1824 ge
noemd naar Joseph Ximenes Franciscus Xavier 
Mina, ,,een zeer beroemden Mexicaan", van wien 
mij niets bekend is. 

rminahâsae , - 2e nv. van het als een Lat. substan-
Iminahaseae , - tief behandelde woord Mina-

has(s)a, naam van het N.O. deel van Celebes: af
komstig van de Minahas(s)a of daar het eerst ge
vonden. 

rminahassénsts,is,£, - afkomstig van de Minahas(s)a 
Iminahässicus,a,um, - (N.O. deel van Celebes) 

of daar het eerst gevonden. 
m i n a x , - van Lat. minäri, omhoogsteken, uitsteken, 

dreigen: omhoogstekend, uitstekend, dreigend. 
rmindanaénsts.is.e, - afkomstig van Mindanao (het 
tmindanoénsis,i5,e, - zuidelijkste van de groo-

te eilanden der Philippijnen) of daar het eerst ge
vonden. 

mindorénsîs,îs,e, - afkomstig van Mindoro (een van 
de grootere eilanden der Philippijnen, Z. van het 
midden van Luzon) of daar het eerst gevonden. 

miniâceus.a.um, - van Lat. minium, menie: menie-
rood. 

m ln l â t a , - zie miniätus. 
miniâto-rôseMS,a,um, - van Lat. miniätus, menie-

rood; rosèus, rozerood: menierood met rozerood; 
tusschen menierood en rozerood in. 

mirAétus,a,um, - van Lat. miniäre (van minium, 
menie), met menie bestrijken: (als het ware) met 
menie bestreken, menierood. 

m i n i m a , - zie minimus. 
minimiflórws,a,um, - van Lat. minimus, zeer klein; 

f los (flöris), bloem: met zeer kleine bloemen. 
minimifólius,a,um, - van Lat. minimus, zeer klein; 

folium, blad: met zeer kleine bladeren. 
m i n i m i p e s , - van Lat. minimus, zeer klein; pes, 

voet, steel; met zeer korten (zuil)voet, met zeer 
korten steel. 

minimus,a,um, - overtr. t rap bij Lat. parvus, klein: 
zeer klein, de kleinste. 

rminjâl i len, - verkeerd opgevangen Jav. planten-
Iminjél i l in, - naam, ten rechte mendjdlinan of 

pendjólinan. 
minjeménsis,is,e, - afkomstig van het dal der rivier 

Minjem (uitmondend bij Stephansort in de A stro-
labe-baai a/d N.kust van Kaiser Wilhelmsland op 
±145%° O.L.) of daar het eerst gevonden 



m i n o r 374 Miscophloeus 

minor,or,us, - vergr. trap bij Lat. parvus, klein: klei
ner (dan gewoonlijk), kleiner dan de andere soorten 
van het gesl., de kleinste van twee, tamelijk klein. 

minoriflóru5,a,MM, - van Lat. minor, kleiner; flos 
(floris), bloem: met kleinere bloemen of bloei wij zen 
dan gewoonlijk; met vrij kleine bloemen of bloei-
wijzen. 

minor ifölius,a,urn, - van Lat. minor, kleiner; fo
lium, blad: met kleinere bladeren dan gewoonlijk; 
met vrij kleine bladeren. 

M i n u â r t i a L., - genoemd naar J. Minuart (1693, 
Barcelona; 1768, Madrid), apotheker, eerst te Bar
celona, later te Madrid, sedert 1755 als hoogleeraar 
verbonden aan den bot. tuin van Madrid, schrijver 
eener bot. publicatie. 

m i n u s , - zie minor. 
minuscultts,a,ttm, - verkleinw. van Lat. minor, 

kleiner: tamelijk klein. 
m i n u t a , - zie minütus. 
minutepunctàtMs,i7,uwz, - van Lat. minute, zeer 

klein, fijn (bijw.); punctätus, gestippeld: fijn ge
stippeld. 

minuticalcarét«s,a,Mw, — van Lat. minütus, zeer 
klein; calcar, spoor: met een of meer zeer kleine 
sporen. 

m i n u t i d e n s , - van Lat. minütus, zeer klein; flens, 
tand: met een of meer zeer kleine tanden. 

minutiflórMS,a,um, — van Lat. minütus, zeer klein; 
flos (flóris), bloem: met zeer kleine bloemen. 

minutifóliws,a,wm, - van Lat. minütus, zeer klein; 
folium, blad: met zeer kleine bladeren. 

minutigibbws,a,uw, - van Lat. minütus, zeer klein; 
gibbus, bult: met een of meer zeer kleine bultjes. 

minutipétalws,a,ww, - van Lat. minütus, zeer klein; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met zeer kleine 
kroonbladen. 

minutissimu5,a,um, - overtr. trap van Lat. minü
tus, zeer klein: zéér, zéér klein, uitermate klein. 

minutulus,a,um, - verkleinw. van Lat. minütus, zeer 
klein: zéér klein. 

minütus,a,urn, — (Lat.) zeer klein. 
Miny rân thes TURCZ., - van Gr. minüros, stil wee

nend; anthos, bloem: stil weenende bloem. De naam 
zinspeelt op de klieren der om windselblad en, welke 
op vochtdroppels (tranen) gelijken. 

miosépalws.a.wm, - van Gr. meien (vergr. trap bij 
mikros, klein), kleiner (dan gewoonlijk), vrij klein; 
Nieuwlat. sepölum, kelkblad: met vrij kleine kelk-
bladen. 

Miquél ia MEISSN., - genoemd naar F. A. W. Miquel 
(1811, Neuenhaus, Hannover; 1871, Utrecht), die 
in 1829 aan de Groningsche universiteit werd in
geschreven als medisch student en sedert in Neder
land bleef. In 1833 vestigde hij zich als arts te 
Amsterdam, in 1835 werd hij lector in de plant
kunde aan de Klinische School te Rotterdam, in 
1846 hoogleeraar te Amsterdam, in 1859 te Utrecht, 
in 1862 werd hij benoemd tot opvolger van Blume 
(zie Blumëa) als directeur van 's Rijks Herbarium 
te Leiden, dat onder hem een instelling ten alge-
meenen nutte werd. Hij schreef vele zeer belang
rijke bot. werken, waaronder een Flora van Ned. 
Indië. 

miqueliänws,a,ww, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar F. A. W. Miquel (zie Miquélia). 

miqué l i i , - 2e nv. van Miquelîus, Latinizeering van 
Miquel: van Miquel, genoemd naar Miquel. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar F. A. W. 
Miquel (zie Miquélia). 

Miquel ina v. TIEGH., - genoemd naar F. A. W. 
Miquel (zie Miquélia). 

mira, - zie mirus. 
mirébile , - zie mirabilis. 
Mirabilis L., - van Lat. miräri, verwonderen: won

derbaarlijke bloem. De naam zinspeelt op de ,,di-
„versicolöres flores", dwz. op den kleurenrijkdom en 
de vaak eigenaardige kleurverdeeling der bloemen. 

mirâbilis,is,e, - van Lat. miräri, verwonderen: won
derbaarlijk. 

miraculósus,a,wm, - van Lat. miracülum [van mi
räri, (zich) verwonderen], wonder, mirakel (in de 
gunstige beteekenis van het woord): wonderbaar
lijk, miraculeus. 

mirandws,a,wm, - van Lat. miräri, verwonderen: 
verwonderlijk, wonderbaarlijk. 

Mirasólia SCH.-BIP. , - van Ital. mirasóle (van Ital. 
mirare, beschouwen; sóle, zon), de zon beschou
wende bloem, zich naar de zon keerende bloem, 
zonnebloem: op een zonnebloem gelijkende plant. 

mi rbéck i i , - 2e nv. van Mirbeckïus, Latinizeering 
van Mirbeck: van Mirbeck, gevonden door Mir-
beck, genoemd naar Mirbeck. - Quercus - Durieu 
is genoemd naar den ontdekker der plant, Nicolas 
Pierre Joseph Alexandre de Mirbeck (1794, König
stein, N.W. van Frankfort a/d Main; 1878, Pusy, 
Dépt. Haute-Saône, Frankrijk), in 1813 in Fr. mi
litairen dienst getreden, deelnemer aan en gewond 
in den slag bij Leipzig (1813), daarna in garnizoen 
te Torgau (N.O. van Leipzig), daar wederom ge
wond en in 1814 met het geheele garnizoen krijgs
gevangen gemaakt, kort daarop wegens zijn won
den en bevroren voeten in vrijheid gesteld en naar 
Frankrijk teruggezonden, van 1837-1844 en 1846-
1852 in Algiers geplaatst, eerst als kapitein, sedert 
1841 als luitenant-kolonel, in dezen laatsten rang 
plaatselijk commandant van het district La Calle 
(O. van Bône), waar hij ijverig de botanie beoefende, 
in 1852 bevorderd tot generaal, in dien rang ge
pen sionneerd. 

mi rbe l i äna , - zie mirbeliänus. 
mirbe l iano ides , - van den soortnaam mirbeliänus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort mirbeliänus gelijkend. 

mirbelianws,«,ï*«7 (Dendrobïum - Gaud.), - ge
noemd naar Ch. Fr. Brisseau de Mirbel (1776, Pa
rijs; 1854, Champerret), hoogleeraar aan de univer
siteit te Parijs en sinds 1808 lid van de Academie 
van Wetenschappen aldaar, uitnemend planten-
anatoom en -physiolocg, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties. 

mirus.a.um, - (Lat.) wonderbaar, wonderbaarlijk. 
Miscân thus ANDERSS., - van Gr. miskos, steel; an

thos, bloem. Beide aartjes van elk paar zijn gesteeld. 
cmischobölbos.os.on, - van Gr. mischos, steel; bolbos, 
lmischobólbws,a,wm, - bol: met gesteelde of 

steelvormige bollen of schijnknollen. 
mischobu lba , - zie mischobulbus. 
mischobulbos.os.o«, - foutief voor mischobolbos. 
Mischobu lbum SCHLTR, - van Gr. mischos, steel; 

Lat. bulbus, bol. Orchidacëa met steelvormige 
schijnknollen. 

mischobulbus,α,um, - van Gr. mischos, steel; Lat. 
bulbus, bol: met gesteelde of steelvormige bollen 
of schijnknollen. Deze samenkoppeling van Gr. 
en Lat. is niet fraai; beter zijn mischobolbos en 
mischobolbus. 

Mischocârpus BL., - van Gr. mischos, steel; karpos, 
vrucht. De vruchten zijn aan den voet steelvormig 
Versmald. 

Mischophlóéus SCHEFF., - van Gr. mischos, steel; 
phloiehi, in volle kracht zijn. Krachtige palm met 
gesteelde mann, bloemen. 
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Mischopleura WERNH., - van Gr. mischos, steel; 
pleura, ribbe, nerf. Plant, waarbij de middennerf 
der bladeren even dik is als de dikke bladsteel. 

Mischóspora BOECK., - van Gr. mischos, steel; spöra, 
vrucht, zaad. De vruchten zijn duidelijk gesteeld. 

miser,ra.rum, - (Lat.) ellendig, nietswaardig. 
misorénsis.ts.e, - afkomstig van het eiland Misori in 

de Geelvinkbaai (a/d N. kust van Ned. Nieuw-
Guinea) of daar het eerst gevonden. 

Miss iéesya GAUD., - genoemd naar Henri Gaétan 
François Laurent Burgues de Missiessy (1818, 
Toulon; ?, ?), in 1835 in dienst getreden bij de 
Fr. marine, in 1854 bevorderd tot capitaine de 
frégate (rang van luitenant-kolonel), in 1866 als 
zoodanig gepensionneerd. In 1836/37 was hij leer
ling aan boord van de korvet La Bonite, welke in 
die jaren een reis om de aarde maakte, waaraan ook 
de auteur van het gesl., Gaudichaud (zie gaudi-
chaudi), deel nam. Of hij ooit verzameld heeft, is mij 
onbekend. 

mi s s ión i s , - 2e nv. enkv. van Lat. missïo, zending, 
missie: van de zending, van de missie, van een 
zendeling ontvangen, van een missionaris ont
vangen. 

missouriénsis. is .e, - afkomstig van Missouri, een 
der Vereenigde Staten van N.-Amerika of daar het 
eerst gevonden. De staat is genoemd naar de rivier, 
welke hem doorstroomt. De naam is Indiaansch. 

xnistus,a,um, - (Lat.) vermengd. Als soortnaam ge
bezigd voor planten met bladeren of bloemen van 
tweeërlei vorm of kleur. 

m i t e , - zie tnitis. 
Mitel la L., - verkleinw. van Lat. mitra, muts, mijter. 

De vrucht doet aan een bisschopsmijter denken. 
Mi th r ida t éa COMM. ex SCHREB., - genoemd naar 

Mithridâtês Eupätor (132 ν . Chr., Sinöpë, tegen
woordig Sinob, a/d Z.kust van de Zwarte Zee, ruim 
35° O.L.; 63 v. Chr., Panticapaeum in de Krim), 
koningvan Pontus in het N. van Klein-Azië, vijand 
der Romeinen, goed talenkenner, daarbij kenner 
van vergiften en geneeskrachtige kruiden. 

mitificws,α,um, - van Lat. tnitis, zacht; facëre, maken : 
zachtzinnig, niet woest, niet met groote stekels 
gewapend. 

mitifoliws.a.uw, - van Lat. mitis, zacht, niet ruw, 
niet scherp smakend, niet zuur, niet gedoomd of 
gestekeld ; folium, blad : met zachte (niet ruwe, niet 
scherp smakende, niet zure, niet gedoomde of 
gestekelde) bladeren. 

mitis.is.e, - (Lat.) zacht, zachtzinnig, niet ruw, niet 
scherp (smakend), ongedoornd, ongestekeld. 

Mi topé ta lum BL., - van Gr. mitos, draad; petälon, 
kroonblad. Plant met draadvormige of althans 
zeer smalle kroonbladen. 

m i t r a c a r p o i d e s , - van Mitracarpus, plantengesl. 
(Rubiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Mitracarpus-achtig. 

M i t r a c a r p u s zucc , - van Gr. mitra, muts; karpos, 
vrucht. De vrucht springt open met een op een 
muts gelijkend dekseltje. 

Mi t râgyna KORTH., - van Gr. mitra, muts; günê, 
vrouw. De stempel (vr. orgaan) is mutsvormig. 

m i t r â g y n a , - zie mitragjnus. 
Mitrâgyne R.BR., - van Gr. mitra, muts, mijter; 

günê, vrouw. Bij sommige soorten is de top der 
vrucht (vr. orgaan) mijtervormig. 

mitrâgynws,a,um, - van Gr. mitra, muts; günê, vrouw: 
met mutsvormig vr. orgaan, met mutsvormigen 
stempel. 

M i t r â r i a CAV. (Gesneriacëae),-vanLat. mitra, muts. 
De kelk wordt nauw omsloten door twee tot een 
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mutsvormig geheel vergroeide schutbladen. 
M i t r â r i a j . FR. GMEL. (Lecythidacëae), - van Lat. 

mitra, muts. - De naam zinspeelt op de gedaante 
der vrucht. 

Mi t r aeacme LABILL., - van Gr. mitra, muts; akmê, 
punt, toppunt, bloei (fig.), bloem (fig.). Volgens 
den auteur der soort, Labillardière (zie Billardiêra), 
zinspeelt de naam op de mutsvormige bloemen. -
De keuze van den naam is niet gelukkig: de bloe
men zijn niet mutsvormig, doch bezitten een klok-
of urnvormige buis met uitgespreide slippen; 
bovendien mag bloem (Gr. anthos of anthê) in den 
letterlijken zin des woords niet met akmê vertaald 
worden. 

M i t r a s t é m o n MAKINO, - van Gr. mitra, muts; 
stêmon, draad. De meeldraden zijn vergroeid tot 
een mutsvormig geheel, dat aanvankelijk de vr. 
geslachtsorganen overdekt en bij gevorderden 
bloei afvalt. 

mitrât«s,a,wwi, - van Lat. mitra, muts: een muts 
of iets daarop gelijkends dragend. 

Mit ré l la MIQ., - verkleinw. van Lat. mitra, muts: 
mutsje. De naam zinspeelt op de tot een muts
vormig geheel samenhangende binnenste kroon
bladen. 

Mit réola R.BR., - van Lat. mitra, mijter. De naam 
zinspeelt op den vorm der vrucht. 

Mi t r éphora HOOK.f. et TH., - van Gr. mitrè, muts; 
phirein, dragen: mutsdragende plant. De drie 
binnenste kroonbladen hangen samen tot een 
soort muts. 

rmit r i fer , mi t r i fe ra , m i t r i f e r u m , - van Lat. mitra, 
tmitriferus,a,u»M, - muts; ferre, dragen: een 

muts dragend. 
mitrifólius,a,wm, - van Lat. mitra, muts; folium, 

blad: met mutsvormige bladeren. 
mitrifórrm's.z's.e, - van Lat. mitra, muts; forma, 

vorm: mutsvormig. 
Mitscher l ichia KLOTZSCH, - genoemd naar de ge

broeders Mitscherlich, nl.: 
1. Eilhard Mitscherlich (1794, Neuende bij Jever; 
1863, Schöneberg bij Berlijn), sinds 1821 hoog
leeraar in de scheikunde te Berlijn, beroemd door 
zijn onderzoekingen op chemisch en kristallo-
graphisch gebied. 
2. Karl Gustav Mitscherlich (1805, Neuende bij 
Jever; 1875, Berlijn), sinds 1842 hoogleeraar in 
de artsenijbereidkunde te Berlijn, schrijver van een 
leerboek der artsenijmiddelenleer. 

m i x t a , - zie mixtus. 
mixtinérviws.a.ttm, - van Lat. mixtus, vermengd; 

nervus, nerf: met vermengde, dwz. ineenloopende 
nerven. 

mixttts,a,um, - van Lat. miseer e, vermengen: ver
mengd (met bloemen of bladeren van tweeërlei 
vorm of kleur bv.). 

Miyóshia MAKINO, - in 1903 genoemd naar Manabu 
Miyoshi (1861, Gifu, eiland Hondo, Japan; ?, ?), 
hoogleeraar in de plantkunde aan de Keizerlijke 
Universiteit te Tokyo. 

Mnesi thea KTH, - genoemd naar den Gr. geneesheer 
Mnesitheus, schrijver van een werk over eetbare 
planten (Péri edestôn). 

M o a c u r r a ROXB., - Béng. plantennaam (moakurra). 
Mocanéra BLANCO, - op de Kanarische eilanden ge

bruikelijke plantennaam. 
Modécca LM κ, - Malab. plantennaam. 
modés t a , - zie modestus. 
modestis8imus,a,ttm, - overtr. trap van Lat. mo

destus, bescheiden: zeer bescheiden. 
modéstws.a.Mm, — van Lat. modus, maat: de (juiste) 
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maat houdend, matig in zijn begeerten, bescheiden, 
geen groote plaats innemend. 

modieus,α,uw, - van Lat. modus, maat: de juiste 
maat houdend, middelmatig, groot noch klein. 

Modiola MOENCH, - van Lat. modiolus (verkleinw; 
van modïus, korenmaat), drinkbeker. De naam 
zinspeelt op den vorm der vruchtkluisjes. 

M o d i o l â s t r u m κ. SCHUM., - van Modiöla, planten-
gesl. (Malvaceae) ; astrum, uitgang met kleineeren-
de beteekenis: onechte Modiöla, Modiöla-achtige 
plant. - Zie voorts alsinastrum. 

moedlingénsis. is . i , - afkomstig van Mödling (Z. van 
Weenen) of daar het eerst gevonden, Mödlingsch. 

Moehr ingia L., - genoemd naar P. H. G. Moehring 
(1710, Jever, N.W. Oldenburg; 1792, Jever), 
schrijver eener bot. publicatie. 

Móénchia EHRH., - genoemd naar if. Moench (1744, 
Cassel; 1805, Marburg), hoogleeraar aan de uni
versiteit te Marburg, schrijver van bot. publicaties. 

móéns i i , - 2e nv. van Moensïus, Latinizeering van 
Moens: van Moens, genoemd naar Moens. - Cin
chona pavoniäna-weddeliäna O.K. var. - O.K. is 
genoemd naar J. C. Berthelot Moens (1837, Kra
lingen; 1886, Haarlem), apotheker, in 1857 in 
W.-Indië geplaatst, in 1858 overgeplaatst naar 
Batavia, waar hij naam maakte door zijn schei
kundige onderzoekingen over kinabast en over 
drinkwater. In 1872 werd hij aangesteld tot schei
kundige bij dé gouvernementskinacultuur, in 1875 
tot directeur van dat bedrijf. In 1883 vertrok hij 
met verlof naar Europa, in 1885 werd hij op ver
zoek eervol ontslagen. Hij schreef het beroemde 
standaardwerk: De Kinacultuur in Azië van 
1854-1882. 

Moerenhout ia BL., - in 1858 genoemd naar J. A. 
Moerenhout (?, ?;??), handelaar, in 1830 als consul-
generaal der Vereenigde Staten voor de Gezelschaps
eilanden (zie societätis) met Bertero (zie berteri-
änus) derwaarts vertrokken. Hij vestigde zich op 
het eiland Otaheite ( = Tahiti; ± 149%° W.L.; 
± 17%° Z.B.). Tijdens zijn consulaat op die 
eilanden deed hij zooveel mogelijk planten ver
zamelen en schonk deze aan openbare musea en 
geleerden, waardoor het aan J. A. Guillemin [zie 
Ann. Sc. Nat. VI (1836), VII (1837)] mogelijk was 
een naamlijst van de planten dier eilanden samen-
testellen. „Zulk een man, die zonder eenig eigen-
,,belang de kennis der natuur zooveel, als in zijn 
„vermogen stond, bevorderde, verdient gewisse-
„lijk, dat zijn naam in de botanische wetenschap 
„bewaard worde; daarom wijde ik" (dwz. C. L. 
Blume; zie Blumëa) „hem dit nieuwe geslacht toe." 

moesiacus,a,um, - afkomstig van Moesïa, het land 
der Moesi, een volksstam in het tegenwoordige 
Servië en Bulgarije: Moesisch, dwz. Servisch-
Bulgaarsch. 

moestM5,a,Mfw, - (Lat.) droevig, treurig. 
moggr idge i , - 2 e nv. van Moggridgëus, Latini

zeering van Moggridge: van Moggridge, genoemd 
naar Moggridge. - Sempervivum - Hook. f. werd 
door den auteur der soort, J. D. Hooker (zie 
hookêri 2), omstreeks 1880 onder dien naam ont
vangen van De Smet, in wiens tuin de plant ge
kweekt werd. Waarschijnlijk is de plant genoemd 
naar / . Moggridge (1803, ?; 1882, Kensington, 
Londen), schrijver over de coniferen der Zee-
Alpen, of anders naar diens zoon, J. Tr. Moggridge 
(1842, Woodfield, Monmouth; 1874, Mentone), 
schrijver eener flora van Mentone. 

Moghania j . ST.-HIL., - afleiding en beteekenis 
onbekend. 

mogol , - Soend. plantennaam (hoeroe mogol). 
M o g ó r i u m A. L. JUSS., - Latinizeering van den 

Engelschind, plantennaam mog(o)ri. 
mohi l lae , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 

behandelde woord Mohilla, naam van een der 
eilanden der Comoren (tusschen Afrika en de N. 
punt van Madagaskar; bijna 44° O.L.; ± 12 y2° 
Z.B.): (afkomstig) van Mohilla of daar het eerst 
gevonden. 

mohliân«s,a,M>n (Dendrobïum - Kränzl.), - ge
noemd naar Hugo von Mohl (1805, Stuttgart; 1872, 
Tübingen), plantkundige, in 1832 benoemd tot 
hoogleeraar in de physiologie te Bern, in 1835 tot 
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van 
den bot. tuin te Tübingen, schrijver van een groot 
aantal bot. publicaties op allerlei, vooral anato
misch, gebied. 

Móhr i a sw., - genoemd naar D. M. H. Mohr (?, ?; 
1808, Kiel), adjunct aan de universiteit te Kiel, 
schrijver eener bot. publicatie. 

Mohrodéndron BRITTON, - van (Carl Theodor) Mohr 
(1824, Esslingen, Württemberg; 1901, Asheville, 
Noord-Carolina), van 1857-92 apotheker te Mobile 
(Alabama, U.S.A.), schrijver over pharmacol. en 
bot. onderwerpen; Gr. dendron, boom: boom van 
Mohr, ter eere van Mohr genoemde boom. 

mola t , - Ceramsche plantennaam. 
moldâvicws,fl,um, - van Nieuwlat. Moldavia, Latini

zeering van Moldau, landschap tusschen de Kar
paten eenerzijds, Rusland en de Zwarte Zee ander
zijds: afkomstig van Moldau of daar het eerst ge
vonden, Moldavisch. 

Molina CAV., - genoemd naar J. I. Molina (1740, 
Talca, Chili; 1829, Bologna), missionaris in Chili, 
verdienstelijk schrijver over de flora van dat land. 

Molinâéa A. L. JUSS., - in 1789 tegelijkertijd ge
noemd naar twee botanici van den naam Desmou-
lins, nl.: 
1. Jean Desmoulins (of des Moulins) (1530, Ambert, 
Dépt. Puy-de-Dôme, Frankrijk; 1620, Lyon), ge
neesheer te Lyon, die, de gewoonte van zijn tijd 
volgende, zijn naam latiniseerde tot Molinaeus. Hij 
voltooide de beroemde Historïa Generalis Plantä-
rum van zijn stadgenoot Dalechamps (zie Dale-
champta), toen deze, kindsch geworden, het werk 
niet voleindigen kon. Voorts vertaalde hij een 
werk van Mattióli (zie Matthiöla) uit het Ital. in 
het Fr. 
2. een anderen, met den auteur van het gesl. be-
vrienden, dus 18de eeuwschen Desmoulins, „auctor 
„methödi plantärum Cluniacensïum in Flora Bur-
„gundiäca nuper evulgäta", dwz. auteur van den 
catalogus der planten van Cluny in de onlangs 
uitgegeven Flora van Bourgondië. - Ik weet niet, 
welke flora van Bourgondië wordt bedoeld en heb 
van dezen Desmoulins niets naders kunnen uit-
vorschen. 

Mol inér ia COLLA, - genoemd naar Ignazio Bernardo 
Molineri (1741, Montaldo di Mondovi, in Piémont; 
1818, Turijn), gedurende vele jaren verbonden aan 
den bot. tuin van Turijn, sinds 1802 directeur dier 
instelling, die in Piémont zeer vele planten ver
zamelde en zich grondige kennis daarvan verwierf. 
Ongeveer 125 planten zijn naar hem genoemd. 

Molinia SCHRANK, - genoemd naar J. I. Molina (zie 
Molina). 

Moliniéra BALL, - genoemd naar I. B. Molineri ( zie 
Molinerïa). 

molkenbóér i i , - 2e nv. van Molkenboerïus, Latini
zeering van Molkenboer: van Molkenboer, genoemd 
naar Molkenboer. — Melastöma - Miq. is genoemd 
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naai J. H. Molkenboer (1816, Haarlem; 1854, 
Leiden), geneesheer te Leiden. - Hij bewerkte o.a. 
de bladniossen van den Oostind. Archipel en Japan, 
schreef, te zamen met C. Kerbert, een flora van 
Leiden, bewerkte voor de Plantae Junghuhniânae 
(zie Junghuhnïa) de Loranthacëae en de Umbel-
lifërae en overleed tijdens de bewerking der Melasto-
matacëae. Hij was een van de oprichters der Ned. 
Bot. Vereeniging (15 Aug. 1845). 

mol le (znw.), - Peruaansche plantennaam (mollé 
of molli). 

mol le (bnw.), - zie mollis. 
molliânus,α,um (Rhododendron - Kds), - genoemd 

naar J. W. Moll (1851, Amsterdam; 1933, Gro
ningen), van 1876-85 leeraar aan de R. H. B. S. te 
Utrecht, van 1885-90 directeur dier inrichting, 
van 1890-1916 hoogleeraar in de plantkunde te 
Groningen, van 1916-21 buitengewoon hoog
leeraar aldaar. Hoewel hij op gevorderden leeftijd 
blind werd, zette hij zijn colleges en bot. studiën 
voort. Tot zeer kort voor zijn dood bezocht hij 
nog geregeld het bot. laboratorium. Hij schreef een 
herhaaldelijk herdrukt Handboek der Plantbe-
schrijving, een Handboek der Botanische Mikro-
graphie en, te zamen met H. H. Jansonius, de 
Botanical Penportraits [beschrijvingen van 100 
simplicia (geneeskrachtige planten)]. Voorts ver
schenen van zijn hand een aantal artikelen op phy-
siol. en anatomisch-bot. gebied, bewerkte hij in den 
4den druk der Ned. pharmacopeede simplicia en gaf 
hij de methode aan van en schreef hij de inleiding bij 
het overigens geheel door H. H. Janssonius samen
gestelde standaardwerk: Die Mikrographie des Hol
zes der auf Java vorkommenden Baumarten. 

mollicâults.ts.e, - van Lat. mollis, zacht; caulis, 
stengel, steel: zachtstengelig, zachtstelig. 

mollicôccus,a,um, — van Lat. mollis, zacht; coccum, 
bes, vrucht, vruchtnootje: met zachte bessen, 
vruchten of vruchtnootjes. 

mol l i cornus,a,um, - van Lat. mollis, zacht; coma, 
kuif (van haren, bladeren, schutbladen, bloemen) : 
met een zachte kuif. 

molliculus.a.um, - verkleinw. van Lat. mollis, 
zacht: zeer zacht. 

molliflórus,a,um, - van Lat. mollis, zacht; flos 
{flöris), bloem: met zachte bloemen. 

mollifóliws,a,um, - van Lat. mollis, zacht; folium, 
blad: met zachte bladeren. 

mollifórmts,i's,e, - van den soortnaam mollis (zie 
aldaar); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante der soort mollis, op de soort mollis ge
lijkend. 

Moll inédia RUIZ et PAV., - genoemd naar den Sp. 
scheikundige van het einde der 18de eeuw, Fr. de 
Mollinedo, die zich verdienstelijk gemaakt heeft 
voor den bot. tuin van Madrid. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

möllior,or,us, - vergr. trap van Lat. mollis, zacht: 
zachter, zachter dan gewoonlijk, tamelijk zacht. 

mollipilus,a,um, - v a n Lat. mollis, zacht; ptlus, haar: 
met zachte haren, zachtharig. 

mollis,«,«, - (Lat.) zacht. 
mollispinus.a.um, - van Lat. mollis, zacht; spina, 

stekel, doorn: zachtstekelig. 
mollissimus,α,um, - overtr. t rap van Lat. mollis, 

zacht: zeer zacht; zeer zacht behaard. 
mól l ius , - zie mollior. 
molliueculus.a.um, - verkleinw. van Lat. mollis, 

zacht: tamelijk zacht. 
fMollugo L., - van Lat. mollis, zacht: zachte plant. 
t m o l l u g o , -

Π monachorum 

mollU8Cws,a,wm, - van Lat. mollis, zacht, week: 
zacht, week. 

Móltkia LEHM., - genoemd naar Joachim Godske 
Moltke (1746, Kopenhagen; 1818, Kopenhagen), 
hooggeplaatst Deensch staatsambtenaar, sedert 
1781 minister van staat, bezitter eener fraaie ver
zameling van naturaliën, welke hij - met een legaat -
naliet aan de universiteit te Kopenhagen. 

molucca , - zie moluccus. 
moluccónus,a.um, - afkomstig uit de Molukken 

(eilandengroep tusschen Celebes en Nieuw-Guinea, 
van ± 3° N.B. tot ± 5° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden, Molukkaansch, Moluksch. De oorsprong 
van den naam Molukken is niet bekend. 

Moluccélla L., - verkleinw. van Molucca, oude 
naam voor hetzelfde gesl. De naam werd aan het 
gesl. geschonken in de veronderstelling, dat een 
der eerstbeschreven soorten er van, M. spinösa L., 
uit de Molukken stamde; in werkelijkheid behoort 
zij thuis in het Middellandsche-Zeegebied. 

rmoluccensts.ts.e, - afkomstig uit de Molukken 
Xmoliiccus.a.um, - (eilandengroep tusschen 

Celebes en Nieuw-Guinea, van ± 3° N.B. tot 
± 5° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Moluk
kaansch, Moluksch. De oorsprong van den naam 
Molukken is niet bekend. 

moly , - Lat. transcr. van Gr. môlu, in de Oudheid 
naam eener door Hermes (Mercurius) aan Odus-
seus (zie Homêros, Odusseia X, 304, 305, en 
Ovidïus, Metamorphoses XIV, 291-296) geschon
ken, moeilijk uittegraven plant met witte bloemen 
en zwarten wortel, waarmede de Gr. held zich kon 
vrijwaren voor betoovering door de nimf Kirkê 
(zie Circaea). - Later is de naam overgedragen op 
een Allïum-soort. 

molybda , - zie molybdus. 
morybdintts.a.um, - Lat. transcr. van Gr. molub-

dïnos (van molubdos, lood), looden, loodgrauw, 
loodkleurig. 

molybdws,a,Mw, - van Gr. molubdos, lood: lood
grauw, loodkleurig. 

m o m i , - Jap. boomnaam. 
Momórd ica L., - oude plantennaam, reeds lang vóór 

Linnaeus (zie Linnaea) voor dezelfde plant in 
gebruik als thans. Men vindt hem o.a. bij Dodoens, 
Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 376. De naam wordt 
wel afgeleid van Lat. mordêre, bijten (momordi = 
ik heb gebeten) en zou dan kunnen zinspelen op 
de tandvormige uitwassen, waarmede de vruchten 
bezet zijn, echter ook wel op den scherpen smaak 
der onrijpe vruchten. Anderen denken aan den 
onregelmatig uitgevreten rand der zaden sommiger 
soorten van het gesl. 

monacónthus.a.um, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
akanlha, stekel, doorn: met één stekel of doorn; 
met alleenstaande stekels of doornen. 

monacénsïs.is,«, - van Nieuwlat. Monäcum, Mün
chen: afkomstig van München of daar het eerst 
gevonden, Münchensch. 

monachnlts,ts,e, - van Lat. monächus (van Gr. 
monächos, eenzaam, alleen, eenzaam levend), 
monnik: op eenigerlei wijze tot monniken in betrek
king staand, door monniken gekweekt. 

Monachne p.e., - van Gr. monos, eenig, alleen; 
achnê, kaf. Bij normaal gebouwde grasaartjes be
vinden zich aan den voet van het aartje twee looze 
kafjes (gi en gt, de zg. kelkkafjes); bij dit gesl. is 
vaak alleen gt aanwezig. 

m o n a c h o r u m , - 2e nv. mv. van Lat. monächus (van 
Gr. monächos, eenzaam, alleen, eenzaam levend), 
monnik: der monniken; door monniken gekweekt. 
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M o n a c h o s o r u m KUNZE, - van Gr. monächos, een
zaam, alleen; sôros, hoop (je). Varen met op de 
bladslippen alleenstaande sporenhoopjes of sori. 

tnonadélphus,a,um, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
adelphos, broeder: éénbroederig, tot één bundel 
vereenigd. 

monédenus.a.um, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
aden (adënos), klier: met één klier. 

cmonander,ra,rum, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
tmonandrus ,a ,um, - anêr (andros), man: met 

één mann, orgaan, met één meeldraad, éénhelmig, 
éénmannig. 

m o n â n t h a , - zie monanthus. 
Monan thóc i t ru s TANAKA, - van Lat. monanthus 

(zie aldaar), éénbloemig, met alleenstaande bloe
men; Citrus, plantengesl. (Rutacëae): aan Citrus 
verwant gesl. met alleenstaande bloemen. 

monanthus,a,urn, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
anthos, bloem: éénbloemig, met alleenstaande 
bloemen. 

M o n é r d a L., - genoemd naar N. Monardes (1512, 
Sevilla; 1588, Sevilla), geneesheer, schrijver van 
verscheidene werken, waaronder een werk over 
de geneesmiddelen, welke in zijn tijd uit W.-Indië 
werden verkregen. 

monâtherws.a.uw, — van Gr. monos, eenig, alleen; 
athêr (athëros), naald: éénnaaldig. 

monchyânws,a,«m (Ormosïa - Boerl. et Kds), -
genoemd naar P. de Monchy (zie demonchyänus). 

Mondo ADANS., - afleiding en beteekenis onbekend. 
Monénte les LABILL., - van Gr. monos, eenig, alleen; 

entêlês, volkomen. Bij de eerstbeschreven soort 
bevatten de meeste hoofdjes te midden van vele 
$ bloemen slechts één £ (volkomen) bloem. 

M o n é r m a P.B., - v a n Gr. monos, eenig, alleen; kerma, 
steunsel. Aan den voet der meeste aartjes wordt 
slechts één loos kafje (kelkkafje) gevonden in 
plaats van 2, zooals bij andere grassen. 

monetârius.a.MW, - van Lat. monëta, munt: op 
muntstukken gelijkend. 

Monét ia L'HÉR., - genoemd naar J. D. P. A. Monet, 
chevalier De Lamarck (zie lamarckiânus). 

mongoliens,α,«w, - van Nieuwlat. Mongolia, Mon
golië, land in Centraal-Azië tusschen Siberië en 
het eigenlijke China: Mongoolsch. 

Monil ia PERS., - van Lat. monïle, halsketting, hals
keten. - De naam zinspeelt op de tot een ketting-
vormig geheel verbonden konidiën. 

rmonllifer , monil i fera , moni l f ferum, - van Lat. 
Imonilifertts.a.wm, - monïle, halsketting, hals

keten; ferre, dragen: een of ander op een halsket
ting gelijkend orgaan dragend, ingesnoerde 
peulen bv. 

monilifórmis.is.e, - van Lat. monïle, halsketting, 
halsketen; forma, vorm: van den vorm eener hals
keten, kettingvormig, rozenkransvormig. 

monillifórmts,ï's,e, - foutief voor moniliformis. 
M o n i m i a THOU., - genoemd naar Monïma, gemalin 

van Mithridätes Eupätor (zie Mithridatëa). De 
naam werd gekozen om op verwantschap met het 
(voormalige) gesl. Mithridatëa te wijzen. 

Monimiäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Monimia geldt. 

Monnié ra PERS., - genoemd naar L. G. Le Monnier 
(1717, Parijs; 1799, Montreuil bij Parijs), genees
heer en gunsteling van Lodewijk XV, later ge
neesheer van Lodewijk XVI, hoogleeraar aan den 
Jardin des Plantes te Parijs, dien hij met planten 
uit alle werelddeelen verrijkte, schrijver over de 
flora der Pyreneeën, correspondent van Linnaeus 
(zie Linnaea). Door de Fr. revolutie verloor hij 

zijn ambt; bij den door het Parijsche gepeupel ge-
pleegden massamoord op 10 Aug. 1792 (afzetting 
van Lodewijk XVI) werd hij wegens zijn verdien
sten als geneesheer gespaard; op zijn ouden dag 
moest hij zich generen met den verkoop van ge
neeskrachtige kruiden in een klein winkeltje. 

m o n n i é r i , - 2e nv. van Monniêrus, Latinizeering 
van (Le) Monnier: van Le Monnier, genoemd 
naar Le Monnier. - Iris - A. P. DC. is genoemd 
naar L. G. Le Monnier, die de plant in den Jardin 
des Plantes te Parijs gekweekt had (zie Monniéra). 

/M on n i é r i a L., - genoemd haar 'L. ,G, Le Monnier 
i m o n n i é r i a , - (zie Monniéra). 
Monnfna RUIZ et PA v., - genoemd naar Joseph 

Morlino, graaf van Florida Blanco, die den auteurs 
van het gesl., Ruiz (zie ruiziânus) en Pavon (zie 
Pavonïa), behulpzaam was bij hun floristische 
onderzoekingen (1779-88) in Z.-Amerika. 

m o n o c à r p a , - zie monocarpus. 
Monocârp ia MIQ., - van Gr. monos, eenig. alleen; 

karpos, vrucht. - Annonacëa met slechts één vrucht
beginsel en welker vrucht dus uit slechts één 
vrachtje bestaat. 

monocârpiis.a.t/w, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
karpos, vrucht: met één vrucht (of vrachtje) per 
bloem; met één sorus (per blaadje of bladslip). 

monocauIî5,îs,e, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
kaulos, stengel, steel: éénstengelig. 

monocéphalus,a,ww, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
kephalê, hoofd: éénhoofdig. 

{Monócera JACK, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
monóce ra , - këras, hoorn. Één der helmhok-

Monóceras MIQ., - jes is aan den top ver
lengd in een lange spits. 

m o n ó c e r a s , - van Gr. monos, eenig, alleen; këras, 
hoorn: éénhoornig. 

Monochilon DULAC, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
cheilos, lip. - Lipbloemige, waarbij alleen de onder
lip ontwikkeld is. 

Monochi lus WALL., - van Gr. monos, eenig, alleen; 
cheilos, lip. Orchidacëa met slechts één (niet 
schijnbaar meer, vgl. Polychïlos) lip. 

Monochória κ. Β. PRESL, - van Gr. monos, eenig, 
alleen; chóris, gescheiden, verschillend. - Één der 
meeldraden heeft een längeren helmdraad en een 
grooteren en anders gekleurden helm knop dan de 
5 andere. 

monocóccMs.a.tiw, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
kokkos, bes, vrucht, vruchtkluisje: met één vrucht, 
met één vruchtkluisje. 

ίmónodon , - van Gr. monos, eenig, alleen; ödous 
Imonodóntiis.a,^»?, - (ödontos), tand: één-

tandig. 
M o n o g r ä m m a SCHKUHR, - van Gr. monos, eenig, 

alleen; gramme, lijn. Bij de eerstbeschreven soort 
draagt elk blad slechts één lijnvormigen sorus. 

M o n o g r a m m e , - zie Monogramma. 
m o n o g r a m m o i d e s , - van Monogramma, planten

gesl. (Polypodiacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Monogramma-achtig 

monógyn«s,a,M«i, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
günê, vrouw: met één vr. orgaan (vruchtbeginsel, 
stijl). 

monöicus,a,um, - v a n Gr. monos, eenig, alleen; oikos, 
huis: éénhuizig. 

Monólepis SCHRAD., - van Gr. monos, eenig, alleen; 
lëpis, schub. - Bij de eerstbeschreven soort bestaat 
het bloemdek uit slechts één, bij een schub verge
leken blad. 

Monóon MIQ., - van Gr. monos, eenig, alleen; óon, ei. 
De vruchtbeginsels bevatten slechts één eitje. 
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monopétalws,a,wm, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
petàlon, kroonblad: met één kroonblad. 

M o n o p h r y n i u m κ. SCHUM., - van Gr. monos, eenig, 
alleen; Phryntum, plantengesl. (Marantacëae) : 
aan Phrynium venvant gesl. met in de oksels der 
schutbladen alleenstaande bloemen. 

monophyl la , - zie monophyllus. 
Monophyllaéa R.BR., - v a n Gr. monos, eenig, alleen; 

phullon, blad: éénbladige plant. De plant brengt 
geen andere bladeren voort dan de beide zaad
lobben; één daarvan blijft klein en valt af; de 
andere groeit, zoo lang de plant leeft, en bereikt ten 
laatste zeer aanzienlijke afmetingen. 

monophyil«s,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. mono-
phullos (van monos, eenig, alleen; phullon, blad), 
éénbladig, uit één blaadje bestaand. 

monopléûrus,a,um, - v a n Gr. monos, eenig, alleen; 
pleura, zijde (Eng. side): slechts één zijde hebbend, 
naar één zijde gekeerd. 

monópterws,a,«»w, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
ptéron, vleugel: éénvleugelig. 

monorch ia , - van Gr. monos, eenig, alleen; orchis, 
teelbal, bij uitbreiding knol der orchideeën: met 
één knol. 

m o n o s é m a , - van Gr. monos, eenig, alleen; sêma, 
kenteeken: met één kenteeken (bv. met één vlek 
op elk kroonblad). 

Monosépa lum SCHLTR, - van Gr. monos, eenig, 
alleen; Nieuwlat. sepälum, kelkblad. De kelk-
bladen zijn vergroeid tot één geheel, een aan de 
voorzijde gespleten buis. 

M o n o s ó m a GRIFF., - van Gr. monos, eenig, alleen; 
soma, lichaam. De helmdraden zijn tot een buis 
vergroeid, vormen te zamen slechts één lichaam. 

monosórws.a.MW, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
saros, hoop (je): met één sporenhoopje per blad of 
per bladslip. 

m o n o s p é r m a , - zie monospermus. 
monospermoides , -van den soortnaam monospermus 

(ziealdaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: op de soort monospermus gelijkend. 

monospérmws.a.um, - van Gr. monos, eenig, alleen ; 
sperma, zaad: éénzadig. 

monósporus,a,wm, - van Gr. monos, eenig, alleen; 
spöra, zaad, spore: één zaad per vrucht of één 
spore per sporangium bevattend. 

Monostachya MERR., - van Gr. monos, eenig, alleen; 
stachus, aar. - Gras, welks bloeiwijze uit slechts 
één aartje bestaat. 

monos tachya , - zie monostachyus. 
rmonós tachys , - van Gr. monos, eenig, alleen; 
\monostachyu5,a,»m, — stächus, aar: éénarig, 

met één aartje. 
Mono tâgma κ. SCHUW., - van Gr. monos, eenig, 

alleen; tagma, slagorde, rij. Langs de assen der 
bloeiwijze staan de bloemen in één rij. 

monó t i s , - van Gr. monos, eenig, alleen; ous (ôtos), 
oor: éénoorig. 

Monó t ropa L., - van [zie Linnaeus, Philosophïa 
Botanica (1751) 186] Gr. monos, eenig, alleen; 
trepein, wenden. De naam zinspeelt op de naar één 
zijde omgebogen (knikkende) bloeiwijze. 

Monóxora WIGHT, - mogelijk afgeleid van Gr. monos, 
eenig, alleen; exöros (van ex, uit; horos, grens), 
over de grens gezet, verbannen: uit het gesl. 
Rhodamnïa verwijderde en op zich zelf tot een-
gesl. verheven plant. 

monspeliacit5,a,um, - afkomstig van Montpellier 
monspeliénsts,is,e, - (Lat. Mons Pelïum; 
monspessiliénsts,is,e, - Mons peliensis; Mons 
monspessulànzis,n,iiwi, - pessulänns), in Z.-

Frankrijk, of daar het eerst gevonden. 
Mons té ra ADANS., - waarschijnlijk van Lat. mon

strum, wonderbaarlijke verschijning. De naam zin
speelt dan op de eigenaardige bladeren. 

rmonetróetts,α,um, - van Lat. monstrum, wonder-
lmon8truó8Ms,a,uw, - baarlijke verschijning: 

wonderbaarlijk, onnatuurlijk, monstrueus. 
m o n t a n a , - zie montänus. 
Montânoa CERV., - in 1825 genoemd naar Luis 

Montaüa, Mexic. medicus en natuurhistoricus, 
van wien mij verder niets bekend is. 

mon tano ides , - van den soortnaam montänus (zie 
aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort montänus gelijkend. 

montânws,a,Mm, - van Lat. mons (montis), berg: 
in de bergstreken groeiend, berg-. 

Montbré t i a A. P. D C , - genoemd naar A. Fr. E. 
Coquebert deMontbret (1781, Hamburg; 1801, Kaïro), 
een der 175 geleerden en hun assistenten, die 
Napoleon met zich nam, toen hij 19 Mei 1798 zijn 
tocht naar Egypte aanvaardde en daar achterliet, 
toen hij zich 22 Aug. 1799 wederom naar Europa 
inscheepte. 

monténszs,is,e, - van Lat. mons [montis), berg: in 
de bergen groeiend. 

montevidénsis,is,e, - afkomstig van Montevideo 
(hoofdstad van Uruguay, a/d O. kust van Z.
Amerika, ± 35° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 
De naam Montevideo is afgeleid van Lat. mons 
(montis), berg; video (van videre, zien), ik zie. De 
stad ligt aan den voet van een ver uit zee zicht
baren heuvel. 

montgomeriânws,a.wm (Palaquïum - Burck), - ge
noemd naar William Montgomerie (1800, ?; 1856, 
Barrachpore, Eng. Indië), medicus, die zich in 1819 
te Singapore vestigde, in 1827 benoemd werd tot 
directeur van den bot. tuin aldaar en in 1836 het 
eerste land- en tuinbouwkundig genootschap te 
Singapore oprichtte. Hij was de eerste, die (1843) 
de gëtah-përtja in Europa bekend maakte, met 
zulk goed gevolg, dat het volgende jaar 100 K.G. 
uit Singapore werd geëxporteerd, in 1845 ruim 
10 000 K.G., in 1848 720000 K.G., in 1890 4500000 
K.G., alles in roofbouw verkregen, wat de gëtah-
përtja-leverende boomen met uitroeiing bedreigde, 
totdat deze, mede door de bemoeiingen van 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, in cultuur werden ge
nomen. - In 1846 verliet Montgomerie Singapore 
en vestigde hij zich in Eng. Indië. 

Mónt ia L., - genoemd naar Giuseppe Monti (1682, 
Bologna; 1760, Bologna), hoogleeraar aan de 
hoogeschool te Bologna en directeur van den bot. 
tuin aldaar, schrijver vaneenige bot. publicaties. 

mont ico la (znw.), - van Lat. mons (montis), berg; 
cölëre, wonen, bewonen: bergbewonende, dwz. in de 
bergstreken groeiende plant. 

monticolws,a,um, - van Lat. mons (montis), berg; 
cölëre, wonen, bewonen: bergen bewonend, in de 
bergstreken groeiend. 

mon t igena (znw.), - van Lat. mons (montis), berg; 
gignëre (stam gën), verwekken : in de bergen verwek
te, dwz. in de bergstreken groeiende plant, bergplant. 

montigenws,a,wm, - van Lat. mons (montis), berg; 
gignëre (stam gën), verwekken: in de bergen ver
wekt, dwz. in de bergstreken groeiend. 

m o n t i s doo rmann i i , - 2e nv, van Mons doorman-
nïus, d.i. het Doorman-gebergte, de zg. Doorman-
top in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W, van den Wil-
helmina-top: afkomstig van de Doorman-top of 
daar het eerst gevonden. Voor den naamsoorsprong 
zie men onder doormanensis. 
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m o n t i s sel lae, - 2e nv. van Mons Sellae (Lat. mons, 
berg; sellae, 2e nv. enk. van sella, zadel: van het 
zadel), berg van het zadel, Zadelberg, D. Sattel-
Berg: afkomstig van het zendingsstation Sattel-
Berg (in het O. van Kaiser Wilhelmsland) of daar 
het eerst gevonden. 

montivagus,a,um, - van Lat. mons (montis), berg; 
vâgus, rondzwervend: in de bergen rondzwervend; 
kruipende of klimmende bergplant. 

Moónia ARN., - genoemd naar A. Moon (?, in 
Schotland; 1825, op Ceylon), eerst tuinman van 
den bot. tuin van Kew, van 1817-25 directeur van 
den bot. tuin van Peradeniya (Ceylon), schrijver 
eener lijst van op Ceylon in het wild groeiende en 
gekweekte planten. Behalve op Ceylon heeft hij 
verzameld bij Gibraltar en in Barbarije. 

mooniânus,α,um (Potentilla - Wight), - genoemd 
naar A. Moon, den ontdekker der plant op Ceylon 
(zie Moonïa). 

moóni i , - 2e nv. van Moonïus, Latinizeering van 
Moon: van Moon, gevonden door Moon, genoemd 
naar Moon. - Calophyllum - Wight is genoemd 
naar A. Moon (zie Moonïa). 

Moorcróft la CHOISY, - genoemd naar W. Moorcroft 
(?1765, in Lancashire; 1825, Andekhui in Afgha
nistan), veearts in dienst der Eng. O. I. Compa
gnie. Hij verzamelde planten met Wallich (zie 
wallicheânus) in Nepal en later met Hardwicke 
(zie Hardwickïa) in het N.W. van Eng. Indië en 
in Afghanistan. 

mooreânus,a,wm, - 1. (Davallïa - Masters), - ge
noemd naar Th. Moore (1821, Stoke, Guildford, 
Surrey; 1887, Chelsea), hortulanus van den bot. 
tuin van Chelsea (Londen), schrijver over varens, 
van 1866-82 mede-redacteur van The Gardeners' 
Chronicle. 
2. (Primula - Balf. f. et W. W. Sm.; - Sacco-
labïum - Eolfe; - Symbegonïa - Irmsch.), - ge
noemd naar (sinds 1911 Sir) Frederick William 
Moore (1857, Dublin; X), zoon van D. Muir (zie 
moorëi l ) , tuinbouwkundige, van 1874—76 werk
zaam aan de kweekerij van Van Houtte (zie 
houtteänus) en aan de rijkstuinbouwschool te Gent, 
in 1876 aan den hortus en het bot. laboratorium 
te Leiden, van 1877-79 hortulanus van den bot. 
tuin van Trinity College te Dublin. In 1879 volgde 
hij zijn vader op als hortulanus van den bot. tuin van 
Glasnevin bij Dublin, dien hij met vele tropische 
planten verrijkte, en welke betrekking hij in 1922 
nederlegde. Hij bereisde het vasteland van Europa 
en in 1911deVereenigdeStaten en Canada en maak
te speciale studie van (botanische) orchideeën. 

moóre i , - 2e nv. van Moorëus, Latinizeering van 
Moore : van Moore, gevonden door Moore, ge
noemd naar Moore: 
1. (Crinum - Hooker f.), - genoemd naar D. Muir 
(1807, Dundee; 1879, Dublin), die den naam Moore 
aannam, van 1838-79 hortulanus van den bot. 
tuin van Glasnevin bij Dublin, welken hij met vele 
planten verrijkte, schrijver van bot. publicaties. 
2. [Eugenïa - F. v. M.; - Sarcochïlus - F. v. M. 
( = Thrixspermum - Rchb. f.)], - genoemd naar 
Charles Moore (1820, Dundee; 1905, Sydney), 
broeder van den vorigen, tuinbouwkundige, van 
1848-96 directeur van den bot. tuin van Sydney, 
schrijver over de flora van Ν. S. Wales. 

moquetteânus,α,um (Dendrobïum - J. J. S.; -
Paphiopedïlum glaucophyllum J. J. S. var. -
J. J. S.), - genoemd naar hun ontdekker, J. P. 
Moquette (1856,Goor; 1927, Weltevreden, Batavia), 
die in 1873 op Java kwam en als employé op de sui-
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kerfabriek Plered bij Pasoeroean werd geplaatst. 
Later, tot 1904, was hij werkzaam op verschil
lende andere suikerfabrieken, waar hij zich zeer 
verdienstelijk maakte voor rietkruising en het 
kweeken van suikerriet uit zaad [zie Teysmannia 
I I I (1892), p. 610, seq.]. In 1905 werd hij benoemd 
tot landbouwkundige bij het Proefstation voor 
Rijst en Tweede gewassen te Buitenzorg, welke 
betrekking hij in 1906 nederlegde. Van toen af ver
loor hij alle contact met den landbouw; in 1913 
werd hij benoemd tot tijdelijk ambtenaar bij den 
Oudheidkundigen Dienst. 

Moraceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Morus geldt. 

rMorééa MILL., - genoemd naar Robert More (1703-
I m o r à é a , - 80), die te Shrewsbury (a/d Severn) 

een tuin met fraaie uitheemsche gewassen bezat. 
Hij was bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), heeft 
Europa bereisd en een bot. publicatie geschreven. -
Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. 
Moraea uittedrukken. 

moranénsis.is,« (Herpestis - Kth), - afkomstig van 
de omgeving der „Moranische mijn" (ergens in 
tropisch Amerika) of daar het eerst gevonden. 

morâvic«s,a,wm, - van Nieuwlat. Moravia, Moravie 
( = Mähren, deel van Tsjecho-Slovakije, O. van 
Boheme): Moravisch. 

morbillóeus.a.uw, - van Nieuwlat. morbilli, maze
len: (als het ware) de mazelen hebbend; met vele 
kleine, ronde vlekken als een lijder aan mazelen; 
met vele ronde sori. 

Morél la LOUR., - van Lat. morus, moerbei. De naam 
zinspeelt op de overeenkomst in den vorm der 
vruchten. 

more t i âna , - Latinizeering van den Mal. planten
naam daoen moreto. 

m o r é t t i , - 2e nv. van Morettus, Latinizeering van 
Moretti: van Moretti, genoemd naar Moretti. -
Morus - Audib. is genoemd naar G. Moretti, 
(1782, Roncara, Pavia; 1853, Pavia), hoogleeraar 
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin 
te Pavia, schrijver van vele bot. publicaties, waar
onder een voorlooper eener monographie van het 
gesl. Morus. 

morettiânus.a.t tm (Morus - Lodd.), - genoemd naar 
G. Moretti (zie moretti). 

Morgân ia R.BR., - genoemd naar H. Morgan (bloei
tijd 1540-76), apotheker van koningin Elizabeth 
van Engeland, eigenaar van enkele bot. tuinen. 

Mor icândia A . P . D C , - genoemd naar M. E. Mori-
cand (1780, Genève; 1854, Genève), gedurende 
verscheidene jaren koopman te Venetië, schrijver 
van een flora der omstreken dier stad. 

morifóli«s,a,um, - van Morus, plantengesl. (Mora
ceae), moerbezieboom; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een moerbezieboom. 

m ó r i i , - 2e nv. van Morïus, Latinizeering van Mort: 
van Mori, gevonden door Mori, genoemd naar 
Mori. - Rhododendron - Hayata is genoemd naar 
Î7. Mori, Jap. plantkundige, die de plant in 1906 
op Formosa ontdekt had en van wien mij overigens 
niets bekend is. 

Mor ina L., - genoemd naar Louis Morin (de Saint 
Victor) (1635, Mans; 1715, Parijs), medicus-bota-
nicus verbonden aan het Hôtel-Dieu te Parijs, lid 
van de Académie des Sciences. 

/ M o r i n d a L., - 1. van Lat. morus, moerbezieboom; 
Imor inda , - indus, Indisch: Indische moer

bezieboom. De naam zinspeelt op den vorm der 
vruchten; de gelijkenis is echter verre van treffend. 
Als soortnaam gebezigd voor planten, welke op 
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een Morinda gelijken of voorheen tot dat gesl. 
gerekend werden. 
2. (Picea - Link), - volksnaam van den boom in 
den Himalaya. 

m o r i n d a e , - 2e nv. van Nieuwlat. Morinda, planten-
gesl. (Rubiacëae) : van (de gedaante eener) Morin
da, Morinda-achtig. 

m o r i n d a e f . . . , - zie morindif . . . 
morindifólius,α,um, - van Morinda, plantengesl. 

(Rubiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Morinda. 

morindifórrrm,ts,£, - van Morinda, plantengesl. 
(Rubiacëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante eener Morinda, Morinda-achtig. 

mor indo ides , - van Morinda, plantengesl. (Rubia
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Morinda-achtig. 

Mor inga A. L. JUSS., - Malab. plantennaam. 
Moringâceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Moringa geldt. 
m ó r i o , - (Lat.) nar, zot (znw.), hansworst, harlekijn. 
Mor is ia NEES, - genoemd naar G. G. Moris (1796, 

Orbassano bij Turijn; 1869, Turijn), hoogleeraar 
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Turijn, schrijver van bot. publicaties, waaronder 
een flora van Sardinië. 

mor i són i i , - 2e nv. van Morisonïus, Latinizeering 
van Morison : van Morison, gevonden door Morison, 
genoemd naar Morison. - Spergüla - Bor. en 
Valerianella - A. P. DC. zijn genoemd naar R. 
Morison (1620, Aberdeen; 1683, Londen), van 
1650-60 superintendent van den bot. tuin van den 
hertog van Orleans te Blois (zie Gastonia), waarvan 
hij een beschrijving leverde, sedert 1669 hoogleeraar 
in de plantkunde te Oxford, schrijver van het in 
zijn tijd beroemde werk Plantärum Historïa Uni
versalis Oxoniensis (1680). 

moritziânus,a,um (Mallötus - Μ. Α.; - Urostigma -
Miq.; - Vernonïa - Sch. Bip.), - genoemd naar A. 
Moritzi (1812, Graubündten, Zwitserland; 1850, 
Chur), professor te Solothurn, die voor zijn vriend 
Zollinger (zie zollingêri) een deel der door dezen 
in Ned. Indië verzamelde planten determineerde, 
schrijver over de flora van Zwitserland. 

mor i t z i i , - 2e nv. van Moritzïus, Latinizeering van 
Moritzi: van Moritzi, genoemd naar Moritzi. -
Antidesma - Μ. Α.; - Aspidïum - Kunze; - As-
plenïum - Mett. en Carex - Steud. zijn genoemd 
naar A. Moritzi (zie moritziänus). 

M o r o c â r p u s SIEB, et z u c c , - van Gr. moron, moer-
bezie; karpos, vrucht. Plant met moerbezieachtige 
vruchten. 

m o r ο ί d e s , - van Morus, plantengesl. (Moracëae) 
of van Lat. morum, moerbezie; ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Morus-achtig. 
2. moerbezieachtig. 

morotaiénsts,ts,e, - afkomstig van het eiland 
Morotai (bij de N. punt van Halmaheira; ± 128%° 
O.L.; ± 2° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

morreniànus,a ,um (Nidularium - Hort. Makoy), -
genoemd naar Ch. J. E. Morren (1833, Gent; 1886, 
Luik), hoogleeraar in de plantkunde en directeur 
van den door hem gestichten bot. tuin te Luik, 
schrijver van vele plantkundige werken. 

morr isonénsis , t s , i (Berberis - Hayata), - afkom
stig van den ruim 4100 M. hoogen Morrison-berg 
(— Niitaka-jama) op Formosa (op bijna 23%° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

m o r r ó w l , - 2e nv. van Morrôvuus, Latinizeering van 
Morrow: van Morrow, gevonden door Morrow, 

genoemd naar Morrow. - Lonicëra - A. Gray is 
genoemd naar James Morrow (1820, ?; 1865, Wil-
lington, Z.-Carolina), medicus, deelnemer aan een 
Amer, expeditie (1852—54) naar O.-Azië (onder 
commando van M. C. Perry), die op dien tocht 
planten verzamelde in Japan (1854), waaronder 
de naar hem genoemde. 

Morstdórff ia STEUD., - anagram van Tromsdorffïa. 
m o r s u s r a n a e , - (Lat.) morsus (vanmordêre, bijten), 

beet; ranae (2nv. enk. van rana, kikker), van een 
kikker: kikkerbeet. 

m o r ù n g a , - door Rumphius (Herbarium Amboinense 
I, 185) vermeld als een te Batavia gebruikelijke, 
Portug. plantennaam. 

M o r u s L., - Latinizeering van Gr. moron of moron, 
zwarte moerbezie. 

mosinus,a,um, - van Lat. Mosa, de Maas: afkomstig 
uit het stroomgebied der Maas of daar het eerst 
gevonden. 

m o s c h a t a , - zie moschätus. 
/Moscha te l l ina , MOENCH, - vr. vorm van Lat. 
Imoschate l l ina , - moschatellinus, zwak naar 

muskus riekend: zwak naar muskus riekende 
plant, muskuskruid. 

moschatell inus,a,«m, - verkleinw. van Lat. mo
schätus, naar muskus riekend: zwak naar muskus 
riekend. 

moschätus,a,um, - v a n Lat. moschus, muskus: naar 
muskus riekend; bij uitbreiding: geurig. 

• móschifer , moschifera , moecb i fe rum, - van Lat. 
lmo8chifer«s,o,um, - moschus, muskus; ferre, 

dragen, voortbrengen: muskusgeur voortbrengend, 
naar muskus riekend. 

M o s c h ó s m a RCHB., - van Gr. moschos, muskus; 
osmê, geur: naar muskus riekende plant. 

moseleyänus,α, um (Hydnophytum - Becc), - ge
noemd naar H. Nottidge Moseley (1844, Wands
worth, Surrey; 1891, Parkstone, Dorsetshire), 
zoöloog, deelnemer aan de beroemde Challenger-
expeditie (1872-76). - Deze expeditie, welke haar 
naam ontleende aan het vaartuig, waarop zij ge
maakt werd, was een wetensch. ontdekkingsreis 
op bot., zoöL.hydrogr. en meteorol. gebied rondom 
de aarde. Moseley verzamelde op dien tocht vele 
planten. In 1877 maakte hij een reis naar Californie 
en Oregon, in 1881 werd hij benoemd tot hoog
leeraar in de anatomie te Oxford. 

moseléyi , - 2e nv. van Moseleyus, Latinizeering van 
Moseley: van Moseley, gevonden door Moseley, 
genoemd naar Moseley. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar H. N. Moseley (zie moseleyänus). 

Mosla BUCH.-HAM., - afleiding onbekend, mogelijk 
een Engelschind, plantennaam. 

mosleyânus.a.wm, - foutief voor moseleyänus. 
moHoynènsis,is,e, - afkomstig van Mo-so-yn (in 

Yun-nan, Z.-China) of daar het eerst gevonden. 
mós8iae , - 2e nv. van Mossïa, Latinizeering (vr. 

vorm) van Moss: van mevr. (mej.) Moss, genoemd 
naar mevr. (mej.) Moss.-Cattleya - W. J. Hook, 
werd in 1839 genoemd naar mevr. Moss van 
Otterspool nabij Liverpool, welke de plant ge
kweekt en aan W. J. Hooker (zie hookëri 1), den 
auteur der soort, gezonden had. Overigens is mij 
van haar niets bekend. 

mossulénst£,ts,£, - afkomstig van Mossul ( = Mosul, 
in Voor-Azië, aan den Tigris, boven Bagdad op 
ruim 36° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

moszkowskianus.a.um (Calamus - Becc), - ge
noemd naar Max Moszkowski (1873, Breslau; X ), 
medicus, die in 1907 planten verzamelde op Ceylon 
en op Sumatra en in 1910/11 langs de Mamberamo 
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het Sneeuwgebergte op Nieuw-Guinea trachtte te 
bereiken, doch zijn tocht door gebrek aan levens
middelen zag mislukken. 

moszkowekii, - 2e nv. van Moszkowskius, Latini
zeering van Moszkowski: van Moszkowski, ge
vonden door Moszkowski, genoemd naar Mosz
kowski. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar Max Moszkowski (zie moszkowskiänus). 

motién8is,t5,£, - afkomstig van het vulkaaneilandje 
Moti (even ten Z. van Ternate) of daar het eerst 
gevonden. 

motleyân«s,a,u»w, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar haar ontdekker, J. Motley (?, 
Peiland Man; 1859, vermoord, Z.O.-Borneo), in
genieur bij de in 1854 aangelegde steenkolenmijn 
Julia Hermina bij de Kampong Kalangan, even 
N. van de Banjoe Irang in Z.O.-Borneo. Hij ver
zamelde in die streek en elders vele planten, schreef 
bot. brieven aan Sir Joseph Dalton Hooker (zie 
hookêri 2), gaf daarin o.a. een lijst van op en nabij 
den Pangerango-tóp door hem waargenomen plan
ten en werd met zijn gezin vermoord in den Ban-
djermasinschen opstand van 1859. Na den moord 
werd de mijn verlaten. 

mot léy i , - 2e nv. van Motleyus, Latinizeering van 
Motley: van Motley, gevonden door Motley, ge
noemd naar Motley. - De talrijke planten van 
dezen naam zijn genoemd naar J. Motley (zie 
motley änus). 

motléyii , - 2e nv. van Motleyïus, Latinizeering van 
Motley: van Motley, gevonden door Motley, ge
noemd naar Motley. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar / . Motley (zie motley änus). 

m o t t l . . ., - foutief voor motl . . . 
Moulinsia CAMBESS., - genoemd naar Ch. R. A. 

Desmoulins (1798, Southampton; 1875, Bordeaux), 
hoogleeraar te Bordeaux, schrijver van verschei
dene bot. publicaties, waaronder een lijst der 
planten van het Dépt. Dordogne. 

moulmeinénsts , ts , i , - afkomstig van Moulmein 
(a/d W.kust van Achter-Indië, tegenover Rangoon, 
op ± 16^4° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

moul tón i , - 2e nv. van Moultönus, Latinizeering 
van Moulton: van Moulton, gevonden door Moul-
ton, genoemd naar Moulton. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar John Coney Moulton (1886, 
in de West-Country, Engeland; 1926, Londen), 
officier in het Eng. leger, entomoloog-ornitholoog-
mammaloog, eerst directeur van het museum van 
Sarawak (N.-Borneo), stichter (1909) van The 
Sarawak Museum Journal, van 1916 tot aan zijn 
dood directeur van het Raffles-Museum te Singa
pore, schrijver van zool. publicaties. Tijdens zijn 
verblijf te Sarawak verzamelde hij op Borneo vele 
planten. 

Moul ton iân thus MERR., - van (J. C.) Moulton (zie 
moultóni); Gr. anthos, bloem: bloem van Moulton; 
ter eere van Moulton genoemde plant. 

moultónii , - 2e nv. van Moultonïus, Latinizeering 
van Moulton: van Moulton, gevonden door Moul
ton, genoemd naar Moulton. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar J. C. Moulton (zie 
moultóni). 

moupinénsïs,ts,e, - afkomstig van Mu-pin (Mou— 
pinn, Mapin), dorpje (± 130° O.L.; ±30^ 2 °Ν.Β . ) 
in het 2000 M. en meer boven de zee gelegen vor
stendom Mantzu (Mantze, Miao-tseu) in de Chin, 
provincie Sze-Tsjoean (zie szechuanïcus), waar de 
beroemde Fr. natuurvorscher A. David (zie 
armandïi) gedurende bijna 9 maanden verblijf 
hield en zeer belangrijke bot. en zool. verzame

lingen bijeenbracht. 
mousséti l , - 2e nv. van Moussetius, Latinizeering 

van Mousset: van Mousset, gevonden door Mousset, 
genoemd naar Mousset. - Dryoptëris - Rosenst. en 
Polystïchum diaphànum Th. Moore var. - V. A. v. 
R. zijn genoemd naar haar ontdekker, J. P. 
Mousset, te Nongkódjadjar (op de W.helling van 
den Tengger, Java), die in de beide eerste decen
niën der twintigste eeuw daar handel dreef in door 
hem in de omgeving dier plaats verzamelde wilde 
planten. 

moutan, - Chin, volksnaam van Paeonïa - Ait. 
moyési i , - 2e nv. van Moyesïus, Latinizeering van 

Moyes: van Moyes, genoemd naar Moyes. - Rosa -
Hemsl. et E. H. Wils. werd in 1906 genoemd naar 
J. Moyes, zendeling in China, geplaatst te Ta-
tien-lu, die aan E. H. Wilson (zie wilsóni), vinder 
en een der auteurs der soort, gastvrijheid en hulp 
had verleend en hem op een lange reis door O.
Tibet had vergezeld. Overigens is mij van hem 
niets bekend. 

mucidus,a,Mw, - van Lat. mucus, neusslijm, snot: 
snotachtig, slijmerig. 

Muckia HASSK., - foutief voor Mukïa. 
mucronatus,a,um, - van Lat. tnucro (mucrónis), (als 

bot. term) spitsje, nerfspitsje: van een spitsje voor
zien, een nerfspitsje dragend. 

mucronifóliu5,a,um, - van Lat. tnucro (mucrónis), 
(als bot. term) spitsje, nerfspitsje; folïum, blad: 
met nerf spitsjes aan de bladeren of de blaadjes. 

mucronipinnulws,a,wm, - van Lat. mucro (mucró
nis), (als bot. term) spitsje, nerfspitsje; pinnüla, 
vin der tweede of lagere orde van een samengesteld 
blad: met door een spitsje gekroonde vinnen der 
tweede of lagere orde. 

mucronisépalws.a.ww, - van Lat. mucro (mucrónis), 
(als bot. term) spitsje, nerfspitsje; Nieuwlat. sepä-
lum, kelkblad: met door een spitsje gekroonde 
kelkbladen. 

mucronulâtws,a,um, - van Lat. mucroniUus [ver-
kleinw. van Lat. mucro (mucrónis), (als bot. term) 
spitsje, nerfspitsje], klein (nerf)spitsje: door een 
klein (nerf)spitsje gekroond. 

Mucuna AD ANS., - Braz. plantennaam. 
mucuno ides , - van Mucüna, plantengesl. (Legu-

minösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Mucüna-aohtig. 

Muehlenbéckia MEISSN., - genoemd naar H. G. 
Mühlenbeck (1798, St. Marie-aux-Mines; 1845, 
Mühlhausen, N.W. van Bazel), arts te Miihlhausen, 
die zich verdienstelijk maakte voor de kennis der 
flora (vooral mossen en paddestoelen) van den 
Elzas. 

Muehlenbérg ia SCHREB., - genoemd naar G. H. E. 
Mühlenberg (1753, New Providence, Montgomery 
County, Penns.; 1815, Lancaster, Penns.), sinds 
1780 Luthersch geestelijke te Lancaster, verdien
stelijk onderzoeker van de flora der omstreken 
zijner woonplaats, die in correspondentie stond met 
de meest beroemde botanici van zijn tijd, schrijver 
van een onuitgegeven catalogus van Noordamer. 
planten. Twee jaar na zijn dood werd een door hem 
geschreven werk over Noordamer. grassen uitge
geven. Zijn uitgebreid herbarium, in 1818 ten ge
schenke gegeven aan de American Philosophical 
Society, is door verwaarloozing te gronde gegaan. 

Muellernrgia COGN., - genoemd naar J. Müller [1828 
Teufenthal, district Kulm, kanton Aargau (Lat. 
Argovïa), Zwitserland; 1896, Genève], ter onder
scheiding van andere Müller's (zie muellêri) aange
duid als Müller van Aargau = Mueller argovensis 
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of, bij afkorting, Muell(er)arg., in 1851 benoemd tot 
conservator van het herbarium De Candolle (zie 
Candollëa en candolleänus) te Genève, in 1870 tot 
directeur van den bot. tuin aldaar, in 1874 boven
dien tot conservator van het herbarium Delessert 
(zie lessertiänus) aldaar, verdienstelijk systema-
ticus, bewerker der Resedacëae en het grootste 
deel der Euphorbiacëae in den Prodrömus van De 
Candolle, en van de Apocynacëae, Euphorbiacëae 
en Rubiacëae in Von Martius' (zie martiänus) Flora 
Brasiliensis, daarbij schrijver van vele publicaties 
over korstmossen. 

muelleri , - 2e nv. van Muellêrus, Latinizeering van 
Muller: van Müller, gevonden door Müller, ge
noemd naar Müller: 
1. [Arachnis - J. J. S. ( = Vanda - Kränzl. = 
Vandopsis - Schltr); - Aspidïum - Christensen; 
- Calanthe - Rchb. f.; - Cyathëa - Baker; - Selagi-
nella - Baker], - genoemd naar Ferdinand J. H. 
von Muller (zie ferdinandi muelleri). 
2. (Glochidïon - Briq.), - genoemd naar J. Muller 
(zie Mueller argïa). 
3. (Brachyspätha - Schott; - Plectocomïa - BI.1); 
-Rhodamnïa - BI.; - Syzygïum - Miq.), - genoemd 
naar S. Muller (zie mullêri). 

muellerianus,a,ura (Pisonïa - Warb.), - genoemd 
naar Ferdinand J. H. von Muller (zie ferdinandi 
muelleri). 

muellérii , -2e nv. van Muellérïus, Latinizeering van 
Muller: van Muller, gevonden door Müller, ge
noemd naar Müller. - Voor Plectocomïa - Becc. zie 
men onder mullêri ; voor andere planten van dezen 
naam onder ferdinandi muelleri. 

Muenchhausia, - zie Munchausïa. 
Muentéria WALP., - genoemd naar A. H. A. Julius 

Munter (1815, Nordhausen; 1885,Greifswald), eerst 
geneesheer te Berlijn, sinds 1851 hoogleeraar in de 
plant- en dierkunde en directeur van den bot. tuin 
te Greifswald, schrijver van bot. publicaties, o.a. 
over de ziekten van den aardappel. 

mughus , - Latinizeering van mugho (beter: mugo), 
Ital. volksnaam van Pinus - Scop. 

mugo, - Ital. volksnaam van Pinus - Turra. 
mugus , - Latinizeering van mugo, Ital. volksnaam 

van Pinus mughus Scop. 
Muhlenbérgia SCHREB., - zie Muehlenbergïa. 
Mukia ARN., - Latinizeering van de eerste helft van 

den Malab. plantennaam mucca-piri. 
Muldéra MIQ., - genoemd naar G. J. Mulder (1802, 

Utrecht; 1880, Bennekom), van 1841-68 hoog
leeraar in de scheikunde te Utrecht, schrijver van 
vele publicaties op scheikundig en ander gebied. 
Zijn autobiographie werd in 1881 te Rotterdam 
uitgegeven. Zie Hildebrand (Nicolaas Beets), Na 
vijftig jaar, 2e dr., p. 36. 

Mulgédium CASS., - van Lat. mulgêre, melken: 
melksap bevattende plant. 

muliénsis,is,e, -afkomstig van het Mu-Zt'-gebergte 
in het dal der rivier Li-tang (in Z.W.-Sze-Tsjoean; 
zie szechuanïcus) of daar het eerst gevonden. 

mulleri , - 2e nv. van Mullêrus, Latinizeering van 
Muller: van Muller, gevonden door Muller, ge
noemd naar Muller. - Amorphophallus - BI. en 
Myftus - Korth. zijn genoemd naar Salomon 
Muller (?, Heidelberg; 1864, Freiburg, Baden), 
die in 1826 als zool. préparateur, toegevoegd aan 
Boie (zie boièi) en Macklot (zie Macklottia), op 
Java aankwam. Hij bereisde met Macklot Z.W.-

1) Niet naar G. MüUer, als Miquel in Flora Ind. Bat. III, 80 
abusievelijk vermeldt. 

Nieuw-Guinea en Timor (1828/29), na diens dood 
(1832) zelfstandig de omstreken van Padang (1833-
35) en van Bandjermasin (1836). In 1837 vertrok 
hij voor goed naar Europa, waar hij de resultaten 
zijner waarnemingen in belangrijke publicaties 
nederlegde. 

multongulus,a,um, - van Lat. multus, veel; angülus, 
hoek: veelhoekig. 

multibrachiatus,a,um, - van Lat. multus, veel; 
brachium, (onder)arm: veelarmig. 

multibracteâtus,a,um, - van Lat. multus, veel; 
bractëa, schutblad: met vele schutbladen. 

multicapsulàrt's,t5,e, - van Lat. multus, veel; cap
sula, doosvrucht: met vele doosvruchten. 

multicaudätus,a,um, - van Lat. multus, veel; cauda, 
staart: veelstaartig. 

multicâulis,is,e, - van Lat. multus, veel; caulis, 
stengel: veelstengelig. 

multiceps, - van Lat. multus, veel; caput, hoofd: 
veelhoofdig. 

multicolor, - van Lat. multus, veel; color, kleur: 
veelkleurig. 

multicostàtus,a,um, - van Lat. multus, veel; costa, 
ribbe, .nerf: veelribbig; veelnervig. 

multicostulâtus.a.um, - van Lat. mulius, veel; 
costüla (verkleinw. van costa, ribbe, nerf), ribbe. 
nerf, zij nerf: veelribbig, met vele (zij) nerven. 

multiculmis,is,e, - van Lat. multus, veel; culmus, 
halm: veelhalmig. 

multidentâtus,a,um, - van Lat. multus, veel; dens 
(dentis), tand: veeltandig. 

multifarius,a,um, - van Lat. multus, veel; f art, spre
ken: naar vele zijden sprekend, dwz. naar vele 
zijden gekeerd, veelrijig. 

multifidus,o,um, - van Lat. multus, veel; findère 
(stam fïd), splijten: veelspletig, in vele slippen 
gedeeld. 

multifléxus,a,uw, - van Lat. multus, veel; flexus 
(van fleeter e, buigen), gebogen: veelvuldig gebo
gen; met vele bochten. 

multifl6rus,a,um, - van Lat. multus, veel; f los 
(floris), bloem: veelbloemig. 

multifólia, - zie multifolius. 
multifoliâtus,α,uwz, - van Lat. multus, veel; folhtm. 

blad: veelbladig. 
multifoliola, - zie multifoliölus. 

fmultifoliolatws,α,um, - van Lat. multus, veel; foliö-
Lmultifoliolus,a,um, - lum, blaadje (onderdeel 

van een samengesteld blad): met vele blaadjes. 
multifolius,α,urn, - van Lat. multus, veel; folium, 

blad: veelbladig. 
multifórmis,is,e, - van Lat. multus, veel; lor ma, 

vorm: veelvormig, polymorf. 
multiglandulósus,a,um, - van Lat. multus, veel; 

glandüla, klier: veelklierig. 
multijuga, - zie multijügus. 

rmultijugàtus,a,um, - van Lat. multus, veel; jügutn, 
lmultijugus,a,um, - juk: veeljukkig. 
multilineatus.a.um, - van Lat. multus, veel; linâa, 

lijn, streep: veelstrepig. 
multilobus,a,um, - van Lat. multus, veel; löbus, lob: 

met vele lobben, veellobbig. 
multimargaritus.a.um, - van Lat. multus, veel; 

margarita, parel: met vele parelachtige organen of 
vlekken. 

multinérve, - zie multinervis. 
multinérvia, - multinervïus. 
rmultinérvts.t's.e, - van Lat. multus, veel; nervus, 
multinérvius.a.uw, - nerf: veelnervig. 
•multinervÓ8us,a,u>», -
multinoda, - zie multinödus. 
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rmultinódis,ts,e, - van Lat. multus, veel; nódus, 
lmult inódus,a ,um, - knoop: veelknoopig. 

mult ipaniculàtus,a,um, - van Lat. multus, veel; 
panicüla, pluim: veelpluimig. 

mult ipart l tus .a .um, - van Lat. multus, veel; partitus 
(van partiri, deelen), gedeeld: veeldeelig. 

multipétalus,a,um, - van Lat. multus, veel; Nieuw-
lat. petälum, kroonblad: met vele kroonbladen. 

mult ipinnatus,a,um, - van Lat. multus, veel; pinna, 
vin van een samengesteld blad: met vele vinnen, 
met uit vele jukken bestaande vinnen, veeljukkig. 

mu l t ip l ex , - van Lat. multus, veel; plicäre, vouwen: 
veelvoudig, bij uitbreiding: veelhalmig, sterk ver
takt. 

mult ipunctâtus,a ,um, - van Lat. multus, veel; 
punctum, stip: met vele stippels. 

multiradiatM5,a,um, - v a n Lat. multus, veel; radius, 
straal: veelstralig. 

multiramóSMs,a.um, - v a n Lat. multus, veel; ramus, 
tak, twijg: met vele takken of twijgen, sterk ver
takt, sterk vertwijgd. 

ntultiscapósus.a.wm, - van Lat. multus, veel; scapus, 
steel eener bloeiwijze: met vele (uit een wortelstok 
of een wortelrozet ontspruitende) gesteelde bloei-
wijzen. 

multiséctus,a,um, - van Lat. multus, veel; sectus 
(van secäre, snijden), gesneden: sterk ingesneden, 
in vele slippen verdeeld, bij uitbreiding: met vele 
blaadjes. 

multisétu5,a,um, - van Lat. multus, veel; sëta, bor
stel, dik haar: met vele borstels bezet. 

multisi l iquósus,a,um, - van Lat. multus, veel; 
silïqua, peul, nauw: met vele peulen of hauwen. 

multisórws,a,um, - van Lat. multus, veel; sörus, 
sporenhoopje, sorus: met vele sori. 

mul t i sp ica , - zie multispicus. 
tnultispicâtu5,a,um, - van Lat. multus, veel; spica, 

aar: veelarig. 
mult ispiculâtus,a,um, - van Lat. multus, veel; spi-

cüla, (als bot. term) aartje: met vele aartjes. 
multispicu5,a,um, - van Lat. multus, veel; spica, 

aar: veelarig. 
mul t is t r iâ tus ,a,um, - van Lat. multus, veel; stria, 

streep: veelstrepig. 
multivâlvts.is.c, - van Lat. multus, veel; valva, (als 

bot. term) klep: veelkleppig. 
muluénsis,is,e, - afkomstig van den Boekil (berg, 

heuvel) Moeloe in Centraal Borneo of daar het eerst 
gevonden. 

m u m e , - Jap. volksnaam van Prunus - Sieb, et Zucc. 
Munchâus i a L., - genoemd naar Otto, vrijheer Von 

Münchhausen (1716, Schwöbbern bij Hameln a/d 
Weser; 1774, PHarburg), kanselier der universiteit 
te Göttingen, schrijver over tuin- en ooftbouw [niet 
te verwarren met zijn tijdgenoot K. Fr. H. von 
Münchhausen ( 1720-97 ) ,den befaamden leugenaar]. 

m u n c h h â u s i i , - 2e nv. van Munchhausïus, Latini
zeering van Münchhausen: van Münchhausen, ge
noemd naar Münchhausen. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Otto, vrijheer Von Münch
hausen (zie Munchausia). 

m u n d a , - zie mundus. 
mundulus,a,um, - verkleinw. van Lat. mundus, 

sierlijk, zuiver: sierlijk, zuiver. 
mundus,a,um, - (Lat.) sierlijk, zuiver. 
m u n g i s t h , - Engelschind, plantennaam (manjith). 
m u n g o , - Latinizeering van den Sanskr. planten

naam mung. 
m u n g o s , - Latinizeering van mungoos ( = mungoose, 

mongoos, mongoose), naam eener Ichneumon-soort 
(Mungos mungo Gm.), een klein roofdier, dat in 
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Eng. Indië wel als huisdier gehouden wordt om 
ratten, muizen en vooral slangen te verdelgen, wat 
het met grooten ijver doet en waarbij het, dank zij 
zijn groote vlugheid, slechts zelden gebeten wordt. 
Een Engelschind, volksgeloof wil, dat een door een 
gifslang gebeten Ichneumon den wortel van Ophi-
orrhiza mungos L. als tegengif eet. 

munitu5,a,um, - van Lat. muntre, beschermen, ver
dedigen, bedekken: bedekt (met haren bv.). 

mun ja , - Hind, plantennaam (munjd). 
munj i s t a , - Engelschind, plantennaam (manjista). 
munroânus.a .um (Clematis - Wight), - genoemd 

naar W. Munro (1818, Druids Stoke, Gloucestersh.; 
1880, Taunton, Somerset), die als officier vele jaren 
in Eng. Indië diende, den Krimoorlog (1853-56) 
medemaakte, als overste in Canada en op de Ber
muda-eilanden stond en van 1870-76 het opper
bevel voerde over de Eng. troepen in W.-Indië. In 
1878 werd hij bevorderd tot generaal. Hij verza
melde vele planten in Eng. Indië en op Barbados 
en schreef verscheidene bot. publicaties over gras
sen en andere planten. 

Munrón ia WIGHT, - genoemd naar W. Munro (zie 
munroänus). 

munroniânu5,a,um (Cymbidïum - King et Pantl.), 
- in 1895 genoemd naar James Munro, die vele 
jaren in Sikkim gevestigd was geweest en „bekend 
„stond, niet alleen als liefhebber van planten, 
„doch ook als iemand van groote oprechtheid en 
„onbegrensdevriendelijkheid en gastvrijheid." Ove
rigens is mij niets van hem bekend. 

Munt ing ia L., - genoemd naar Abraham Munting 
(1626, Groningen; 1683, Groningen), medicus, 
sinds 1658 hoogleeraar in de geneeskunde te Gro
ningen, schrijver van bot. werken. 

rmuralis.ts.e, - van Lat. murus, muur: op muren of 
lmurâr ius ,a ,um, - aan den voet daarvan 

groeiend. 
murbéck i i , - 2e nv. van Murbeckius, Latinizeering 

van Murbeck: van Murbeck, gevonden door Mur-
beck, genoemd naar Murbeck. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Svante Murbeck ( 1859, Har-
deberg in Z.-Zweden; X ), hoogleeraar in de plant
kunde te Lund, die in 1890 Bosnië en de Herzego
wina, in 1896 het westelijk deel van N.-Afrika be
reisde, uitnemend kenner der flora van Europa en 
N.-Afrika, schrijver van vele belangrijke bot. pu
blicaties. 

m u r e x , - (Lat.) purperslak, een weekdier met ge-
stekelde schelp. Als soortnaam gebezigd voor plan
ten met gestekelde organen (vruchten bv.). 

m u r i c a t a , - zie muricötus. 
muricâtulws,a,um, - verkleinw. van Lat. muricâtus, 

zachtstekelig: ietwat zachtstekelig. 
muricatus,a,um, - van Lat. murex (murïcis), pur

perslak: overeenkomend met de schelp der purper
slak, gestekeld; als bot. term: zachtstekelig (als de 
vrucht van ramboetan, zuurzak, Bixa en Ricinus 
bv.). 

muriceus,a,um, - van Lat. murex (muricis), purper
slak: overeenkomend met de schelp der purperslak; 
met stekels of spitsjes bezet. 

Mur ic ia LOUR., - van Lat. murex (muricis), purper
slak, een weekdier met gestekelde schelp. De naam 
zinspeelt op de zachtstekelige vrucht. 

/mur i c i f e r , mur ic i fera , m u r i c i f e r u m , - van Lat. 
\muriciferus,a,um, - murex (muricis), purper

slak, een weekdier met gestekelde schelp; ferre, 
dragen: iets dragend, dat op de schelp eener purper-
slak gelijkt, stekels dragend. 

muriculatus,a,Mw, - van Lat. muricülus [verkleinw. 
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van murex (muricis), purperslak, een weekdier met 
gestekelde schelp], kleine purperslak: bezet met 
nietige stekeltjes, gelijk de schelp eener kleine pur
perslak. 

xnuriélae, - 2e nv. van Murtêla, Latinizeering van 
Muriel: van Muriel, genoemd naar Muriel. - Arun-
dinarïa - Gamble werd in 1920 genoemd naar mej. 
Muriel Wilson, dochter van E. H. Wilson (zie wil-
s&ni), den ontdekker der plant. Overigens is mij 
van haar niets bekend. 

marinus,a,um, - van Lat. mus (muris), muis: in een 
of ander opzicht tot muizen in betrekking staand, 
door muizen gegeten wordend, naar muizen stin
kend, muisvaal, muizen-. 

M u r i t h l a z. M. (bij vergissing Murrithia), - genoemd 
naar P. R. Murith (1742, Saint Branchier, Kanton 
Wallis, Zwitserland; 1818, Martigny), geestelijke, 
eerst werkzaam te Liddes (Z.O. van Martigny), 
later prior van het hospitium op den Grooten St.-
Bernard (O. van den Mont-Blanc, aan den weg van 
Martigny naar Aosta, nabij de Ital. grens, 2472 M. 
boven zee), die zich verdienstelijk gemaakt heeft 
voor de kennis der Alpenflora van het kanton 
Wallis. 

murkeleanws,a,«w, - afkomstig van den Goenoeng 
murkelénsts,is,e, - (berg) Moerkele op Ceram 

of daar het eerst gevonden. 
murmecóphilus .a .um, - zie myrmecophïlus. 
m u r ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. tnurus, muur: der 

muren, op muren groeiend. 
M u r r â ^ a KOEN., - genoemd naar J. A. Murray 

(1740, Stockholm; 1791, Göttingen, Duitschland), 
medicus-plantkundige, een der beste leerlingen van 
Linnaeus (zie Linnaea), later hoogleeraar in de 
genees- en de plantkunde te Göttingen, uitgever 
van den 13den, 14den en 15den druk van het 
Systêma Vegetabilïum van Linnaeus, schrijver van 
verscheidene bot. publicaties en van een groot werk 
over artsenijmiddelleer. 

murrayanus,a,urn (Pinus - Balf.), - genoemd naar 
Andrew Murray (1812, Edinburgh; 1878, Kensing
ton, Londen), entomoloog-botanicus, schrijver over 
de Coniferen van Japan. 

M u r r i t h i a z. M., - zie Murithla. 
murtoneânus,a ,«m (Phalaenopsis violacëa T. et B. 

var. - Rchb. f.), - in 1878 terzelfdertijd genoemd 
naar H. J. Murton (zie murtöni) en J. Murton, 
tuinman van M. A. Williams op Tredrea, Perranar-
worthal, Cornwall, Engeland, in wiens kassen de 
plant gebloeid had en door wien zij aan H. G. 
Reichenbach (zie reichenbachiânus), den auteur der 
variëteit, gezonden was. 

m u r t ö n i , - 2e nv. van Murtönus, Latinizeering van 
Murton: van Murton, gevonden door Murton, ge
noemd naar Murton. - Ficus consociâta BI. var. -
Hook. f. is genoemd naar H. J. Murton (1853, in 
Cornwall; 1881, Bangkok), die van 1872-73 ver
bonden was aan den bot. tuin van Kew, van 1875-
1880 superintendent was van den bot. tuin van 
Singapore en in 1880 een betrekking aanvaardde 
te Bangkok in dienst van den koning van Siam. 
Hij verzamelde planten bij Singapore en op het 
Mal. Schiereiland en schreef een catalogus van den 
bot. tuin van Singapore. 

M u r t u g h a s o. κ., - Ceylonsche plantennaam (ten 
rechte muruta gass). 

muruduéns is ,û ,£ , - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Moeroed (Murud) in Sarawak of daar het 
eerst gevonden. 

m u r u m u r u , - Braz. palmnaam. 
M u s a L., - Lat. transcr. van den Arab, en Perz. plan-
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tennaam mouz. — Het woord heeft niets te maken 
met Lat. Musa (Gr. Mousa), muze. Vgl. Heliconïa. 

m u s ä c e a , - zie musacëus. 
Musâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Musa geldt. 
mnséceus,a,um, - van Musa, plantengesl. (Musa-

cëae), pisang: Musa-achtig. 
musaefólius.a.um, - zie musifolïus. 
musaicus,a,um, - van Ital. musdico, mozaïek: mo

zaïekachtig gevlekt. 
mus&rius,a,um, — van Nieuwlat. Musa, pisang: in 

eenig opzicht (vorm, geur of smaak der vruchten 
bv.) met pisang overeenkomend. 

rMusca r i MILL., - afkorting van muskarimi of mus-
IMuecâr i MILL., - karumi, d.i. Grieksche mus

kus, Arab, naam voor Muscari moschätus Willd., 
de muskushyacint, met naar muskus geurende 
bloemen. 

musc ico la (znw.), - van Lat. muscus, mos; cölère, 
wonen, bewonen: mosbewonende, tusschen mos 
groeiende plant. 

muscicolus,a,um, - van Lat. muscus, mos; cölëre, 
wonen, bewonen: mosbewonend, tusschen mos 
groeiend. 

rmuscifer , musci fera , m u s c i f e r u m , - van Lat. 
Xmusciferus.a.um, - musea, vlieg, of muscus, 

mos; ferre, dragen: 
1. iets dragend, dat aan vliegen doet denken. 
2. iets dragend, dat aan mos doet denken. 

muscifórmis.ts.e, - van Lat. musea, vlieg, of mus
cus, mos; forma, gedaante: 
1. van de gedaante eener vlieg, vliegachtig. 
2. van de gedaante van mos, mosachtig. 

/ m u s c i g e r , musc ige ra , m u s c i g e r u m , - van Lat. 
\mu&ci&erus,a,um, — musea, vlieg, of muscus, 

mos; gërëre, dragen: 
1. iets dragend, dat aan vliegen doet denken. 
2. iets dragend, dat aan mos doet denken. 

musc ipu la , — van Lat. mus, muis; capëre, vangen: 
muizenval. — Onder den invloed van het woord 
musea, vlieg, wordt de naam soms verkeerdelijk 
vertaald met: vliegen vangend. 

muscivortts,a,M»M, - van Lat. musea, vlieg; vöräre, 
gulzig eten, vreten: vliegen etend. 

musco ides , - van Lat. muscus, mos; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: mosachtig. 

muscösus,a,um, - van Lat. muscus, mos: mosachtig, 
op mos gelijkend, met mos of iets daarop gelijkends 
bedekt. 

muscul i fórmts .u .e , - van Lat. muscülus, mossel; 
forma, vorm: op een mossel (schelp) gelijkend. 

mu8graviânM5,a,Mw, - afkomstig van het Musgrave-
gebergte (in Z.O.-Nieuw-Guinea; ±144° O.L.; 
± 6 % ° Z.B.) of daar hét eerst gevonden. 

musifólius,a,Mm, - van Musa, plantengesl. (Musa-
cëae), pisang; Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Musa. 

musófo, - in Kaiser Wilhelmsland gebruikelijke plan
tennaam. 

M u s s a e n d a L., - Ceylonsche plantennaam (ten rech
te maa-senda). 

Mussaendöps i s BAILL., - van Mussaenda, planten
gesl. (Rubiacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Mussaenda gelijkend gesl. 

musschenbroekiânws,α,um (Ptychosperma- Becc), 
- genoemd naar S. C. J. W. van Musschenbroek 
(1827, 's Gravenhage; 1883, Leiden), in 1855 be
noemd tot ambtenaar bij het Binnenlandsch Be
stuur in Ned. Indië, in 1873 tot resident van Ter-
nate, in 1875 tot resident van Menado, in 1877 
wegens ziekte naar Europa teruggekeerd, in 1879 
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gepensionneerd. Behalve een grondig kenner van 
het Javaansch was hij een ijverig en goed beoefe
naar der natuurkundige wetenschappen, schrijver 
van verscheidene publicaties, ontdekker van een 
nieuw zoogdier, een naar hem genoemde Para-
doxürus-soort. Als resident van Ternate steunde 
hij Beccari's (zie beccariänus) bot. exploratietoch-
ten op dat eiland, waarom deze uit dankbaarheid 
een plant naar hem noemde. 

musschianu5,a,um (Epimedïum-Morr. et Decsne),-
genoemd naar J. H. Mussche (1765, Gent; 1834, 
Gent), verdienstelijk tuinbouwkundige, hortulanus 
van den akademischen kruidtuin te Gent, schrijver 
van tuinbouwkundige werken. 

m u s s i n i i , - 2e nv. van Mussinïus, Latinizeering van 
Mussin: van Mussin, gevonden door Mussin, ge
noemd naar Mussin. - Nepëta - Spreng, is genoemd 
naar graaf Apollos Apollossowitsch Mussin-Pusch
kin (?, ?; 1805, ?), scheikundige-physicus-minera-
loog, die in 1802 en volgende jaren den Kaukasus 
en den Ararat bereisde en daar planten, waaronder 
de naar hem genoemde, verzamelde. - Naar den
zelfde is ook het gesl. Puschkinïa (zie aldaar) ge
noemd. 

rmustelinws,α,um, - van Lat. mustëla of mustella, 
\mustellinus,a,um, - wezel: op eenigerlei wijze 

tot een wezel in betrekking staand, wezelkleurig, 
stinkend als een wezel, enz. 

mutâbilts.is.e, - van Lat. mutäre, veranderen: ver
anderlijk. 

mutàtus.a.um, - van Lat. mutäre, veranderen: ver
anderd (van naam bv.); anders dan gewoonlijk. 

mu te l l i na (znw.) (Artemisia - VUL), - Latinizee
ring van mutelline (blanche), oude Fr. volksnaam 
der plant. 

muticus.a.wm, - (Lat.) verminkt, afgeknot, bij uit
breiding: ongenaaid. 

m u t i l a , - zie mutïlus. 
mutilàtus.a.um, - van Lat. mutiläre (van mutïlus, 

verminkt), verminken: verminkt, met niet tot ont
wikkeling gekomen organen (wanneer bv. zich in 
slechts één der oksels van een paar tegenover
staande bladeren een zijtak heeft ontwikkeld, in 
den anderen niet). 

mûtilus,a,um, - (Lat.) verminkt. 
Mut i s ia L. f., - genoemd naar J. C. Mutis (1732, 

Cadiz; 1808, Santa Fé di Bogota, Columbia, Z.
Amerika), medicus, die te Santa Fé di Bogota een 
bot. tuin stichtte en vele planten aan den zoon 
van Linnaeus (zie Linnaea) zond. 

mu t i s i i , - 2e nv. van Mutistus, Latinizeering van 
Mutis: van Mutis, gevonden door Mutis, genoemd 
naar Mutis. — Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar / . C. Mutis (zie Mutisïa). 

M y a g r u m L., - Latinizeering van Gr. muägros [van 
mus (muos), muis; ägrein of ägreuein, vangen], 
mui zen vanger, waarmede de Oude Grieken, be
halve een slang, ook een Crucifëra aanduidden, 
welker identiteit niet vast staat. Linnaeus (zie 
Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen 
op het hem thans voerende gesl. 

Myca rân thes BL., - afleiding en beteekenis onbe
kend, mogelijk foutief voor Mysaranthes (van Gr. 
musäros, vuil; antkos, bloem), in welk geval de 
naam zou zinspelen op de vuilwitte kleur der bloe
men. - Vgl. Pinalia. 

Mycélis CASS., - afleiding en beteekenis onbekend, 
waarschijnlijk slechts een letterverbinding zonder 
beteekenis. 

Mycetânthe RCHB., - van Gr. mukês (mukêtos), pad
denstoel, zwam; anthê, bloem: bloemplant, welke 

in leefwijze aan een zwam doet denken. 
Mycét ia REINW., - van Gr. mukês (mukêtos), pad

denstoel, zwam. De vruchtwand heeft een spons-
achtigen bouw gelijk een paddenstoel. 

mycón i , - 2e nv. van Mycônus, Latinizeering van 
Mekum (Mecum): van Mekum, beschreven door 
Mekum. - Ramondïa - Rchb. werd zoo ge
noemd, omdat [volgens J. Bauhin (zie Bauhinïa), 
Historïa Plantârum Universalis I II , Appendix, 
p. 869] Mycônus (Mekum) haar had beschreven 
en haar wegens den vorm en de rossige beharing 
harer bladeren auricula ursi (berenoortje) had 
genoemd. Van Mekum (Mecum) is mij niets be
kend dan, dat hij de schrijver is van een in 1539 te 
Wittenberg gedrukte verhandeling: Von den Kräu
tern und ihrer Kraft. 

myelopéios,os.cm, - van Gr. muëlos, merg; opê, gat: 
met een of meer gaten in het merg. 

myiagrus.a.wm, - van Gr. muia, vlieg; ägrein (of 
ägreuein), vangen: vliegen vangend. 

myóchroMs.a.wm, - van Gr. mus (muos), muis; 
chröa, kleur: muiskleurig, muisvaal. 

Myóda LINDL., - naar den vorm afgeleid van Gr. 
muôdês (van mus, muis; ôdês, uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt), muisachtig. Er is echter niets 
aan de plant, dat aan een muis doet denken. - Ver
moedelijk heeft Lindley (zie lindleyänus), de auteur 
der soort, den naam bedoeld als afleiding van Gr. 
muia, vlieg; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt, en moet hij dus beteekenen: op een vlieg 
gelijkende bloem. 

m y odes , — Lat. transcr. van Gr. muôdês [van mus 
(muos), muis], met een muis overeenkomend, muis
achtig. 

M y ó n i m a COMM., - van Gr. mus (muos), muis, rat; 
oninänai, nuttig zijn: voor ratten nuttige plant. 
De naam is bedoeld als vertaling van Fr. bois de 
rat, volksnaam der plant op Mauritius. De vruch
ten worden door ratten gegeten. 

Myoporâceae , — plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Myopörum geldt. 

M y ó p o r u m BANKS et SOL. ex FORST., - van Gr. mus 
(muos), muis; pöros, gat: muizegat. De naam zin
speelt op de doorschijnend gestippelde, schijnbaar 
gaatjes bevattende bladeren (Vgl. Hypericum 
perforatum L., de „doorboorde" Hypericum, en 
porophyllus). 

/myosotidiflórws,a,um, - van Myosotis (Myosotïdis), 
ImyosotiflórMs.ii.um, - plantengesl., vergeet-

mij-niet(je); Lat. flos (flôris), bloem: met bloemen 
als die eerter Myosotis. 

«Myosotis L., - van Gr. mus (muos), muis; ous (ôtos), 
Imyosó t i s , - oor: muizenoor. De naam zin

speelt op den bladvorm. Als soortnaam gebezigd 
om gelijkenis met het geslacht Myosotis of met een 
muizenoor uittedrukken. 

myoso to ides , - van Myosotis, plantengesl. (Borra-
ginacëae), vergeet-mij-niet(je); ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Myosötis-achtig. 

m y o s u r o i d e s , - van Myosürus, plantengesl. (Ra-
nunculacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Myosürus-achtig. 

r M y o s ü r u s L., - van Gr. mus (muos), muis; oura, 
I m y o s u r u s , - staart: muizestaart. De met 

vruchtjes bezette, steelvormige bloembodem doet 
bij het gesl. Myosürus aan een muizestaart denken. 
- Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het 
gesl. Myosürus uittedrukken. 

MyYcia A.P .DC, -willekeurige wijziging van den naam 
Myrtus. De naam werd gekozen om op de nauwe 
verwantschap met het gesl. Myrtus te wijzen. 



myrcioides 3 

myrcioides, - van Myrcïa, plantengesl. (Myrtacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Myrcïa-achtig. 

myriacânthtts,a,tt>n, - van Gr. murtoi, zeer veel; 
akant ha, stekel, doorn: met zeer vele stekels of 
doornen. 

Myr iachéé ta MOR., - van Gr. tnurïoi, zeer veel; 
chaitê, borstel, dik haar. Gras met zeer vele bor
stels. Bedoeld worden de fijne wimpers langs de 
randen van het vruchtbare kaf je. 

Myr iâc t i s LESS., - van Gr. murtoi, zeer veel; aktis, 
straal. Composïta met zeer vele (buisvormige) 
straalbloemen. 

myriâditha (Parabaena - K. Schum.), - volgens 
schriftelijke mededeeling van Prof. Dr. L. Diels, 
directeur van het Berlijnsche Herbarium, is dit 
woord een drukfout voor myriantha. Het type
exemplaar in het Berlijnsche herbarium draagt 
dezen laatsten naam. 

Myriâ lepis BECC, - van Gr. murtoi, zeer veel; Upis, 
schub. De vrucht is bekleed met een groot aantal 
nietige schubben. 

(myri&nder,ra.rum, - van Gr. murtoi, zeer vele; anêr 
\myriândr«s,a ,u»t , - (andros), man: met zeer 

vele meeldraden (mann, organen). 
myriànthM5,a,«m, - van Gr. murïoi, zeer veel; an-

thos, bloem: met zeer vele bloemen. 
Myr ica L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan

tennaam murtkê, waarmede een aromatische ta
marisk-soort werd aangeduid. Ook de soorten van 
het tegenwoordige gesl. Myrïca zijn geurig. 

Myricâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Myrïca geldt. 

Myr i câ r i a DESV., - wijziging van den ouden Lat. 
plantennaam myrica (Gr. murtkê), tamarisk. - De 
naam zinspeelt op de verwantschap met het gesl. 
Tamärix. 

myr i co ides , - van Myrïca, plantengesl. (Myricâ
ceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Myrïca-achtig. 

myr iobó t rya , - zie myriobotrfus. 
rmyr ióbo t rys , - van Gr. murtoi, zeer vele; bötrus, 
\myriobótryus,a,Mm, - (als bot. term) tros: 

met zeer vele trossen. 
myriocérpws,a,wm, - van Gr. murïoi, zeer vele; har

pos, vrucht: met zeer vele vruchten, met zeer vele 
sori. 

myriocéphalus.a.Mm, - van Gr. murtoi, zeer vele; 
kephalê, hoofd: met zeer vele hoofdjes. 

myriocratérus.a. t tm, - van Gr. murtoi, zeer vele; 
krater (kratêros), mengvat, kom: met zeer vele bij 
kommen vergelijkbare organen, komvormige schut
bladen bv. 

Myriógyne LESS., - van Gr. murtoi, zeer vele; günê, 
vrouw. De bloemhoofd]es bevatten zeer vele vr. 
bloemen. 

myrionéura, - zie myrioneurus. 
Myr ionéu ron R. BR., - van Gr. murtoi, zeer vele; 

neuron, nerf. De bladeren bevatten talrijke nerven. 
myrionéurws.a.ura, - van Gr. murtoi, zeer vele; neu

ron, nerf: met zeer vele nerven. 
myriophylla, - zie myriophyllus. 
myriophylloides, - van Myriophyllum, plantengesl. 

(Halorrhagidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Myriophyllum-achtig. 

Myriophyllum L., - van Gr. murïoi, zeer vele; phul-
lon, blad. De plant heeft talrijke bladeren; de bla
deren zijn vaak verdeeld in vele smalle slippen. 

myriophyllws.a.wm, - van Gr. murïoi, zeer vele; 
phullon, blad: met zeer vele bladeren of blaadjes. 

myrioplâsiws,a,wm, - van Gr. murïoi, zeer vele; pla-
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sis, vorming: zeer sterk ontwikkeld, zeer sterk 
samengesteld. 

Myriópteron GRIFF., — van Gr. murtoi, zeer vele; 
ptëron, vleugel. De vrucht draagt vele overlangsche 
vleugels. 

Myriostachya HOOK, f., - van Gr. murtoi, zeer vele; 
stachus, aar. Gras met zeer vele aartjes. 

myriost&chy us,a,um, - van Gr. murtoi, zeer vele; 
stachus, aar: met zeer vele aren of aartjes. 

myriostictus,a,wm, - van Gr. murtoi, zeer vele; stik-
tos, gestippeld: met zeer vele stippels. 

m y r i o s t i g m a , - van Gr. murtoi, zeer vele; stigma, 
puntje, (als bot. term) stempel: met zeer vele 
puntjes; met zeer vele stempels. 

fMyrist ica L., - van Gr. muristtkos (van »wMroM.geu-
Imyrfs t ica , - rige zalf), voor bereiding van 

geurige zalven geschikt, geurig. - De naam zin
speelt op de geurige vruchten van M. fragrans 
Houtt. (muskaatnoot). - Als soortnaam gebezigd 
voor planten, welke in eenig opzicht, den vorm der 
vruchten bv., aan een muskaatnoot doen denken. 

Myris t icâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Myristïca geldt. 

myristicaefóliws,a,ww, - zie myristicifolïus. 
myristicifólius.a.utn, - van Myristïca, plantengesl. 

(Myristicacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Myristïca. 

M y r m é c h i s BL., - van Gr. murmêkïon, wrat; ëchein, 
hebben, bezitten. De lip draagt twee wratachtige 
knobbels. 

myrmeciocârpus.a .um, - van Gr. murmêkïon, wrat; 
karpos, vrucht: met wrattige vruchten. 

m y r m e c i ó r r h a c h i s , - van Gr. murmêkïon, wrat; 
rhächis, spil van een bloeiwijze of van een gevind 
tot meervoudig gevind blad: met wrattige spil. 

myrmecóca lyx , - van Gr. murmêx (murmêkos), 
mier; kälux, kelk: met door mieren bezochten kelk. 

Myrmecód ia JACK, - van Gr. murmêkódês [van mur
mêx (murmêkos), mier], vol mieren: vol mieren 
zittende plant. 

Myrmeconàuc lea MERR., - van Gr. murmêx (mur
mêkos), mier; Nauclëa, plantengesl. (Rubiacëae): 
aan Nauclëa verwante, door mieren bewoonde 
plant. 

myrmecóphilws,a,Mm, - van Gr. murmêx (murmê
kos), mier; phïlein, beminnen: mieren liefhebbend, 
schuilplaats aan mieren biedend, door mieren be
woond. 

Myrmédoma BECC.» - van Gr. murmêx, mier; do
mos, woning: mieren woning, door mieren bewoonde 
plant. 

Myrméphytum B E C C , - van Gr. murmêx, mier; 
phüton, plant: mierenplant, door mieren bewoonde 
plant. 

myrobàlanws.a.wtn, - van Gr. mttron, balsem; balä-
nos, eikel, eikelachtige vrucht: met balsem bevat
tende, meer of minder op een eikel gelijkende vruch
ten. Tegenwoordig meestal gebezigd in de beteeke-
nis van: met, evenals een eikel, looistof bevattende 
vruchten. 

M y r o b r ó m a SAL., - van Gr. muron, balsem; brôma, 
spijs: geurige spijs. De naam zinspeelt op de na 
droging geurige vruchten. 

/Myróxylon FORST., - van Gr. muron, balsem; xülon, 
IMyróxylon L. f., - hout, boom: boom met 

geurig (of een geurigen balsem bevattend) hout. 
Myrrhis L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan

tennaam murrhis. 
Myrsinaceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Myrsine geldt. 
Myrsine L., - Lat. transcr. van Gr. murstnê, mirt. 
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De bladeren van Myrsïne doen eenigszins aan die 
van een mirt denken. 

myr s in i t e s , - Lat. transcr. van Gr. mursinïtês (van 
mursinê, mirt), mirtachtig (e plant). 

myrs ino ides , - van Myrsïne, plantengesl. (Myrsina-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Myrsïne-achtig. 

Myr tâceae , - plantenfamilie als type waarvan het 
gesl. Myrtus geldt. 

Myrté l la F. V. M., - van Lat. myrtus, mirt: mirt
achtige plant. 

myrtifóliws.a,«»«, - van Myrtus, plantengesl. (Myr-
tacëae) ; Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Myrtus. 

myrtifórrm's.is.e, - van Myrtus, plantengesl. (Myr-
tacëae), mirt; Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Myrtus, mirtachtig. 

myr t l l l i , - 2e nv. van Lat. myrtillus, blauwe bosch-
bes (Vaccinïum myrtillus L ) : van (de gedaante 
der) blauwe boschbes; op de blauwe boschbes ge
lijkend. 

myr t i l lo ides , - van Lat. myrtillus, blauwe bosch
bes (Vaccinïum myrtillus L.); ïdes (Gr. eidês), uit-

• gang, welke gelijkenis uitdrukt: op de blauwe bosch
bes gelijkend. 

myr t i l lus , - verkleinw. van Lat. myrtus, mirt: kleine 
mirt, dwz. op een mirt gelijkende, doch kleinere 
plant. Bedoeld wordt de blauwe boschbes. Als 
soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig 
opzicht, bladvorm bv., op de blauwe boschbes ge
lijken. 

m$rtinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. murtinos (van 
murtos, mirt), op een mirt gelijkend, mirtachtig. 

myr t io ides , - van Lat. myrtus, mirt; ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: mirtachtig. 

myr to idea , - zie myrtoidëus. 
myrto idee , - van Lat. myrtus, mirt; ïdes (Gr. eidês), 

nadiwonónis , - 2e nv. van het als een Lat. substan
tief behandelde woord Nadiwono, ten rechte Nga-
diwânâ, naam eener desa op den Tënggër (O.
Java), niet verre van Tosâri: (afkomstig) van 
Ngadiwânâ of daar het eerst gevonden, Ngadi-
wânâsch. 

/Naegél ia MOR., - genoemd naar K. (C.) W. von 
INaegél ia REG., - Nagelt (1817, Kilchberg bij 

Zurich; 1891, München), sedert 1857 hoogleeraar 
in de plantkunde te München, schrijver van vele 
bot. publicaties op allerlei gebied. 

naevatMS,a,um, - van Lat. naevus, aangeboren vlek, 
moedervlek, een door pigment bruin of door bloed
vaten rood gekleurde huid vlek: met moedervlek
ken, met bruine of roode vlekken. 

nagarénsis,is,e, - afkomstig van Nagari (een der 
Fidsji-eilanden) of daar het eerst gevonden. 

n a g a s s â r i u m , - Latinizeering van den Mal. planten
naam nagasari. 

Nagéia ENDL., - Latinizeering van den Jap. plan
tennaam nagi. 

nagél i , - 2e nv. van Nagêlus, Latinizeering van Na
gel: van Nagel, gevonden door Nagel, genoemd naar 
Nagel. - Euphorbia - Boiss. (bij vergissing naglêri) 
is genoemd naar den vinder der plant, omtrent 
wien ik niets vaststaands heb kunnen uitvorscnen. 
Mogelijk is hij identiek met Nagel, een Bandoengsch 
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uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: mirtachtig. 
myrtoide«s,a,«m, - van Lat. myrtus, mirt; idius, 

uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een mirt 
gelijkend, mirtachtig. 

M y r t u s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam murtos, mirt, welks afleiding niet vast 
staat. 

mysorénsïs,is,e, - afkomstig van Mysore (vazalstaat 
in Voor-Indië; ±74y2--j-78y3

,>O.L.; ± 1 1 % - ± 1 5 ° 
N.B.) of daar het eerst gevonden, Mysoreesch. 

mysticus,«,««!, - Lat. transcr. van Gr. mustïkos, tot 
de mysteriën, dwz. de godsdienstige geheimen be-
hoorend, bij de mysteriën, bij de tempelplechtig-
heden gebezigd. 

mystrochilMS,a,w»w, - van Gr. mustron, lepel; chei-
los, lip: met lepelvormige lip. 

mystroglóssus.a.ww, - van Gr. mustron, lepel; glôs-
sa, tong: met lepelvormige tong of (bij orchideeën) 
lip. 

Mytil icóccus ZOLL., - van Gr. mutïlos, mossel; kok
hos, hier = vruchtnootje. De vruchtnootjes openen 
zich, gelijk een mosselschelp, met twee kleppen. 

Myt ràgyne , - foutief voor Mitragjine. 
rmyuroe , — van Gr. mus (muos), muis; oura, staart: 
I m y u r u s , - muizestaart. 
m y x a , - Lat. transcr. van Gr. muxa, slijm. 
M y x o p y r u m BL., - van Gr. muxa, slijm; püros, tar

we, bij uitbreiding = vrucht. Het vruchtvleesch 
is slijmerig. 

M y x o s p é r m u m M. J . ROEM., - van Gr. muxa, slijm; 
sperma, zaad. De zaden liggen in slijmerig vrucht
vleesch. 

myzómelae , - 2e nv. enkv. van Myzomëla, een ho-
nigzuigende vogel: van Myzomëla, bezocht door 
Myzomëla. - De naam Myzomëla is afgeleid van 
Gr. muzein, zuigen; milt, honig, en beteekent dus 
honigzuiger. 

bestuursambtenaar, die in Juli 1837 in gezelschap 
van Junghuhn (zie Junghuhnïa) den Goentoer be
klom. 

nageliânws,α,um (Dysoxylon - C. DC.; - Smilax -
A. DC) , - genoemd naar Nagel (zie nagêli). 

nagél i i , - 2e nv. van Nagelïus, Latinizeering van 
Nagel: van Nagel, gevonden door Nagel, genoemd 
naar Nagel. - Piper - C. DC. is genoemd naar den 
vinder der plant, Nagel (zie nagelt). 

nagi , - Jap. plantennaam. 
nag lé r i (Euphorbia - Boiss.), - foutief voor nagêli. 
naja, - Naja (van Cingh. nayä), wetensch. naam der 

brilslang. - Als soortnaam gebezigd om gelijkenis 
met eenig deel (den kop bv. ) eener brilslang uitte-
drukken. 

Najadâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Najas (Najädis) geldt. 

najadifólius,a,um, - van Najas (Najädis), planten
gesl. (Najadacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Najas. 

n ä j a d u m , - 2e nv. mv. van Lat. najas (najädis) of 
natas (naïâdis), waternimf: der waternimfen, bij 
de waternimfen levend, op drassig of geïnundeerd 
terrein groeiend. 

Najas L., - Lat. transcr. van Gr. nalas, waternimf, 
najade: nimfkruid (waterplant). 

nalbesiénsts.ïs.e, - afkomstig van den Goenoeng 

N. 
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(berg) Nal'besi op Boeroe (zie buruänus) of daar 
het eerst gevonden. 

na lugu , - Engelschind, plantennaam. 
N a m a L., - (Gr.) het stroomende, het water: water

plant. 
n a n a , - zie nanus. 
Nând ina THUNB., - Latinizeering van den Jap. plan

tennaam nandin. 
nangking , - zie nanking. 
nanhoénst's,is,e, - afkomstig van het stroomgebied 

der rivier Nan-ho (in China; ±112° O.L.; ±32° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Nân ia MIQ., - Latinizeering van nani, in de Moluk-
ken gebruikelijke volksnaam van Nanïa vera Miq. 

nan ihua , - Mol. plantennaam (nani hoea). 
nankinénsïs,ts,e, - afkomstig van de Chin, stad Nan

king ( = Kiang-ning; ±119° O.L.; ±32° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. Het woord Nan-king be-
teekent zuidelijke hoofdstad, in tegenstelling tot 
Pe-king, noordelijke hoofdstad. 

nanking , - naam eener stad in China (zie nankinen-
sis). Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke 
het eerst bij Nan-king verzameld werd. 

nankinicus,a,u*n, - afkomstig van de Chin, stad Nan
king ( = Kiang-ning; ±119° O.L.; ±32° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. Het woord Nan-king be-
teekent zuidelijke hoofdstad, in tegenstelling tot 
Pe-king, noordelijke hoofdstad. 

nannódes , - Lat. transcr. van Gr. nannódês (van 
nannos, dwerg), dwergachtig. 

Nanoch i lus κ. SCHUM., - van Lat. nanus [ = Gr. 
nan (n) os], dwerg; cheilos, lip. De naam zinspeelt 
op de zeer kleine lip. De auteur van het gesl., Schu
mann (zie schumanni), zegt zelf, dat hij het eerste 
lid van den naam aan het Lat. heeft ontleend. Hij 
had het ook aan het Gr. kunnen ontleenen; het 
resultaat ware hetzelfde, doch de afleiding zuiver
der geweest. 

nanódes , - Lat. transcr. van Gr. nan(n)ódês [van 
nan(n)os, dwerg], dwergachtig. 

nanógynus,a,um, - van Gr. nan(n)nos, dwerg; günê, 
vrouw: met dwergachtige vr. organen, met zeer 
korte stijlen bv. 

N a n o p é t a l u m HASSK., - van Lat. nanus, dwerg; 
Nieuwlat. petälum (Gr. petälon), kroonblad. Plant 
met zeer keine kroonbladen. 

nano-subflabellâtus,a,«m, - van Lat. nanus, dwerg
achtig; subflàbellâtus, eenigszins waaiervormig: 
dwergachtig en eenigszins waaiervormig. 

N a n s i â t u m MIQ., - foutief voor Natsiätum. 
nanus,a,urn, - (Lat.) dwergachtig. 
Napaéa L., - Lat. transcr. van Gr. napaia [vr. van 

napaios (van napê, met bosch begroeid dal), in met 
bosch begroeide dalen levend], dalnimf. De naam 
zinspeelt op den groei der plant in dalbosschen. 

napéèus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. napaios (van 
napê, met bosch begroeid dal), in met bosch be
groeide dalen levend. 

inapalén8is,t's,e, - afkomstig van Napal ( = Napaul 
Inapaulénsis.ts.e, - = Nepal), koninkrijk aan 

den Z.voet van het Himâlaya-gebergte, tusschen 
80 en 88° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

nâpeca , - Latinizeering van den Arab, plantennaam 
napq. 

napé l lus , - verkleinw. van Lat. napus, knol, raap: 
kleine knol, kleine raap. 

/nàp i fe r , napifera , nap i fe rum, - van Lat. napus, 
\napiferus,a,um, - knol, raap; ferre, dragen, 

voortbrengen: een of meer knollen vormend, een 
knolvormigen wortel of wortelstok bezittend. 

napifórmt5,is,e, — van Lat. napus, knol, raap; forma, 

vorm: knolvormig, raapvormig. 
napobràss ica , - omzetting van den naam Brassica 

napus. — Zie deze beide woorden. 
rnapul iger , napu l igera , n a p u l i g e r u m , - van Lat. 
Inapuligeru5,a,ttm, - napüla (verkleinw. van 

napa, knol), knolletje; gërëre, dragen: knolletjes 
(knolvormig verdikte wortels bv.) dragend. 

n a p u s , - (Lat.) knol, raap. 
Naravél ia A. P. D C , - Latinizeering van den Ceylon-

schen plantennaam narawella. 
narbonénsts,ts,£, - van Lat. Narbo (Narbónis) Mar-

lius, in 117 v. Chr. gestichte Romeinsche kolonie 
in Z.-Frankrijk aan de Golfe du Lion, tegenwoordig 
Narbonne: afkomstig van Narbonne of daar het 
eerst gevonden, Narbonsch. 

narcissiflórus,a,um, - van Narcissus, plantengesl. 
(Amaryllidacëae), narcis; Lat. flos (flöris), bloem: 
met bloemen als die eener narcis. 

Na rc i s su s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam narkissos, welks oorsprong opklimt tot 
den tijd der sagen. Volgens een Gr. sage was Nar
kissos een zoon van den riviergod Kêphissos en de 
nimf Leiriöpê. Hij was zeer schoon en vele vrouwen 
geraakten op hem verliefd, doch hij bleef volkomen 
onverschillig voor haar bekoorlijkheden. Een zijner 
aanbidsters, de nimf Êchô, eveneens door hem met 
onverschillige oogen aangezien, wendde zich tot 
Nemesis, de wraakgodin, of volgens anderen tot 
Aphrodite, de godin der liefde, met het verzoek 
haar te wreken en de godin verhoorde dat gebed. 
Toen Narkissos eens op jacht, vermoeid en bezweet, 
zijn dorst wilde lesschen aan een beek, zag hij 
daarin zijn spiegelbeeld, dat hij niet herkende, waar
voor hij in vurige liefde ontbrandde en waarop hij 
onafgebroken bleef staren, totdat hij ten slotte 
geheel uitgeteerd was. Toen kreeg de wrekende go
din medelijden en veranderde hem in een witte 
bloem met een geel hart. Zijn lot werd door dich
ters bezongen; Linnaeus hield de naar hem ge
noemde plant voor Narcissus poëtïcus L. (dichters-
narcis), waarvan een ondersoort met wit bloemdek 
en geelachtig hart op het Balkan-schiereiland voor
komt. - Het woord wordt wel in verband gebracht 
met Gr. narkê, bedwelming, of narkoun, bedwel
men, en wordt dan geacht te zinspelen op den ster
ken geur der bloemen van sommige soorten van 
het gesl. 

narc6ticus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. narkólikos 
(van narkoun, bedwelmen), bedwelmend. 

na rdo ides , - van Nardus, plantengesl. (Graminëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Nardus-achtig. 

N a r d ó s m i a CASS., - van Gr. nardos, de geurige olie 
bereid uit de plant van denzelfden naam (zie Nar
dus); osmê, geur: plant met zeer geurige bloemen. 

r N a r d u s L., - Lat. transcr. van den ouden. Gr. naam 
I n a r d u s , - nardos, waarmede een plant met 

geurigen wortelstok werd aangeduid, waaruit olie 
werd verkregen, welke gebezigd werd voor zalf berei
ding. - Vgl. Marcus XIV, 3: ,,Ende als (Jezus) te 
„Bethanien was in ' t huys Simonis des Melaetschen 
,,daer hy aen tafel sat, quam een vrouwe hebbende 
„een alabaster-flessche met salve van onvervalschte 
„nardus van grooten prijs ende d'alabaster-fles-
„sche gebroken hebbende, goot die op zijn hooft", 
en Johannes XII , 3: „Maria dan, genomen heb-
„bende een pondt salve van onvervalschte seer 
„kostelicke nardus heeft de voeten Jesu gesalft 
„ende met haren hayren sijne voeten afgedrooght. " 
- De naam werd door Linnaeus (zie Linnaea) wille
keurig overgedragen op het hem thans voerende 
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gesl. - Als soortnaam gebezigd voor een gras met 
geurige bladeren. 

N a r t h e c i u m A. L. JUSS., - van Gr. narthêx (narthê-
kos)> bij de oude Grieken naam eener plant (Lat. 
ferüla; zie Ferüla), welker stevige stengels o.a. ge
bezigd werden om gebroken ledematen te spalken. 
— Schijnbaar bij wijze van tegenstelling is de naam 
later overgedragen op het hem tegenwoordig voe
rende gesl., waarvan een Europ. soort, N. ossifra-
gum Huds., geacht werd beenderbroosheid te 
veroorzaken bij er van etend vee. - Dergelijke te
genstellingen - lucus a non lucendo - komen meer 
voor, vgl. Holostèum. 

narvâ la , - Engelschind, plantennaam. 
nas ica , - van Lat. nasus, neus: spitsneus. 
nasilabiws,a,ww, - van Lat. nasus, neus; labium, lip: 

met neusvormig verlengde lip. 
Nasónia LINDL., - van den Lat. bijnaam Naso (Na-

sönis) (van nasus, neus), de grootneuzige: groot-
neuzige plant. De naam zinspeelt op den langen 
helmknop, welke, als het ware, een neus vormt op 
de stempelzuil. 

nasonioides , - van Nasonïa, plantengesl. (Orchi-
dacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Nasonïa-achtig. 

N a s t u r t i u m R. BR., - oude Lat. plantennaam, welks 
n a s t u r t i u m , - afleiding niet vaststaat. In de 

Middeleeuwen verklaarde men hem op de volgende 
kinderlijke wijze [zie Isidörus Hispalensis (f 636), 
Etymologiärum Libri XX, lib. XVII 10, 17]: 
„Nasturtium sapor appellävit quod acrimonïa sui 
„nasum torquëat" (de geur heeft de plant nastur
tium doen noemen, omdat zij met haar scherpte 
den neus pijnigt; gepijnigde neus = nasus tortus). 
- Anderen leiden het woord af van Gr. anastüein, 
(den penis) stijf doen staan, wegens de veronderstel
de geslachtsdriftopwekkende werking der plant. 

n a s t u r t i u m a q u â t i c u m , - van Lat. nasturtium (zie 
aldaar), kers (een kruisbloemige; niet de bekende 
vrucht); aquatïcus, in water levend: in water le
vende kers, waterkers, salâda âjër. 

N a s t u s A. L. juss. , - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam nastos, waarmede een soort riet 
werd aangeduid. 

nasut«s,a,uw, - van Lat. nasus, neus: met grooten 
neus, grootneuzig. - Bij Rhinacanthus - Kurz zin
speelt de soortnaam op de smalle bovenlip, bij 
Amomum - K. Schum. op de middenslip der lip. 

natalénsïs.is.e, - afkomstig van Natal (staat in het 
O. van Z.-Afrika; ± 2 7 - ± 31° Z.B.; hoofdplaats 
Pieter-Maritzburg) of daar het eerst gevonden, Na-
talsch. 

na tä l iae , - 2e nv. van Natalia, Latinizeering van 
Natalie: van Natalie, genoemd naar Natalie. - Ra-
mondïa - Panó. et Petr. is genoemd naar Natalie 
Kesjko (1859, Florence; χ ), dochter van een Russ. 
officier, in 1875 gehuwd met vorst (later koning) 
Milan van Servië (f 1901), die zich in 1888 van haar 
liet scheiden, doch haar in 1893 weer tot zich nam. 
In 1902 ging zij over tot het R.C. geloof; sedert 
woont zij in een Parij sch klooster. 

nataliti«s,a,«»w, - afkomstig van Natal (staat in het 
O. van Z.-Afrika; ± 2 7 - ±31° Z.B.; hoofdplaats 
Pieter-Maritzburg) of daar het eerst gevonden, Na-
talsch. 

n a t a n s , — van Lat. natäre, drijven: drijvend. 
na thâ l iae , - zie natalïae. 
N a t s i ä t u m BUCH.-HAM., - afleiding en beteekenis 

onbekend, mogelijk de Latinizeering van een En-
gelschind. plantennaam. 

na tunae , - 2e nv. enk. van het als een Lat. substan

tief behandelde woord Natuna ( = Natoena, hier 
staande voor den Ν atoena-Archipel tusschen N.-
Bórneo en Z.-Malaka; ±108° O.L.; 2y2 - 5 ° N.B.): 
afkomstig van den Natoena-Archipel of daar het 
eerst gevonden. 

f Nauclëa KORTH., — samentrekking van Lat. navicüla 
iNâuclea L., - (verkleinw. van navis, schip), 

schuitje. Bij eenige vroeger tot deze gesl. gerekende 
soorten verdeelt de vrucht zich bij rijpheid in twee 
schuitvormige helften. 

naucleiflórws,a,«m, - van Nauclëa, plantengesl. (Ru-
biacëae); Lat. flos (flóris), bloem: met bloemen of 
bloeiwijzen als die eener Nauclëa. 

naucleifórmis.ts.e, - van Nauclëa, plantengesl. (Ru-
biacëae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante 
eener Nauclëa, Nauclëa-achtig. 

naucleoides , - van Nauclëa, plantengesl. (Rubia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Nauclëa-achtig. 

naud in i , - 2e nv. van Naudinus, Latinizeering van 
Naudin: van Naudin, genoemd naar Naudin. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch. 
Naudin (1815, Autun, Dépt. Saône-et-Loire, Frank
rijk; 1899, Antibes), plantkundige, tot 1869 te Pa
rijs, sedert 1878 directeur der villa Thuret te An
tibes, schrijver van eenige bot. publicaties, o.a. over 
Melastomatacëae, over in Frankrijk gekweekt wor
dende Eucalyptus-soorten en over Cucurbitacëae. 

naudiniänu£,a,um (Eucalyptus - F. ν. M.; - Sone-
rîla - Miq.), - genoemd naar Ch. Naudin (zie nau
dini). 

naudin i i , - 2e nv. van Naudinïus, Latinizeering van 
Naudin: van Naudin, genoemd naar Naudin. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch. 
Naudin (zie naudini). 

n a u m ä n n i , — 2e nv. van Naumannus, Latinizeering 
van Naumann: van Naumann, gevonden door Nau
mann, genoemd naar Naumann. - Nederlandsch-
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Fr. C. Naumann (1841, Ehrenbreitstein; 1902, Ge-
ra), marinearts, die in 1869-71 deelnam aan den 
tocht der Medusa naar Oost-Azië en in 1874-76 
aan de expeditie van het oorlogsschip Gazelle om 
Afrika naar Timor, Ambon, Nieuw-Holland, Poly
nésie, Nieuw-Zeeland, om Z.-Amerika en via Mon
tevideo en de Azoren terug naar Europa, op wel
ken tocht hij vele planten verzamelde. Later ves
tigde hij zich als praktiseerend arts te Gera. 

naumanniânus ,a ,um (Maesa - Mez), - genoemd 
naar Fr. C. Naumann (zie naumanni). 

n a u m â n n i i , - 2e nv. van Naumannïus, Latinizee
ring van Naumann : van Naumann, gevonden door 
Naumann, genoemd naar Naumann. - Myrmedö-
ma — Warb, en Saurauja — Diels zijn genoemd naar 
Fr. C. Naumann (zie naumanni). 

N a u m b u r g i a MOENCH, - genoemd naar / . S. Naum
burg (1768, Erfurt; 1799, Erfurt), hoogleeraar in 
de plantkunde te Erfurt, schrijver van eenige bot. 
publicaties. 

naumoniénsî5,i5,e, - afkomstig van Naumoni (in 
Ned. Nieuw-Guinea, a/d Mamberamo; zie mam-
beramämus) of daar het eerst gevonden. 

navesiântts,a,ttm (Clerodendron - Vidal), - genoemd 
naar Andres Naves (1839, Cortina in Asturias, 
Spanje; 1910, Valladolid, Spanje), Augustijner 
monnik, die in vereeniging met zijn collega Celes-
tine Fernandez-Villar (zie villarii), een (in 1899 
door brand vernielde) verzameling Philipp, plan
ten bijeenbracht, de derde uitgave van Blanco's 
(zie Blancöa) Flora de Filippinas verzorgde en 
daaraan (1880-83) een naamlijst (Novissïma Ap-



naves i i 391 ne lsonio idee 

pendix) toevoegde aller toen van de Philippijnen 
bekende planten. 

navéeil , - 2e nv. van Navestus, Latinizeering van 
Naves : van Naves, gevonden door Naves, genoemd 
naar Naves. Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar Andres Naves (zie navesiänus). 

navicellâtws,a,um, - van Lat. navicella (verkleinw. 
van navis, schip), schuitje : van een schuit j e voorzien, 
een schuitvormigorgaan (omwindselbv.) dragend. 

navicula , - (Lat.) verkleinw. van navis, schip: scheep
je, schuitje. 

navicular^, is ,e , - van Lat. navicula (verkleinw. van 
navis, schip), schuitje: schuitvormig. 

rnavigiólifer, navigiolifera, navigiol i ferum, - van 
inavigioliferus,a,üm, - Lat. navigiölum (ver

kleinw. van navigïum, schip), scheepje, schuitje; 
ferre, dragen: een of meer schuitvormige organen 
(kelkslippen van dien vorm bv.) dragend. 

neapolitânws,a,«»n, - van Lat. en Gr. Neapölis (van 
Gr. neos, nieuw; polis, stad: nieuwe stad), Napels: 
Napolitaansch. 

nebulâris,is,e, - van Lat. nebüla, nevel, wolk: be
wolkt, met wolkachtige vlekken. 

n e b u l â r u m , - 2e nv. mv. van Lat. nebüla, nevel, 
wolk: der nevelen, der wolken, dwz. in de nevel-
zone van het gebergte groeiend. 

nebul igena (znw.), - van Lat. nebüla, nevel, wolk; 
gignëre (sta.Ta.gen), verwekken: in den nevel ver
wekte, dwz. in de nevelzone van het gebergte groei
ende plant. 

nebuligenus,a,ura, - van Lat. nebüla, nevel, wolk; 
gignëre (stam gën), verwekken: in den nevel ver
wekt; in de wolkenzone van het gebergte groeiend. 

nébulösus.a.um, - van Lat. nebüla, nevel, damp, 
walm: gewolkt, bewolkt, donker gevlekt, donker 
van kleur (soms alleen de nerven), dof, als het ware 
een nevel vormend. 

N e c h a m â n d r a PLANCH., - van Gr. nêchein, zwem
men, drijven; amê, emmer; anêr (andros), man. -
Bij den bloei laten de $ bloemen van de plant los 
en drijven als emmertjes, waarbinnen de meel-
draden bevat zijn, op den waterspiegel rond. 

Néckia KORTH., - genoemd naar Jacob Corneliszoon 
van Neck (1564, Amsterdam; 1638, Amsterdam), 
die in 1598/99 als admiraal van 8 schepen een voor
spoedige reis naar Indië en terug maakte en in 
1600-03 een tweede reis, welke zich tot Macao 
(O.kust van China; ±22° N.B.) uitstrekte. Daarna 
bleef hij te Amsterdam, waar hij verschillende be
langrijke betrekkingen bekleed heeft; hij was o.a. 
herhaaldelijk burgemeester dier stad. 

rnectârifer , nectar i fera , nec ta r i f e rum, - van Lat. 
tnectariferws.a.uw, - nectar (Gr. nektar), go

dendrank en (als bot. term) de in bloemen bevatte 
honig, of van Nieuwlat. nectarïum, honig uitschei
dend orgaan, honigklier; Lat. ferre, dragen, voort
brengen: honig bevattend, nectariën dragend. 

n e é m d a , - Béng. plantennaam (ten rechte nimda). 
fNeérija,RoxB.,-Engelschind.plantennaam(wm;a). 
Ineéri ja, -
Neésia BL., - genoemd naar Th. Fr. L. Nees von 

Esenbeck (1787, Reichenberg in het Odenwald,Z.O. 
van Darmstadt; 1837, Hyères), hoogleeraar in de 
plantkunde te Bonn, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties. - Aan hem en aan zijn broeder, 
Chr. G. Nees von Esenbeck (1776, Reichenberg, als 
boven; 1858, Breslau), hoogleeraar in de plant
kunde te Breslau, droeg de met beiden bevriende 
auteur van het gesl., Blume (zie Blumëa), de eerste 
aflevering (1827) van zijn Enumeratïo Plantärum 
Javae op. 

neesianus,a,um (Isachne - Arn.; - Stipa - Trin. et 
Rupr.), - genoemd naar Chr. G. Nees von Esenbeck 
(zie Neesia). 

neésii , - 2e nv. van Neesïus, Latinizeering van Nees: 
van Nees, genoemd naar Nees : - Hymenophyllum 
- W. J. Hook.; Sclerfa - Kth en Scrophularia -
Wirtg. zijn genoemd naar Chr. G. Nees von Esen
beck (zie Neesïa). 

negléctws,a,um, - van Lat. négliger e (van nee, niet; 
legere, verzamelen), over het hoofd zien: over het 
hoofd gezien, onopgemerkt gebleven. 

Negré t la RUIZ et PAV., - genoemd naar Emanuel de 
Negrete, tegen het einde der achttiende eeuw minis
ter van oorlog in Spanje, bevorderaar der bot. 
wetenschap. 

negrosénsts,is,e, - afkomstig van Negros (een der 
Philipp, eilanden, N. van Mindanao, ± 10° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

/ N e g u n d o MOENCH, - Latinizeering van nirgundi, En-
Inegundo, - gelschind. volksnaam van Vitex -

L. - De naam wordt voorts gebezigd voor planten, 
welker loof aan dat van Vitex - L. doet denken. 

neilgherrénsts.ts.e, - afkomstig van het Nilg(h)iri-
gebergte ( = Neilgherri = Blauwe Bergen) in Voor-
Indië (76-77° O.L.; 11-12° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Néillia D. DON, - genoemd naar Patrick Neill (1776, 
Edinburgh; 1851, Edinburgh), boekdrukker te 
Edinburgh, bezitter eener verzameling van uit-
heemsche planten, die zich verdienstelijk maakte 
voor de kennis der flora van Schotland, vooral van 
die der algen. 

neli- tal i , - Malab. plantennaam. 
neli tr icarpius,a,um, - van Nelïtris, voormalig plan-

tengesl. (Myrtacëae); Gr. karpos, vrucht: met 
vruchten als die eener Nelïtris. 

Nel i t r i s SPRENG., - schijnt bedoeld te zijn als vr. 
vorm bij Gr. nélïtês, onberispelijk (vgl. aulêtês, fluit
speler; aulêtris, fluitspeelster) en zou dan betee-
kenen: onberispelijke plant, volmaakt schoone 
plant. 

nelitrocârpus,a,um, - van Nelitris, voormalig plan-
tengesl. (Myrtacëae); Gr. karpos, vrucht: met 
vruchten als die eener Nelïtris. 

Nelsónia R. BR., - genoemd naar David Nelson (?, 
?; 1789, Koepang, Timor), tuinman van den bot. 
tuin van Kew, deelnemer, als plantenverzamelaar, 
aan de laatste wereldreis (1776-79) van James 
Cook (zie Cookïa), waarop hij vele planten ver
zamelde. In 1787 maakte hij als plantenverzame
laar den vermaarden tocht van de Bounty onder 
bevel van luitenant Bligh naar Tahiti mede. Met 
Bligh en 17 anderen werd hij op 28 April 1789 bij 
het eilandje Tofua (±175° W.L.; ±20° Z.B.) door 
de oproerige bemanning in een der scheepsbooten 
gezet, waarmede de verdrevenen naar het bijna 
7000 K.M. verwijderde Koepang (Timor) voeren, 
waar zij 14 Juni d.a.v. aankwamen en door het 
Ned. bestuur liefderijk werden opgenomen. Ruim 
een maand later bezweek Nelson aan kwaadaardige 
koortsen. Een bezoek aan Timor heeft verscheide
nen botanici het leven gekost; vgl. riedleänus, Sau
tier a, Zippelia. 

nel8oniânws,a,wm (Acriopsis javanïca Reinw. var. -
J. J. S.), - genoemd naar Sir Hugh Nelson, van 
wien mij niets bekend is. 

nelsónii , - 2e nv. van Nelsonïus, Latinizeering van 
Nelson: van Nelson, gevonden door Nelson, ge
noemd naar Nelson. - Solanum - Zipp. is genoemd 
naar D. Nelson (zie Nelsónia). 

nelsonioides, - van Nelsonïa, plantengesl. (Acan-
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thacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Nelsonïa-achtig. 

/nelumbifóliMS,a,um, - van Nelumblum, plantengesl. 
tnelumbiifóÜMs,a,uw, - (Nymphaeacëae) ; Lat. 

folium, blad : met bladeren als die van een Nelum-
bïum. 

N e l u m b i u m A. L. JUSS., - Latinizeering van den 
Ceylonschen plantennaam nelumbo. 

iNe lumbo AD ANS., - Ceylonsche plantennaam. 
t n e l u m b o , -
nematocâults.îs.e, — van Gr. nêma (nématos), draad; 

kaulos, stengel, steel: met draaddunne stengels of 
stelen. 

nema tóce ra s , - van Gr. nêma (nêmâtos), draad; 
këras, hoorn: met een of meer draaddunne, bij 
hoornen vergelijkbare organen (sporen bv.). 

nema todes , - Lat. transcr. van Gr. nematodes [van 
nêma (nématos), draad], draaddun. 

Nematóp te r i s v. A. v. R., - van Gr. nêma (nématos), 
draad; ptëris, varen. Varen met lange, zeer smalle 
bladeren. 

Nematopyxis MIQ., - v a n Gr. nêma (nématos), draad; 
puxis, doos. Plant met zeer dunne doosvruchten. 

n e m a t o r h . . ., — zie nematorrh . . . 
nematórrhachis . ïs .e , - van Gr. nêma (nématos), 

draad; rhächis, spil van een gevind tot meervoudig 
gevind blad of van een bloeiwijze: met draaddunne 
spil. 

nematorrhizïs,is,e, —van Gr.nêma (nématos), draad; 
rhiza, wortel: met draaddunne wortels. 

nematosépalws,a,um, - van Lat. nema (nemätis) 
(Gr. nêma), het gesponnene, het spinsel, hier = 
draad; Nieuwlat. sepàlum, kelkblad: met draad
dunne kelkbladen. 

nema tospâd ix , - van Lat. nema (nemätis) (Gr. 
nêma), het gesponnene, het spinsel, hier = draad; 
spädix, (als bot. term) kolf: met draaddunne kol
ven. 

nemausénsts,ts,e, - van Nemausum, oud-Lat. naam 
der stad Nîmes in Z.-Frankrijk: afkomstig van 
Nîmes of daar het eerst gevonden, Nemausisch. 

N é m e d r a A. JOSS., - van Gr. nêma, draad; hëdra, 
zitplaats, woonplaats. De helmdraden zijn ver
groeid tot een buis, welke den helmknoppen tot 
woning dient, dwz. waarbinnen deze besloten zijn. 

Nemés i a VENT., - oude Gr. plantennaam, leeuwen
bek (Antirrhinum). Het gesl. Nemesïa is aan den 
leeuwenbek nauw verwant. 

Nemóphi la NUTT., - van Gr. nemos, weideplaats 
voor het vee; met kreupelhout en boschjes bezaaid 
grasveld, zooals men ook op Java (vooral in de 
lagere bergstreken) veelvuldig aantreft;philein,be
minnen: op weideplaatsen groeiende plant. 

cnemoralis,is,e, - van Lat. nemus (nemöris), bosch 
\nemorénsis,ïs,<!, - met open, grazige plaatsen 

er in, waar het vee kan weiden : in bosschen groei
end, bosch-. 

nemorivagws,a,wm, _ van Lat. nemus (nemöris), 
bosch met open plaatsen er in, waar het vee kan wei
den; vägus, rondzwervend: in bosschen zwervend. 

n e m o r ó s a , — zie nemorôsus. 
nemoroso ides , - van den soortnaam nemorôsus (zie 

aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort nemorôsus gelijkend. 

nemoTÖ&us,a,um, — van Lat. nemus (nemöris), bosch 
met open, grazige plaatsen er in, waar het vee kan 
weiden: in bosschen groeiend, bosch-. 

n é m o r u m , - 2e nv. mv. van Lat. nemus (nemöris), 
bosch met open, grazige plaatsen er in, waar het 
vee kan weiden: der bosschen, in bosschen groeiend, 
bosch-. 

rNenga H.WENDL. et DRUDE, - Soend. plantennaam 
tnenga , - (ten rechte ngëngë). 
Nengélla BECC, - verkleinw. vanNenga, plantengesl. 

(Palmae) : gesl. van kleine, slanke, aan Nenga ver
wante palmen. 

N e o c i n n a m ó m u m LIOU, - van Gr. neos, nieuw; 
Cinnamömum, plantengesl. (Lauracëae) : nieuw, 
aan Cinnamömum verwant gesl. 

Neocollét t ia HEMSL., — van Gr. neos, nieuw; (Sir 
Henry) Collett (zie collettïi), Eng. plantkundige : 
nieuwe, naar Sir Henry Collett genoemde plant. -
Het woord neo is toegevoegd ter voorkoming van 
verwarring met het in 1789 naar den Fr. plant
kundige Collet genoemde gesl. Colletïa. 

neo-granadénsis,t5,£, — van Gr. neos, nieuw; Grana
da, landschap in Spanje: afkomstig van Nieuw-
Granâda, d.i. Columbia, staat in het N.W. van Z.
Amerika, of daar het eerst gevonden, Colum-
biaansch. 

neo-guineénsi5,ÏS,£, — van Gr. neos, nieuw; Guinea, 
landschap aan de W.kust van tropisch Afrika: af
komstig van Nieuw-Guinea of daar het eerst ge
vonden. Het eiland werd door den Portug. zee
vaarder Yingo Ortez de Rey in 1545 Nova-Guinêa 
(Nieuw-Guinea) genoemd wegens de overeenkomst 
van de huidskleur en de haardracht der inboor
lingen met die der negers van Guinea. 

neo-hibérnic«s,a,«m, - van Gr. neos, nieuw; Lat. 
Hibernïa, Ierland: afkomstig van Nieuw-Ierland 
( = Nieuw-Mecklenburg; eiland O. van Nieuw-
Guinea, ruim 151 - ru im 153° O.L.; ruim 2 % - ± 5 ° 
Z.B.) of daar liet eerst gevonden. 

Neojungmihnia KDS, - van Gr. neos, nieuw; (F.W.) 
Junghuhn (zie Junghuhnia), verdienstelijk natuur
onderzoeker: nieuw, ter eere van Junghuhn zoo 
genoemd gesl. 

Neolitséa BTH., — van Gr. neos, nieuw; Litsêa, plan
tengesl. (Lauracëae) : nieuw, nauw aan Litsêa ver
want gesl. 

Neomar i ca SPRAGUE, - v a n Gr. neos, nieuw; Marica, 
plantengesl. (Iridacëae) : nieuw, aan Marïca ver
want gesl. 

neo-mexicânw.s,a,wm, - van Gr. neos, nieuw; Nieuw-
lat. Mexico, Mexico, staat in het Z. van N.-Ameri-
ka : afkomstig van Nieuw-Mexico, een van de zuid-
westelijkste der Vereenigde Staten van N.-Ame
rika, of daar het eerst gevonden, Nieuwmexi-
caansch. 

Neonâuclea MERR., - van Gr. neos, nieuw; Nauclëa, 
plantengesl. (Rubiacëae): nieuw gesl. Nauclëa, 
waarin een deel der soorten van het vroeger Nau
clëa genoemde gesl. zijn opgenomen. 

Neophylum V.TIEGH., - van Gr. neos, nieuw; phülon, 
geslacht: nieuw geslacht. 

néo -pommeran ia , - zie neo-pommeranius. 
/neo-pommeränicMs.a.uw, - van Nieuwlat. Neo-
lneo-pommeräniws,a,tt*w, - Pommerania (van 

Gr. neos, nieuw; Nieuwlat. Pommerania, Pomme-
ren), Nieuw-Pommeren (vrij groot eiland O. van 
Nieuw-Guinea, ± 1 4 8 - ±152° O.L.; ± 4 - r u i m 6° 
Z.B.) : afkomstig van Nieuw-Pommeren of daar het 
eerst gevonden. 

Neoscortechinia ' PAX, - van Gr. neos, nieuw; B. 
Scortechini (zie Scortechinia), verdienstelijk plant
kundige: opnieuw naar Scortechini genoemd gesl. 
- Vroeger heette hetzelfde gesl. Scortechinia Hook. 
f., welke naam vervallen moest, omdat er reeds een 
ouder gesl. Scortechinia Sacc. bestond. 

Neosepicééa DIELS, - van Gr. neos, nieuw; Sepik 
( = Keizerin Augusta-rivier), naam eener rivier in 
Kaiser Wilhelmsland, uitmondend a/d N.kust op 



Neotrewia 393 nerifolius 

± 144%°O.L.) : nieuwgesl., dat het eerst gevonden 
werd in het stroomgebied der Sepik-rivier. 

Neotrewia PAX et HOFFM., - van Gr. neos, nieuw; 
Trewïa, plantengesl. (Euphorbiacëae) : nieuw, nauw 
aan Trewïa verwant gesl. 

Neóttia sw., - (Gr.) vogelnest. Het wortelstelsel van 
N. nidus avis L. Cl. M. Rich, doet eenigszins aan 
een vogelnest denken. 

Neottópteris J. SM., - van Gr. neottia, vogelnest; 
ptëris, varen : vogelnestvaren, nestvaren. De naam 
zinspeelt op den habitus der plant. 

Neowollastónia WERNH., - van Gr. neos, nieuw; 
Alexander Frederick Richmond Wollast on (1875, 
?; 1931, Cambridge, vermoord door een verloopen 
student, die daarna zelfmoord pleegde), medicus, 
die van 1905/07 het Ruwenzori-gebergte (in Ugan-
ga, Midden-Afrika) bereisde, en te zamen met Bo
den Kloss (zie bodenïi) in 1910/11 en 1912/13, uit
gaande van de Otakwa (rivier in het Z. van Ned. 
Nieuw-Guinea, uitmondend op ±137%° O.L.) de 
toppen van het Carstenszgebergte trachtte te be
reiken en in 1913 daarin slaagde (zie ook vande-
watêri), op welke tochten Boden Kloss en hij groote 
verzamelingen bijeenbrachten; na zijn terugkeer 
vestigde hij zich als studieleider te Cambridge: 
opnieuw naar een Wollaston genoemd gesl. - Naar 
een ouderen Wollaston werd in 1834 reeds het gesl. 
Wollastonia (zie aldaar) genoemd. 

mepalénst5,i5,£, - afkomstig van Nepal (— Nepaul — 
Inepaulénsts.ts.c, - Napal = Napaul), konink

rijk a/d Z.voet van het Himâlaya-gebergte, tus-
schen 80 en 88° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

Nepenthâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Nepenthes geldt. 

Nepenthes L., - van Gr. nê, ontk. voorv.; penthos, 
droefheid, leed: bij de oude Grieken naam van een 
too vermiddel, dat alle leed verzachtte en deed ver
geten. De naam zinspeelt op het in de bekers be
vatte vocht, dat, zoolang de bekers nog gesloten 
zijn, drinkbaar is en den dorst kan lesschen; in 
geopende bekers is het gewoonlijk sterk vervuild. 
- Van de plant, welke dezen dichterlijken naam 
draagt, vermeldt Rumphius (Herbarium Amboinen-
se V, 123) de volgende ondichterlijke toepassingen: 
,,De Inlanders willenze ons kwalyk uit het ge-
,,bergte brengen, om dat zy een oud bygeloof heb
b e n , als men deze kannetjes afsnyd, en het water 
„uitgiet, dat zy een wakkere regen zullen aan
treffen, eer zy na huys komen . . . Hoord nu een 
„contrarie werkinge, als de kinders te veel in ' t 
, ,bed pissen, zo loopt den Inlander na 't gebergte, 
„en haald eenige van deze gevulde en ongeopende 
„kannetjes, waarvan hy ' t water de kinders over 
„ ' t hoofd giet, ook een party daar van te drinken 
„geeft, gelyk zy ook doen aan volwassene personen, 
„die hun water niet kunnen houden. - Zoo het 
„schynt, zal een van beyde leugen of een groot 
^,mirakel zyn, dat men met dit kannetje 't water 
„teffens uit den Hemel kan trekken, en in den 
„buyk der kinderen stoppen." 

Népeta L., - oude Lat. plantennaam. De plant zou 
genoemd zijn naar de stad Nepëtë (tegenwoordig 
Nepi) in Etrurië, waar een soort van het gesl. over
vloedig zou zijn voorgekomen. 

nepetaefóliws,a,um, - zie nepetifolius. 
nepetélla, - verkleinw. van den geslachtsnaam Ne-

pëta (zie aldaar): kleine Nepëta, Nepëta-achtige, 
doch kleinere plant. 

nepetifólius,a,M*n, - van Nepëta, plantengesl. (La-
biätae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Nepëta. 

nepetoideus,a,um, - van Nepëta, plantengesl. (La-
biätae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Nepëta-achtig. 

Nephelaphyllum BL., - van Gr. nephëlê, wolk; phul-
lon, blad: Orchidacëa met wolkachtig gevlekte bla
deren. 

nephelioides, - van Nephelïum, plantengesl. (Sapin-
dacëae) met zachtstekelige of geknobbelde vruch
ten; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Nephelïum-achtig. 

Nephélium L., - Lat. transcr. van Gr. nephelïon 
(verkleinw. van nephëlê, wolk), wolkje, dwz. troe-
beling van het hoornvlies, waardoor het gezichts
vermogen wordt verminderd, bij uitbreiding naam 
eener klit (Lappa Trin.), waarvan het inwendig 
gebruik geacht werd zulk een troebeling teweegte-
brengen. - Door Linnaeus (zie Linnaea) werd de 
naam overgedragen op den ramboetanboom (Ne
phelïum lappacëum L.), welks vruchten eenigszins 
op klitten gelijken, zooals bovendien nog door den 
wetensch. soortnaam wordt uitgedrukt. 

Nephranthéra HASSK., - van Gr. nephros, nier; an
ther a, (als bot. term) helmknop: orchidacëa met 
niervormigen helmknop. 

Nephrocóélium TURCZ., - van Gr. nephros, nier; 
koilon, holte. De naam zinspeelt op den bouw der 
stempels. 

nephrodiifórrms.is.e, - van Nephrodium, voormalig 
plantengesl. (Polypodiacëae) ; Lat. fortna, gedaan
te: van de gedaante van een Nephrodïum, Nephro-
dïum-achtig. 

nephrodioides, - v&n Nephrodium, (voormalig) plan
tengesl. (Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Nephrodïum-achtig. 

N e p h r o d i u m L. CL. M. RICH., - Lat. transcr. van 
Gr. nephrodïon (verkleinw. van nephros, nier), nier-
tje. De naam zinspeelt op den vorm der dekvliesjes. 

nephroglóssus,a,urn, — van Gr. nephros, nier; glóssa, 
tong: met niervormige tong of (bij orchideeën) lip. 

Nephróia LOUR., - van Gr. nephros, nier. De steen-
kern der vruchtjes is niervormig. 

Nephróica MIERS, - van Gr. nephros, nier; oikos, 
huis. De vruchtjes bezitten een niervormige steen-
kern, het „huis" van het zaad. 

nephrolépidis, - 2e nv. van Nephrolëpis, planten
gesl. (Polypodiacëae): van (de gedaante van) een 
Nephrolëpis, Nephrolëpis-achtig. 

nephrolepioides, - van Nephrolëpis, plantengesl. 
(Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Nephrolëpis-achtig. 

Nephrolëpis SCHOTT, - van Gr. nephros, nier; lëpis, 
schub. Varen met niervormige dekvliesjes. 

nephrolëpis, - van Gr. nephros, nier; lëpis, schub: 
met niervormige schubben. 

nephróphorus ,a ,um,-vanGr . nephros, nier; pherein, 
dragen: een of meer niervormige organen dragend. 

nephrophyllus,a,um, - van Gr. nephros, nier; phul-
lon, blad: met niervormige bladeren. 

Nephrospérma BALF., - van Gr. nephros, nier; 
sperma, zaad. Palm met niervormige zaden. 

Nephthytis SCHOTT, - naam eener Egypt, godin, wil
lekeurig op deze plant overgedragen. 

Neptunia LOUR., - van Lat. Neptünus, de god der 
wateren: waterplant. 

neptunis, - van Lat. Neptûnus, de met een drietand 
gewapende god der wateren: een op een drietand 
gelijkend orgaan dragend. 

nereifóliws.a.MW, - foutief voor neriifolius. 
tier ifólius.u,urn, - van Nerium, plantengesl. (Apo-

cynacëae), oleander; Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een oleander. 



ner i i f lorus 3! 

neriiflórws.a.MMï, - v a n Nerïum, p lantengesl . (Apo-
cynacëae) , o leander ; L a t . flos (flöris), b loem: me t 
bloemen als die v a n een oleander . 

neriifóli«s,a,w»n, - van Nerïum, p lantengesl . (Apo-
cynacëae) , o leander ; L a t . folïutn, b lad : m e t bla
deren als die v a n een oleander . 

neriifórmts.is.e, - van Nerïum, plantengesl. (Apo-
cynacëae), oleander; Lat. forma, gedaante: van de 
gedaante van een oleander, in eenig opzicht (blad-
vorm bv.) met een oleander overeenkomend. 

Ner ine HERB., - (Lat.) [van Ν er eus (Gr. Nêreus), een 
zeegod], naam eener zeenimf. - De naam zinspeelt 
op de schoonheid der plant. 

N é r i u m r., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam nerton (van nêros, vochtig), oleander. De 
naam zinspeelt op de natuurlijke standplaats van 
den Europ. oleander langs rivieren. 

rNér te ra BANKS et SOL., - van Gr. nertëros, onderste. 
INe r t é r i a j . E. SM., - Lage plant. 
nervatws.a.MW, - van Lat. nervus, nerf: (duidelijk) 

generfd. 
nervifólius.a.Mm, - van Lat. nervus, nerf; folium, 

blad: met (opvallend) generfde bladeren. 
rNervil ia COMM., - van Lat. nervus, nerf. De naam 
tnerv i l ia , - zinspeelt op de krachtig generfde 

bladeren. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met 
het gesl. Nervilïa uittedrukken. 

nervillós«s,a,«m, - van Lat. nervillus (verkleinw. 
van nervus, nerf), fijne nerf, ader: vol fijne nerven, 
opvallend geaderd. 

nervosa , - zie nervôsus. 
ner\àso-\enôsus,a,um, - van Lat. nervôsus, opval

lend generfd; venôsus, duidelijk geaderd: duidelijk 
generfd en geaderd. 

nervós«s,a,um, - van Lat. nervus, nerf: opvallend 
generfd, krachtig generfd. 

nervulósws,a,Mm, - van Lat. nervülus (verkleinw. 
van nervus, nerf), fijne nerf: met vele fijne 
nerven. 

Nesâéa COMM., - Lat. transcr. van Gr. nêsaia, vr. 
vorm van nêsaios (van nêsos, eiland), bij een eiland 
behoorend: bij een eiland behoorend(e plant). De 
eerstbeschreven soort was afkomstig van het eiland 
Mauritius. 

fNéslea ASCH., - in 1814 genoemd naar J.A.N, de 
INésl ia DESV., - Nesle, stichter van den bot. 

tuin van Poitiers, van wien mij overigens niets be
kend is. 

nesógenes , - van Gr. nêsos, eiland; gignesthai (stam 
gën), geboren worden: op een eiland geboren, op 
een eiland groeiend. 

nesóphil«s,a,M»w, — van Gr. nêsos, eiland; phïlein, 
beminnen: eilandbeminnend, dwz. op een eiland 
groeiend. 

nessénsis.is.e, - afkomstig uit de omgeving van het 
meer Loch Ness in Schotland of daar het eerst ge
vonden. 

Neubéckia ALEF., - in 1863 genoemd naar V. W. 
Neubeck (1765, Arnstadt, Z.Z.W, van Erfurt; 1850, 
Altwasser, Z. van Karlsbad), badarts, dichter. 

Neuburg ia BL., - genoemd naar Christophörus 
{Christoffel) Thun von Neuburg (Thum-Neuburg?), 
waarvan Kaspar Bauhin (zie Bauhinia) in zijn 
voorrede bij het tweede deel van den in 1613 ver
schenen tweeden druk van het Kruidboek van Ta-
bernaemontänus (zie Tabernaemontäna) zegt, dat 
hij een man was met groote liefde tot planten, wat 
duidelijk bleek uit den fraaien tuin, welke hij met 
groote kosten had aangelegd te Alzhausen (Alts-
hausen) in Zwaben en waaraan hij dagelijks exoti
sche gewassen toevoegde. 

4 n e w m a n i 

n e u m â n n i (Rudbeckïa - Hort.), - foutief voor new
mani. 

Neurâchne R. BR., - van Gr. neuron, nerf; achnê, 
kaf. Gras met duidelijk generfde kafjes. 

Neurâc t i s CASS., - van Gr. neuron, nerf; ahtis, straal. 
Composïta met opvallend generfde straalbloemen. 

Neurocàl l i s FÉE, - van Gr. neuron, nerf; kallos, 
schoonheid. Varen, welke schoon van nerven, dwz. 
duidelijk generfd is. 

Neurócalyx vv. j . HOOK., - van Gr. neuron, nerf; 
kälux, kelk. De naam zinspeelt op de opvallend 
generfde kelkslippen. 

neuróca lyx , - van Gr. neuron, herf ; kälux, kelk: met 
opvallend generfden kelk. 

neu roca rpa , — zie neurocarpus. 
N e u r o c a r p u m DESV., - van Gr. neuron, nerf; karpos, 

vrucht. - Elk der beide peulkleppen draagt een 
overlangsche nerf of ribbe. 

n e u r o c a r p u m , - zie neurocarpus. 
Neuroca rpus HASSK., - v a n Gr. neuron, nerf; karpos, 

vrucht. - Elk der beide peulkleppen draagt een 
overlangsche nerf of ribbe. 

neurocarpus,a,um, - van Gr. neuron, nerf; karpos, 
vrucht: met generfde (geribde) vruchten. 

neu ródes , - Lat. transcr. van Gr. neuródês (van neu
ron, nerf), krachtig generfd. 

N e u r ó d i u m FÉE, - van Gr. neuródês, krachtig ge
nerfd. Varen met krachtige middennerf. 

neuroglóssws.a.wm, — van Gr. neuron, nerf; glössa, 
tong: met generfde tong of (bij orchideeën) lip. 

r N e u r o g r â m m a LINK, - van Gr. neuron, nerf; gram-
Î N e u r o g r â m m e , - mê, lijn. De lijnvormige sori 

loopen langs de nerven. 
Neuropél t i s WALL., - van Gr. neuron, nerf; peltê, 

schild. De bloemen bezitten een aanvankelijk klein, 
later sterk in grootte toenemend en dan duidelijk 
generfd, rond, bij een schild vergeleken schutblad. 

neurophyllus.a.Mm, — van Gr. neuron, nerf; phullon, 
blad: met opvallend generfde bladeren. 

neurosépalus,α,u?n, — van Gr. neuron, nerf; Nieuw-
lat. sepalum, kelkblad: met (duidelijk) generfde 
kelkbladen. 

neuró t rop i s , — van Gr. neuron, nerf; tröpis, (scheeps)-
kiel: met generfde kiel. 

Neus t àn thus ΒΤΗ.,-van Gr. neustos (hier afgeleid 
van neuein, knikken), knikkend; anthos, bloem: 
plant met knikkende bloemen. 

neustriacws.a.uw, - van Nieuwlat. Neustrïa, Nor
mandie: Normandisch. 

Neuwiédia BL., - genoemd naar Maximilian A. Ph. 
prins von Wied-Neuwied (zie Maximiliäna). 

nevadénsis,is,£, - afkomstig van den Sierra Nevada 
(d.i. besneeuwde bergketen) in Z.O.-Spanje of van 
de gelijknamige bergketen in O.-Californie of van 
den staat Nevada, O. van. Californie, of in een dier 
streken het eerst gevonden. 

Neviusia A. GRAY, - in 1857 genoemd naar Reuben 
Denion Nevius (1827, Ovid, New York; 1913, Ta-
coma, Washington), van 1855—71 als protestantsch 
geestelijke werkzaam in den staat Alabama (o.a. 
te Tuscaloosa), van 1871-73 te Portland (Oregon). 
- Voor de rest van zijn leven verrichtte hij alge
meen missiewerk. - De naar hem genoemde plant 
was door hem ontdekt. 

newéll i , - 2e nv. van Newellus, Latinizeering van 
Newell: van Newell, genoemd naar Newell. - Ha-
brothamnus - Hort. Veitch werd in 1877 genoemd 
naar Newell van Ryston Hall te Downham Market, 
Norfolk, Engeland, die de plant het eerst uit zaad 
kweekte. Overigens is mij van hem niets bekend. 

n e w m â n i , - 2e nv. van Newmânus, Latinizeering 
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van Newman: van Newman, gevonden door New
man, genoemd naar Newman. — Rudbeckïa - Lou
don is genoemd naar John Newman (?, Kew; 1848, 
op Mauritius), tuinman van den bot. tuin van Kew, 
die in 1821 en 22 in Brazilië planten verzamelde, 
van 1825 tot aan zijn dood hortulanus van den bot. 
tuin van Mauritius. 

Neyrâudia HOOK, f., - anagram van Reynaudîa. De 
plant heette vroeger Arundo reynaudiâna Kth. Zie 
Reynaudîa. 

nibung, - Mal. plantennaam (niboeng). 
nicaeénsis,is,e, - van Lat. Nicaea, in de Oudheid 

naam van onderscheidene steden, o.a. van het tegen
woordige Nizza: afkomstig van Nizza of daar het 
eerst gevonden. 

Nicândra ADANS., - genoemd naar den Gr. arts Ni-
kandros (±275 v. Chr.) van Kolöphon in Lydië, 
schrijver van geneeskundige werken in dichtvorm. 
De naam is afgeleid van Gr. nikê, overwinning; 
anêr (andros), man, en beteekent: man der over
winning, overwinnaar. 

nicholsóni, - 2e nv. van Nicholsönus, Latinizeering 
van Nicholson : van Nicholson, genoemd naar Nich
olson. - Hopëa - Heim is genoemd naar George 
Nicholson (1847, Ripon, Ν. van Leeds; 1908, Rich
mond, Surrey), van 1873-1901 verbonden aan den 
bot. tuin van Kew, sedert 1886 hortulanus dier 
instelling, schrijver van enkele bot. publicaties, 
waarvan zijn Illustrated Dictionary of Gardening 
de voornaamste is. 

nicobâriCMS,a,um, - afkomstig van de Nikobaren 
(eilandengroep N.W. van Sumatra, 9234-93%° 
O.L.; 63/4-9%0 N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Nicolâia HORAN., - genoemd naar Nikolaas I (1796, 
Zarskoje Selo bij St.-Petersburg; 1855, St.-Peters
burg), sinds 1825 keizer aller Russen, zeer reaction -
nair vorst, ,,die het vaderland versierde met vele 
„voortreffelijke, den Muzen aangename gebou
wwen." - Het woord Nikolaas is afgeleid van Gr. 
nikê, overwinning; laos, volk, en beteekent: over
winnaar des volks, volksbeheerscher. 

Nicolsónia A. P. D C , - genoemd naar J. B. M. Ni-
colson (1734, Abbeville, N.W. van Amiens; in of 
na 1790, ?), pater-Dominicaan, van 1769-73 hoofd 
der missie te Leogane, W. van Port-au-Prince op 
Haïti, die in 1776 een werk uitgaf over de natuur
lijke historie van Haïti, waarin hij de verstandige 
opmerking maakte, dat natuurhistorici beter doen 
met de natuur te bestudeeren dan de werken der 
Ouden klakkeloos nateschrijven. 

Nicotéba LINDAU, - anagram van Bêtonïca. 
Nicotiâna L., - genoemd naar J. Nicot de Villemain 

(±1530, Nîmes; 1600, Parijs), uitnemend taal- en 
letterkundige, van 1559-61 Fr. gezant aan het hof 
te Lissabon, die in 1560 tabakszaad (door hem in 
Portugal ontvangen van een Vlaming, welke het 
uit Florida had verkregen) in Frankrijk invoerde 
en in 1564 in dat land het rooken in zwang bracht. 
- Zie ook Thevetia. 

nicotiâna, - zie nicotiänus. 
nicotianaef . . . , - zie nicotianif . . . 
nicotianiflórus,a,um, - van Nicotiâna, plantengesl. 

(Solanacëae), tabak; Lat. flos (fldris), bloem: met 
bloemen als die eener Nicotiâna. 

nicotianifóliMS,a,tim, - van Nicotiâna, plantengesl. 
(Solanacëae), tabak; Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Nicotiâna. 

nicotiânus,a,Mm, - van Nicotiâna, plantengesl. (So
lanacëae), tabak: tot tabak in betrekking staand, 
tabakskleurig, tabaksbruin. 

nictitans, - van Lat. nictïtare (frequentatief van 

nictäre, met de oogen knippen), telkens met de 
oogen knippen: telkens met de oogen knippend. 
Bij Cassia - L. zinspeelt de soortnaam op de kleine 
blaadjes, welke bij helder weer wijd uitgebreid 
staan, bij duisternis, of als de plant uitgetrokken 
wordt, zich tegen elkander leggen. 

nidifórmis.ts.e, - van Lat. nidus, nest, of van den 
soortnaam nidus; forma, vorm, gedaante: nestvor-
mig; op de soort nidus gelijkend. 

nidulans, - van Lat. nidüläri [van nidülus (verklein-
w. van nidus, nest), nestje], nestelen, een nestje 
maken: nestelend, een nestje makend, iets voort
brengend, dat aan een nestje doet denken. 

Nidulârium LEM., - van Lat. nidülus (verkleinw. 
van nidus, nest), nestje. De bloemen bevinden zich 
in het bladrozet als in een nest. 

nidus, - (Lat.) nest. 
nidus avis, - (Lat.) nidus, nest; avis (2e nv. enk. 

van avis, vogel), van een vogel: Vogelnest. 
nidus puéllae, - van Lat. nidus, nest; puellae (2e nv. 

enk. van puella, meisje, geliefde), van het meisje, 
van de geliefde: nest van het meisje, nest der ge
liefde. De naam zinspeelt op de tot een rozet ver-
eenigde, lange, met krachtige stekels gewapende 
bladeren, waartusschen de zittende bloeiwijze (het 
meisje, de geliefde), voor alle belagers veilig, rust 
als in een nest. 

Niebuhria A. P. D C , - genoemd naar K. Niebuhr 
(1733, Lüdingworth bij Cuxhaven; 1815, Meldorf, 
Ν. van den Elbe-mond), ontdekkingsreiziger, leider 
eener Deensche expeditie (1761-67) ter exploratie 
van Egypte, Arabie en Syrië, aan welke expeditie 
Forskâl (zie forskalïi) als botanicus deelnam. Nie
buhr was van die expeditie de eenig overlevende. 
Hij bezocht ook nog Eng. Indië, Perzië en Pales
tina, gaf een beschrijving van Italië uit en ver
zorgde de uitgave van Forskâl's nagelaten werk 
Flora aegyptiaco-arabïca. Tijdens zijn reis maakte 
hij van spijkerschriftinscripties te Niniveh copieën, 
welke later dienst gedaan hebben bij de ontcijfe
ring van dat schrift. 

niedenzuânus,a,t<w (Careya - K. Schum.), - ge
noemd naar Franz Niedenzu (1857, Köppernig, 
Z.Z.W. van Neisze in Silezië; X), van 1888-89 
assistent aan den bot. tuin te Breslau, daarna tot 
1892 in eenzelfde functie te Berlijn, sinds 1892 
hoogleeraar in de wiskunde en de natuurweten
schappen aan de academie te Braunsberg (O.
Pruisen, bij het Frische Haff) van 1902-05 en 
1920-23 rector dier instelling, stichter van den bot. 
tuin aldaar, schrijver van verscheidene wetensch. 
publicaties, o.a. over de bladanatomie der Arbu-
toidëae en Vaccinioidëae, bewerker van een twaalf
tal familiën (waaronder de Malpighiacëae en Myr-
tacëae) in den eersten druk van Die Natürlichen 
Pflanzenfamilien en van de Malpighiacëae in Das 
Pflanzenreich, schrijver van een handboek voor het 
determineeren van planten, bewerker van den 20-
22sten druk van Garcke's Flora von Deutschland. 

niedzwetzkyânus,a,um (Malus - Dieck), - in 1891 
genoemd naar Niedzwetzky, president eener recht
bank ergens in Rusland, beschermer van Dieck, 
den auteur der soort. — Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

niela, - Soend. plantennaam (mangga nila). 
Nierembérgia RUIZ et PAV., - genoemd naar Juan 

Eusebio Nieremberg y Otin, S.J. (1595, Madrid, uit 
D. ouders; 1658, Madrid), hoogleeraar te Madrid, 
schrijver van zeer vele, meest theol. werken, waar
onder zijn beroemd, meer dan twintig malen her
drukt Diferencia entre lo temporal y eterno (Ver-
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schil tusschen het tijdelijke en het eeuwige). - Hij 
schreef ook een groot werk over natuurhistorie. 

n iéss l i i , - 2e nv. van Niesslïus, Latinizeering van 
Niessl: van Niessl, gevonden door Niessl, ge
noemd naar Niessl. - Rumex - Wildt is genoemd 
naar G. Niessl von Mayendorff (1839, Verona; ?, 
?), sedert 1865 hoogleeraar in de geodesie en astro
nomie aan ó*e Technische Hoogeschool te Brünn, 
in 1906 gepensionneerd, sindsdien woonachtig te 
Weenen, verdienstelijk onderzoeker der flora van 
Boheme. 

n ieuwenhuiséni i (Polybotrya - R a c ) , - genoemd 
naar A. W. Nieuwenhuis (zie nieuwenhuisïi). 

nieuwenhuis i i , - 2e nv. van Nieuwenhuisïus, Lati
nizeering van Nieuwenhuis: van Nieuwenhuis, ge
noemd naar Nieuwenhuis. De talrijke planten van 
Borneo, welke dezen soortnaam dragen, zijn ge
noemd naar den medicus-ontdekkingsreiziger-eth-
nograaf A. W. Nieuwenhuis (1864, Papendrecht; 
X), eerst (tot 1900) officier van gezondheid, in 
1893/94 leider-ethnograaf der door de Maatschap
pij tot Bevordering van het Natuurkundig Onder
zoek der Nederlandsche Koloniën uitgezonden ex
peditie ter exploratie van het Boven-Kapoeas-
gebied (Borneo), aan welke expeditie de plant-
kundige Hallier (zie halliêri) en de leerling-mantri 
Jahéri (zie jaheriänus) als inzamelaars waren toe
gevoegd. In 1896/97 en 1898/1900 trok Nieuwen
huis dwars door Borneo van Pontiânak naar Sa-
marinda; op beide tochten was inlandsch personeel 
van 's Lands Plantentuin aan hem toegevoegd ter 
inzameling van planten; vooral de oogst van den 
laatsten tocht was bijzonder rijk en fraai. Van 
1900-34 was Nieuwenhuis hoogleeraar in de vol
kenkunde van Ned. Indië aan de hoogeschool 
te Leiden. - Hij schreef vele wetensch. publi
caties. 

n ieuwenhuizi i , - 2e nv. van Nieuwenhuizïus, Lati
nizeering van Nieuwenhuis: van Nieuwenhuis, ge
noemd naar Nieuwenhuis. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar A. W. Nieuwenhuis (zie 
nieuwenhuisii). 

Nigélla L., - als substantief gebezigde vr. vorm van 
Lat. nigellus (verkleinw. van niger, zwart), zwart -
(achtig). De naam zinspeelt op de zwarte zaden. 

nigéllus.a.ftm, - verkleinw. van Lat. niger, (glan
zend) zwart: zwartachtig. 

ni&er,ra,rum, - (Lat.), als bnw.: (glanzend) zwart; 
als znw.: neger. 

nigérrimw5,a,um, - overtr. t rap van Lat. niger, 
(glanzend) zwart: zeer zwart, pikzwart. 

n ig r a , - zie niger. 
nigréecens , - van Lat. nigrescëre [van niger (nigri), 

zwart], zwart worden: zwart wordend (bij het dro
gen bv.); donker gekleurd, bij zwart af. 

nigriànth«s,a,Mm, — van Lat. niger (nigri), zwart; 
Gr. anthos, bloem : zwartbloemig. - Deze samenkop-
peling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn 
nigriflörus en melananthus. 

nigr icans , - van Lat. nigricäre [van niger (nigri), 
zwart], zwartachtig zijn: zwartachtig (soms pas na 
het drogen). 

nigriflóru5,a,um, - van Lat. niger (nigri), zwart; 
flos (floris), bloem: zwartbloemig. 

nigrilâbiws.a.wm, - van Lat. niger (nigri), zwart; 
labium, lip: zwartlippig. 

nfgripes, - van Lat. niger (nigri), zwart; pes, voet, 
steel: zwartvoetig, zwartstelig. 

n igr i ta , - zie nigrïtus. 
nigritânws,a,um, — afkomstig van het stroomgebied 

van den Niger (in W.-Afrika, uitmondend in de 

golf van Guinea) of daar het eerst gevonden, Nigri-
taansch. 

n i g r i t â r u m , - 2e nv. mv. van Lat. Nigrita, bewoner 
van het stroomgebied van den Niger (in W.-Afrika, 
uitmondend in de golf van Guinea), Nigritiër: der 
Nigritiërs; afkomstig uit het stroomgebied van den 
Niger of daar het eerst gevonden. 

nigritus,0,um, - afkomstig uit het stroomgebied van 
den Niger (in W.-Afrika, uitmondend in de golf van 
Guinea) of daar het eerst gevonden, Nigritaansch. 

nigrociliàtus.a.wm, - van Lat. niger (nigri), zwart; 
cilïum, (als bot. term) wimper: met zwarte wim
pers. 

nigrolineâtws,a,uw, - van Lat. niger (nigri), zwart; 
linea, lijn, streep: zwart gestreept. 

nigropunctâtus,a,um, - van Lat. niger (nigri), 
zwart; punctum, stip: zwart gestippeld. 

nigropurpurews.a.wm, - van Lat. niger (nigri), 
zwart; purpurêus, purper: zwartpurper, donker
purper bij zwart af. 

nigrorâmws,a,MW, — van Lat. niger (nigri), zwart; 
ramus, tak, twijg: met zwarte takken of twijgen. 

nigrospinulósu5,a,Mm, - van Lat. niger (nigri), 
zwart; spinüla (verkleinw. van spina, doorn, ste
kel), doorntje, stekeltje: met zwarte doorntjes of 
stekeltjes. 

nigroviridts,is,e, - van Lat. niger (nigri), zwart; 
viridis, groen: zwartgroen, donkergroen bij zwart 
af, zwart met groen. 

n i g r u m , — zie niger. 
nikoénsis,is,e, — afkomstig van Niko ( = Nikko, in 

Japan, op het eiland Hondo, N. van Tokyo) of daar 
het eerst gevonden. 

n i l , - van Sanskr. nila, donkerblauw, met dezelfde 
beteekenis. Vgl. anil. 

nilagériCMs,a,«m, — afkomstig van het Nilg(h)iri-
nilagirénst5,ts,£, - gebergte ( — Blauwe Ber-
nilagiricws.a.wm, - gen, in Voor-Indië; 76-77° 
nilgerrénsi5,ï5,e, - O.L.; 11-12° N.B.) of daar 
.nilgiricus,a,M»w, - het eerst gevonden. 
fniliacM5,a,«m, - van Lat. Nilus, de Nijl, de hoofd-
\nilóticws,a,Mm, - rivier van Egypte: afkom

stig uit het stroomgebied van den Nijl of daar het 
eerst gevonden, Nijl-. 

nimius,a,um, - (Lat.) overmatig, al te veel, al te 
lang. 

niópo, - een soort snuif door de inboorlingen van 
Venezuela gemaakt van de geroosterde zaden eener 
Leguminose, die daarnaar niopo-boom heet (Pip-
tadenïa peregrïna Bth.). 

Nióta LMK, - in het Lat. overgenomen volksnaam 
der plant. 

Nipa THUNB., - Mal. plantennaam. 
niphârgu5,a,ww, - Lat. transcr. van Gr. niphargos 

(van niphas, sneeuw; argês, schitterend, glanzend), 
schitterend als sneeuw, sneeuwwit. 

n iphoboloides , - van Niphobölus, (voormalig) plan-
tengesl. (Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Niphobölus-achtig. 

Niphobölus KAULF., - Lat. transcr. van Gr. nipho-
bölos (van niphas, sneeuw; ballein, werpen), met 
sneeuw beworpen, met sneeuw bedekt, besneeuwd. 
De naam zinspeelt op de witte beharing der blad
onderzijde bij sommige soorten. 

Niphóps is j . SM., - van Gr. niphas, sneeuw; opsis, 
voorkomen, uiterlijk: op sneeuw gelijkende, dwz. 
een sneeuwwitte beharing dragende plant. 

nippónicïts.a.wm, - afkomstig van Nippon (d.i. land 
van den zonsopgang, morgenland), het grootste 
der Jap. eilanden ( = Hondo) of daar het eerst ge
vonden, Nipponsch. 
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nirmalânus,a,um, - afkomstig van Nirmöla, thee-
onderneming in het uiterste Z.W. der residentie 
Batavia, of daar het eerst gevonden. 

n i r u r i , - Malab. plantennaam. 
Nissol ia ADANS., - genoemd naar G. Nissole (1647, 
.nissólia, - Montpellier; 1734, Montpellier), 

hoogleeraar te Montpellier. 
n i tens , - van Lat. nitêre, glanzen: glanzend. 
nitentifolius.a.um, - v a n Lat. nitens (nitentis), glan

zend; folium, blad: met glanzende bladeren. 
n i t ida , - zie nitidus. 
nitidibaccâtws ,a,um, - van Lat. nitidus, glanzend; 

bacca, bes: met glanzende bessen. 
nitidicaudws,α,urn, - van Lat. nitidus, glänzend, 

sierlijk; cauda, staart: met een glanzenden staart, 
met een sierlijken staart. 

nitidicóllis,is,e, - van Lat. nitidus, glanzend, sier
lijk; collum, hals: met glanzenden hals, met sier
lijken hals. 

nitidiflórws.a.um, - van Lat. nitidus, glanzend, sier
lijk; flos (flöris), bloem: met glanzende bloemen, 
met sierlijke bloemen. 

nitidissimws,a.ttm, - overtr. t rap van Lat. nitidus, 
glanzend, sierlijk; sterk glanzend, zeer fraai. 

nitidulu5,a,um, - verkleinw. van Lat. nitidus, glan
zend, sierlijk: zwak glanzend, tamelijk mooi. 

nitidus,a,wm, - van Lat. nitêre, glanzen: glanzend, 
bij uitbreiding: sierlijk. 

nivâlts,i's,e, - van Lat. nix (nivis), sneeuw: op eeni-
gerlei wijze tot sneeuw in betrekking staand, 
sneeuwwit, in de sneeuw groeiend of bloeiend, 
sneeuw-. 

Nivàr ia MEDIK., - van Lat. nix (nivis), sneeuw. 
Plant met sneeuwwitte bloemen. 

nivea, — zie nivêus. 
niveo-purpurews.a.Mm, - van Lat. nivêus, sneeuw

wit; purpurêus, purperrood: sneeuwwit met pur
perrood. 

niveo-sulfureus.a.ww, - van Lat. nivêus, sneeuwwit; 
sulfurêus, zwavelgeel: sneeuwwit met ζwavelgeel. 

niveo-sulphuretts,a,um, - van Lat. nivêus, sneeuw
wit; sulphurêus, zwavelgeel: sneeuwwit met zwa
velgeel. 

niveus.a.MW, - van Lat. nix (nivis), sneeuw: sneeuw
wit. 

nivicola (znw.), — van Lat. nix (nivis), sneeuw; cÖlêre, 
wonen, bewonen: in of bij de sneeuw groeiende 
plant. 

nivicolws,a,Mw, - van Lat. nix (nivis), sneeuw; cölêre, 
wonen, bewonen: in of bij de sneeuw groeiend. 

nivósws.a.wra, - van Lat. nix (nivis), sneeuw: (als 
het ware) met sneeuw bedekt; dicht witharig. 

nivulia, - Latinizeering van den Malab. planten
naam nivuli. 

njatoh, - Jav. plantennaam. 
njongénsts,ts,e, - afkomstig van het stroomgebied 

der Ν jonge (in het Finisterre-gebergte, Kaiser Wil
helmsland) of daar het eerst gevonden. 

nóbilts.ts.e, - (Lat.) vroeger gnobilis [van (g)noscëre, 
leeren kennen], bekend, beroemd, edel, voortref
felijk. Vgl. ignobilis. 

.nobilissimws,a,wm, - overtr. t rap van Lat. nobïlis, 
bekend, beroemd, edel, voortreffelijk: zeer bekend, 
wijd beroemd, zeer edel, hoogst voortreffelijk. 

noctiflórws.a.ttm, - van Lat. nox (noctis), nacht; flos 
(flöris), bloem: des nachts (geopende) bloemen heb
bend, des nachts bloeiend. 

nocturnus,a,«m, - van Lat. noctu [van no# (noctis), 
nacht], des nachts: tot den nacht in betrekking 
staand, des nachts bloeiend, des nachts geurend. 
Gemeenlijk als soortnaam gebezigd voor planten. 

welke des nachts bloeien. Van Cadamba nocturna 
Buch.-Ham., in het Amb. Mamelen, Melen of 
Humelen, wat Rumphius (Herbarium Amboinen-
se I I I , 82) vertaalt met „donker of Nagt-boom", 
zegt deze: „De boomen staan dikwijls zo veele 
, .bij malkander, datze met haare breede bladeren 
,,de plaats donker maken, waarom hy misschien 
,,by de Amboineezen boom der duysternisse ge-
,,naamt word." 

nodâtws.a.um, - van Lat. nodus, knoop, gezwel, ver
dikking: verdikkingen bezittend, plaatselijk ver
dikt. 

nodibarbâtws,a,Mm, - van Lat. nodus, knoop; bar-
bätus, gebaard: met gebaarde, dwz. langharige 
knoopen. 

nodicâulis,is,e, — van Lat. nodus, knoop, gezwel, 
knobbel; caulis, stengel: met geknobbelde stengels 
of twijgen. 

nodiflóru5,a,um, - van Lat. nodus, knoop, gezwel, 
verdikking, knobbel; flos (flöris), bloem: met tot 
een knobbelvormig geheel vereenigde bloemen ; met 
op de knoopen geplaatste, zittende of kortgesteelde 
bloeiwijzen. 

nodöSus,a,um, — van Lat. nodus, knoop, knobbel: 
met gezwollen knoopen, knobbelig. 

nodulósus,a,um, - van Lat. nodülus (verkleinwoord 
van nodus, knoop, knobbel), kleine knobbel: kleine 
knobbels dragend. 

noëànus,a,um (Vicïa - Reut.), - genoemd naar Fr. 
W. Noë (18 . ., Berlijn; 1856, Constantinopel), apo
theker, die van 1831—44 te Fiume woonde en in de 
omstreken dier stad een groote verzameling plan
ten bijeenbracht. Later vestigde hij zich te Con
stantinopel, waar hij directeur werd van een mu
seum en een bot. tuin. Hij bereisde Roemelië (1846) 
en voorts Klein-Azië en Babylonië (1851). 

noesae, - 2e nv. van het als een Lat. substantief 
behandelde Jav. woord noesa, eiland: van een 
eiland, op een eiland gevonden. - Bij Dendrobïum 
- J. J. S. wordt het eiland Noesa Kambangan ( = 
drijvend eiland) voor de Z.kust van Midden-Java 
bedoeld. 

noisettianus,a,wm (Rosa - Red.), - in 1821 genoemd 
naar Ph. Noisette, een Noordamer. kweeker, broeder 
van den in zijn tijd zeer bekenden kweeker en schrij
ver van tuinbouwkundige werken L. Cl. Noisette 
(1772, Châtillon; 1849, Parijs). Beiden brachten de 
naar den eersten genoemde kruising (R. moschäta 
Herrm. χ chinensis Jacq.) in den handel. 

Noläna L., - van Lat. nola, bel, klokje: plant met 
klokvormige bloemen. 

Nolina CL. L. M. RICH., - genoemd naar P. C. Nolin 
(?, in Lotharingen; ?, ?), geestelijke, die kanunnik 
werd van Saint Marcel te Parijs, exotische planten 
importeerde in den Jardin des Plantes aldaar en te 
Parijs een kweekerij stichtte voor den invoer en de 
cultuur van vreemde planten, welke onder zijn 
leiding bleef staan. Hij gaf in 1755 een landbouw
kundig werk uit (Essai sur l'Agriculture moderne). 

noli t angere , - (Lat.) noli (gebiedende wijs enkv. van 
nolle, niet willen), wil niet; tangere, aanraken: raak 
(mij) niet aan. Als soortnaam gebezigd voor plan
ten, welker rijpe of schier rijpe vruchten bij lichte 
aanraking openspringen en de zaden wegslingeren. 
- Impatiens — L. heette vroeger noli-me-tangëre, 
raak mij niet aan. 

Nomaph i l a BL., - v a n Gr. nomê, beemd, welig gras
veld; philein, beminnen: beemden beminnende, 
dwz. in beemden groeiende plant. 

Nonatel ia AUBL., - Latinizeering van den Guiaan-
schen plantennaam nonateli. 
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n o n d a , - Austral, plantennaam. 
rNónea MEDIK., - genoemd naar J. Pk. Nonne (1729, 
INónnea MEDIK., - Erfurt; 1772, Erfurt), arts 

te Erfurt, schrijver eeniger bot. publicaties, waar
onder een flora van Erfurt. 

non scriptus,a,um, - van Lat. non, niet; scriptus 
(van scribêre, schrijven, beschrijven), beschreven: 
niet beschreven; niet met (op letters gelijkende) 
vlekken. 

rnootkaénsts,ts,e, - afkomstig van Nootka [eiland aan 
tnootkaténsis,ï 's,e, - de W.zijde van het eiland 

Vancouver (voor de W.kust van N.-Amerika op 
ruim 48 - ^ 5 1 ° N.B.)] of daar het eerst gevonden. 

Nopälea SALM-DYCK, - Latinizeering van nopal, Sp., 
aan het Mexic. ontleenden naam der plant. 

nordmanniànws,a,«m (Abïes - Spach), - genoemd 
naar A . von Nordmann (1803, Ruothenthalmi, Fin
land; 1866, Helsingfors), van 1832-48 hoogleeraar 
in de nat. historie en directeur van den bot. tuin 
te Odessa, in welke functie hij, behalve de Krim, 
ook het westelijk deel van den Kaukasus, door
reisde, waar hij den naar hem genoemden boom ont
dekte, sedert 1848 hoogleeraar in de zoölogie te 
Helsingfors. 

nordtiânus,a,MWî (Tetracëra - F. v. M.), - in 1865 
genoemd naar Mei. R- Nordt, secretaresse eener in 
Victoria (Australië) gestichte vrouwenvereeniging 
ter opsporing van den D. ontdekkingsreiziger L. 
Leichhardt, die bij een poging om Nieuw-Holland 
van O. naar W. doortetrekken in 1848 verdween 
en van wien nimmer meer iets vernomen werd. 
Overigens is mij van haar niets bekend. 

normähs, is ,c , - van Lat. norma, winkelhaak, regel, 
voorschrift: haaksch, naar den regel, volgens het 
voorschrift, niet afwijkend, normaal. 

N o r m é n b y a F. V. M., - genoemd naar Sir George 
A ugustus Constantine Phipps, tweeden markies van 
Normanby (1819, Whitby, Yorkshire, Engeland; 
1890, Brighton), eerst officier in het Eng. leger, 
van 1858-63 luitenant-gouverneur van Nova-Sco-
tia, van 1871-74 gouverneur van Queensland, van 
1874-79 van Nieuw-Zeeland, van 1879-84 van Vic
toria. - In 1884 werd hij gepensionneerd en vestig
de hij zich in Engeland. 

n o r m â n b y i , - 2e nv. van Normanb-yus, Latinizeering 
van Normanby : van Normanby, genoemd naar Nor-
man by. Ptychosperma - F. v. M. is genoemd naar 
Sir George A ugustus Constantine Phipps, markies 
van Normanby (zie Normanb'pa). 

norónhae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Noronha: van Noronha, ge
vonden door Noronha, genoemd naar Noronha. -
- Litsëa - BI. en Schima - Reinw. zijn genoemd 
naar den Sp. natuuronderzoeker Fernando de No
ronha (?, ?; 1787, Mauritius), die in 1787 W.-Java 
bereisde (hij beklom den Patoeha) en de bot. resul
taten dier reis nederlegde in enkele kleine publica
ties . . . ,,de man, die het gemakkelijkst humeur 
„niet hadt, en met wien men een meer dan gewoon 
,,gedult moest oefvenen, werd naa zyne terugkomst 
,,uit de bovenlanden" (d.i. de Preanger Regent
schappen) „gemelyk, droefgeestig en zelfs zieke-
,,lyk, zo dat hy eensklaps besloot te vertrekken 
,,met een Fransch schip na Mauritius, om vervol
g e n s zyn Vaderland op te zoeken, waar hy onge-
„twyffelt zyne verzameling in het licht zou gegeven 
„hebben, ware Hy niet volgens erlangde tyding, 
„kort naa zyne aankomst op Mauritius, aldaar over
deden" [Verhand. Bataviaasch Genootschap V 
(1790),26]. Overigens heb ik niets omtrent hem 
kunnen uitvorschen. In de voormalige Zeevaart

school te Semarang werden 110 door of voor hem 
vervaardigde teekeningen van Jav. planten be
waard. Waar die gebleven zijn, is mij onbekend. 

Norónhia STADM., - genoemd naar F. de Noronha 
(zie norónhae). 

noronhianus,a,um (Clematis - A. P. D C ; - Lepida-
denïa - BI.; - Xerospermum - BI.), - genoemd 
naar F. de Noronha (zie norónhae). 

Norr i s i a GARDN., - genoemd naar Sir William Nor-
ris (1793, ? Londen; 1859, Sunningdale, Berksh., 
Engeland), rechtsgeleerde, in 1829 naar Eng. In-
dië vertrokken, van 1836-47 rechterlijk ambtenaar 
in Singapore en Malakka, later opperrechter (Chief 
Justice) op Ceylon. Hij was bevriend met Griffith 
(zie Griffithïa) en zond planten aan Gardner (zie 
gardnëri), den auteur van het gesl. 

nor r i s i i , - 2e nv. van Norrisïus, Latinizeering van 
Norris : van Norris, gevonden door Norris, genoemd 
naar Norris. - Acrostïchum - W. J. Hook. ( = Ela-
phoglossum - Bedd.) is genoemd naar Sir William 
Norris (zie Norrisia). 

Norténia THOU., - bedoeld als anagram van To-
renla. 

fNórthea HOOK, f., - genoemd naar Marianne North 
INór th ia HOOK, f., - (1830, Hastings; 1890, 

Alderley, Glouc, Engeland), beroemd en zeer ver
mogend plantenschilderes, die voor haar kunst een 
groot deel der aarde, ook Java en Borneo, bereisde 
en 848 fraaie, gekleurde teekeningen afstond aan 
den bot. tuin van Kew, waar er een afzonderlijke 
galerij, de North-Gallery, voor is ingericht. 

northiäntts.a.wm, - 1. (Marïca - Ker), - genoemd 
naar mevr. North, welke de plant in 1789 in Enge
land invoerde. Overigens is mij van haar niets be
kend. 
2. (Crinum - Baker; - Nepenthes - Hook, f.), -
genoemd naar Marianne North (zie Northëa). 

norvégicws,a,wm, - van Nieuwlat. Norvegïa, Noor
wegen: Noorsch. 

Norysca SPACH, - anagram van Ascfron (Ascprum). 
nota, — zie notus. 
notâbilis.îs.e, - van Lat. notare, een kenteeken geven, 

merken, opmerken: opmerkelijk, merkwaardig. 
Notaphóébe BL., - van Gr. notos, zuiden; Phoebe 

(zie aldaar), hier = laurier: laurier, dwz. Laura-
cëa, van het zuidelijk halfrond. Vgl. Nothaphoebe. 

notàtus,a,um, - van Lat. notare, een kenteeken ge
ven, merken: van een kenteeken voorzien, ge
merkt (plaatselijk anders gekleurd bv.). 

Notelaéa VENT., - van Gr. notos, zuiden; elaia, olijf
boom: olijfboom uit het zuiden, dwz. Oleacëa van 
het zuidelijk halfrond. 

no tha , — zie nothus. 
Nothaphóébe BL., - van Gr. nothos, onecht; Phoebe, 

plantengesl. (Lauracëae): onechte Phoebe; aan 
Phoebe verwant gesl. (Vgl. Notaphoebe). 

Nothapódytes BL., - van Gr. nothos, onecht; Apo-
d'ptes, plantengesl. (Icacinacëae) : onechte Apody-
tes, op Apodytes gelijkend gesl. 

Nothochlaéna AUCT., - zie Notholaena. 
Nothocnés t i s MIQ., - van Gr. nothos, onecht; Cnes-

tis, plantengesl. (Connaracëae) : onechte Cnestis;. 
op Cnestis gelijkend gesl. 

Nothocnide BL., - van Gr. nothos, onecht; knidê, 
netel: onechte netel; op Urtica gelijkend gesl. 

No thodér r i s BL., - van Gr. nothos, onecht; Derris, 
plantengesl. (Leguminösae) : onechte Derris; op 
Derris gelijkend gesl. 

Nothofagus BL., - van Gr. nothos, onecht; Fâgus, 
plantengesl. (Fagacëae), beuk: onechte Fagus, on
echte beuk, dwz. aan Fagus verwant gesl. 
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Notholâéna R. BR., - van Gr. nothos, onecht; 
(ch)laina, mantel: plant met onechte mantels. De 
naam zinspeelt op het feit, dat de sori geen dek-
vliesje bezitten, doch dat de omgeslagen bladrand 
als zoodanig dienst doet. 

Nothólcus NASH, - van Gr. nothos, onecht; Holcus, 
plantengesl. (Graminëae) : onechte Holcus; aan 
Holcus verwant gesl. 

Nothópanax MIQ., - van Gr. nothos, onecht; Panax, 
plantengesl. (Araliacëae) : onechte Panax; op Pa
nax gelijkend gesl. 

Nothoprotium MIQ., - van Gr. nothos, onecht; Pro-
tïum, plantengesl. (Burseracëae) : onechte Pro-
tïum; op Protïum gelijkend gesl. 

N o t h o s c ó r d u m KTH, - van Gr. nothos, onecht; 
skordon, look, ui (Allium): onechte ui; op Allium 
gelijkend gesl. 

no thus,α,uw, - Lat. transcr. van Gr. nothos, onecht, 
door bastaardeering ontstaan. 

notissimus,a,um, - overtr. t rap van Lat. notus, be
kend: zeer bekend, algemeen bekend, overal be
kend. 

Notoclâéna w. j . HOOK., - foutief voor Notholaena. 
Notónia A. P. D C , - genoemd naar P. J. Noton 

(bloeitijd: 1826-34), essayeur van goud- en zilver
werken te Bombay, die voor Wallich (zie walli-
cheânus) planten verzamelde in het Nilg(h)iri-ge-
bergte (zie nilagerïcus) en de eerste soort van het 
naar hem genoemde gesl. ontdekte. 

notoniànus,a,um (Photinïa - W. et Α.), - genoemd 
naar P. J. Noton (zie Notonïa). 

N o t o s p â r t i u m HOOK, f., - van Gr. notos, zuiden; 
Spartïum, plantengesl. (Leguminösae) ; in het zui
den (Nieuw-Zeeland) inheemsch plantengesl., dat 
in habitus overeenkomt met Spartïum. 

Notothixos OLIV., - van Gr. notos, zuiden; ixos, vo-
gellijm: in het zuiden (Australië) inheemsche, aan 
vogellijm verwante plant. 

notus.a.um, - van Lat. noscére, leeren kennen: be
kend. 

nouchali, - waarschijnlijk een verkeerd opgevangen 
Engelschind, plantennaam. 

Nouhuysia LAUT., - genoemd naar J. W. van Nou-
kuys (1869, Leiden; X), die in 1888 in Ned. Indië 
kwam en benoemd werd tot 3den stuurman bij de 
Gouvernementsmarine; in 1902 werd hij bevorderd 
tot gezagvoerder, in 1915 gepensionneerd, waarop 
hij benoemd werd tot directeur van het Museum 
voor Land- en Volkenkunde van het Maritiem Mu
seum Prins Hendrik te Rotterdam, welke betrek
king hij in 1934 nederlegde. In 1909/10 nam hij 
deel aan de tweede Lorentz-expeditie (zie lorent-
ziänus) naar Nieuw-Guinea, waar het Lorentz en 
hem gelukte (8 Nov. 1909) bij het beklimmen van 
den Wilhelmina-top op ruim 4500 M boven zee de 
sneeuwgrens te bereiken, de eerste maal, dat het 
aan Europeanen gelukte op dat eiland tot die grens 
doortedringen. Nouhuys schreef eenige publicaties 
op scheepvaartkundig gebied. 

nouhuysii, - 2e nv. van Nouhuystus, Latinizeering 
van Van Nouhuys: van Van Nouhuys, gevonden 
door Van Nouhuys, genoemd naar Van Nouhuys. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. W. 
van Nouhuys (zie Nouhuysïa). 

nova, - zie novus. 
novae-àngliae, - 2e nv. van Nova-Anglia, Nieuw-

Engeland, oude naam voor de Eng. koloniën in 
N.-Amerika: afkomstig van Nieuw-Engeland of 
daar het eerst gevonden; Noordamerikaansch. 

novae-britânniae, - 2e nv. van Nova-Britannta, 
Nieuw-Engeland ( = Nova-Pommeranïa, Nieuw-
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Pommeren), vrij groot eiland O. van Nieuw-Gui
nea; ± 1 4 8 - ±152°O.L.; ± 4 - r u i m 6° Z.B.): af
komstig van Nieuw-Engeland of daar het eerst ge
vonden. 

novae-guinéae, - 2e nv. van Nova-Guinêa, Nieuw-
Guinea: (afkomstig) van Nieuw-Guinea of daar het 
eerst gevonden, Nieuwguineaansch. - Voor den 
naamsoorsprong van het eiland zie men onder neo-
guineensis. 

novae-hannovérae , - 2e nv. van Nova-Hannovêra, 
latinizeering van Nieuw-Hannover (eiland O. van 
Nieuw-Guinea; ±150° O.L.; ± 2%° Z.B.): af
komstig van Nieuw-Hannover of daar het eerst 
gevonden, Nieuwhannoveraansch. 

novae-hibérniae, - 2e nv. van Nova-Hibernïa, La-
tinizeering van Nieuw-Ier land [ = Nieuw-Mecklen-
burg, een eiland O. van Nieuw-Guinea (ruim 151 -
ruim 152° O.L.; r u im2 i / 2 -± 5° Z.B.)]: afkomstig 
van Nieuw-Ierland of daar het eerst gevonden. 

novae-hollândiae, - 2e nv. van Nova Hollandia, La
tinizeering van Nieuw-Holland, het Austral, con
tinent: afkomstig van Nieuw-Holland of daar het 
eerst gevonden, Nieuwhollandsch. 

novae-pommeran iae , - 2e nv. van Nova-Pomme
ranïa, Latinizeering van Nieuw-Pommeren ( = No-
va-Britannïa, Nieuw-Engeland, een vrij groot 
eiland O. van Nieuw-Guinea, ± 1 4 8 - ±152° O.L.; 
± 4 - ru im 6°Z.B.): afkomstig van Nieuw-Pomme
ren of daar het eerst gevonden, Nieuwpomme-
raansch. 

rnovae-zeeländiae, - 2e nv. van Nova-Ze{e)landïa, 
Inovae-zelândiae, - Latinizeering van Nieuw-

Zeeland (eilandengroep O.Z.C, van Nieuw-Hol
land; ± 1 6 6 y 2 - ± 1 7 8 i / 2 ° O . L . ; ± 3 4 % - ± 47ft° 
Z.B.): (afkomstig) van Nieuw-Zeeland of daar het 
eerst gevonden, Nieuwzeelandsch. 

novaguineénsis.ts.e, — van Nova-Guinêa, Nieuw-
Guinea: afkomstig van Nieuw-Guinea of daar het 
eerst gevonden, Nieuwguineaansch. Voor den 
naamsoorsprong zie men neo-guineensis. 

noveboracénsts.is.c, - van Nieuwlat. Noveboräcum 
(van novus, nieuw, Eng.: new; Eborâcum, York, 
stad in Engeland), New York: afkomstig van New 
York of daar het eerst gevonden, Newyorksch. 

novéllu5,a,uw, - verkleinw. van Lat. novus, nieuw: 
nieuw, jong. 

novémbrilis.is.c, - van Lat. november (van novem, 
negen), de 9de maand van het jaar (, dat in de 
Oudheid met Maart begon; pas Julius Caesar stelde · 
in 46 v. Chr. den aanvang op 1 Jan.), November: 
in November gevonden, in November bloeiend. 
Salacistis - Rchb.f. werd in begin November 1843 
door Zollinger (zie zollingêri) op den Salak ontdekt. 

novi-bélgii, - 2e nv. van Ν ovum-Belgium, Nieuw-
Nederland, oudste Ned. naam van het eiland Man
hattan, waarop in het begin der 17de eeuw door 
Nederlanders Nieuw-Amsterdam = New York ge
sticht werd; afkomstig van (de omstreken van) New 
York of daar het eerst gevonden, Newyorksch. 

Het woord Novum Belgium is samengesteld uit 
Lat. novus, nieuw; Belgium, vroeger een gemeen
schappelijke naam voor Nederland en België. - Het 
tegenwoordige Nederland werd onderscheiden als 
Belgium septemtrionâle, Noord-Nederland; het 
tegenwoordige België als Belgium meridionale, 
Zuid-Nederland. 

novogranaténsts,ts,e, - van Nieuwlat. Novo-Gra-
näta, Nieuw-Granada, oude naam voor den staat 
Columbia in het N.W. van Z.-Amerika: afkomstig 
van Columbia of daar het eerst gevonden, Colum-
biaansch. 
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novo-guinéae, - 2e ην. van Nieuwlat. Novo-Guinêa, 
Nieuw-Guinea: van Nieuw-Guinea, afkomstig van 
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden, Nieuw-
guineaansch. Voor den naamsoorsprong zie men 
neo-guineensis.' 

novo-guineénsts,i5,e, - van Nieuwlat. Novo-Guinëa, 
Nieuw-Guinea: afkomstig van Nieuw-Guinea of 
daar het eerst gevonden, Nieuwguineaansch. Voor 
den naamsoorsprong zie men neo-guineensis. 

novtts.a.um, - (Lat.) nieuw. 
noxa, - (Lat.) schuld, straf, corpus delicti. - Waarom 

Pinanga - BI. dien soortnaam ontving, is mij duis
ter. Blume (zie Blumëa), de auteur der soort (Rum-
phia II, 81), geeft geenerlei toelichting en het te 
Leiden bewaarde authentieke exemplaar draagt 
geen aanteekening, waaruit de beteekenis van den 
soortnaam kan worden afgeleid. 

nubica , - zie nubïcus. 
nubicola (znw.), - van Lat. nubes (nubis), wolk; 

c ölëre, wonen, bewonen : de wolken bewonende, dwz. 
in de nevelzone van het gebergte groeiende plant. 

nubicolus,a,um, - van Lat. nubes (nubis), wolk; 
cölëre, wonen, bewonen: de wolken bewonend, dwz. 
in de nevelzone van het gebergte groeiend. 

nubictts,a,wm, - afkomstig van Nubië (landschap in 
O.-Afrika, op ± 20° N.B.) of daar het eerst ge
vonden, Nubisch. 

nubigenus,a,wwz, - van Lat. nubes (nubis), wolk; gi-
gnëre (stamgën), verwekken: in de wolken verwekt, 
dwz. in de nevelzone van het gebergte groeiend. 

nubilus,a,um, - van Lat. nubes (nubis), wolk: met 
wolken bedekt, in de wolken groeiend, in de nevel
zone van het gebergte groeiend. 

rnucifer, nucifera, nuc i fe rum, - van Lat. nux (nu-
tnucifer«s,a,MWï, - cis), noot; ferre, dragen, 

voortbrengen: noten of daarop gelijkende vruchten 
voortbrengend. 

nuda , - zie nudus. 
nudicauhs,is,e, - van Lat. nudus, naakt; caulis, 

stengel, steel: met naakten, dwz. onbebladerden 
stengel; naaktstelig. 

nudiflörus.a.um, - van Lat. nudus, naakt; flos (flö-
ris), bloem: met naakte bloemen, dwz. met bloe
men zonder bloembekleedselen of zonder (groote) 
schutbladen. 

nudiglurms,z5,ß, - van Lat. nudus, naakt; glüma, 
kafje: met naakte, dwz. onbehaarde kafjes. 

nudinérvïs.ts.e, - van Lat. nudus, naakt; nervus, 
nerf: met naakte, dwz. onbehaarde, onbeschubde, 
ongestekelde enz. nerven. 

nudirâmus,a,Mm, - van Lat. nudus, naakt; ramus, 
tak: met naakte, dwz. weinig of niet bebladerde 
takken. 

nudispiculétus,a,t<w, - van Lat. nudus, naakt; spi-
cüla, aartje: met naakte (niet door bladeren of 
schutbladen omhulde) aartjes, met kale aartjes. 

nudiû&cvlus.a.um, - verkleinw. van Lat. nudus, 
naakt: vrij wel naakt. 

nudivâlvis.ts.e, - van Lat. nudus, naakt; valva, (als 
bot. term) klep: met naakte kleppen; met kleppen 
zonder aanhangsels of haren. 

nudus,a.um, - (Lat.) naakt, zonder bloembekleed
selen, zonder schutbladen, met afvallende schut
bladen. Bij Apostasïa - R. Br. zinspeelt de soort
naam op het ontbreken van den derden meeldraad. 

f nuga , - nuga, mv. nugae, Lat. voor beuzelingen, 
Inugae , - praatjes. - Caesalpinïa nuga Ait. ont

ving den soortnaam naar aanleiding van de vol
gende mededeeling aangaande de plant door Rum-
phius (Herbarium Amboinense V, 941): ,,als deze 
,,haakjes" (dwz. de stekels, waarmede de bladeren 

bezet zijn) ,,in 't minste iemands kleren raken, en 
„men daaraan trekt, zoo haald men den gehelen 
„struyk naar zig en men kan anders niet los raken, 
,,dan met stil te staan, of wat achterwaarts te 
„treden, en met gedult de haakjes los te maken, 
„even als of men aan den struyk een zoet praatje 
„verleenen moeste, dat hy ons weder loslate." 

numidinnu5,a,um, - afkomstig van Numidia (in de 
Oudheid een rijk in N. W. Afrika, ongeveer het 
tegenwoordige Algerije) of daar het eerst gevonden. 

nummatws,a,wm, - van Lat. nummus, penning: op 
penningen gelijkende organen (kleine, ronde bla
deren bv.) dragend. 

f Nummularia RUPP., - van Lat. nummülus (ver-
I n u m m u l â r i a (znw.), - kleinw. van nummus, 

penning), penningske: oude naam voor het pen
ningkruid (Lysimachïa nummularia L.). De plant 
werd zoo genoemd [zie Dodoens, Cruydeboeck, 2e 
druk (1563), p. 72] om „de ronde breetachtighe 
„bladerkens, eenen cleynen penninck schier ghe-
„lyck." Als soortnaam gebezigd voor planten met 
kleine, ronde bladeren of vruchten. 

n u m m u l a r i a (bnw.), — zie nummularïus. 
n u m m u l â r i a e , - 2e nv.van nummularia (ziealdaar), 

oude naam van het penningkruid (Lysimachïa 
nummularia L.): van (de gedaante van het) pen
ningkruid, penningkruidachtig. 

nummulariaefóli«s,a,ww, - zie nummulariifolius. 
rnummularifólitis,a.wm, — van nummularia, oude 
lnummulariifóliu5,a,um, - naam voor het 

penningkruid (Lysimachïa nummularia L.); Lat. 
folium, blad: met bladeren als die van het pen
ningkruid. 

n u m m u l a r i o i d e s , — van nummularia, oude naam 
voor het penningkruid (Lysimachïa nummularia 
L.); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: in eenig opzicht (bladvorm bv.) op Lysima
chïa nummularia L. gelijkend. 

nummulârÎM5,a,Mw, — van Lat. nummülus (verklein-
w. van nummus, penning), penningske: (met) op 
penningen gelijkend (e bladeren of vruchten). 

N u p h a r j . E. SM., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam nouphar (van Perz. nïlüfar), waar
mede zoowel de witte waterlelie (Nymphaea alba 
L. ) als de gele plomp (Nymphozanthus lutëus Fer-
nald) werd aangeduid. 

nuruânws,a,wm, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Nuru (rechterzijrivier der Gogol, welke 
uitmondt in de Astrolabe-baai, Z. van Friedrich-
Wilhelmshafen, Kaiser Wilhelmsland) of daar het 
eerst gevonden. 

nu rvâ la , - Erigelschind. plantennaam. 
r nusakambangânus,a,wm, - afkomstig van het eiland 
lnusakembangànus,a,ww, - Noesa Kamba-

ngan ( = drijvend eiland, soms verkeerdelijk Noesa 
Këmbdngan — bloemeneiland geschreven), (voor 
de Z.kust van Midden-Java) of daar het eerst ge
vonden. 

n u t a n s , - van Lat. nutäre, knikken: knikkend. 
nutantiflórws,a,M»!, - van Lat. nutans (nutantis), 

knikkend; flos (flöris), bloem: met knikkende bloe
men. 

nutantlfóliu£,a,um, - van Lat. nutans (nutantis), 
knikkend; folïum, blad: met knikkende bladeren. 

fnutkaénSîs,îs,e, - = nootkaënsis. - Zie aldaar. 
lnutkânws,a,ww, -
Nut tä l l ia TORR. et GRAY, - genoemd naar Thomas 

Nuttall (1786, Long Preston, O. van Lancaster, 
Engeland; 1859, Nutgrove bij Wigan, Lancs.), 
boekdrukker, die zich in 1808 te Philadelphia 
vestigde. Van 1822-34 was hij hoogleeraar aan de 
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Harvard University te Cambridge bij Boston, Mass. 
U.S.A., van 1811-34 bereisde hij de Vereenigde 
Staten, in 1837 de Sandwicheilanden, in 1842 keer
de hij in Engeland terug. Hij schreef eenige publi
caties over de flora van N.-Amerika. 

nuttàllii, - 2e nv. van Nuttallîus, Latinizeering van 
Nuttall: van Nuttall, gevonden door Nuttall, ge
noemd naar Nuttall. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Thomas Nuttall (zie Nut-
tallïa). 

nux-ben, - van Lat. nux, noot; ben (ook behn en 
beken), Arab, plantennaam. Nuces beken (behen-
noten) is een oude naam voor de oliehoudende za
den van Moringa oleifëra Lmk. 

nux vomica, - van Lat. nux, noot; vomica, bloed-
zweer, etterbuil. De beteekenis van den naam is 
niet duidelijk; het Lat. laat het verbinden van 
twee znw. op deze wijze niet toe. - Niet de noten, 
wel de bladeren worden tegen zweren aangewend. 
- Vaak wordt de naam vertaald met braaknoot; 
hij zou dan echter nux vomitorïa moeten luiden; 
bovendien wordt de strychnine bevattende braak
noot niet als braakmiddel gebezigd, wel als tonï-
cum en aphrodisiäcum. 

Nyctaginaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
(voormalige) gesl. Nyctägo (Nyctagtnis) geldt. 

nyctaginiflóru5,a,um, - van Nyctägo (Nyctagïnis), 
(voormalig) plantengesl. (Nyctaginacëae); Lat. 
f los (flöris), bloem: met bloemen als die eener 
Nyctägo. 

Nyctägo A. L. JUSS., - van Gr. nux (nuktos), nacht: 
des nachts bloeiende plant. 

Nyctânthes L., - van Gr. nux (nuktos), nacht; an-
thos, bloem: nachtbloem. - De plant bloeit des 
nachts; in den vroegen uchtend vallen de bloem-
kronen onverwelkt af. 

nycteridoglÓ88«s,a,«m, - van Gr. nuktëris (nukteri-
dos), vleermuis; glóssa, tong: met vleermuisvormige 
tong of (bij orchideeën) lip. 

Nycterinia D. DON, - van Gr. nukterïnos, nachtelijk, 
bij nacht. - Van verscheidene soorten van het gesl. 
zijn de bloemen alleen des nachts geopend. 

Nycterisition RUIZ et PAV., - van Gr. nuktëris, 
vleermuis; sit ion, spijze: boom, welks vruchten 
vleermuizen tot spijze strekken. 

Nyctérium VENT., - van Gr. nuktëris, vleermuis. -
E. P. Ventenat (zie onder ventenatii), in 1804 de 
auteur van het gesl., zag in de bloem gelijkenis met 
een vleermuis. 

nycteroidee, - van Gr. nuktëris, vleermuis, of van 
Nyctérium, voormalig plantengesl. (Solanacëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. vleermuisachtig. 
2. Nycterium-achtig. 

Nycticalos, - zie Nyctocälos. 
nyctitans, - foutief voor nictïtans. 
Nyctócalos τ. et B., - van Gr. nux (nuktos), nacht; 

kalos, fraai. - De fraaie bloemen zijn alleen des 
nachts geopend. 

Nyctóphylax ZIPP., - van Gr. nux (nuktos), nacht; 
phülax, wachter: wachter van den nacht. De bloe
men openen zich des avonds en vallen in de vroege 
uchtenduren af. 

nymani, - 2e nv. van Nymänus, Latinizeering van 
Nyman: van Nyman, gevonden door Nyman, ge
noemd naar Nyman. - Selaginella - Hier. en Tri-

chomänes - Christ zijn genoemd naar haar ont
dekker, E. O. A. Nyman (1866, Linköping, Zwe
den; 1900, München), plantkundige, die in 1897 
naar Java vertrok en in en om Buitenzorg en bij 
de Zandbaai bot. studiën en onderzoekingen ver
richtte. In 1898 begaf bij zich naar Nieuw-Guinea, 
waar hij, hoewel zijn pogingen om in het binnen
land doortedringen vruchteloos bleven, vele plan
ten verzamelde. Ziek keerde hij in 1899 naar Java 
en in 1900 naar Europa terug, waar hij overleed, 
vóór hij zijn vaderland had bereikt. 

nymaniânws,α,u*n (Habenaria - Schltr), - genoemd 
naar den ontdekker der plant, E. O. A. Nyman 
(zie nymani). 

nymanni, - 2e nv. van Nymannus, Latinizeering 
van Nyman: van Nyman, gevonden door Nyman, 
genoemd naar Nyman. - Cladöpus - Möll. is ge
noemd naar den ontdekker der plant, E. O. A. 
Nyman (zie nymani). 

Nymphééa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam numphaia (van numphê, nimf), bij de 
(water)ninifen wonende plant, waterlelie. 

Nymphaeaceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Nymphaea geldt. 

nymphaeaefolius,a,um, - zie nymphaeifolïus. 
nymphaeifólius,a,um, -vanNymphaea, plantengesl. 

(Nymphaeaceae), waterlelie; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener waterlelie. 

nymphaeoides, - van Nymphaea, plantengesl. (Nym
phaeaceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Nymphaea-achtig. 

nymphâlts.ts,«, - van Lat. nympha, nimf, een der 
natuurgodinnen van lageren rang, welke bronnen, 
beken en bosschen bewoonden: bij de nymphen 
behoorend; aan of in bronnen, beken of bosschen 
groeiend. 

Nymphânthus LOUR., - van Gr. numphê, bruid; an-
thos, bloem. De naam zinspeelt op het feit, dat 
eenzelfde bladoksel soms 1 £ en 1 ? bloem draagt, 
waardoor deze bij een bruidspaar kunnen worden 
vergeleken. 

Nymphoides j . HILL, - van Nymphaea, plantengesl. 
(Nymphaeaceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: (in bladvorm en levenswijze) 
op een Nymphaea gelijkende plant. 

Nymphozanthus L. CL. M. RICH., - van Gr. numphê, 
nimf; ozein, rieken; anthos, bloem: bij de (water)-
nimfen wonende plant (dus waterplant) met geu
rige bloemen. Vgl. Nymphaea. 

fNypawuRMB,-Mal. plantennaam (ten rechtenipa). 
Inypa, -
Nyssa L., - in de Oudheid de naam eener stad ( = 

Nysa, = Gr. Nüsa) in Indië, waar Bacchus door 
nimfen opgevoed was: woonplaats van nimfen, 
nimfenboom. - De naam zinspeelt op den groei der 
eerstbeschreven soort van het gesl., N. aquatïca 
L., op onder water staand terrein, de woonplaats 
van waternimfen. 

Nyssaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Nyssa geldt. 

nysBénus.a.um, - afkomstig van Nyssa (Nysa, Nyza, 
Nissa), Neisze, stad in Silezië, Z.Z.O. van Breslau, 
of daar het eerst gevonden. 

nyseifóliws.a.wm, - van Nyssa, plantengesl. (Corna-
cëae; Nyssacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Nyssa. 

26 
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O. 

obâss ia , - Latinizeering van oho-ba-zisja, Jap. volks
naam van Styrax - Sieb, et Zucc. 

öbaténsis.is.e, - afkomstig van den Boekit (berg) 
Obat in de Wester-afdeeling van Borneo aan de 
Soengei (rivier) Mëndâlam of daar het eerst ge
vonden. 

obcónicus ,a,um, - van Lat. ob, voorv., dat, aan een 
bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; conï-
cus, kegelvormig: omgekeerd kegelvormig. 

obcordâtus , a,uw, - van Lat. ob, voorv., dat, aan 
een bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; 
cordätus, hartvormig: omgekeerd hartvormig. 

obcuneatus,a,um, - van Lat. ob, voorv., dat, aan 
een bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; 
cuneätus, wigvormig: omgekeerd wigvormig. 

Obel i scär ia CASS., - van Lat. obeliscus [Gr. obeliskos 
(verkleinw. van obëlos, smal toeloopende zuil)], 
smal toeloopende zuil, obelisk. — De naam zinspeelt 
op den vorm van den algemeenen bloembodem. 

Oberón ia LINDL., - genoemd naar Óberon, volgens 
de Middeleeuwsche sage de koning der elfen en der 
dwergen, die onder den grond tooverzwaarden 
smeedden. De naam zinspeelt op de zwaardvor-
mige bladeren veler soorten. 

oberoniiflór«5,a,M»?, - van Oberónia, plantengesl. 
(Orchidacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloe
men als die eener Oberonïa. 

obèsus,a,um, - (Lat.) vet, dik, zwaarlijvig. 
Obióne GAERTN., - wordt gezegd genoemd te zijn 

naar de rivier Ob, in W.-Siberië, in welker stroom
gebied de eerstbeschreven soort van het gesl., O. 
siberïca Gaertn., voorkomt. 

oblanceolatus.a.Mtw, - (Nieuwlat.) ongeveer lancet-
vormig (lanceolätus), doch met de grootste breedte 
boven het midden. 

oblàtus,a,um, - (als bot. term) dwars ovaal, afgeplat 
bolvormig, meer breed dan lang, meer breed dan 
hoog. 

obl iqua , - zie obliquus. 
obliquatus,a,um, - van Lat. obliquäre (van obliquus, 

scheef), scheef maken: scheef gemaakt, scheef. 
obliquivâlvis.ts.e, - van Lat. obliquus, scheef; valva, 

(als bot. term), klep, bij uitbreiding kafje: met 
scheeve kleppen of kafjes. 

obliquus,α,um, - (Lat.) scheef. 
/obli terâtus.a .um, - v a n Lat. oblit(t)eräre, uitwisschen, 
tobl i t terätus ,a ,«m, - vergeten: vergeten ge

worden, nog geen naam ontvangen hebbend. 
ob lónga , - zie oblongus. 
oblongétus,α,um, - van Nieuwlat. oblongäre (van 

Lat. oblongus, langwerpig), langwerpig maken: 
langwerpig gemaakt, langwerpig. 

oblongibrâcteus.a.wm, - van Lat. oblongus, lang
werpig; bractêa, schutblad: met langwerpige schut
bladen. 

oblongifólius,a,um, - van Lat. oblongus, langwerpig; 
folium, blad: met langwerpige bladeren. 

oblongus,a,um, - (Lat.) langwerpig. 
obolophyllus,a,um, - van Gr. obölos, klein zilveren 

muntstuk ter huidige waarde van ± 7 % et; phul-
lon, blad: met op kleine muntstukken gelijkende 
bladeren; met kleine, ronde bladeren. 

obovâlts.ts.e, - van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot. 
term gehecht, een omkeering aanduidt; ovölis, 
hier gebezigd in de beteekenis van eirond: omge
keerd eirond. 

obovâta , - zie obovätus. 
obovatifóliu5,a,um, - van Lat. obovätus, omgekeerd 

eirond; folium, blad: met omgekeerd eironde bla
deren. 

obovatipétalM5,a,utn, - van Lat. obovätus, omgekeerd 
eirond; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met om
gekeerd eironde kroonbladen. 

oboväto-javänws.a.ttm, - van Lat. obovätus, omge
keerd eirond; javänus, Javaansch, op Java voor
komend: omgekeerd eirond (van blad) en op Java 
voorkomend. 

obovatopétalus,<z,um, - van Lat. obovätus, omge
keerd eirond; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met 
omgekeerd eironde kroonbladen. 

obovätus,a.um, - van Lat. ob, voorv., dat, aan een 
bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; ovätus, 
eirond: omgekeerd eirond. 

obovoideus,a,um, - van Lat. ob, voorv., dat, aan 
een bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; 
ovoidëus, eivormig: omgekeerd eivormig. 

obrenifórnu's.is.e, - van Lat. ob, voorv., dat, aan 
een bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; 
reniformis, niervormig: omgekeerd niervormig. 

obrieniónws,a,um (Bulbophyllum - Rolfe), - ge
noemd naar J. O'Brien (zie brieniänus). - De naar 
hem genoemde Bulbophyllum-soort had hij uit 
Eng. Indië ontvangen en, toen zij bloeide, aan Rol
fe (zie rolfëi), den auteur der soort, gezonden. 

obscrotifónms.is.É·, - van Lat. ob, voorv., dat, aan 
een bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; 
scrotiformis, balzakvormig: den vorm van een om
gekeerd en balzak hebbend. 

obscura , — zie obseürus. 
obscurifólius.a.um, - van Lat. obseürus, donker, 

niet doorschijnend, niet doorschijnend gestippeld; 
folium, blad: met donkergekleurde bladeren, met 
niet-doorschijnende bladeren, met niet doorschij-
nend-gestippelde bladeren (in een gesl., waar
bij de bladeren gemeenlijk wel doorschijnend ge
stippeld zijn). 

obscurinérviu5,a,um, - van Lat. obseürus, donker, 
duister, onduidelijk; nervus, nerf: met donkerge
kleurde nerven; met onduidelijke nerven. 

obscurior,or,us, - vergr. trap van Lat. obseürus, 
donker, duister, ondoorschijnend: vrij donker, vrij 
duister, vrij ondoorschijnend. 

obseürus,a,um, - (Lat.) donker, duister, onduidelijk, 
ondoorschijnend, zonder doorschijnende stippels, 
met een donker hart, met donkere beharing. 

obsolétus,a,um, - van Lat. obsolescêre, oud worden, 
verouderen: verouderd, verdroogd, afgevallen. 

obtéctus.a.uwt, - van Lat. obtegëre, bedekken, be
schutten, verbergen: bedekt (met schutbladen of 
haren bv.), beschut, verborgen. 

ob tüsa , - zie obtusus. 
obtusängulus,a,um, - van Lat. obtusus, stomp; an-

gülus, hoek: stomphoekig. 
obtusatus,a,um, - van Lat. obtusäre (van obtusus, 

stomp), stomp maken, afstompen: afgestompt, 
stomp. 

obtus ica lyx , - van Lat. obtusus, stomp; cälyx, kelk: 
met stompe kelkbladen of -slippen. 

ob tus idens , - van Lat. obtusus, stomp; dens, tand: 
stomptandig. 

obtusiflórus,a,uw, - van Lat. obtusus, stomp; flos 
(flöris), bloem: stompbloemig. 

obtusifólia, - zie obtusifolius. 
obtusifoliolus,a,um, - van Lat. obtusus, stomp; fo-

liölum, blaadje (onderdeel van een samengesteld 
blad): met stompe blaadjes. 
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obtU8ifóli«s,a,um, - van Lat. obtusus, stomp; folium, 
blad: stompbladig. 

obtusif rons , - van Lat. obtusus, stomp; frons, loof, 
gebladerte: stompbladig. 

obtusilobws.a.wm, - van Lat. obtusus, stomp; lôbus, 
lob: stomp gelobd. 

obtusipétalus,α,um, - van Lat. obtusus, stomp; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met stompe kroon-
bladen. 

obtusisépalus,a,um, - van Lat. obtusus, stomp; 
Nieuwlat. sepâlum, kelkblad: met stompe kelk-
bladen. 

obtusissimus,a,ww, - overtr. trap van Lat. obtusus, 
stomp: zeer stomp. 

obtu8iusculw£,a,um, - verkleinw. van Lat. obtusus, 
stomp: vrij stomp. 

obtusócalyx, - van Lat. obtusus, stomp; cälyx, kelk: 
met stompe kelkbladen of kelkslippen. 

obtusus,a,urn, - van Lat. obtundëre, afstompen, 
stomp maken: stomp. 

obvérsa , - zie obversus. 
obversilólius,a,urn, - van Lat. obversus, omgekeerd, 

hier gebezigd in de beteekenis van omgekeerd ei
rond; folium, blad: met omgekeerd eironde bla
deren. 

obversus,a,urn, - van Lat. obvertére, omkeeren, om-
wenden: omgekeerd, omgewend, door Miquel (zie 
Miquelia) somwijlen gebezigd in de beteekenis van 
omgekeerd eirond. 

bb\ius,a,um, - van Lat. ob, over, tegen, naar; via, 
weg (znw.) : tegemoetkomend, voor de hand liggend, 
vaak voorkomend. 

obxolütus.a.um, - van Lat. obvolvSre, inwikkelen, 
omhullen: ingewikkeld, omhuld. 

occidentalisms,e, - van Lat. occïdens (occidentis) (van 
occidëre, ondergaan), plaats der ondergaande zon, 
(het) westen: westelijk. Vgl. meridionälis, orientä-
lis, septemirionälis. 

occlûsus,a,um, - van Lat. occluder e, opsluiten: opge
sloten. 

occü\tus,a,um, - van Lat. occulëre, verbergen: ver
borgen, geheim. 

oceanicws.a.um, - van Nieuwlat. Oceania, Oceanië, 
verzamelnaam voor de in den Stillen Oceaan tus-
schen 131° O.L. en 110° W.L. en 33° N.B. en 05° 
Z.B. gelegen eilanden met uitzondering van Nieuw-
Holland : afkomstig van Oceanië of daar het eerst 
gevonden, Oceanisch. - Het woord Oceania is af
geleid van Lat. Oceänus, oceaan, wereldzee (van 
Gr. ôkeânos, in de Gr. mythologie de groote rivier, 
welke geacht werd de geheele aarde te omvatten). 

Ochanós tachys MASTERS, - van Gr. ochänon (van 
ichein, vasthouden), schildriem, een ongeveer in 
het midden van het schild aangebrachte riem, 
waardoor men den arm stak; stächus, aar: met 
riemvormige, dwz. lange en smalle aren. 

Ochlóndra THW., - van Gr. ochlos, menigte; anêr 
(andros), man: plant met een menigte mann, or
ganen (meeldraden). 

Ochna SCHREB., - Latinizeering van Gr. ochnê, pere
boom. De naam zinspeelt op de gelijkenis der bla
deren van sommige soorten van het gesl. met die 
van den pereboom. 

Ochnaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Ochna geldt. 

ochneocérpus.a.um, - van Gr. ochnê, peer; karpos, 
vrucht: met peervormige vruchten. 

ochnldióphorws.a.um, - van Gr. ochnidion (ver
kleinw. van ochnê, peer), peertje; pherein, dragen: 
kleine, peervormige vruchten dragend. 

ochnoides , - van Ochna, plantengesl. (Ochnaceae); 

? o c t a n d r u s 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ochna-achtig. 

ochrûceus,a,um, - van Lat. ochra, oker: okergeel. 
ochrântb.M5,a,ttttz, - van Gr. ôchros, lichtgeel, oker-

geel; anthos, bloem: met lichtgele (okergele) bloe
men. 

ochràscens , - van Nieuwlat. ochrascëre (van ochra, 
oker), okergeel worden: licht okergeel. 

ochreàtus,a,um, - verwerpelijke schrijfwijze voor 
ocreätus. 

rOchrocérpos THOU., - v a n Gr. ôchros, lichtgeel, oker-
l O c h r o c â r p u s THOU., - geel; karpos, vrucht. 

Boom met bij rijpheid okergele vruchten. 
ochróch lamys , - van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel; 

chlämus, mantel: met lichtgelen mantel of daarbij 
vergelijkbaar orgaan (schutbladen, kelk, bloem-
kroon, bloemdek, bladscheeden, dekvliesjes en 
dgl.). 

ochrochlórws.a.um, - van Gr. ôchros, lichtgeel, oker
geel; chlóros, geelgroen: licht geelachtig groen. 

ochrolâcews,a,um, - monsterwoord, waarschijnlijk 
foutief voor ochroleucus. 

ochroléucus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. ôchroleu-
kos (van ôchros, lichtgeel, okergeel; leukos, wit), 
geelwit. 

O c h r ó m a sw., - Lat. transcr. van Gr. ôchrôma, 
bleekheid. De naam zinspeelt op de kleur der bloe
men. 

ochronéurws,a,um, — van Gr. ôchros, lichtgeel, oker
geel; neuron, nerf: met lichtgele (okergele) nerven. 

ochrorhizus.a.wm, - zie ochrorrhizus. 
ochrorrhiZMs.a.Mw, - van Gr. ôchros, lichtgeel, oker

geel; rhiza, wortel: met lichtgele (okergele) wor
tels; met lichtgelen (okergelen) wortelstok. 

Ochrós ia A. L. JUSS., - van Gr. ôchros, lichtgeel, 
okergeel. De bloemen worden bij het verwelken 
vaak geelachtig. 

ochrós tachys , - van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel; 
stächus, aar: met lichtgele (okergele) aren of aar
tjes. 

ochrus , - Latinizeering van den ouden Gr. planten
naam ôchros, die eigenlijk bleekheid beteekent en 
zinspeelt op de bleekgele kleur der peul. 

Ochthóchar i s BL., - van Gr. ochthos, hooge rivier
oever, heuvel; charts, bekoorlijkheid, lieftalligheid: 
sieraad der hooge oevers (heuvels). Fraaie, aan 
hooge rivieroevers of op heuvels groeiende plant. 

ochthódes , - Lat. transcr. van Gr. ochthôdês (van 
ochthos, heuvel), heuvelachtig: met heuveltjes, dwz. 
met wratten, bezet, wrattig. 

ochtódes , - foutief voor ochthódes. 
ocimifóliws,a,um, - van Ocimum, plantengesl. (La-

biätae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Ocïmum. 

ocimoides , - van Ocimum, plantengesl. (Labiätae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Ocïmum-achtig. 

O c i m u m L., - Latinizeering van den ouden Gr. plan
tennaam ókimon, waarmede een Ocïmum-soort 
werd aangeduid. 

Ocótea AUBL., - Guiaansche plantennaam. 
ocreétus.a.um, - van Lat. ocrëa, scheenbeenplaat 

(deel van een beenharnas) : voorzien van een twee
kleppig of buisvormig, beschuttend orgaan (blad-
steelvleugels, kokertje, bladscheeden, schutblad). 

O c t a m y r t u s DIELS, - van Lat. octo (Gr. oktô), acht; 
Myrtus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Myrtacëae: Myrtacëa met acht kroonbladen. 

(octénder.ra.rum, - van Gr. oktô, acht; anêr {andros), 
loctandrus.a.Mw, - man: met acht mann, or

ganen, met acht meeldraden, achthelmig. 
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octangulârts.ts.e, - van Lat. octo, acht; angüla, hoek: 
achthoekig. 

O c t â r r h e n a raw., - van Gr. oktô, acht; arrhên (ar-
rhënos), mannelijk. Plant met acht mann, organen, 
dwz. met acht stuifmeelklompj es. 

octarrhenipétalws.a.um, - van Octarrhëna, planten-
gesl. (Orchidacëae) ; Nieuwlat. petälum, kroonblad: 
met kroonbladen als die eener Octarrhëna. 

octodóntus,α,um, - van Gr. oktô, acht; ödous (ödon-
tos), tand: achttandig. 

octofl6r«s,a,tiw, - van Lat. octo, acht; flos (flöris), 
bloem: achtbloemig. 

Octómeles MIQ., - van Gr. oktô, acht; mëlos, lid, 
lichaamsdeel. De plant bezit 8 kelklobben, in de 
<ff bloem 8 kroonbladen en 8 meeldraden, in de ? 
8 stijlen. 

Oc tomér ia R. BR., - van Gr. oktô, acht; mëros, deel. 
De bloemen bevatten 8 stuifmeelklompjes. 

octonérve, - zie octonervis. 
octonérvia, - zie octonervïus. 

f octonervis,is,e, - van Lat. octo, acht; nervus, nerf: 
loctonérviws.a.uw, - 8-nervig, 8-ribbig. 
octopétalus,a,um, - van Gr. oktô, acht; petâlon, 

kroonblad: met acht kroonbladen. 
octoph^llMs,a,M»M, - van Gr. oktô, acht; phullon, 

blad: achtbladig; met 8 bladeren of blaadjes bijeen. 
octovulàtus,a,um, — van Lat. octo, acht; ovülum 

(verkleinw. van ovum, ei), eitje: 8-eiig. 
ocu la r i s ,«^ , - van Lat. ocülus, oog: tot het oog be-

hoorend, op eenigerlei wijze tot een oog in betrek
king staand, een bij een oog vergelijkbare vlek 
(oogvlek) dragend. 

oculâtws,o,um, - van Lat. ocülus, oog: van oogen 
voorzien, bij oogen vergelijkbare vlekken (oog-
vlekken) dragend. 

óculus cati , - Lat. ocülus, oog; cati [2e nv. enkv. van 
catus, kater, kat (zonder op het gesl. te letten; anders 
is de $ kat catta)], van een kat: kattenoog. - De 
naam zinspeelt op vorm en kleur der vruchten. 

óculus solis , - Lat. ocülus, oog; solis (2e nv. enkv. van 
sol, zon), der zon: oog der zon. - Deze soortnaam 
werd aan een tulp geschonken als vertaling van den 
Russ. volksnaam der plant (solnetsjnoe oko)'. 

{Ocym . . ., - zie Ocim . . ., ocim . . . 
ocym . . . , -
o d ä l l a m , - Engelschind, plantennaam. 
odes8ânus,a,um, - afkomstig van Odessa (aan het 

N.W. der Zwarte Zee) of daar het eerst gevonden, 
Odessaansch. 

Ódina ROXB., - Latinizeering van den Engelschind, 
plantennaam udi. 

odoard i , - 2e nv. van Odoardus, Latinizeering van 
Odoardo: van Odoardo, gevonden door Odoardo, 
genoemd naar Odoardo. Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Odoardo Beccari (zie beccariä-
nus). 

odól lam, - Engelschind, plantennaam (ten rechte 
odallam). 

Odontadénia BTH., - van Gr. odous (odontos), tand; 
aden (adënos), klier. De naam zinspeelt op de ge
tande schijfklieren. 

{Odont i tes MOENCH, - oude plantennaam, van Gr. 
odont i tes , - odous (odontos), tand: op eeniger

lei wijze tot tanden in betrekking staande, bv. 
tegen tandpijn gebezigde plant. - Als soortnaam 
gebezigd voor planten, welke vroeger odontites ge
noemd werden of op zulke planten gelijken. 

odontócalyx, - van Gr. odous (odontos), tand; kälux, 
kelk: met getanden kelk. 

odontocàrp«s,a,wm, - van Gr. odous (odontos), tand; 
karpos, vrucht: met getande vruchten. 

odontóceras , - van Gr. odous (odontos), tand; këras, 
hoorn: met getande hoornen of daarbij vergelijk
bare organen. 

Odontochi lus BL., - van Gr. odous (odontos), tand; 
cheilos, lip: Orchidacëa met getande lip. 

odontocóleus,a,um, - van Gr. odous (odontos), tand ; 
kolëbs, scheede: met getande scheeden. 

odontodâctylus,α,um, - van Gr. odous (odontos), 
tand; daktülos, vinger: met getande, als de vingers 
eener hand gerangschikte organen. 

odontoglóssus,a,um, - v a n G r . odous (odontos), tand; 
glôssa, tong: met een of meer tanden op de tong 
of (bij orchideeën) de lip. 

Odonto lóma j . SM., - van Gr. odous (odontos), 
tand; lorna, zoom: varen, welker blaadjes een ge-
tanden zoom of rand bezitten. 

odonto lóma, - van Gr. odous (odontos), tand; lorna, 
zoom: met getanden zoom of rand. 

odon tonéma , - van Gr. odous (odontos), tand; nêma, 
draad: met getanden (helm)draad. 

odontonéurus.a.um, - van Gr. odous (odontos), tand; 
neuron, nerf: met tanden op de nerven; met nerven 
in de tanden. 

odontopétalus.a.um, - van Gr. odous (odontos),tand; 
petälon, kroonblad: met getande kroonbladen. 

odontophyllus,α,um, - van Gr. odous (odontos),tand; 
phullon, blad: met getande bladeren. 

Odontóp te r i s BERNH., - van Gr. odous (odontos), 
tand; ptëris, varen. Varen met getande bladeren. 

odóntopus , - van Gr. odous (odontos), tand; pous, 
voet, steel: met getanden (zuil)voet, met getanden 
steel. 

Odontosór ia κ. Β. PRESL, - van Gr. odous (odontos), 
tand; sôros, hoop(je). De sporenhoopjes of sori 
staan op den top van smalle, bij tanden vergeleken 
bladslippen. 

odontosor io ides , - van Odontosória, plantengesl. 
(Polypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Odontosoria-achtig. 

Odon tos t igma ZOLL., - van Gr. odous (odontos), 
tand; stigma, (als bot. term) stempel. Aan den voet 
van den stempel bevinden zich stompe tandjes. 

Odontos ty l i s BREDA, - van Gr. odous (odontos), 
tand; stülis (verkleinw. van stülos, zuil), zuil(tje). 
De stempelzuil draagt twee tandjes op den top. 

odóra , - zie odörus. 
odorâ ta , - zie odorätus. 
odoratiflórus,α,um, - van Lat. odorätus, geurig, wel

riekend; flos (flöris), bloem: met geurige bloemen. 
odorat iseimus,a,um, - overtr. t rap van Lat. odo

rätus, geurig, welriekend: zeer geurig, zeer wel
riekend. 

odoràtus,a,um, - van Lat. odor, geur: geurig, wel
riekend. 

/odór i fe r , odorifera, odor i fe rum, - van Lat. odor, 
lodoriferus.a.um, - geur; ferre, dragen, voort

brengen: geur voortbrengend, geurig. 
odàrus,a,um, - van Lat. odor, geur: geurig. 
Oeceóclades LINDL., - van Gr. oikeios, verwant; 

klädos, twijg, spruit, bij uitbreiding = plant: ver
wante plant. De naam zinspeelt op de verwant
schap met het gesl. Eulophïa. 

oeconómicus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. oikono-
mikos (van oikos, huis; nomos, regel, wet), de 
regelen van het huis betreffend, de huishouding 
betreffend, in de huishouding gebruikt. 

oedér i , - 2e nv. van Oedêrus, Latinizeering van Oeder : 
van Oeder, gevonden door Oeder, genoemd naar 
Oeder. - Carex - Ehrh. is genoemd naar G. Chr. 
Oeder (1728, Ansbach; 1791, Oldenburg), verdien
stelijk onderzoeker van en schrijver over de flora 
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van Sleeswijk-Holstein en Denemarken. 
Oedipachne LINK, - van Gr. oidipous (van oiddn, 

zwellen; pous, voet), met gezwollen voet; achnê, 
kafje. Aan den voet der onderste kafjes bevindt 
zich een knobbel. 

oedoc&rpus,a,um, - van Gr. oiddn, zwellen; karpos, 
vrucht: met gezwollen vruchten, met dikke vruch
ten. 

Oenânthe L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam oinanthê (van oinos, wijn; anthê, bloem), 
wijnbloem, naam geschonken aan een Schermbloe-
mige met naar wijn riekende of op de bloemen van 
den wijnstok gelijkende bloemen. Het tegenwoor
dige gesl. Oenanthe heeft met de oinanthê der 
Ouden alleen den naam gemeen. 

oenénsis.is.e (Primula - Thomas), - van Lat. Oenus, 
de Inn: afkomstig uit het stroomgebied der Inn 
of daar het eerst gevonden. 

oenocarpus,a,um, - van Gr. oinos, wijn; karpos, 
vrucht: met wijnroode vruchten (sori, sporangiën). 

oenoplia, - van Gr. oinos, wijn; pleios, vol: plant vol 
wijn, dwz. vele op druiven gelijkende vruchten 
dragend. 

Oenothera L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam oinothêras, waarmede echter geen der 
soorten van het tegenwoordige gesl. Oenothera be
doeld kan zijn, daar deze alle uit Amerika stam
men. - De naam wordt wel afgeleid van Gr. oinos, 
wijn; thêr, wild dier. De wortel der in de Oudheid 
oinothêras genoemde plant zou naar wijn rieken; 
de met wijn besprenkelde plant zou elk wild dier 
temmen. Vgl. Onägra. 

oepata , - Malab. plantennaam. 
rOetósis NECK., - afleiding en beteekenis onbekend. 
lOetós is o. κ., -
officinalis,is,e, - van Lat. officïna, werkplaats, bij 

uitbreiding de werkplaats van den apotheker, apo
theek: in apotheken voorradig, bij uitbreiding: als 
artsenij gebezigd, geneeskrachtig of althans als 
zoodanig beschouwd. 

officinârum, - 2e nv. mv. van Lat. officïna, werk
plaats, bij uitbreiding de werkplaats van den apo
theker, apotheek: van de apotheken; in apotheken 
voorradig. 

Ogiéra CASS., - Cassini, in 1818 de auteur van het 
gesl., geeft bij den naam geen toelichting. Mogelijk 
is de plant genoemd naar iemand van den naam 
O gier; dit is echter slechts een gissing, welke ik 
gaarne voor een betere verklaring geve. 

oidocarpus,a,um, - van Gr. oiddn, zwellen; karpos, 
vrucht: met gezwollen vruchten, met dikke vruch
ten. 

oinocârpws.a.wm, - van Gr. oinos, wijn; karpos, 
vrucht: met wijnroode vruchten (sori, sporan
giën). 

o inops , - van Gr. oinos, wijn; opsis, voorkomen, 
uiterlijk: het uiterlijk van wijn hebbend, wijnkleu-
rig, donkerrood, met donkerroode beharing. 

olocérpus,a,um, - van Gr. ôion, ei; karpos, vrucht: 
met eivormige vruchten. 

O i s tonéma SCHLTR, - van Gr. oistos, draaglijk, niet 
zwaar, niet groot; nêma, draad. De naam zinspeelt 
op de korte armpjes der hechtlichaampjes. 

okianws.a.uw, - afkomstig van Oki (op het eiland 
Boeroe, waarvoor men zie onder buruänus) of daar 
het eerst gevonden. 

Olacéceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Olax (Oläcis) geldt. 

Olax L., - Linnaeus (zie Linnaea), in 1747 de auteur 
van het gesl., leidt [Philosophïa Botanica (1751), 
184] den naam af van Gr. olax, dat hij terecht 

vertaalt met sulcus, vore, en plaatst hem onder het 
hoofd: ..Medicinälis effectue pro Nomine adhibï-
t u s " (De geneeskrachtige werking tot naam aan
genomen). Deze toelichting is mij volkomen duis
ter. Linnaeus kende slechts één soort van het gesl., 
door hem later O. zeylanïca genoemd, en wel uit 
het door hem beschreven, door Hermann (zie her-
manni) op Ceylon bijeengebrachte herbarium. Her
mann had de plant reeds vermeld in zijn Musaeum 
Zeylanicum (1717) met de toevoeging: „folïis utun-
,,tur Cinghalenses in acetarïis quemadmödum Euro-
,,paei Lactüca" (De Cinghaleezen eten de bladeren 
met azijn en olie gelijk de Europeanen salade). Dit 
is het eenige gebruik, dat ik van de plant vermeld 
vond; Linnaeus zegt niets van eenig geneeskrachtig 
gebruik en brengt op geenerlei wijze den naam met 
een vore in verband. In zijn Flora Zeylanïca (1747) 
verwijst hij naar J. Burman (zie Burmannia), die 
[Thesaurus Zeylanïcus (1737), 26] den boom, be
kend door zijn naar faeces riekend hout, Arbor 
stercorarïa, drekboom, noemde. - Het Lat. woord 
olax (van ölëre, rieken) beteekent riekend en het 
ligt voor de hand den naam van het gesl. als aan 
het Lat. ontleend en zinspelend op den stank van 
het hout te beschouwen. - Men zou dan moeten 
aannemen, dat Linnaeus in 1751 vergeten was, 
waarom hij de plant in 1747 Olax genoemd had. 

ólbia, - vr. vorm van Gr. olbïos, gelukkig, geluk
zalig. - Olbïa (gelukzalig oord) was de naam, wel
ken de Massilienses (inwoners van het oude Mas-
silïa, Marseille) schonken aan de door hen aan zee, 
Z. van het tegenwoordige Hyères (O. van Toulon), 
gestichte kolonie, welke later door de Saracenen 
werd verwoest, waarna zij dieper in het binnen
land, waar thans Hyères ligt, wederom werd op
gebouwd (Zie ook Strasburger, Streifzüge an der 
Riviera, 2te Auflage, 167). - Lavatëra - L. werd 
zoo genoemd, omdat zij veelvuldig voorkomt in 
de omstreken van het oude Olbïa. 

olbiénsis.ts.e, - van Olbïa, in de Oudheid naam eener 
aan de Middellandsche Zee, Z. van het tegenwoor
dige Hyères, gestichte kolonie (zie olbïa): afkom
stig van de omgeving van het oude Olbïa of daar 
het eerst gevonden. 

Oldenlândia L., - genoemd naar H. B. Oldenland, 
Deensch medicus-botanicus, leerling van den Leid-
schen hoogleeraar Hermann (zie hermanni). Hij 
ging naar Kaap de Goede Hoop om planten te ver
zamelen en had onder gouverneur Simon van der 
Stel (1679-91) om beurten met Jan Hertog de 
leiding van den compagniestuin aan de Kaap. Hij 
overleed enkele jaren vóór 1699; de juiste datum is 
niet bekend. Vele der door hem ingezamelde plan
ten kwamen in het bezit van N. L. Burman (zie 
burmanni); hij zond ook planten aan Petiver (zie 
petivêri). Zijn weduwe, Margareta Hendrine van 
Otteren, een ,,hebberige vrouw", ging daar na zijn 
overlijden nog eenigen tijd mee voort, doch staakte 
het werk, toen zij hertrouwd was met een man, 
die „zich met zulke dwaasheden het hoofd niet 
„wilde breken." 

o ldenlandioides , - van Oldenlandïa, plantengesl. 
(Rubiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Oldenlandïa-achtig. 

o ldhâmi , - 2e nv. van Oldhümus, Latinizeering van 
Oldham: van Oldham, gevonden door Oldham, ge
noemd naar Oldham. - Crotalaria - Miq.; - Ficus 
- Hance en Lactüca - Maxim, zijn genoemd naar 
R. Oldham (1837, ?; 1864, Amoy), tuinman van 
den bot. tuin van Kew, die als verzamelaar voor 
die instelling Japan, Korea, de O.kust van China 
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en Formosa bereisde en daar bijna 14000 planten 
verzamelde, waaronder vele nieuwe soorten. Hij 
overleed aan dysenterie. Op zijn graftombe te Amoy 
staan in Lat. overzetting de schoone woorden van 
Galaten VI, 9 gebeiteld: ,,Te sijner tijdt sullen wij 
„maeijen, soo wij niet en verslappen." („-Tempore 
,,autem suo metëmus non déficientes"). 

Ólea L., - (Lat.) olijf, olijfboom. 
Oleaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Olëa geldt. 
oleaefóliMs.a.wm, - zie oleifolïus. 
oleander , - Latinizeering van oleandro, Sp. en Ital. 

volksnaam van den Europ. oleander (Nerium olean
der L.). 

Oleândra CAV., - van Sp. oleandro, oleander. De bla
deren der eerstbeschreven soort gelijken op die van 
den Europ. oleander (Nerium oleander L.). 

o leandroides , - van Oleandra, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Oleandra-achtig. 

Oleâr ia MOENCH, - genoemd naar Adam Oelschläger 
(1603, Aschersleben, Ζ. van Maagdenburg; 1671, 
Gottorp), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, 
zijn naam latinizeerde tot Olearïus, goed proza
schrijver, die, in opdracht van hertog Friedrich I I I 
van Holstein-Gottorp in 1633/35 een reis naar Mos
kou en in 1635/39 een reis naar Perzië maakte. Een 
beschrijving dier reizen gaf hij in 1647 uit. 

roléifer, oleifera, oleiferum, - van Lat. olëum, olie; 
\oleiferus,a,um, - ferre, dragen, voortbrengen, 

leveren: olieleverend. 
oleifóliw5,a,M»M, - van Lat. olèa, olijfboom; folïum, 

blad: met bladeren als die van den olijfboom. 
oleinus,a,um, - van Lat. olëa, olijfboom: in eenig op

zicht, bladvorm bv., met een olijfboom overeen
komend. 

oleoides, - van Olèa, plantengesl. (Oleaceae), olijf
boom; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: in eenig opzicht (blad- of vruchtvorm 
bv.) Olëa-achtig. 

oleosa, - zie oleösus. 
oleospérmws.a.Mm, - van Lat. olëum, olie; sperma, 

zaad: met oliehoudende zaden. 
oleÓ8MS,a,Mm, - van Lat. olëum, olie: vol olie, olie

houdend, olie leverend. 
oleracews.a.ttw, - van Lat. olus (olêris), groente: als 

groente genuttigd. 
Olférsia RADDI, - genoemd naar I. Fr. W. M. von 

Olfers (1793, Münster, Westfalen; 1871, Berlijn), 
die in 1813 als gezantschapssecretaris naar Rio de 
Janeiro ging en daar in 1817/18 Raddi (zie raddiâ-
nus), den auteur van het gesl., behulpzaam was 
bij diens studie der flora van Brazilië. Daarna keer
de hij naar Europa terug; van 1826-28 hield hij 
wederom in Brazilië verblijf. Van 1839-69 was hij 
directeur-generaal der Koninklijke Pruis. Musea. 

olgae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden naam Olga: van Olga, gevonden door 
Olga, genoemd naar Olga. - Eremürus - Regel en 
Incarvillëa - Regel zijn genoemd naar Olga Fedt-
schenko, geb. Armfeld (1845, Moskou; ?, ?), die 
van 1868-72 [te zamen met haar echtgenoot A. P. 
Fedtschenko (1844-73)] Centraal-Azië bereisde, 
van 1891-1901 Europ. Rusland, den Kaukasus en 
Centraal-Azië tot den Pamir, op welke reizen 
zij vele planten verzamelde, welke zij grooten
deels zelve bewerkte, schrijfster eener flora van 
Pamir. 

ólidus.a.um, — van Lat. olëre, rieken: riekend, stin
kend. 

oligadéniws,a,Mw, - van Gr. olïgos, weinig; aden 

(adënos), klier: met weinige klieren. 
ollgândrus,a,wm, - van Gr. olïgos, weinig; anêr (an

dres), man: met weinige mann, organen; met een 
gering aantal meeldraden. 

o l igäntha , - zie oliganthus. 
fol igânthes, - van Gr. olïgos, weinig; anthos of anthê, 
loligânthMs,a,wm, - bloem: weinigbloemig. 
o l igobléphara , - zie oligoblephärus. 

roligoblépharos,os,ow, - van Gr. olïgos, weinig; ble-
loligoblépharus,a,um, - pkäris, wimper: met 

weinige wimpers. 
oligocérpM5,a,ttm, - van Gr. olïgos, weinig; karpos, 

vrucht: met weinige vruchten (sori, sporangiën). 
oligocéphalws.a.wm, - van Gr. olïgos, weinig; ke-

phalê, hoofd: met weinige hoofdjes. 
roligochaéte, — van Gr. olïgos, weinig; chatte, borstel: 
loligochaétîs.îs.e, - met weinige borstels. 
oligocócct<s,a,um, — van Gr. olïgos, weinig; kokkos, 

vrucht: met weinige vruchten of vruchtjes. 
roligodictuon (znw.).-van Gr.olïgos,weinig; diktüon, 
\ oligodictuos.os.on, - net: met weinige mazen in 
*-oligodictyws,a,um, - het adernet. 
roligodon, - van Gr. olïgos, weinig; ödous (ödontos), 
loligodóntus,a,tott, - tand: weinigtandig. 
oligolépia, - zie oligolepïus. 

roligólepis, - van Gr. olïgos, weinig; lëpis, schub: met 
loligolépiws.a.ion, - weinige schubben, spaar

zaam beschubd. 
oligómerws,a,tt»t, - van Gr. olïgos, weinig; mëros, 

deel: met weinige deelen (in eiken krans van bloem-
bekleedselen), weinigtallig. 

oligómyrus,a,M»M, — van Gr. olïgos, weinig; müron, 
hars, balsem, welriekende olie: met weinig hars, 
balsem, olie; met weinige olieklieren. 

o l igonéura , - zie oligoneurus. 
roligonéuros,os,on, - van Gr. olïgos, weinig; neuron, 
loligonéurus.a.wm, - nerf: weinignervig. 
oligophlébius,a,um, - van Gr. olïgos, weinig; phleps 

(phlëbos), ader: met weinige aderen. 
oligophyiltts,a,wm, - van Gr. olïgos, weinig; phullon, 

blad : met weinige bladeren, armbladig, met weini
ge blaadjes. 

oligópterus,a,um, - van Gr. olïgos, weinig; ptëron, 
vleugel: met weinige vleugels; met weinige blaadjes 
(aan de gevinde bladeren). 

Ol igosmi lax SEEM., - van Gr. olïgos, weinig; Smï-
lax, plantengesl. (Liliacëae): aan Smilax verwant 
gesl. met minder bloemdeelen dan dit. 

oligosórws,a,um, - van Gr. olïgos, weinig; sóros, 
hoop(je): met weinige sporenhoopjes of sori. 

oligÓ8path«s,a,wm, - van Gr. olïgos, weinig; spathê, 
hier gebezigd in de beteekenis van Lat. spätha, 
(als bot. term) scheede: met weinige scheeden. 

oligospérmws,a,wm, - van Gr. olïgos, weinig; sper
ma: zaad: weinigzadig. 

ol igostachya, - zie oligostachfus. 
/o l igós tachys , ~ van Gr. olïgos, weinig; stächus, aar: 
lolig08tâchyM5,a,um, - met weinige aren of 

aartjes. 
oligotrichia,α,wm, - van Gr. olïgos, weinig; thrix 

(trïchos), haar: met weinige haren, spaarzaam be
haard. 

olltôriu5,a,um, - van Lat. olïtor (van olus, groente), 
groentekweeker, warmoezenier: als groente (moes-
kruid, warmoes), gekweekt wordend. 

olivaceM5,a,um, - van Lat. olïva, olijf: in eenig op
zicht (kleur, vruchtvorm) met olijven overeen
komend, olijfgroen, olijfvormig. 

olivaefórmts,is,£, - zie oliviformis. 
o\i\&ris,is,e, - van Lat. olïva, olijf: olijfachtig. - Bij 

Cypërus - Targ.-Tozz. zinspeelt de soortnaam op 
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de grootte van het onderaardsche knolletje der 
plant. 

ol ivéri , - 2e ην. van Olivêrus, Latinizeering van Oli
ver: van Oliver, genoemd naar Oliver. - Clausêna 
- Kds is genoemd naar D. Oliver (1830, Newcastle 
upon Tyne, Engeland; 1916, Kew), in 1858 be
noemd tot assistent aan het Herbarium te Kew, 
van 1864-90 custos van het herbarium en van de 
bibliotheek dier instelling, van 1861-88 daarnaast 
hoogleeraar in de plantkunde te Londen, bekwaam 
teekenaar, schrijver van vele bot. publicaties, waar
onder de eerste drie deelen eener flora van tro
pisch Afrika. 

oliveriânus,a,um (Solanum - Laut, et Schum.), -
genoemd naar D. Oliver (zie olivéri). 

oliviéri , - 2e nv. van Oliviêrus, Latinizeering van 
Olivier: van Olivier, gevonden door Olivier, ge
noemd naar Olivier. - Fritillaria - Baker is genoemd 
naar G. A. Olivier (1756, Fréjus, Provence; 1814, 
Alfortville bij Parijs), schrijver van een beroemd 
entomologisch werk. Van 1794-98 bereisde hij te 
zamen met Bruguières (zie Bruguiêra) den Oriënt 
tot Perzië, op welke reis hij een aantal planten, 
zaden, enz. verzamelde en naar Frankrijk over
bracht. 

olivieriânws.a.um (Eryngïum - Delar.), - genoemd 
naar G. A. Olivier (zie oliviéri). Van zijn reis naar 
den Oriënt bracht hij Eryngïum-vruchten mede, 
uit welker nakomelingschap de naar hem genoem
de soort ontstond. 

rolivifer, olivifera, olivfferum, - van Lat. olïva, 
\oli\iïerus,a,um, - olijf; ferre, dragen, voort

brengen: olijven of iets daarop gelijkende (olijfvor-
mige vruchten bv.) voorbrengend. 

olivifórmis.xs.e, - van Lat. oliva, olijf; forma, vorm: 
olijfvormig. 

olivinus.a.ttm, - van Lat. olïva, olijf: olijfachtig, olijf
groen, olijfvormig. 

ololéûcus.a.um, - zie hololeucus. 
olorinus,a,um, - van Lat. olor (olöris), zwaan: op 

een of andere wijze tot een zwaan in betrekking 
staand, in een of ander opzicht met een zwaan 
overeenkomend, bv. gebogen als een zwanenhals; 
zoo dik als een zwanepen. 

olfmpicus,a,um, - afkomstig van een der bergen, 
welke den naam Olumpos of Olympus dragen, of 
daar het eerst gevonden. 
1. (Hypericum - L.), - genoemd naar den Olumpos 
( = Olympus), den heiligen berg in Griekenland 
( ± 2 2 % ° O.L.; ± 4 0 ° N.B.), waarop de goden 
woonden. 
2. (Galium - Boiss.; - Rumex - Boiss.; - Verbas-
cum - Boiss.), - genoemd naar den Olympus bij 
Brussa in Klein-Azië (±29° O.L.; ruim 40° N.B.). 

Olyra L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam olüra, waarmede een tot paardenvoeder die
nende graansoort werd aangeduid. De naam werd 
door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overge
dragen op het hem thans voerende gesl. 

r O m a l . . ., — zie Homal . . ., homal. 
l o m a l . . ., -
omeièn&is.is.e, - afkomstig van den ruim 3300 M. 

hoogen berg O-mei [ = O-mi; ruim 103° O.L.; ruim 
29° N.B., W. van Kia-ting, in Sze-tsjoean (zie 
szechuanicus)] of daar het eerst gevonden. 

Omóéa BL., - van Gr. homoios, gelijkend: orchida--
cöa, welke op een andere (in casu een Ceratochïlus) 
gelijkt. - Vgl. Asteromoea, Campanumoea, Cyrtan-
dromoea, Ipomoea, Peperomïa). 

ί omór ica , - Bosnische volksnaam eener Pinus (Picëa)-
l o m ó r i k a , - soort. 

{o m p h a c â r p a , — zie omphacarpus. 
o m p h a c â r p u m , -
O m p h a c é r p u s KORTH., - van Gr. omphax (pmphä-

kos), onrijpe (dus zure) druif; karpos, vrucht: plant 
met zure vruchten. - „Het zuur der vruchten, het-
,,welk dat der tamarinden evenaart, heeft mij" 
(Korthals) ,,den naam doen kiezen." 

omphacarpus,α,uw, - van Gr. omphax (omphäkos), 
onrijpe (dus zure) druif; karpos, vrucht: met zure 
vruchten. 

Omphâ lea L., - van Gr. omphälos, navel. - De naam 
zinspeelt op den vorm van den top der meeldraden-
zuil. 

O m p h a l ó b i u m GAERTN., - van Gr. omphalos, navel; 
lobion (verkleinw. van lobos, peul), (kleine) peul. 
De vrucht gelijkt op een peul; de navel der zaden 
is overdekt met een grooten, heldergekleurden, 
daardoor sterk opvallenden zaadrok. - De naam, 
welke eigenlijk Omphalolobïum had behooren te 
luiden, is welluidendheidshalve ingekort. - Zie 
voorts Adenëma. 

Ompha lódes MOENCH, - Lat. transcr. van Gr. 
omphalôdês (van omphalos, navel), navelvormig. 
De naam zinspeelt op den vorm der vrucht
nootjes. 

ompha lódes , — Lat. transcr. van Gr. omphalôdês 
(van omphalos, navel), navelvormig, navelrond. 

ompha lo ides , - van Gr. omphälos, navel; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: navel
vormig, navelrond. 

Omphâ lopus NAUD., - van Gr. omphälos, navel, 
knobbel; pous, voet. De voet der helmhokjes is 
min of meer knobbelvormig. 

Ónagra ADANS., - oude Gr. plantennaam = oinâgra 
(van oinos, wijn; ägrtos, wild). De wortel der in de 
Oudheid Onàgra genoemde plant zou naar wijn 
rieken; de met wijn besprenkelde plant zou elk 
wild dier temmen. Vgl. Oenothera. 

Onagraceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Onägra geldt. 

oncidiochilus.a.um, - van Oncidïum, plantengesl. 
(Orchidacëae) of van Gr. onkidion (verkleinw. van 
onkos, zwelling), knobbel; Gr. cheilos, lip: 
1. met een lip als die van een Oncidïum. 
2. met geknobbelde lip. 

Onc id ium sw., - Lat. transcr. van Gr. onkidion (ver
kleinw. van onkos, zwelling), knobbel. De naam 
zinspeelt op de geknobbelde lip. 

oncócalyx, - van Gr. onkos, zwelling; kälux, kelk: 
met gezwollen kelk. 

oncocàrpus,a,um, - van Gr. onkos, zwelling; karpos, 
vrucht: met gezwollen vruchten. 

Oncodos t igma DIELS, - van Gr. onkôdês (van onkos, 
zwelling), gezwelachtig, gezwollen; stigma, (als bot. 
term) stempel. Plant met zeer dikken stempel. 

oncophyllus,a,ww, - van Gr. onkos, zwelling; phul-
lon, blad: met zwellingen (knollen bv.) op de 
bladeren. 

O n c o s p é r m a BL., - van Gr. onkos, zwelling; sperma, 
zaad. Palm met dikke zaden, welker navel ver
dikte randen bezit. 

Oncus LOUR., — Lat. transcr. van Gr. onkos, zwelling. 
De naam zinspeelt op de dikke knollen, welke de 
plant in den grond draagt. 

oninénsj5,ts,e, - afkomstig van Onin (Z.W. schier
eiland van den „vogelkop" van Nieuw-Guinea) of 
daar het eerst gevonden. 

fOnobryirhis L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
lonobrychis , - plantennaam onobrûchis (van 

Gr. onos, ezel; brüchein, bijten: ezelvoeder), waar
mede een peulgewas werd aangeduid. - Als soort-
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naam gebezigd om gelijkenis met het tegenwoordige 
gesl. Onobrychis aanteduiden. 

Onocléa L. , - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam onokleia, waarmede een Borraginacëa 
werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den 
naam willekeurig overgedragen op het hem thans 
voerende varengesl. 

Ononis L., - Lat. transcr. van Gr. ononis, oude 
naam eener stekelige plant, welker jonge scheuten 
als salade werden genuttigd. - De afleiding van 
den naam staat niet vast. 

Onopórdon L., - oude Gr. naam (van Gr. onos, ezel; 
O n o p ó r d u m L., - porde, wind, veest), ezels-

veest, geschonken aan een distelsoort, door het eten 
waarvan ezels last van winderigheid zouden krijgen. 

O n ó s m a L., - oude Gr. plantennaam, waarmede de 
Ouden een geurig, stekelig kruid, verwant aan 
anchousa (zie Ancküsa) aanduidden. Het tegen
woordige gesl. Onosma is met het tegenwoordige 
gesl. Anchüsa verwant: beide behooren tot de 
Borraginacëae. 

ontariénsis.ts.e, - afkomstig van Ontario (provincie 
van Canada, in het Z. begrensd door de groote 
meren) of daar het eerst gevonden. 

onustus,a,um, - van Lat. onus, last: belast, beladen 
(met vruchten of vijgen bv.). 

ƒ Onych ium BL., - Lat. transcr. van Gr. onuchion [ver-
t-Onychium KAULF., - kleinw. van onux (onü-

chos), klauw, haak], klauwtje, haakje. - Bij Ony-
chïum Bl. (Orchidacëae) zinspeelt de naam op den 
vorm der zijdelingsche kelkbladen; bij Onychium 
Kaulf. (Polypodiacëae) op den omgeslagen, als 
dekvliesje dienst doenden bladrand. 

oobólbos,os,oM, - van Gr. oon, ei; bolbos, bol: met ei
vormige bollen of schijnknollen. 

oobülbus.a.um, - van Gr. ôon, ei; Lat. bulbus, bol: 
met eivormige bollen of schijnknollen. - Deze 
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
zijn oobolbos en ovibulbus. 

oocérpus.a.um, - van Gr. ôon, ei; karpos, vrucht: met 
eivormige vruchten. 

oódes, - Lat. transcr. van Gr. ôôdês (van ôon, ei), 
eivormig. 

oógyne, - van Gr. óon, ei; günê, vrouw: met een ei
vormig vr. orgaan, met een eivormig vruchtbe
ginsel. 

ooides, - Lat. transcr. van Gr. ôoeidês (van ôon, ei; 
eidês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), eivormig. 

oortiânus,a,um (Loranthus - Korth.), - genoemd 
naar P. van Oort (1804, Utrecht; 1834, Padang), 
in 1825 benoemd tot teekenaar der Natuurkundige 
Commissie voor Ned. Indië. In 1826 kwam hij te 
Buitenzorg aan; hij bereisde met de Commissie 
W.-Java, Ambon, de Z.W. kust van Nïeuw-Guinea 
en eindelijk dé omstreken van Padang, waar hij, 
nog niet ten volle dertig jaren oud, aan z.g. gal
koorts (febris biliösa) bezweek. 22 Juli 1831 beklom 
hij den Salak. 

oór t i i , - 2e nv. van Oortius, Latinizeering van Van 
Oort: van Van Oort, genoemd naar Van Oort. Man-
glietïa - Korth. is genoemd naar P. van Oort (zie 
oortiânus). 

oos6rus,a,um, - van Gr. ôon, ei; sôros, hoop (je) : met 
eivormige sporenhoopjes of sori. 

oosterzeeânws,a,um (Balanophöra - Valet.), - ge
noemd naar Louis Albert van Oosterzee (1859, 
Semarang; ?, ?), die na opleiding in Europa in 1881 
in Indië terugkwam en geplaatst werd als ambte
naar bij het Binnenlandsch Bestuur. Na verschil
lende rangen doorloopen te hebben was hij van 
1902-09 en 1910-14 assistent-resident van Noord 

Nieuw-Guinea; in 1915 werd hij gepensionneerd. 
Denaar hem genoemde plant had hij in 1904 in zijn 
ressort ontdekt. 

Opa LOUR., - Lat. transcr. van Gr. opê, gat. - De 
bessen vertoonen aan den top een indeuking. 

opâca, - zie opäcus. 
opacifólius,a,um, - van Lat. opäcus, dof, ondoor

schijnend; folium, blad: dofbladig; met ondoor
schijnende bladeren. 

opacus,a,um, - (Lat.) dof, ondoorschijnend, niet 
doorschijnend gestippeld. 

ópa lus , - (Lat.) opaal, een blauw edelgesteente. 
opeatólobus.a.ww, - van Gr. opëas (opeätos), els 

(schoenmakerswerktuig), priem; lobos, lob: met 
een of meer els- of priemvormige of door een els-
of priemvormige spits gekroonde lobben. 

operculâtws,a,um, - van Lat. operculäre (van oper
culum, deksel), met een deksel sluiten: met een 
deksel gesloten, van een deksel voorzien. 

Operculum MANSO, - van Lat. operculum, deksel. 
Het bovenste deel van den buitenvruchtwand valt 
bij rijpheid als een dekseltje af. 

Ophélia D.DON, - Lat. transcr. van Gr. Ophelia, 
hulp, nut. Een soort van dit voormalige gesl., O. 
chiräta Griseb. ( = Swertïa chiräta Buch.-Ham.), 
wordt in Eng. Indië aangewend als middel tegen 
koorts en ingewandswormen. 

Ophiocâryon SCHOMB., - van Gr. ophis, slang; 
karüon, noot. - De binnen een harde steenkern be
sloten zaden bezitten een lang, sterk gekronkeld 
kiemworteltje. 

O p h i o d é r m a ENDL., - van Gr. ophis, slang; derma, 
huid: slangenhuid. - De naam zinspeelt op den 
vorm der sporangiënaren. 

ophiodóntMS,a,Mm, - van Gr. ophis, slang; odous 
(odontos), tand: met tanden als die eener slang. 

ophioglóssa , - zie ophioglossus. 
Ophioglossacëae, - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Ophioglossum geldt. 
ophioglossódes , - van Ophioglossum, plantengesl. 

(Ophioglossacëae) ; odes (Gr. ôdês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Ophioglossum-achtig. 

ophioglossoides, - van Ophioglossum, plantengesl. 
(Ophioglossacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Ophioglossum-achtig. 

Ophiog lossum L., - van Gr. ophis, slang; glóssa, 
tong: slangetong, addertong. De naam zinspeelt op 
den vorm der sporangiënaar. - Vgl. Dodoens, 
Cruydeboeck, 2edr. (1563), 123: „Natertonghesken 
,,es een selsaem ende vremt cruyt maer een blat 
„voortbringhende dat vinghers lanck es, daer aen 
„een steelken wast draghende een lanck smal 
..tongheskeri ghelyck een tonghesken van een 
„slanghe." 

ophioglÓ88«s,a,«m, - van Gr. ophis, slang; glóssa, 
tong: op een slangetong gelijkend. 

Ophiopógon KER, - van Gr. ophis, slang; pôgôn, 
baard: slangebaard. De zonderlinge naam is de 
vertaling van den Jap. naam riuno fige of rjuno fige 
voor de eerstbeschreven soort van het gesl. 

ophiopogonoides , - van Ophiopógon, plantengesl. 
(Liliacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Ophiopögon-achtig, 

Ophiópte r i s REINW., - van Gr. ophis, slang; ptëris, 
varen: slangevaren. De naam zinspeelt op den 
bochtigen wortelstok. 

rOphiorh . . ., - zie Ophiorrh . . ., ophiorrh . . . . 
lophiorh . . . , -
Ophior rh iza L., - van Gr. ophis, slang; rhiza, wortel: 

slangen wortel. - De wortel van O. mungos L. werd 
en wordt nog wel in Eng. Indië aangewend als ge-
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nées- en bezweringsmiddel tegen slangenbeet. 
oph ior rh lzo ides , - van Ophiorrhiza, plantengesl. 

(Rubiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Ophiorrhiza-achtig. 

O p h i o s p é r m u m RCHB., - zie Ophispermum. 
ophioxyloides , - van Ophioxflon, (voormalig) plan

tengesl. (Apocynacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Ophioxylon-achtig. 

Ophióxylon L., - van Gr. opkis, slang; xülon, hout, 
boom: slangenhout. De wortel was voorheen in ge
bruik als geneesmiddel tegen den beet van gif
slangen. 

Ophi r i a BECC., - genoemd naar den berg Ophtr in het 
Z. van Malaka, waar de plant het eerst gevonden 

werd. 
O p h i s p e r m u m LOUR.,-vanGr.o/>Ats, slang; sperma, 

zaad. De zaden bezitten een slangvormig aan
hangsel. 

ophiuchws,α,um, - Lat. transcr. van Gr. ophtouchos 
(van ophis, slang; echein, bevatten), slangen be
vattend, slangen dragend. - Bij Amömum - Ridl. 
zinspeelt de soortnaam op de verwelkte bloemen, 
welke, slangachtig gekronkeld, uit de bloeiwijze 
omlaag hangen. 

ophiurcs,ts,e, - van Gr. ophis, slang; oura, staart: 
slangestaartvormig. 

oph iuro ides , - van Ophiürus, plantengesl. (Grami-
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Ophiürus-achtig. 

O p h i ü r u s GAERTN., - van Gr. ophis, slang; oura, 
staart: slangestaart. De naam zinspeelt op den 
vorm der aren. 

O p h r y s L., - oude Lat. plantennaam, transcr. van 
Gr. ophrus, wenkbrauw, heuvel, heuvelrand. 
Waarop de naam zinspeelt, is niet duidelijk. 

ophthalmicus,α,uw, - Lat. transcr. van Gr. ophthal-
mïkos (van ophthalmos, oog), op eenigerlei wijze tot 
het oog in betrekking staand; als geneesmiddel 
tegen oogziekten aangewend. 

fopiifer, opiifera, opi i ferum, - van Lat. opium, 
*-opiiferus,a,um, - opium; ferre, dragen, voort

brengen: opium leverend. 
Opilia ROXB., - mogelijk afgeleid van Nieuwlat. 

opilio, een soort van spin. De naam zinspeelt dan 
op de 5 bij spinnepooten vergeleken aanhangsels 
der schijf. 

Opil iâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Opilia geldt. 

opil ioides, - van Opilia, plantengesl. (Opiliacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Opilïa-achtig. 

opil ionites, - van Nieuwlat. opilio (ppiliönis), een 
soort van spin: op de spin „opilïo" gelijkend. 

opisthophyllus,a,um, - van Gr. opisthe{n), achter
waarts, terug;phullon,blad: metrugwaarts gerichte 
(dwz. omlaag of schuin omlaag gerichte) bladeren 
of blaadjes. 

Op l i smenus F.B., - zie Hoplismënus. 
oporânthus,a,um, — van Gr. opôra, nazomer, de 

hondsdagen (19 Juli-18 Aug.); anthos, bloem: in 
den nazomer bloeiend; tijdens de hondsdagen 
bloeiend. 

oppenheimiânus,a,u>n (Ctenanthe - Κ. Schum.), -
genoemd naar baron Von Oppenheim, voorzitter 
der in 1875 te Keulen gehouden bloemententoon-
stelling. Overigens is mij van hem niets bekend. 

oppósi ta , - zie oppositus. 
oppositiflórus,α,utH, - van Lat. oppositus, tegen

overstaand; flos (flöris), bloem.- Soms (Corchörus-
Hassk.) wordt het woord gebezigd in de beteekenis 
van: met tegenover de bladeren geplaatste bloemen, 

gemeenlijk echter in die van : met tegenover elkander 
staande bloemen. 

oppositifólius,a,um, - van Lat. oppositus, tegen
overstaand; folium, blad. Soms (Beloanthëra -
Hassk.) wordt het woord gebezigd in de beteekenis 
van: met tegenover debladeren geplaatste bloemen, 
gemeenlijk echter in die van: met tegenover elkan
der staande bladeren. 

oppositipinnus,a,u*n, - van Lat. oppositus, tegen
overstaand; pinna, vin: met tegenoverstaande 
vinnen. 

oppositus,a,um, - van Lat. opponëre (van ob, hier = 
tegenover; ponère, plaatsen, stellen), tegenover
stellen: tegenovergesteld. 

óptimus,a,um, - overtr. t rap bij Lat. bonus, goed: 
zeer goed. 

optivus,a,um, — van Lat. optäre, wenschen, kiezen: 
gewenscht, verlangd, gekozen. 

opulifólius,a,um, - van opülus, oude Lat. naam van 
den Spaanschen Aak (Acer campestre L.), tegen
woordig soortnaam van de Geldersche Roos of 
Sneeuwbal (Viburnum opülus L.); Lat. folium, 
blad: met bladeren als die van den Spaanschen 
Aak of der Geldersche Roos. 

opuloides , - van opülus, oude Lat. naam van den 
Spaanschen Aak (Acer campestreL.), tegenwoordig 
soortnaam van de Geldersche Roos of Sneeuwbal 
(Viburnum opülus L.); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: (in bladvorm) gelijkend 
op den Spaanschen Aak of op de Geldersche Roos. 

ópulus , - oude Lat. naam voor den Spaanschen Aak 
(Acer campestre L.), als soortnaam gebezigd om 
gelijkenis (in bladvorm) aanteduiden. 

rOpunt ia MILL., - afkorting van Lat. herba opuntia, 
Xopuntia Opuntisch kruid, zoo genoemd naar 

de oude stad Opous (Opontos) in Griekenland. - De 
Opuntia der Ouden houdt men wel voor een Ficus-
soort, met welker vijgen de vruchten der tegen
woordig Opuntïa genoemde planten een oppervlak
kige gelijkenis zouden vertoonen. - Opuntïa's zijn 
Amer, planten, welke vóór 1492 in Europa onbe
kend waren; spoedig echter na de ontdekking van 
Amerika werden zij naar Europa overgebracht, waar 
zij om haar ongewonen vorm gezocht werden door 
plantenliefhebbers. Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. 
(1563), p. 468] geeft van een Opuntïa een kenbare 
afbeelding met het bijschrift: ,,Dit vremt endewon-
„derlijck gewas, dat van een bladt in der eerden 
, .gheplant voortcoemt ende wast, ende anders niet 
,,en es dan bladt van bladt groeyende wordt nv ter 
,,tijt genaemt Ficus indica ende wordt van sommi-
,,ghen ghehouwen voor die Opuntïa van Plinius" 
(Hist. Nat. XXI, 64). - Het woord wordt wel als 
soortnaam gebezigd voor op een Opuntïa gelijkende 
planten. 

opunt io ides , - van Opuntia, plantengesl. (Cacta-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Opuntïa-achtig. 

o rana , - zie oränus. 
Oran ia ZIPP., - genoemd naar F. G. L. Willem van 

Nassau, prins van Oranje en kroonprins der Neder
landen (1792, 's Gravenhage; 1849, Tilburg), deel
nemer aan veldtochten tegen Napoleon in Spanje 
(1811-14) en aan het gevecht bij Quatre-Bras 
(1815), van 1840-49 als Willem II koning van 
Nederland. 

o rän i i , - 2e nv. van Oranius, Latinizeering van 
Oranje: van Oranje, genoemd naar Oranje. — 
Wallichïa - BI. is genoemd naar F. G. L. Willem 
van Nassau, prins van Oranje (zie Orania). Zij werd 
zoo genoemd, omdat zij vroeger verward was ge-



oran jens i s 410 O r e o t h y r s u s 

worden met de naar denzelfde genoemde Oranïa 
regälis Zipp. 

oranjénsïs,is,e, -- afkomstig van het Oraw/e-gebergte 
in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 
Het Oranje-gebergte, waarin de Wilhelmina-top 
ligt, is het oostelijk deel van het Nassau-gebergte. 

OTénus.a.um, - afkomstig van het Oa-gebergte op 
Ceram of daar het eerst gevonden. 

orarius.a.um, - van Lat. ora, kust: aan of nabij de 
kust groeiend. 

forbiculârts,is,i?, - van Lat. orbicülus (verkleinw. 
lorbicul&tus.a.um, - van orbis, cirkel), cirkel

tje: cirkelvormig, in een cirkel uitgespreid. 
Orb ignya MART., - genoemd naar A. Dessalines 

d'Orbigny (1802, Coueron, W. van.Nantes; 1857, 
Pierrefitte bij Parijs), palaeontoloog, die van 
1826-33 Z.-Amerika bereisde en over de resultaten 
dier reis een groot plaatwerk uitgaf, bovendien 
schrijver van vele andere wetensch. werken, sinds 
1833 hoogleeraar aan den Jardin des Plantes te 
Parijs. 

Orchidâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Orchis (Orchïdis) geldt. 

Orch idän tha Ν. E. BR., - van Orchis {Orchïdis), gesl., 
dat als type geldt van de f am. der Orchidacëae; 
Gr. anthos, bloem: plant met orchidee-achtige 
bloemen. 

Orchiódes O.K., - van Orchis, plantengesl. (Orchi
dacëae); ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op Orchis gelijkend gesl. 

orchioides , - van Orchis, gesl., dat als type geldt 
van de fam. der Orchidacëae; ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Orchis-achtig; 
orchidee-achtig. 

Orchipeda BL., - van Gr. orchipëdon, balzak, teelbal. -
De naam zinspeelt op den vorm der vruchten, 
welke uit twee bij elkander gezeten, ronde vrucht-
jes bestaan. 

O r c h i p e d u m BREDA, - Lat. transcr. van Gr. orchi
pëdon, balzak. De naam zinspeelt op de korte, ronde, 
ondiep 2-lobbige spoor. 

Orchis L., - (Gr.) teelbal. De naam zinspeelt op de 
beide dicht bijeengezeten knollen (één oude, uit
gezogen wordende; één nieuwe, aangroeiende), 
welke vele soorten in den grond dragen en die, 
wanneer zij, als bij vele soorten van het gesl. 
(Orchis mascüla L. bv.) ongedeeld en rond zijn, te 
zamen aan een paar teelballen doen denken. Vgl. 
de oude Ned. namen voor het gesl. Cullekens-cruyt 
(kul = teelbal) en Standelcruyt, dwz. op een ge-
erigeerden penis gelijkend kruid; de laatste naam 
zinspeelt op den stijven stengel en de beide knollen 
aan het ondereinde daarvan. - In de gedaante der 
plant zag men in oude tijden een aanwijzing (signa
tuurleer), dat de knollen dienst konden doen als 
geslachtsdriftopwekkend middel (de naam standel-
kruid wordt ook verklaard als erectie-teweeg
brengend kruid). - Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. 
(1563), p. 184] zegt van deze planten: „Die volle 
,,sapachtighe wortelen" (de aangroeiende knollen) 
,,van Cullekens kruyden gegheeten oft mz geyten-
,,melk gesoden ende inghenomen maken lust tot 
„byslapen . . . Die andere verdwijnende wortel, 
,,es van contrarie craght ende doet den lust van 
,,bijslapen vergaen. Van desen seluen wortelen .. . 
„wordt oock ghescreven, dat als die mans die 
„meeste" (dwz. de groote, de aangroeiende) „eten 
„knechtkensgenereren"(vgl denD.volksnaamlfwa-
,,benkraut) „ende als die vrouwen die minste" (de 
kleinste, de uitgezogen wordende) „eeten dat zy dan 
„meyskens ontfanghen." 

ordinâtws,a,«tfz, - van Lat. ordinäre [van ordo 
(ordinis), rij], in rijen scharen: in rijen geschaard. 

o r é a d u m , - 2e nv. mv. van Lat. orêas {oreâdis) (van 
Gr. oros, berg), bergnimf: der bergnimfen, dwz. 
in het gebergte groeiend. 

foregâmts,a,um, - afkomstig van Oregon (een van 
\oregónMS,a,itw, - de noordwestelijkste der 

Vereenigde Staten van N.-Amerika) of daar het 
eerst gevonden, Óregonsch. 

Öre iós tachys GAMBLE, - van Gr. oreios [van oros 
(orëos), berg], zich in het gebergte bevindend; 
stächus, aar. De plant groeit in het gebergte; de 
uiterste takken der bloeiwijze zijn aarvormig. 

Orél ia AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geen toe
lichting. 

orellânu5,a,um (Bixa - L.), — genoemd naar Fran
cisco de Orellana (-J- 1505, Trujilloin Estramadura, 
Spanje; 1550, in Brazilië), die van 1531-33deelnam 
aan de verovering van Peru door Francisco Pizarro 
en in 1540 diens broeder Gonzalo Pizarro verge
zelde op een tocht van Quito oostwaarts om het 
fabelachtige goudland Dorado optesporen. Orel
lana zette met eenige metgezellen den tocht voort, 
nadat de overigen, het hopelooze hunner pogingen 
inziende, teruggekeerd waren, en voer in 1540/41 
als eerste Europeaan de Amazonen-rivier (zie 
(amazonïcus) vrijwel over haar geheele lengte af; 
een latere tocht stroomopwaarts mislukte. - In 
het stroomgebied dier rivier komt Bixa - L. over
vloedig voor. 

o reóchar i s , — van Gr. oros (orëos), berg; charts, be
koorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der bergen; 
fraaie bergplant. 

Oreocnide MIQ., - van Gr. oros (orëos), berg; knïdê, 
netel: netelachtige plant (Urticacëa) der berg-
streken. 

/Oreodóxa WILLD., - van Gr. oros (orëos), berg; doxa, 
lo reodóxa (znw.),- roem: roem der bergen; 

fraaie bergplant. 
oreodóXMs,a,um, - van Gr. oros (orëos), berg; doxa, 

roem: een roem der bergen zijnd, tot den roem der 
bergen bijdragend, fraaie bergplant. 

oreogéiton, - van Gr. oros (orëos), berg; geitón, na
burig: nabij bergen groeiend; in het gebergte 
groeiend. 

oreógena, — zie oreogënus. 
/oreógenos.os.o«, - van Gr. oros (orëos), berg; gi-
loreógentts,a,u»i, - gnesthai (stam gën), ge

boren worden: in de bergen geboren; in de berg-
streken groeiend. 

oreogiton, - van Gr. oros (orëos), berg; geitón, nabu
rig: nabij bergen groeiend; in het gebergte groeiend. 

O r e o g r a m m i t i s COPEL., - van Gr. oros (orëos), berg; 
Grammitis, plantengesl. (Polypodiacëae) : aan Gram-
mitis verwant, in de bergstreken groeiend gesl. 

O r e ó m i t r a DIELS, - van Gr. oros (orëos), berg; mïtra, 
muts. Bergplant, welker binnenste kroonbladen 
tot een muts samenhangen. 

Oreomjfrrhis ENDL., - van Gr. oros (orëos), berg; 
MyyrAts.plantengesl. (Umbellifërae) : op een Myrrhis 
gelijkende bergplant. 

oreóphilus,a,Mw, - van Gr. oros (orëos), berg; phï-
lein, beminnen: bergbeminnend, in de bergstreken 
groeiend. 

o reópter i s , - van Gr. oros (orëos), berg; ptëris, varen: 
bergvaren. 

Oreospé r t e SCHLTR, - van Gr. oros (orëos), berg; 
sparte, touw: bergtouw, dwz. bergplant met lange, 
dunne, klimmende stengels. 

Oreot l ryrsus LINDAU, - van Gr. oros (orëos), berg; 
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thursos, (als bot. term) bloempluim : bergplant met 
pluimvormige bloeiwijzen. 

oreotrephes.es,«, - van Gr. oros (orâos), berg; 
trëphein, voeden: op de bergen gevoed wordend, 
in de bergstreken groeiend. 

o rés tes , - van Gr. oros, berg: persoonsnaam, hier 
gebezigd in de beteekenis van bergplant. 

orgyiâlts,ts,e, - van Gr. orguia, vaam, vadem, af
stand tusschen de vingertoppen der zoover moge
lijk zijwaarts gestrekte armen; als maat een af
stand van zes voet: een vaam lang. De Amster-
damsche vaam is 1.G99 M, de Rijnlandsche (Klaf
ter) 1,884 M, de Fransche (toise) 1,949 M, de 
Engelsche (fathom) 1,829 M. 

orientâlis.î's.e, - van Lat. orïens (orientis) (van ovlri, 
opkomen ), de plaats der opkomende zon, het oosten : 
oostelijk. Vgl. meridionälis, occidentälis, septem-
trionälis. 

origanifóliMS,a,«m, - van Origanum, plantengesl. 
(Labiâtae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Origanum. 

or iganoides , - van Origanum, plantengesl. (Labiä-
tae); tdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Origänum-achtig. 

O r i g a n u m L., - van Gr. oros, berg; gänos, glans, 
luister, sieraad : sieraad der bergen ; fraaie bergplant. 

originàri«s,a,ww, - van Lat. orïgo (origïnis) (van 
oriri, ontstaan), oorsprong: oorspronkelijk. 

/ O r i x a THÜNB., - afleiding en beteekenis onbekend. -
l o r ixa , - Als soortnaam gebezigd voor een 

Celastrus, welke vroeger tot het gesl. Orixa ge
rekend werd. 

orixénsis,is,e, - afkomstig van het landschap Orissa 
(Z.W. van Calcutta; ± 84 -± 87° O.L. ; ± 20 -
± 22° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

or izoides , - foutief voor oryzoides. 
Or la^a HOFFM., - in 1814 genoemd naar J. Orlay, 

medicus te Moskou, secretaris der medisch-
chirurgische academie aldaar. Overigens is mij 
omtrent hem niets bekend. 

o rmoca rpo ides , - van Ormocarpum, plantengesl. 
(Leguminösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Ormocarpum-achtig. 

O r m o c a r p u m p. B., - van Gr. hormos, ketting; kar-
pos, vrucht: plant met kettingvormige vruchten 
(peulen). De spelling Hormocarpum zou beter zijn. 

O r m ó s i a JACK, - van Gr. hormos, ketting. De fraaie 
zaden zijn geschikt voor het vervaardigen van 
halskettingen. De schrijfwijze Hormosia zou beter 
zijn. 

ornamentales,ts,e, - van Lat. ornamentum (van 
omare, versieren), sieraad: tot sieraad dienstig, 
sierlijk. 

o r n a n s , - van Lat. omare, versieren: versierend, 
sierlijk. 

o rnâ ta , - zie ornätus. 
ornatissimus.a.um, - overtr. t rap van Lat. ornätus, 

versierd, fraai: zeer fraai. 
ornétus.a.um, - van Lat. omare, versieren: versierd 

(met fraaie schutbladen of fraaie bloemen bv.), 
sierlijk. 

O r n i t h à r i u m LINDL., - van Gr. omis (orntthos), 
vogel. De naam zinspeelt op den vorm der lip. 

orni th id ioides , - van Ornithidium, plantengesl. 
(Orchidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Ornithidïum-achtig. 

Orn i t h id ium SAL., - Lat. transcr. van Gr. ornithi-
dton [verkleinw. van omis (orntthos), vogel], vogel
tje. De naam zinspeelt op den vorm der bloem. 

Orni thocephalóchloa KURZ, - van Gr. omis (ornt
thos), vogel; kephalê, hoofd, kop; chlöa, gras. - Gras, 

welks vruchtaartjes aan een vogelkop doen denken. 
Orn i thocépha lus , w. j . HOOK., - van Gr. omis 

(omithos), vogel; kephalê, hoofd, kop: vogelkop. De 
naam zinspeelt op den vorm der bloemen. 

Orni thochi lus WALL., - van Gr. ornis (orntthos), 
vogel; cheilos, lip. Orchidacëa met op een vogel ge
lijkende lip. 

Orn i thóga lum L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam ornithogälon [van ornis (orntthos), 
vogel; gala, melk], vogelmelk. Waarop deze zonder
linge naam zinspeelt is onbekend. 

ornithoglósstts,a,um, - van Gr. ornis (orntthos), 
vogel; glôssa, tong: met op een vogel (kop) gelij
kende tong of (bij orchideeën) lip. 

ornithóphorws,a,wm, - van Gr. ornis (orntthos), 
vogel; pherein, dragen: een of meer op vogels ge
lijkende organen dragend. 

o rn i thópoda , — zie omithopödus. 
orni thopodioides , — van den soortnaam omitho

pödus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op de soort omithopödus gelij
kend. 

ornithópodws,a,wm, - van Gr. ornis (orntthos), vogel; 
pous (pödos), voet, poot: vogelpootachtig. 

Orn i thopus L., - van Gr. ornis (orntthos), vogel; 
pous, voet, poot: vogelpoot. De naam zinspeelt op 
de als de teenen aan een vogelpoot bijeengeplaatste 
peulen. 

o rn i thopus , - van Gr. ornis (orntthos), vogel; pous, 
voet, poot: vogelpoot. 

ornithorhynchus,«,um, - zie ornithorrhynchus. 
ornithorrn^nchu5,a,ttm, - van Gr. ornis (orntthos), 

vogel; rhunchos, snavel: met een of ander vogel-
snavelachtig orgaan. 

ornithurws.a.uw, — van Lat. ornis (orntthos), vogel; 
oura, staart: met een of ander vogelstaartachtig 
orgaan. 

Orn i t rophe A.L. juss. , - van Gr. ornis vogel; tröphê, 
voedsel, voeder: vogelvoeder. Plant, welker vruch
ten door vogels worden genuttigd. 

o r n u s , - oude Lat. plantennaam, welks afleiding niet 
vast staat, manna-esch. 

Orobanchäceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Orobanche geldt. 

Orobânche L., - van Gr. oröbos, naam van verschil
lende Leguminosen met eetbare vruchten of zaden, 
o.a. de keker (Cicer arietinum L. ) ; anchein, worgen : 
kekerworger, dwz. op Cicer arietinum parasitie
rende plant. Vgl. den Ned. volksnaam bremraap, 
welke tegenwoordig aan het geheele gesl. geschon
ken wordt, doch eigenlijk alleen aan de op brem 
woekerende O. rapum genistae Thuill. toekomt. 

ó r o b u s L., - Lat. transcr. van Gr. oröbos, waarmede 
verschillende Leguminosen met eetbare peulen of 
zaden werden aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) 
heeft den naam willekeurig overgedragen op het 
hem thans voerende gesl. 

orohénsis,ts,e, - afkomstig van het stroomgebied der 
rivier Or oh in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst 
gevonden. 

r O r ó n t i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
l o rón t i um, - plantennaam orontion, welks af

leiding niet vast staat. - Sommigen leiden het 
woord af van Orontes (Gr. Orontês), oude naam 
eener rivier (tegenwoordig Nahr-el-Asi) in Syrië bij 
Aleppo; de naam zou dan door Linnaeus (zie Lin
naea) gegeven zijn om te zinspelen op het groeien van 
Orontïum aquatïcum L. in water. — Is deze verkla
ring juist, dan is het zonderling, dat Linnaeus het 
woord als soortnaam heeft overgedragen op een 
Antirrhïnum-soort, welke in het minst niet op het 
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gesl. Orontïum gelijkt en een akkeronkruid, geen 
waterplant is. - Een afleiding van oros, berg, is 
geheel verwerpelijk. 

Orophéa BL., - van Gr. oröphê, dak. De drie binnen
ste kroonbladen hangen aan den top samen en 
vormen een dak over de meeldraden en stampers. 

oröphïlus.a.um, - van Gr. oros, berg; philein, be
minnen : bergbeminnend, in de bergstreken groeiend. 

iOróxylon VENT., - van Gr. oros, berg; xülon, hout, 
lOróxy lu rn VENT., - boom: boom der berg

streken. 
orphnophyllus.a.Mm, - van Gr. orphnos, duister, 

zwart; phüllon, blad: met donkerkleurige bladeren. 
rOreidice RCHB. f., - van Gr. ornünai, verheffen, doen 
lo r s id ice , - gelden; dikê, recht: plant, welke 

recht doet gelden (op den rang van gesl.). - Als 
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het (voor
malige) gesl. Orsidïce uittedrukken. 

ortgiesian«s,a,Mm, (Aërîdes - Rchb. f.), - genoemd 
naar Eduard Ortgies (1829, Bremen; 1916, Kilch-
berg bij Zürich), gedurende vele jaren hortulanus 
van den bot. tuin te Zürich, in 1894 gepension-
neerd, schrijver over tuinbouwkundige onderwer
pen, verdienstelijk kweeker van Nymphaeacëae. 

or thacânthus,a,um - van Gr. orthos, recht; akantha, 
doorn, stekel: met rechte doornen of stekels. 

orthionéurus,a,«w, - van Gr. orthïos, opgericht, 
steil; neuron, nerf: met opgerichte nerven; met 
steil opstaande nerven. 

o r thóbo t rys , - v a n Gr. orthos, recht, opgericht; bötrus, 
(als bot. term) tros: met rechte trossen ; met opge
richte trossen. 

o r thocâ rpa , - zie orthocarpus. 
O r t h o c â r p u s NUTT., - van Gr. orthos, recht; karpos, 

vrucht: plant met rechte vruchten. 
orthocàrpMs.a.um, - van Gr. orthos, recht; karpos, 

vrucht: met rechte vruchten. 
o r thocén t ron , - van Gr. orthos, recht; kentron, spoor: 

met rechte spoor. 
orthocéphalws, a,um, - v a n Gr. orthos, recht; kephalê, 

hoofd: met rechte hoofdjes; met rechtopstaande 
hoofdjes. 

o r t h ó c e r a s , - van Gr. orthos, recht; këras, hoorn: 
met een of meer rechte hoornen of sporen, of daar
bij vergeleken wordende organen, peulen bv. 

or thonéurus,a ,um, - van Gr. orthos, recht, opgericht; 
neuron, nerf: rechtnervig; met opgerichte nerven. 

orthopétal«s,a,um, - van Gr. orthos, recht, opgericht; 
petälon, kroonblad: met rechte kroonbladen; met 
opgerichte kroonbladen. 

Or thopógon R.BR., - van Gr. orthos, recht; pôgôn, 
baard: gras met rechte (bedoeld wordt recht-
randige, d.i. niet-getande, dus gladde) naalden. -
Dit is inderdaad het geval bij de eerstbeschreven 
soort, O. composïtus R. Br. ( = Hoplismënus com-
posïtus P. B.). 

orthorhynchtts.a.um, - zie orthorrhynchus. 
orthorrh^nchws.a.ttm, - van Gr. orthos, recht; rhun-

chos, snavel: met rechten snavel. 
orthosépal«s,a,um, - van Gr. orthos, recht, opge

richt; Nieuwlat. sepalum, kelkblad: met rechte 
kelkbladen; met opgerichte kelkbladen. 

O r t h o s i p h o n BTH., - v a n Gr. orthos, recht; sïph&n, 
buis. De bloemen bezitten een lange, rechte kroon-
buis. 

o r thos tâchya , - zie orthostach$us. 
ro r thós tachys , - van Gr. orthos, recht; stächus, aar: 
lor thostâchyus,a ,uw, - rechtarig. 
Orthostéjmon R.BR., - van Gr. orthos, recht; stêmon, 

draad. Het gesl. is verwant aan Erythraea, doch de 
helmknoppen (deel der meeldraden) blijven na het 

stuiven recht, terwijl zij bij Erythraea dan sterk 
spiraalvormig gewonden zijn. . 

orthostichàlts.ts.e, - van Gr. orthos, recht; stichos, 
rij: rechtrijig. 

O r t h o t h é c i u m SCHOTT et ENDL., - van Gr. orthos, 
recht; thêkê, doos. De bij een doos vergeleken koker-
vruchten zijn recht, in tegenstelling tot de spiraalvor
mig gewondene der naverwante Helictëres isöra L. 

órvala , - Latinizeering van den Fr. plantennaam 
orvale, waarmede enkele Labiätae (Salvïa-soorten; 
Lamïum - L.) worden aangeduid. 

Ó r x e r a RAFIN., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk slechts een letterverbinding zonder be
teekenis. 

Or^za L., - Lat. transcr. van Gr. oruza, rijst. 
oryzaef6rrnts,is,0, - zie oryziformis. 
oryzeticola (znw.), - van Lat. oryzêtum (van oryza, 

rijst), rijstveld; cölëre, wonen, bewonen: rijstvelden 
bewonende, op rijstvelden groeiende plant. 

oryzeticoltts.a.um, - van Lat. oryzêtum (van oryza, 
rijst), rijstveld; cölëre, wonen, bewonen: rijstvelden 
bewonend, op rijstvelden groeiend. 

oryze tórurn , - 2e nv. mv. van Lat. oryzêtum (van 
oryza, rijst), rijstveld: der rijstvelden, op rijst
velden groeiend. - Zie voorts bambusetörum. 

oryzê tum (als soortnaam), - samentrekking van 
oryzetórurn (zie aldaar): der rijstvelden, op rijst
velden groeiend. 

oryzifórmis.ts.e, - van Oryza, plantengesl. (Grami-
nëae), rijst; forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Oryza, Oryza-achtig, rijstachtig. 

orfzinus,a,utn, - van Lat. oryza (Gr. oruza), rijst: op 
eenigerlei wijze tot rijst in betrekking staand, 
tusschen rijst groeiend, als onkruid op rijstvelden 
groeiend. 

oryzoides , - van Oryza, plantengesl. (Graminëae), 
rijst; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
iiitdrukt: Oryza-achtig, rijstachtig. 

Oryzóps is L. CL. M. RICH., - van Oryza, plantengesl. 
(Graminëae), rijst; opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Oryza gelijkend gesl. 

osbécki , - 2e nv. van Osbeckus, Latinizeering van 
Osbeck: van Osbeck, gevonden door Osbeck, ge
noemd naar Osbeck. - Rhus - Steud. is genoemd 
naar P . Osbeck (1723, Oset, Zweden; 1805, Hasslöf 
bij Göteborg), geestelijke, die van 1750-52 als 
scheepspredikant op een vaartuig der Zw. O. I. 
Compagnie een reis naar O.-Indië en China maakte. 
Van 15-17 Juli 1751 lag zijn schip voor Anjer, waar 
Osbeck planten verzamelde. Daarna voer het naar 
Whampoa bij Kanton, waar het in Aug. d.a.v. aan
kwam en waar Osbeck wederom verzamelde. In 
Jan. 1752 aanvaardde het schip den terugtocht; 
onderweg ankerde het in de Meeuwenbaai (tus
schen het Prinseneiland en Z.-Bantam), waar 
Osbeck een verzameling planten en dieren bijeen
bracht. Na zijn terugkeer in Zweden stond hij zijn 
verzamelingen af aan Linnaeus (zie Linnaea). Het 
door hem op zijn reis bijgehouden dagboek bezit 
wetensch. waarde. - Hij bracht ook het eerste 
materiaal van het gesl. Baeckëa (zie aldaar) van 
China over naar Europa. 

Osbéckia L., - genoemd naar P . Osbeck (zie osbecki). 
osbéckii , - 2e nv. van Osbeckius, Latinizeering van 

Osbeck: van Osbeck, gevonden door Osbeck, ge
noemd naar Osbeck. - Solanum - Dunal is genoemd 
naar P . Osbeck (zie osbecki). 

Osbórn ia F . V. M., - in 1862 genoemd naar den 
Austr. scheikundige J. W. Osborne, die onderzoe
kingen verricht had over de physische en chemi
sche eigenschappen van Eucalyptus-olie. Overigens 
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is mij van hem niets bekend. 
Oecaria LILJA, - in 1839 genoemd naar Oscar (17ΘΘ, 

Parijs; 1859, Stockholm), van 1844-57 koning van 
Zweden en Noorwegen, verdienstelijk beoefenaar 
der muziek. - Hij was een zoon van J. B. J. Berna-
dotte (een der maarschalken van Napoleon), die 
in 1810 door den toenmaligen koning van Zweden 
en Noorwegen, Karel XIII, tot zoon en tevens 
door de volksvertegenwoordiging tot troonopvol
ger werd aangenomen en van 1818-44 regeerde 
als Karel XIV Johan. 

Osmanthus LOUR., - van Gr. osmê, geur; anthos, 
bloem. Plant met geurige bloemen. 

Osmarónia GREENE, - van Gr. osmê, geur; Aronïa 
(zie aldaar), plantengesl. (Rosacëae): aan Aronïa 
verwante plant met geurige bloemen. 

Osmélia THW., - naamsafleiding onbekend. 
osmophytópsis , - van Osmophytum, plantengesl. 

(Orchidacëae) ; opsis, voorkomen, uiterlijk: Osmo-
phytum-achtig. 

Osmóphytum LINDL., - van Gr. osmê, geur; phüton, 
plant: geurige plant. 

Osmóxylon MIQ., - van Gr. osmê, geur; xülon, hout. -
Het droge hout is zeer geurig. 

Osmunda L., - Het eerst door Matthias de 1'Obel 
(zie Lobelia) gebezigde plantennaam van onbe
kende afkomst en beteekenis. 

Osmundaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Osmunda geldt. 

6ssews,a,«m, - van Lat. os (ossis), been, bot: been-
hard. 

oesifragws,a,«m, - van Lat. os (ossis), been, bot; 
franger e (stam frag), breken: beenbrekend; broos
heid der beenderen veroorzakend. 

Osteoméles LINDL., - van Gr. osteon, been, bot; 
mêlon, appel. - De vrucht gelijkt op een kleinen 
appel en bevat beenharde kernen. 

osteoapérxnus,a,um, - van Gr. osteon, been, bot; 
sperma, zaad: met beenharde zaden. 

Osterdamia NECK., - Necker, in 1791 de auteur van 
het gesl., verklaart den naam niet. Waarschijnlijk 
is de plant genoemd naar iemand van den naam 
Osterdam. 

Ostódes BL., - Lat. transcr. van Gr. ostôdês (van 
osteon, been, bot), beenachtig. De vrucht bezit 
een beenharde binnenlaag. 

OStrinus,a,um, - van Lat. ostrum, purperslak: purper
rood. 

Ostrówskia REGEL, - in 1884 door Von Regel (zie 
Aregelïa) uit dankbaarheid genoemd naar M. N. 
Ostrowsky, (? .Moskou; ? ,dorp Scelikovo in het 
Gt. Kostroma, N.O. van Moskou), een ,,zeer 
„beroemd en doorluchtig beschermer der weten-
, .schappen' ', van wien mij overigens niets bekend is. 

ostrowskianus,a,M*n (Allium - Regel), - genoemd 
naar M. N. Ostrowsky (zie Ostrowskïa). 

ós trya SCOP., - Lat. transcr. van Gr. ostrüa, oude 
naam van een boom met hard hout, mogelijk 
Ostrüa carpinifolïa Scop. of anders Carpïnus be-
tùlus L. 

Ostryópsis DECSNE, - van Ostrfa, plantengesl. 
(Betulacëae)-; Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Ostrya gelijkend gesl. 

Oswalda CASS., - genoemd naar James Oswald.Schot 
van geboorte, schrijver van het in 1766 en 1772 
verschenen werk: „An appeal to common sense in 
„behalf of religion' ' (Een beroep op het gezond ver
stand ten behoeve van den godsdienst). - Overigens 
is mij van hem niets bekend. 

Osyricera BL., - van Osiris, oud-Egypt. godheid, 
vaak afgebeeld met een hoofddeksel voorzien van 

twee zijdelingsche, in korte hoornen eindigende 
uitsteeksels; Gr. kiras, hoorn. - De stempelzuil 
draagt aan den top twee zijdelingsche, in hoorntjes 
eindigende vleugels. De (thans in onbruik geraakte) 
naam had Osiricira behooren te luiden. 

osyricerofdee, - van Osyricira, plantengesl. (Orchi
dacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Osyricëra-achtig. 

ó s y r i s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam osüris, welks afleiding onbekend is. 

otaheiténsis.t's.e, - afkomstig van Otaheite ( =Tahiti; 
± 149y2° W.L.; ± 17y2° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

otaksa, - Jap. naam eener Hydrangëa-soort. 
Otandra SAL., - van Gr. ous (ôtos), oor; anêr (an

dres), man. De helmknop (mann, orgaan) draagt 
na het openspringen twee oortjes aan den voet. 

Otanthéra BL., - van Gr. ous (ôtos), oor; anthêra, (als 
bot. term) helmknop. De helmknoppen dragen aan 
den voet 2 oortjes. 

otérius,a,um, - van Gr. ous (ôtos), oor: ooren dra
gend; met geoorde blaadjes. 

otillis, - van Gr. ous (ôtos), oor; illein, wentelen, 
draaien. Aquilicïa - Gärtn. ontving dien soortnaam, 
omdat de beide rugstandige lobben van het op 
dwarse doorsnede 5-lobbige kiem wit gebogen zijn 
als de rand eener oorschelp. 

otites, - Lat. transcr. van Gr. ôtîtês [van ous (ôtos), 
oor], geoord, bij een oor behoorend; met op een 
oorlepel gelijkende organen (bladeren bv.). 

otlétae, - 2e nv. van Otlêta, Latinizeering (vr. vorm) 
van Otlet: van mevr. (mej.) Otlet, genoemd naar 
mevr. (mej.) Otlet. - Haemarïa - Rolfe werd in 
1891 genoemd naar mevr. Edouard Otlet, geb. 
Linden, 3de dochter van J. J. Linden (zie lindeniä-
nus). - Overigens is mij van haar niets bekend. 

Otólepis TURCZ., - van Gr. ous (ôtos), oor; lëpis, 
schub. De kroonbladen dragen aan den voet 2 
schubvormige, omgeslagen oortjes. 

Otonychium BL., - van Gr. ous (ôtos), oor; onuchïon 
[verkleinw. van onux (onüchos), nagel, klauw], 
nagelt]e, klauwtje. De kroonbladen dragen onder 
aan den voet aan weerszijden een omgevouwen, 
nagelvormig oortje. 

Otopétalum MIQ., - van Gr. ous (ôtos),oor; petälon, 
kroonblad. - De kroonslippen dragen aan den voet 
een oortje. 

Otóphora BL., - van Gr. ous (ôtos), oor; pherein, 
dragen: oortjes dragende plant. De naam zinspeelt 
op het onderste paar blaadjes (der gevinde blade
ren), welke klein zijn en den stengel als oortjes om
vatten) . 

otóphorus,a,wm, - van Gr. ous (ôtos), oor; pherein, 
dragen: oortjes dragend (bv. kleine, stengelom vat
tende blaad j es aan den voet der algemeene bladspil ). 

Otosténuna BL., - van Gr. ous (ôtos), oor; stemma, 
krans. De in een krans geplaatste bijkroonschub-
ben dragen aan den voet twee tandjes of oortjes. 

Ottélia PERS., - Latinizeering van de eerste helft 
van den Malab. plantennaam ottel-ambel. 

otténsii, - 2e nv. van Ottensîus, Latinizeering van 
Ottens: van Ottens, gevonden door Ottens, genoemd 
naar Ottens. - Zingiber - Valet, is genoemd naar 
Arend Ottens (1871, ?; 1925, Weltevreden), eerst 
in militairen dienst, gegageerd als sergeant der in
fanterie bij het Nederlandschind. leger, van 1911 
tot aan zijn dood eerst amanuensis, later conser
vator van het Museum voor Economische Botanie 
te Buitenzorg, tevens belast met het onderhoud 
van den bot. tuin dier instelling, welke functies 
hij met grooten ijver en geschiktheid vervulde. Hij 
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was \^aleton (zie valetoniânus), den auteur der 
soort, door het verzamelen van materiaal van groo-
ten dienst bij diens studiën over de Zingiberacëae 
van den O.I. Archipel. 

ot t i l is , - foutief voor otillis. 
ot to landér i , - 2e nv. van Ottolandërus, Latinizeering 

van Ottolander : van Ottolander, gevonden door Otto-
lander, genoemd naar Ottolander. - Hoy a - Kds; -
Palaquïum - Κ. et V. en Wightïa - Kds zijn ge
noemd naar Teun Ottolander (1853, Boskoop; 1935, 
Tamansari boven Banjoewangi, O.-Java), in ge
heel Java en ver daarbuiten vermaard planter, die 
zich in 1879 in Indië vestigde als assistent op een 
kina- en koffie-onderneming in Midden-Java en 
weldra administrateur werd eener onderneming in 
O.-Java, wat hij tot 1909 bleef, waarna hij zich 
vestigde op Tamansari, een perceel, dat hij in eigen
dom bezat. - Hij was voorzitter van het Neder-
landschind. Landbouwsyndicaat, diende der Ind. 
Regeering meermalen van advies in landbouw- en 
landbouwonderwijsaangelegenheden, stelde leven
dig belang in natuurstudie en steunde den hout
vester S. H. Koorders (zie koordersi) bij diens 
floristisch onderzoek van Java. - In 1883 zond hij 
aan den Hortus Botanicus te Leiden een exemplaar 
van Dendrobïum linearifolïum T. et B. 

O u d e m â n s i a MIQ., - in 1853 genoemd naar C. A. J. 
A. Oudemans (1825, Amsterdam; 1906, Amster
dam), toen lector in de plantkunde aan de Klini
sche School te Rotterdam, tevens directeur van 
den bot. tuin aldaar, van 1859-96 hoogleeraar in de 
plantkunde te Amsterdam, gedurende vele jaren 
algemeen secretaris der Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen, schrijver van zeer vele bot. 
publicaties, waaronder ook over de flora van Ned. 
Indië en een flora van Nederland. 

Ouragóga L., - de afleiding van den naam staat niet 
vast; Linnaeus (zie Linnaea), de auteur, geeft gee-
nerlei toelichting. Sommigen leiden den naam af 
van Gr. ouron, urine; agôgos, wegwijzer, en dan zou 
hij moeten beteekenen: de urineafscheiding bevor
derende plant. - De door Linnaeus Ouragöga ge
noemde plant is echter geen diureticum, doch een 
braakmiddel (ipecacuanha). 

ouranthu5,a,ttm, - van Gr. oura, staart; anthos, 
bloem: met gestaarte (door den langen stijl bv.) 
bloemen. 

O u r a t e a AUBL., - Latinizeering van de eerste helft 
van den Caribaeischen plantennaam oura-ara. 

Our i s i a COMM. ex A. L. JUSS., - genoemd naar Ouris, 
gouverneur der Falkland-eilanden, van wien Com-
merson (zie commersöni) op zijn wereldreis (1766-
68) de plant ontvangen had en van wien mij ove
rigens niets bekend is. 

O u r o u p â r i a AUBL., - Latinizeering van den Guiaan-
schen plantennaam Y-ourou-pari. 

ouseley anus,a,um (Phoenix - Griff.), - omstreeks 
het midden der vorige eeuw genoemd naar colonel 
Ouseley, regeeringsambtenaar in Eng. Indië, die de 
plant in Nagpur (provincie in het N. van Voor-
Indië) had ontdekt. - Ouseley heeft over econo
mische onderwerpen geschreven. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

Outéa AUBL., - Latinizeering van den Guiaanschen 
plantennaam ioutay. 

O u v i r é n d r a THOU., - Latinizeering van den Malg. 
plantennaam ouvirandou. 

ouwehéndi i , - 2e nv. van Ouwehandius, Latinizee
ring van Ouwehand: van Ouwehand, gevonden door 
Ouwehand, genoemd naar Ouwehand. - Coïx -
Kds is genoemd naar C. D. Ouwehand (1866, Kat-
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wijk; ? X), medicus, in 1892 benoemd to t officier 
van gezondheid bij het Nederlandschind. leger en 
geplaatst op Sumatra, waar hij werkzaam bleef, 
tot hij in 1902 overging naar den Burgerlijken Ge
neeskundigen Dienst in Ned. Indië en benoemd 
werd tot leeraar aan de STOVIA (School tot oplei
ding van inlandsche artsen) te Batavia. In 1906 
werd hij benoemd tot stadsgeneesheer te Batavia, 
in 1914 tot Inspecteur van den Burgerlijken Ge
neeskundigen Dienst voor W.-Java, in 1915 tot 
Inspecteur-Souschef en datzelfde jaar to t Hoofd
inspecteur van den Dienst; in 1916 werd hij ge-
pensionneerd. In 1896/97 bracht hij op de Toba-
hoogvlakte (N.-Sumatra) een ± 200 nummers tel
lende, te Buitenzorg berustende plantenverzame-
ling bijeen, waaronder de naar hem genoemde soort. 

ovale, - zie ovälis. 
ovalifólius,a,um, - van Lat. ovälis, ovaal (, ook wel 

gebezigd in de beteekenis van eirond) ; folium, blad: 
met ovale (of eironde) bladeren of blaadjes. 

o\é\is,is,e, - (Lat.) ovaal. Niet zelden gebezigd in de 
beteekenis van eirond. 

ovalisépalws,a,urn, — van Lat. ovälis, ovaal (, ook-wel 
gebezigd in de beteekenis van eirond); Nieuwlat. 
sepälum, kelkblad: met ovale (eironde) kelkbladen. 

ovalitépalus,α,um, - van Lat. ovälis, ovaal (, ook 
wel gebezigd in de beteekenis van eirond; Nieuw-
lat. tepälum, bloemdekblad : met ovale (eironde) 
bloemdekbladen. 

ovarióphorMs.a.wm, - van Lat. ovarium (van ovum, 
ei), eierstok; Gr. pherein, dragen: een of meer eier
stokken of daarop gelijkende organen dragend. -
Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai: 
ovarii fêr (us) zou beter geweest zijn. 

ovariósus,a,um, - van Lat. ovarium (van ovum, ei), 
eierstok, vruchtbeginsel: met krachtig ontwik
keld of sterk gezwollen vruchtbeginsel; met vele 
vruchtbeginsels. 

oväta, - zie ovätus. 
ovatifólitts,a,«>w, - van Lat. ovätus, eirond; folium, 

blad: met eironde bladeren of blaadjes. 
ovatilabris.ts.e, - van Lat. ovätus, eirond; läbrum, 

lip: met eironde lip (pen). 
ovatipétalus,a,um, ~ van Lat. ovätus, eirond; Nieuw-

lat. petälum, kroonblad: met eironde kroonbladen. 
ovatolanceatws,a,u>n, - van Lat. ovätus, eirond; lan-

ceätus, lancetvormig: eirond-lancetvormig. 
o\atus,a,um, - van Lat. ovum, ei: eirond. 
ovibólbus,a,«m, - van Lat. ovum, ei; bulbus, bol: 

met eivormige bollen of schijnknollen. 
óviceps (övïceps), - van Lat. ovum, ei; caput, hoofd: 

met eivormige hoofdjes. 
óviceps (övïceps), - van Lat. övis, schaap; caput, 

hoofd: op een schaapskop gelijkend. 
Oviéda L., - genoemd naar Gonzalo Hernandez de 

Oviedo y Vaidés (1478, Madrid; 1557, Valladolid), 
die van 1514-23 als ambtenaar der Sp. Regeering 
verblijf hield in W.-Indië en een in 1535-37 ver
schenen werk schreef over de natuurlijke en alge-
meene geschiedenis van W.-Indië en het nabij
gelegen vasteland, toen een Sp. bezitting. Later 
reisde hij nog herhaaldelijk (1532, 1536, 1549) 
naar Amerika. 

róvifer, "ovifera, oviferum, - van Lat. ovum, ei; 
\oxiferus,a,um, - ferre, dragen: eieren, dwz. 

eivormige organen (vruchten bv.) dragend. 
ovlförmis,is,e, - van Lat. ovum, ei; forma, vorm: 

eivormig, eirond. 
róviger, ovfgera, ov igerum, - van Lat. ovum, ei; 
lovigerws.a.um, - gërëre, dragen: eieren, dwz. 

eivormige vruchten, dragend. 
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iovüis,is,e, - van Lat. ovis, schaap: op eenigerlei wijze 
\o\iaus,a,um, - tot schapen in betrekking 

staand, met een schaap overeenkomend, door scha
pen gegeten wordend, op schapen weiden groeiend, 
wollig behaard, schapen-. 

rovipositórifer, oviposi torifera, oviposi tor i ferum, 
Xovipositoriferus.a.um, - van Nieuwlat. ovi

positor [van ovum, ei; positor (van pottere, plaat
sen), plaatser; dus letterlijk = eierenplaatser], leg-
boor (van insekten); Lat. ferre, dragen: een leg-
boor of iets daarop gelijkende dragend. 

rovlpostórifer, ovipostorifera, ovipos tor i ferum, -
tovipostoriferws.a.wm, - foutief voor oviposi-

torifër(us). 
ovoideus.a.um, - van Lat. ovum, ei; idèus, uitgang, 

welke gelijkenis uitdrukt: eivormig. 
owariénsis,ts,e, - afkomstig van Oware (in het begin 

der 19de eeuw een klein negerkoninkrijkje, gren
zend aan Bénin (tropisch W.-Afrika, bij de golf 
van Bénin) of daar het eerst gevonden. 

Owénia F. V. M., - genoemd naar Richard Owen 
(1804, Lancaster; 1892, Londen) te Londen, be
roemd anatoom-medicus, in 1835 benoemd tot 
hoogleeraar aan het College of Surgeons te Londen, 
later tot directeur der afdeeling voor nat. historie 
aan het British Museum, schrijver van vele weten-
sch. werken, ook over fossiele dieren. 

Oxal idâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Oxälis geldt. 

oxalidifóliMs,a,uw, - van Oxälis (Oxalïdis), planten-
gesl. (Oxalidacëae) ; Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Oxälis. 

Óxal is L., - oude Gr. plantennaam (van Gr. oxus, 
zuur). - De naam zinspeelt op den zuren smaak 
veler soorten van het gesl. 

oxleyânu5,a,Mm (Calamus - Becc; - Durîo - Griff.), 
- genoemd naar Thomas Oxley, (?, ?; 1886, South
ampton), medicus in dienst der Eng. O.I. Compa
gnie, in 1831 geplaatst op het eiland Penang (Prince 
of Wales's Island), van 1845-57 te Singapore, waar 
hij zich verdienstelijk maakte voor de kennis der 
flora en der insekten van de omgeving dier stad. 
Hij interesseerde zich ook voor nuttige planten, 
inzonderheid voor gëtah-përtja leverende boomen 
(zie ook montgomeriänus). In 1839 of 40 en 1848 be
klom hij den Ophir (Malaka), omstreeks 1843 zond 
hij planten aan den bot. tuin van Calcutta, van 
1848-52 aan dien van Kew. Uit Singapore zond hij 
vele gewassen aan den Buitenzorgschen plantentuin. 
Aan hem dankt Java (1848) de invoering van den 
flamboyant (Poinciäna regia Böjer). 

oxléyi, - 2e nv. van Oxleyus, Latinizeering van Ox
ley: van Oxley, genoemd naar Oxley. - Tecöma -
Cunn. is genoemd n a a r / . Oxley (1781, in Engeland; 
1828, Sydney), die, benoemd tot surveyor-general 
van New South Wales, in 1817 met den auteur der 
soort, Allan Cunningham (zie Cunninghamïa), en 
Charles Fraser (zie frasêri 2) een onderzoekingstocht 
naar het binnenland van Australië ondernam. In 
1818 maakte hij een tweeden, in 1823 een derden 
tocht. Over zijn reizen schreef hij eenige publi
caties. 

oxyacantha (znw.), - van Gr. oxus, scherp, spits; 
akant ha, stekel, doorn: plant met scherpe stekels 
of doornen. 

oxyacânthws,a,Mm, - van Gr. oxus, scherp; akantha, 
stekel, doorn: scherp gestekeld, scherp gedoomd. 

oxyadénius,a,ttm, - van Gr. oxus, scherp, spits; aden 
(adënos), klier: met spitse klieren. 

oxyàntha , - zie oxyanthus. 
Oxyânthe STEUD., - van Gr. oxus, scherp, spits; an-
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thé, bloem: gras met spitse kafjes. 
Oxyan thé ra BRONGN., - van Gr. oxus, spits; an-

thêra, (als bot. term) helmknop. Orchidacëa met 
spitsen helmknop. 

oxyanthero ides , - van Oxyanthéra, plantengesl. 
(Orchidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Oxyanthëra-achtig. 

o x y â n t h u m , - zie oxyanthus. 
Oxyan thus A. P. D C , - van Gr. oxus, spits; anthos, 

bloem : plant met spitse bloemen. De kroonslippen 
zijn spits. 

oxyânthws,a,wwî, - van Gr. oxus, spits; anthos, bloem: 
met spits toeloopende bloemen of bloemkroonslip-
pen. 

oxy carpus,a,urn, - van Gr. oxus, spits, zuur; karpos, 
vrucht: met spitse vruchten of vruchtjes; met zure 
vruchten of vruchtjes. 

oxycedri , - 2e nv. enkv. van Oxycëdrus, voormalig 
plantengesl. (Pinacëae): van Oxycëdrus, van de 
gedaante van Oxycëdrus, Oxycëdrus-achtig, op 
Oxycëdrus woekerend. 

Oxycëdrus SPACH, - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
boomnaam oxukëdros (van oxus, scherp; këdros, 
ceder, een soort naaldboom): aan een ceder ver
wante plant met opvallend scherpe naalden, tegen
woordig Junipërus. 

oxyderas , - van Gr. oxus, spits; këras, hoorn: met 
een of meer spitse hoornen (doornen, sporen). 

Oxjfceros LOUR., - van Gr. oxus, scherp; këras, hoorn. 
De plant is gewapend met scherpe, bij hoornen 
vergeleken doornen. 

oxychilus,a,um, - van Gr. oxus, spits; cheilos, lip: 
spitslippig. 

Oxjfchlamys SCHLTR, - van Gr. oxus, spits; chlämus, 
mantel. - De scheedevormige, hier als mantel der 
bloem beschouwde kelk loopt naar boven zeer spits 
toe. 

oxycladus,a,Mw, - van Gr. oxus, scherp; klädos, 
twijg, spruit: met scherpe (scherpkantige) twijgen. 

oxycócca, - zie oxycoccus. 
oxycoccoides, - van Oxycoccus, plantengesl. (Eri

caceae) of van oxycoccus ( = oxycoccos), soortnaam 
van een Vaccinïum: 
1. Oxycoccus-achtig. 
2. op de soort oxycoccus (oxycoccos) gelijkend. 

oxycoccos,os,on, - van Gr. oxus, zuur; kokkos, bes: 
met zure bessen. 

oxycóccum, - zie oxycoccus. 
Oxycoccus j . HILL, - van Gr. oxus, zuur; kokkos, 

bes. Plant met zure bessen. 
oxycóccws.a.um, - van Gr. oxus, zuur; kokkos, bes: 

met zure bessen. 
Oxydéctes o. κ., - van Gr. oxus, scherp; dêktês, bij

tend. De zaden sommiger soorten zijn scherp van 
smaak. 

Oxydéndrurn A. P. D C , - van Gr. oxus, zuur; den-
dron, boom: boompje met zuur smakende bladeren. 

oxyedrus.a.um, - van Gr. oxus, scherp, spits; hëdra, 
steunvlak: met spitse steunvlakken. - Dit zonder
linge woord is door Miquel (zie Miquelia) en andere 
schrijvers gebezigd in de beteekenis van scherp-
kantig (beter: acutangülus; oxygonus). 

oxyglÓ88us,a,um, - van Gr. oxus, scherp, spits; glos-
sa, tong: met spitse tong of (bij Orchidacëae en 
Zingiberacëae) lip. 

oxygóna, - zie oxygonus. 
Oxygónium κ. Β. PRESL, - van Gr. oxus, scherp; 

gônia, hoek. Nabij den bladrand bevinden zich 
nerfmazen met spitse hoeken. 

oxy£fmus,a,um, - van Gr. oxus, spits; gônia, hoek: 
spitshoekig, scherpkantig. 
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ox^gynws.a.wm, - van Gr. oxus, scherp, spits; günê, 
vrouw: met spits vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl, 
stempel). 

oxylepis , - van Gr. oxus, spits; lëpis, schub: met 
spitse schubben. 

oxylobus.a.ttw, - van Gr. oxus, spits, puntig; lobos, 
lob, vrucht: met spitse lobben; met puntige vruch
ten. 

O x y m i t r a HOOK. f. et TH., - van Gr. oxus, spits; 
mitra, muts: plant met een spitse muts (gevormd 
door de drie onderling vergroeide binnenste kroon-
bladen). 

oxymitrus,a,«w, - van Gr. oxus, spits; mïtra, muts: 
met een spitse muts. 

oxyoda, - zie oxyödus. 

{oxyodon, - van Gr. oxus, spits; scherp; ödous (ödon-
oxyodóntMs.a.ww, - tos), tand: spits of scherp 

oxyodus.a.uw, - getand, 
oxyótis.ts.e, - v a n Gr. oxus, spits, scherp; ous {ôtos), 

oor: spits geoord. 
oxypétalws.a.um, - van Gr. oxus, spits, scherp; pe-

tälon, kroonblad: met spitse kroonbladen. 
oxyphyllus.a.Mm, - van Gr. oxus, spits; pkullon, blad: 

spitsbladig. 
ox.fpterus,a,um, - van Gr. oxus, spits; ptêron, vleu

gel: spitsvleugelig. 
roxypyren, - van Gr. oxus, spits; pürên (purênos), 
loxypyrénus.a.um, - steenkern: met spitse 

steenkern. 
oxy rh . . . . — zie oxyrrh . . . 
Oxyr ia j . HILL, - van Gr. oxus, zuur: zuur smakende 

plant. 
oxy r rhach i s , - van Gr. oxus, spits, scherp; rhächis, 

ruggegraat, spil: 
1. (Buchananïa - Miq.; - Campnosperma - Engl.), 
- met scherp uitspringende middennerf (de ,,rug-
,,gegraaf' van het blad). 
2. (Fimbristylis - Miq.), - met spits toeloopende 

spil van het aartje. 
oxyrrhynchu£,a,um, - van Gr. oxus, spits, scherp; 

rhunchos, snavel: spitssnavelig, scherpsnavelig. 
Oxysépala WIGHT, - van Gr. oxus, spits; Nieuwlat. 

sepälum, kelkblad: plant met spitse kelkbladen. 
oxysépala , - zie oxysepälus. 
oxysepaloides , - van Oxysépala, (voormalig) plan-

tengesl. (Orchidacëae) of van den soortnaam oxy
sepälus (zie aldaar) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Oxysepäla-achtig; op de soort 
oxysepälus gelijkend. 

oxysépalu5,a,um, - van Gr. oxus, spits: Nieuwlat. 
sepälum, kelkblad: met spitse kelkbladen. 

Oxyspora A. P. D C , - van Gr. oxus, spits, scherp; 
spöra, zaad. Plant met puntige zaden. 

Oxys t é ima R. BR., - van Gr. oxus, spits, scherp; 
stelma, gordel. De stempelzuil wordt omringd door 
een gordel van spitse bijkroonschubben. 

oxystophyl la , - zie oxystophyllus. 
Oxys tophyl lum BL., - van Gr. oxus, spits; xustos, 

lans; phullon, blad: plant met lancetvormige, spitse 
bladeren. - Het woord, dat eigenlijk Oxyxysto-
phyllum behoorde te luiden, is welluidendheids-
halve ingekort. - Zie voorts Adenëma. 

oxystophyllus\a,um, - van Gr. oxus, spits; xustos, 
lans; phullon, blad: met lancetvormige, spitse bla
deren. Zie voorts onder Oxystophyllum. 

Oxytenan thé ra MUNRO, - van Gr. oxutënês, spits en 
lang; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helm
knoppen zijn lang en spits. 

Oxyt rop i s A. P. D C , - van Gr. oxus, scherp; tröpis, 
(scheeps)kiel. - Vlinderbloemige met opvallend 
spitse kiel. 

oyaménsis,ïs,e, - afkomstig van Oyatna (in Japan) 
of daar het eerst gevonden. 

Ozódia w. et A., - van Gr. ozôdês (van ozein, rieken), 
geurig, stinkend. Geurige plant. 

P. 

pabulârts,is,e, - van Lat. pabulum, veevoeder: to t 
veevoeder dienstig. 

Pach i r a AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

pachnódes , - Lat. transcr. van Gr. pachnodês (van 
pachnos, rijp, ijzel), berijpt, dwz. met een witte 
waslaag overtogen. 

pachyacanthu5,a,um, - van Gr. pachus, dik; akan-
tha, doorn, stekel: dikdoornig, dikstekelig. 

pachyacris,is,e, - van Gr. packus, dik; äkron, het 
bovenste, de top: met dikken top. 

p a c h y a m b o n , - van Gr. pachus, dik; amb&n, rand: 
dikrandig. 

pachyânthu5,a,um, - van Gr. pachus, dik; anthos, 
bloem: dikbloemig, met dikke bloeiwijzen. 

pachyârthr«s,a,wm, - van Gr. pachus, dik; arthron, 
lid: dikledig. 

{pachybólbos.os.on, - van Gr. pachus, dik; bolbos, 
pachybólbws,a,wm, - bol: met dikke bollen of 

schijnknollen. 
pachybulbus,a,wm, - van Gr. pachus, dik; Lat. bul

bus, bol: met dikke bollen of schijnknollen. Deze 
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
zijn crassibulbus, pachybolbos, pachybolbus. 

pachycalyx, - van Gr. pachus, dik; kälux, kelk: met 
dikken kelk. 

pachycârpus,a,ttm, - van Gr. pachus, dik; karpos, 
vrucht: dikvruchtig. 

Pachycén t r i a BL., - van Gr. pachus, dik; kentron, 
spoor. Het helmbindsel eindigt aan den voet in een 
korte, dikke spoor. 

pachycephalia,a,Mm, - van Gr. pachus, dik; kephölê, 
hoofd: met dikke hoofdjes. 

pach^ce ras , - van Gr. pachus, dik; këras, hoorn: 
dikhoornig. 

Pachychi lus BL., - van Gr. pachus, dik; cheilos, lip. 
Orchidacëa met dikke (vleezige) lip. 

Pachych lamys DYER, - van Gr. pachus, dik; chlämus, 
mantel: plant met dikken mantel. - De naam zin
speelt op de na den bloei dik en houtig wordende 
kelkbladen, welke als een mantel de vrucht om
sluiten. 

pachyclada , - zie pachyclädus. 
rpachjfclados,os.on, - van Gr. pachus, dik; klädos, 
Ipachycladus.a.um, - twijg, spruit: met dikke 

twijgen of spruiten. 
fPachydé rma BL., - van Gr. pachus, dik; derma, huid. 
I p a c h y d é r m a (znw.),- Plant met dikwandige 

vruchten. 
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p a c h y d e r m a (bnw.), - zie pachydermus. 
pachydérmictts,a,um, - van Gr. pachus, dik; derma, 

huid: dikhuidig. 
pachydérmws,a,Mm, - Lat. transcr. van Gr. pachu-

dertnos (van pachus, dik; derma, huid), dikhuidig. 
pachyglÓ88us,a,ttm, - van Gr. pachus, dik; glôssa, 

tong: met dikke tong of (bij orchideeën) lip. 
Pachygone MIERS, - van Gr. pachus, dik; gönos, 

kroost. De naam zinspeelt op de dikke zaadlobben 
(deel van het zaad, het kroost der plant). 

pachyÜyna, - zie pachygjhtus. 
rpachygyne, - van Gr. pachus, dik; günê, vrouw: met 
lpach^gynws,a,tt»tt, - dik vr. orgaan (stijl, stem-

pel). 
Pachyiie SAL., - van Gr. pachünein (van pachus, dik), 

dik maken. Plant met vleezige bloemen. 
pachynéura , - zie pachyneurus. 

(pachynéuros,os,on, - van Gr. pachus, dik; neuron, 
lpachynéurtts,a,«m, - nerf: diknervig. 
Pachynocé rpus HOOK, f., - van Gr. pachünein (van 

pachus, dik), dik maken; harpos, vrucht. De naam 
zinspeelt op de dikke vruchten. 

pachjfaphrys, - van Gr. pachus, dik; öphrus, rand: 
dikrandig. 

pachypétalu5,a,um, - van Gr. pachus, dik; petälon, 
kroonblad: met dikke kroonbladen. 

pachyphlaéus,a,um, - zie pachyphloeus. 
pachyphlóéws.a,um, - van Gr. pachus, dik; phloios, 

bast, schors: met dikken bast, met dikke schors. 
pachyphyilu5,a,wm, - van Gr. pachus, dik; phullon, 

blad: dikbladig. 
Pachypléur ia κ. Β. PRESL, - van Gr. pachus, dik; 

pleur on, ribbe, nerf. Varen met dikke middennerf. 
pachypod«s,a,wm, - van Gr. pachus, dik; pous (pö-

dos), voet, steel: dikvoetig, dikstelig. 
pach^pter«s,a,uw, - van Gr. pachus, dik; ptëron, 

vleugel: dikvleugelig. 
péchypus , - van Gr. pachus, dik; pous, voet, steel: 

dikvoetig, dikstelig. 
rPachy rh . . . , - zie Pachyrrh . . . . pachyrrh . . . 
ipachyrh . . . , -

pachy r rhach i s , - van Gr. pachus, dik; rhâchis, spil 
eener bloei wij ze of van een gevind tot meervoudig 
gevind blad: met dikke spil. 

rpachyrrh iza , - zie pachyrrhizus. 
I p a c h y r r h i z u m , -

Pachy r rh i zus L. CL. M. RICH., - van Gr. pachus, dik; 
rhiza, wortel: plant met knolvormigen wortel. 

pachyrrhizu£,a,um, - van Gr. pachus, dik; rhiza, 
wortel: dikwortelig. 

P a c h y s â n d r a L. CL. M. RICH., - van Gr. pachus, dik; 
anêr (andros), man. Plant met dikke mann, or
ganen (helmdraden). 

pachysândt*U5,a,«m, - van Gr. pachus, dik; anêr 
(andros), man: met dikke mann, organen, met dik
ke meeldraden of helmknoppen. 

pachys tachya , - zie pachystachpus. 
pachystachyos,os,on, - van Gr. pachus, dik; stachus, 

aar: dikarig. 
Pachys tachys NÉES, - van Gr. pachus, dik; stächus, 

aar: plant met dikke, aarvormige bloeiwijzen. 
rpachys tachys , - van Gr. pachus, dik; stachus, aar: 
ipachystachyus,a,um, - dikarig. 

pachystéle , - van Gr. pachus, dik; stêlê, zuil: met 
dikke (stempel)zuil. 

,pachystémmus,a ,«m, - van Gr. pachus, dik; stem
ma, krans: met dikke kransen. 

Pachys t émon BL., - van Gr. pachus, dik; stêm&n, 
draad. De mann, bloemen bezitten één dikken 
meeldraad. 

P a c h y s t o m a BL., - van Gr. pachus, dik; stoma, mond. 

De vleezige lip vertoont aan den voet een zakvor-
mige, bij een mond vergeleken holte. 

pachysty ia , - zie pachystflus. 
pachyetyle , - zie pachystylis. 
Pachysty l id iurn PAX et HOFFM., - van Gr. pachus, 

dik; stulidïon (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. 
Het centrale zuiltje der vruchten is dik. 

rpachy8tylis,ts,e, - van Gr. pachus, dik; stülos, 
Ipachystylos.os.on, - zuil, stijl: dikstijlig. 
Pachyety ius κ. SCHUM., - van Gr. pachus, dik; stü

los, zuil, stijl: plant met dikken stijl. 
pachystyitts,a,ttm, - van Gr. pachus, dik; stûlos, zuil, 

stijl: dikstijlig. 
pachytelos,0£,ott, - van Gr. pachus, dik; telos, einde: 

met dik uiteinde (der lip bv.). 
pachythyrsus,a.ura, - van Gr. pachus, dik; thursos, 

(als bot. term) pluim: met dikke of dikassige plui
men. 

pacificus,a,um, - van Lat. pax (pacis), vrede; facëre, 
maken : 
1. vredelievend, vreedzaam. 
2. groeiend op een der eilanden van de Mare Paci-
fïcum, de vreedzame zee, dwz. de Stille Zuidzee. 

padacânca , - verkeerd opgevangen Mol. planten
naam (ten rechte padadangka). 

padana , - zie padänus. 
padangénst5,ts,£, - 1. (Lastraea - Bedd. = Dryo 

ptëris - C. Chr. ), - afkomstig uit het stroomgebied 
der kali (rivier) Padang in Perak (W.-Malaka op 
± 5° N.B.). 
2. (Amömum - K. Schum.; - Appendicüla - Schltr; 
- Argostemma borraginëum Bl. var. - Ridl.; - Coe-
logyne - J. J. S. et Schltr; - Dendrobïum - Schltr; 
- Erïa - Schltr; - Hoya - Schltr; - Oberonïa -
Schltr; - Phreatïa - Schltr; - Piper - C. DC; -
Polypodïum - Baker; - Selaginella — Hier.; -
Vitex - Hall, f.), - afkomstig van de residentie Su
matra's Westkust (hoofdplaats Padang; afdeelings-
hoofdplaats Padang Pandjang) of daar het eerst 
gevonden, Padangsch. 

padânws,a,wm, - Ficus - Ν. L. Burm. [Flora Indica 
(1768), p . 226] werd het eerst gevonden ,,in pago 
„Padano prope Sumatra", dwz. in het dorp Padan 
„bi j" Sumatra. - Of Padang op Sumatra bedoeld 
werd, valt niet meer uittemaken. 

P a d b r u g g e a MIQ., - genoemd naar Robert(us) Padt-
brugge (1637 of 38, Parijs; ?, ?), medicus, die in 
dienst trad der Ned. O.I. Compagnie. Van 1676-80 
was hij gouverneur van Ternate, in 1681 van Ban
da, van 1682-87 van Ambon, in welke functie hij 
optrad als beschermer van Rumphius (zie Rum-
phïa). - Van 1687-88 was hij buitengewoon lid van 
den Raad van Indië; in 1688 ging hij scheep naar 
Nederland, waarmede hij uit de geschiedenis ver
dwijnt. Hij was een goed bestuursambtenaar, van 
wien Valentijn (Oud- en Nieuw-Oost-Indien IV, 
boek 4, Ambonsche Zaaken, hoofdstuk 4, pag. 
245) getuigt: „Hij was een man in ' t geheel niet 
„schraap- en baat-zuchtig, maar zeer sterk voor 
„de neerstigheid en goede ordre, voor de onkreuk
baa rhe id in 't gericht, voor ' t eerlijk gedrag der 
„dienaaren, mitsgaders voor alles, dat een goeden 
„staat kon helpen uitmaken, doch hij was wat aan 
„den haastigen kant ." - Hij stelde ook belang in 
nat. historie. Rumphius (Herb. Amboinense I, 88; 
VI, 184) vermeldt, dat hij teekeningen en aantee-
keningen uit Padtbrugge's dagregister heeft over
genomen. 

Päd ia ζ. M., - Latinizeering van Mal. padi, al of niet 
geoogste rijstplant: op rijst gelijkend gras. 

padifóliï<s,a,w»w, - van padus, soortnaam van een 
27 
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Prunus; Lat. folïum, blad: met bladeren als die van 
Prunus padus L. (vogelkers). 

padioides, - van Pädia, (voormalig) plantengesl. 
(Graminëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op een Padïa gelijkend, Padïa-
achtig. 

r P a d u s L., - Lat. transcr. van Gr. pados, oude naam 
t p a d u s , - van een niet nader beschreven, scha-

duwlievenden boom, welks hout voor wagenassen 
en ploegen gebezigd werd en welks identiteit niet 
vast staat. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam 
willekeurig overgedragen op de hem thans voeren
de plant. 

Paedér i a L., - van Lat. paedor, stank. De gekneusde 
plant riekt naar faeces. 

Paede ró t a L., - van Gr. paidërôs (paiderôtos), een 
plant, van welker bloemen kransen werden ge
vlochten. Fraaibloemige plant. 

Paeónia L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam paiónia. Het woord is afgeleid van Paton, 
geneesheer der Gr. goden, ,,die hier voortijts in 
,,die oude tijden die medecyne gehandelt heeft ende 
„dit cruyt in kennisse ghebrocht" [Dodoens, Cruy-
deboeck, 2e dr. (1563), p. 287]. De plant stond in 
vroegeren tijd in hoog aanzien als geneesmiddel. 
Vgl. Dodoens, I.e. ,,Die wortel van Pioenen ghe-
„droocht ende omtrent een boone groot met meede 
, ,ghedroncken verweckt die natuerlycke cranckhz 
,,van den vrouwen, zy doet die moeder wel suy-
,,veren als zy van kinde verleeght zijn, ende ver
t u e t die pijne ende weedom des buyex. Die wor
stel . . . aen den hals gehangen, geneest die val
l e n d e sieckte. Vijfthien of sesthien swerte saden 
„met wijn oft meede ghedroncken . . . zijn seer 
„goet ghebruyekt den genen die van die mare" 
(nachtmerrie) „ende swaren droomen ghequelt 
„zijn." 

paeoniflórws.a.MW, - van Paeonia, plantengesl. (Ra-
nunculacëae), pioen (roos); Lat. f los (floris), bloem: 
met bloemen als die eener Paeonïa. 

paeonifólius,a,um, - van Paeonïa, plantengesl. (Ra-
nunculacëae), pioen (roos); Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die eener Paeonïa. 

Pâésia A. ST.-HIL., - genoemd naar hertog Fernando 
Dias Paes Lerne, die in 1660 den staat Minas Geraës 
(Ν. van Rio de Janeiro) inlijfde bij het Portug. ge
bied in Z.-Amerika. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

P a g a p â t e SONN., - verbastering van pagatpdt, Phi
lipp, naam eeniger Sonneratïa-soorten. 

pagâtpat, - Philipp, plantennaam (pagatpdt). 
paguroides, - van Lat. pagürus, oorspronkelijk zee-

kreeft, tegenwoordig heremietkrab; ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een kreeft 
of een heremietkrab gelijkend. 

Pahudia MIQ., - genoemd naar CA. F. Pahud (sedert 
1867 Pahud dé Mortanges), (1803, Amsterdam; 
1873, 's Gravenhage), van 1849-56 minister van 
koloniën, van 1856-61 gouverneur-generaal van 
Ned. Indië, onder wiens ministerschap de eerste 
kinaplanten (1852 en wederom in 1854) naar Java 
werden overgebracht en onder wiens bewind als 
gouverneur-generaal de kinacultuur op dat eiland 
met kracht werd ter hand genomen. Hij verleende 
steun aan de uitgave der Flora van Nederlandsen 
Indië van Miquel (zie Miquelïa), die dit werk aan 
hem opdroeg en hét gesl. naar hem noemde, „ut 
„perennis sit inter splendîdas amoenissïmae Javae 
„stirpes grati erga Florae meae strenuissïmum 
„fautörem anïmi testis" (opdat onder de prachtige 
planten van het lieflijke Java een blijvende getuige 

zij der dankbaarheid, welke ik toedrage aan den 
zeer krachtigen begunstiger mijner flora). 

pahudiânu5,e,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar CA. F. Pahud (zie Pahudia). 

pahudii, - 2e nv. van Pakudïus, Latinizeering van 
Pahud: van Pahud, genoemd naar Pahud. - Cirro-
petälum - De Vr. werd in 1854 genoemd naar 
den toenmaligen minister van koloniën, CA. F. Pa
hud (zie Pahudia). 

pa i râé i , - 2e nv. van Pairaeus, Latinizeering van 
Paira: van Paira, gevonden door Paira, genoemd 
naar Paira. - Carex - Fr. W. Schultz is genoemd naar 
M. Paira (1823, Pont St. Maxence bij Parijs; 1879, 
St. Ludwig, Elzas), landbouwkundige te Geudert-
heim bij Brumath, Elzas, die vele Carex-soorten 
heeft verzameld en bestudeerd. 

Pajanél ia A. P. D C , - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam pajaneli. 

Palâquium BLANCO, - Latinizeering van de helft 
van den Philipp, plantennaam palak-palak. 

palawanénsts,is,e, - afkomstig van Palawan (eiland 
N. van Borneo) of daar het eerst gevonden, Pa
lawan sch. 

paleäceus,a,Mw, - van Lat. palëa, kaf (schub), kafje: 
met kafschubben bezet, kafachtig. 

/pa leâr i fe r , palear i fera , palea r i ferurn, - van Lat. 
lpalearifertts,a,tt*rc, - palëar (paleäris), kossem 

(huidplooi onder den hals van runderen); ferre, 
dragen: een kossemachtige plooi vertoonend. 

paleâtus,<z,um, - van Lat. palëa, kafschub, droge 
schub: met kafschubben bezet. 

|palejnbangén8is,is,e, - afkomstig van Palembang 
lpalejnbânicus,a,um, - (plaats op Sumatra; 

±1043^° O.L.; ± 3 ° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden, .Palembangsch. 

paleolâtMs,a,um, - van Lat. paleola (verkleinw. van 
palëa, kafschub), kleine kafschub: kleine kafschub
ben dragend. 

pal ibini i , - 2e nv. van Palibinïus, Latinizeering van 
Ρ alibin: van Palibin, genoemd naar Palibin. -
Enkianthus - Craib en Leontopodïum - Beauverd 
zijn genoemd naar Ivan Vladimirovitsch Palibin 
(1872, Tiflis; X), in 1910 benoemd tot botanist 
aan den bot. tuin van St.-Petersburg, in 1915 tot 
directeur van den bot. tuin van Batoem (Kauka
sus), in 1922 tot hoofd-botanicus van den bot. tuin 
te Petrograd (St.-Petersburg). Van 1929-32 was 
hij directeur van het bot. museum en den bot. tuin 
te Leningrad (St.-Petersburg), van 1931 tot heden 
hoofd van het paleaobotanisch kabinet van het 
„Insti tut de Naphtes" te Leningrad. In 1899 bereis
de hij Mongolië en China, in 1901 Spitsbergen, 
Frans-Jozefsland en Nova-Zembla, van 1902-34 
verschillende deelen van Rusland, in 1918 N.-Tur
kije. Hij schreef verscheidene wetensch. publicaties. 

Pa l i courea AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 
de auteur van het gesl., geeft bij den naam geener-
lei toelichting. 

palifórmts.is.e, - van Lat. pala, schop, spade; forma, 
vorm: schopvormig, spadevonnig. 

palilabrï5,is,e, - van Lat. pala, schop, spade; läbrum, 
lip: met schop- of spadevormige lip. 

palinuri, - 2e nv. van Palinürus, Latinizeering van 
Ital. (Punta) Palinuro, kaap Palinuro, aan de W,-
kust van Italië op ruim 40° N.B.: afkomstig van 
Kaap Palinuro of daar het eerst gevonden. 

palisotii, - 2e nv. van Palisotïus, Latinizeering van 
Palisot: van Palisot, gevonden door Palisot, ge
noemd naar Palisot. - Sacchàorum - Tausch is ge
noemd naar A. M. Fr. J. Palisot de Beauvois (zie 
Belvisïa). 
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P a l i u r u s MILL., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam paliouros. 

pallasiânu5,a,um (Pinus - A. et G.), - genoemd naar 
P. S. Pallas (1741, Berlijn; 1811, Berlijn), Russ. 
staatsraad, die een groot deel van Rusland, in
zonderheid de Krim, doorvorschte, schrijver eener 
flora van Rusland en van een catalogus van den 
bot. tuin van Demidow (zie Demidovïa). 

pal làs i i , - 2e nv. van Pallasius, Latinizeering van 
Pallas : van Pallas, gevonden door Pallas, genoemd 
naar Pallas. - Ixolirion - Fisch, et Mey. is genoemd 
naar P. S. Pallas (zie pallasiänus). 

pal lens , - van Lat. pallêre, bleek zijn: bleek. 
pal léscens , - van Lat. pallescëre (van palier e, bleek 

zijn), bleek worden, verbleeken : verbleekend, tame
lijk bleek. 

pa l l ida , - zie pallïdus. 
pallideflâva, - zie pallideflâvus. 
pall ideflévens, - van Lat. pallide, bleek (bijw.); 

flävens [van flävere, (als bot. term) lichtgeel zijn], 
lichtgeel, zeer bleek geel. 

pallideflavMS,a,Uttï, - van Lat. pallide, bleek (bijw.); 
flävus, (als bot. term) lichtgeel: zeer bleek geel. 

pallidéruber,ra,rwtn, - van Lat. pallide, bleek (bijw.) ; 
rüber, rood: bleekrood. 

pallidesanguinews,a,um, - van Lat. pallide, bleek 
(bijw.); sanguineus, bloedrood: bleekrood. 

pallidif lé\us,a,um, - van Lat. pallide, bleek (bijw. ) ; 
flävus, (als bot. term) lichtgeel: zeer bleek geel. 

pallidiflórus.a.ttm, - van Lat. pallïdus, bleek; flos 
(flóris), bloem: bleekbloemig. 

pallidifolius,a,ttm, - van Lat. pallïdus, bleek; fo
lium, blad: bleekbladig. 

pallidilirnbtts,a.uw, - van Lat. pallïdus, bleek; lim
bus, zoom, rand, bladschijf: met bleeken zoom, met 
bleeken rand, met bleeke bladschijf. 

pallidinérviws,α,ιοη, - van Lat. pallïdus, bleek; ner-
vus, nerf: bleeknervig. 

pallidiruber ,ra,rum, - van Lat. pallide, bleek (bijw.); 
ruber, rood: bleekrood. 

pallidi8pin«s,a,um, - v a n Lat. pallïdus, bleek; spina, 
doorn, stekel: bleekdoornig, bleekstekelig. 

pallidiesirriws.a.wm, - overtr. t rap van Lat. pallïdus, 
bleek: zeer bleek. 

pallidivénius,a,M»t, - van Lat. pallïdus, bleek; vêna, 
ader: bleekaderig. 

pallidultt5,a,um, - verkleinw. van Lat. pallïdus, 
bleek: tamelijk bleek. 

pallidus,a,um, - van Lat. pallêre, bleek zijn: bleek. 
P a l m a e , - plantenfam. waartoe de palmen (Lat. 

palmae, mv. van pointa, palm) behooren. 
palmaefóliM5,a,um, — zie palmifolïus. 
p&\va&xis,is,e, - van Lat. palma, handpalm; de 

breedte van een handpalm (onmiddellijk boven de 
inplanting van den duim gemeten), 9 à 10 cm: een 
palm lang of hoog. De Ned. palm is 1 dm. 

p a l m a t a , - zie palmöius. 
palmatidentatus,<z,utn, - van Lat. palmöius, hand-

vormig; dentätus, getand: met als de vingers eener 
uitgespreide hand uitstaande tanden. 

palmatifidu5,a,Mm, - van Lat. palmöius, handvor-
mig; findire (stam fid), splijten: handvormig ge
spleten, handspletig, handdeelig. 

palmattts,a,Mm, - van Lat. palma, de vlakke hand: 
den vorm der vlakke hand hebbend, handvormig, 
handvormig ingesneden, handvormig samenge
steld. 

palménets.t 'sA - afkomstig van het eiland Palma 
(Kanarische eilanden; ±18° W.L.; ±2314°N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

P a l m é r i a F . V. M., - in 1864 genoemd naar Sir James 

Frederich Palmer (1804, Great Torrington, Dev
onshire, Engeland; 1871, Melbourne), medicus, 
die, na korten tijd te Londen gepraktizeerd te heb
ben, zich in Melbourne vestigde en daar een handel 
in wijn en spiritualiën begon. In 1851 werd hij be
noemd tot lid van den Wétgevenden Raad van 
Victoria; in 1856, toen deze kolonie zelfbestuur 
verwierf, werd hij gekozen tot lid van het Upper 
House, waarvan hij president werd, welke functie 
hij in 1870 nederlegde. - Hij was een vrijgevig be
vorderaar der wetenschappen. 

Pa lmervandenbróék ia GIBBS, - genoemd naar 
Charles Louis Joseph Palmer van den Broek (1862, 
Soerakarta, Java; >, ?), die na opleiding in Neder
land in 1887 in Ned. Indië terugkwam en sindsdien 
werkzaam was in verschillende functies bij het Bin-
nenlandsch Bestuur. Van 1912 tot aan zijn pen-
sionneering in 191 δ was hij resident van Ternate 
(, waaronder Nieuw-Guinea ressorteert), in welke 
functie hij Mej. L. S. Gibbs (zie gibbsëae) van dienst 
was bij haar floristisch onderzoek van het Arfak-
gebergte (in den „vogelkop" van Nieuw-Guinea). 

pa lme tó ru rn , - 2e nv. mv. van Lat. palmêtum (van 
palma, palm), palmbosch: der palmbosschen, in 
palmbosschen groeiend. - Zie voorts bambusetörum. 

pa lme t to , - in het zuidelijk deel der Vereenigde 
Staten van N.-Amerika en W.-Indië gebruikelijke 
volksnaam eeniger palmsoorten. 

p a l m e t t ó r u m , - foutief voor palmetórurn. 
P â l m i a ENDL., - Endlicher (zie endlicheriänus), in 

1839 de auteur van het gesl., geeft bij den naam 
geenerlei toelichting. Mogelijk is het gesl. genoemd 
naar den D. plantkundige L. H. Palm, die in 1827 
een publicatie over het winden der planten het licht 
had doen zien. Dit is echter slechts een gissing. 

pa lmico la (znw.), - van Lat. palma, palmboom; co
lère, wonen, bewonen: palmboomen bewonende, 
dwz. op palmboomen groeiende plant. 

palmicolus,a,um, - van Lat. palma, palmboom; co
lère, wonen, bewonen: palmboomen bewonend, 
dwz. op palmboomen groeiend. 

palmifóli«s,a,um, - van Lat. palma, palm (boom); 
folium, blad: met bladeren als die van palmboomen 
of als de slippen van palmbladeren. 

palmiförmis,is,e, - van Lat. palma, vlakke hand; 
palmboom: forma, vorm, gedaante: 
1. op de vlakke hand gelijkend, handvormig. 
2. op een palm gelijkend. 

Pa lmi juncus o. κ., - van Lat. palma, palm; juncus, 
bies: biespalm. - De naam werd oorspronkelijk 
door Rumphius (zie Rumphia) aan rotan gegeven 
(zie Herbarium Amboinense V, 97) omdat ,,deplant 
,,heeft een gemengde fatsoen van de Indische Pal-
„ma of Calappa" (Cocos) „en Biezen." 

palmilobu5,a,um, - van Lat. palma, de vlakke hand; 
löbus, lob: handlobbig. 

palminérvts,ts,e, - van Lat. palma, de vlakke hand; 
nervus, nerf: handnervig. 

pa lmipes , - van Lat. palma, de vlakke hand; pes, 
voet: met op de vlakke hand gelijkende voeten, 
met zwemvoeten, met op zwemvoeten gelijkende 
bladeren. 

pa lmoidee , - van Lat. palma, vlakke hand; palm-
(boom); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: 
1. op de vlakke hand gelijkend, handvormig. 
2. op een palm (blad) gelijkend. 

pa lmuncu la , - door Beccari (zie beccarianus) be
dachte verkleiningsvorm van Lat. palma, palm: 
palmpje. - Het klassieke woord is palmüla. - Bec
cari heeft woorden als avunculus, carbuncûlus, 
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carduncülus, centuncülus, homuncülus, peduncü-
lus, portiuncüla, ranunculus nagebootst. 

palosapis, - Philipp, plantennaam. 
pàlpebrae, - mv. van Lat. palpëbra, ooglid: oog

leden. - Bij Dendrobïum - Lindl. is de lip aan den 
voet dubbelgevouwen met lang gewimperde ran
den, welke hier bij oogleden worden vergeleken. 

palton (Cinchona - Pav.), - de toelichting luidt: 
,,Cascarilla con hojas de Palton", d.i. schors met 
bladeren van Palton. - Of Palton een persoons- of 
een plaatsnaam is, is mij onbekend. 

paltonioides, - van Paltonïum, plantengesl. (Poly-
podiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Paltonïum-achtig. 

Paltónium κ. Β. PRESL, - van Gr. palton, werpspies. 
- Varen met op het lemmer eener werpspies gelij
kende bladeren. 

paludicola (znw.), - van Lat. palus (palüdis), poel; 
cölëre, wonen, bewonen: poelen bewonende, dwz. 
in poelen groeiende plant. 

paludicolMS,a,um, - van Lat. palus (palüdis), poel: 
cölëre, wonen, bewonen: poelbewonend, in poelen 
groeiend. 

paludósu6~,a,um, - van Lat. talus (palüdis), poel; 
in poelen groeiend, aan poelranden groeiend, poel-. 

palumbfnus,a,um, - van Lat. palumbes ( = palum-
bis = palumbus), boschduif (Columba palumbus 
L.): de kleur der boschduif hebbend, blauwgrijs. 

palun, - Amb. plantennaam. 
(palûster,ris,re, - van Lat. palus, poel, moeras: aan 
IpalustXis.is.e, - of in poelen of moerassen 

groeiend, poel-. 
rpamaténsis.t 's.e, - afkomstig van den Pamat(t)on 
Iparnat ténsis .û .e , - (berg op Borneo) of daar 

het eerst gevonden. 
pamattónis, - 2e nv. van het als een Lat. substantief 

behandelde woord Pamatton, naam van een berg 
op Borneo: afkomstig van den Pamatton of daar 
het eerst gevonden. 

pamplemou8Séii8i5,is,£, - afkomstig van Pample
mousse [op het eiland Mauritius (zie mauritiänus), 
Ν.O. van Port Louis] of daar het eerst gevonden. 
De plaats ontleent haar naam aan de bekende 
vrucht pompelmoes (Fr. pamplemousse; Citrus 
maximus Merr.), die er vroeger (thans nog?) veel 
gekweekt werd. 

pamplonénsis.t 's.e, - afkomstig van Pamplona (in 
het N.W. van Z.-Amerika op bijna 73°W.L.; ± 
7%° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

pampolycarpus,a,u»t, - van Gr. pampölus, zeer 
veel; karpos, vrucht: met zeer vele vruchten (of 
sporangiën). 

panachâïcws.a.ww, - afkomstig van den Panachaï-
con (gebergte in het N. van Moréa, op bijna 22° 
O.L., ruim 38° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

panacifórrms,is,e, - v a n Panax (Panacis), planten
gesl. (Araliacëae) ; Lat. forma, gedaante: van de 
gedaante van een Panax, Panax-achtig. 

panacinus,a,um, - van Panax (Panacis), planten
gesl. (Araliacëae): Panax-achtig. 

Panax L., - oude Gr. plantennaam, van pan, alles; 
akeisthai, heelen, genezen: algenezende plant, uni
verseel geneesmiddel, panacee. 

Pancóvia WILLD., - genoemd naar Th. Panckow 
(1622, Linum, N.W. van Berlijn; 1665, Berlijn), 
die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam 
latinizeerde tot Pancovïus, schrijver van een bot. 
plaatwerk. 

P a n c r a t i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam pankratïon (van pan, alles; kratos, 
kracht), de alkrachtige, de alvermogende plant. -

De door de Ouden pankratïon genoemde plant was 
een beroemd geneesmiddel tegen allerlei kwalen en 
had bovendien de niet genoeg te waardeeren eigen
schap, dat zij ,,aen den post oft opperste van der 
..dueren ghehanghen, alle tooverye en guygelrye" 
( = tooverij) „verjaecht ende wederstaet" [Do-
doens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p . 558]. 

pandacâqui, - Philipp, plantennaam (pandakaki). 
pandaki (Stylocoryne - A. P. DC) , - afleiding en 

beteekenis onbekend. De naam is ontleend aan een 
manuscript van Vahl (zie vahlïi), waarin geen toe
lichting gegeven wordt. 

pandanâcea, - zie pandanacëus. 
Pandanacëae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Pandanus geldt. 
pandanacëus,α,um, - van Pandanus, plantengesl. 

(Pandanacëae), pândan: op een Pandanus gelij
kend, pandan-achtig. 

pandanéti, - 2e nv. enkv. van Nieuwlat. pandanêtum 
(van Pandanus, pândan), pandanbosch: van het 
pandanbosch, in pandanbosschen groeiend. - Zie 
voorts bambusetörum. 

pandanifólius,a.um, - van Pandanus, plantengesl. 
(Pandanacëae), pândan; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Pandanus. 

pandanifórrrns,7S,e, - van Pandanus, plantengesl. 
(Pandanacëae), pândan; Lat. forma, gedaante: van 
de gedaante van een pandan, pandan-achtig. 

Pandanophyllum HASSK., - van Pandanus, plan
tengesl. (Pandanacëae), pândan; Gr. phullon, blad: 
plant met bladeren als die van een Pandanus. 

pândanum, - samentrekking van pandanetörum, 2e 
nv. mv. van pandanêtum (van Nieuwlat. pandanus, 
pandan), pandanbosch: der pandanbosschen, in 
pandanbosschen groeiend. 

Pandanus L., - Latinizeering van den Mal. planten
naam pândan. 

pandifóliu£,a,um, - van Lat. pandus, krom; folium, 
blad: krombladig. 

pandorae, - 2e nv. van Pandora: van Pandora. -
Pandora (van Gr. pan, alles; dôron, gave: de al-
begiftigde) was een schoone vrouw, welke door den 
perfiden oppergod Zeus naar de aarde werd ge
zonden om het geheele menschdom te straffen voor 
den door den enkeling Prometheus (dwz. de voor
zichtige; de voorzorgen nemende) bedreven roof 
van het vuur uit den hemel. Zeus gaf Pandora een 
gesloten doos mede, welker inhoud hij voor haar 
geheim hield en die hij haar waarschuwde niet te 
openen. In de doos bevonden zich alle ellenden, 
welke den mensch konden treffen. Zeus werd niet 
teleurgesteld: dwaselijk opende Pandora of volgens 
een andere, voor wie den aard der mannen kent 
onaannemelijke, lezing haar spoedig gevonden 
echtgenoot de doos en terstond verspreidden zich 
alle rampen en kwalen over de aarde. Toen de ver
schrikte Pandora de doos haastig sloot, was alleen 
de hoop nog op den bodem achtergebleven. -
Voor de het eerst onder een der van Pandöra af
geleide namen beschreven plant (tegenwoordig 
Pandorëa pandoräna V. St.) werd die naam ge
kozen, omdat zij op haar eerst ontdekte groei
plaats, het eüand Norfolk (168° O.L.; 29° Z.B.), 
evenals de doos van Pandöra in de Oudheid, oor
zaak was geweest eener zeer onaangename ver
rassing. Spoedig na het uitkomen der nieuwe bla
deren geraakten deze bedekt met een soort witte 
luis, welke zich weldra over het geheele, ± 2 1 km* 
groote eiland verbreidde en aan den plantengroei 
zoo groote schade toebracht, dat het mislukken 
der eerste kolonisatiepogingen daaraan werd toe-
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geschreven. (Vgl. Andrews, Botanist's Repository, 
tekst bij plaat 86). 

pandoranw5,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Pandora (zie pandörae). 

P a n d ó r e a SPACH, - genoemd naar Pandora (zie pan
dörae). 

panduraeförmis,is,e, - zie panduriformis. 
panduratus,a,um, - van Lat. pandüra, viool (mu

ziekinstrument) : vioolvormig. 
pandurifólius.a.wm, - van Lat. pandüra, viool (mu

ziekinstrument) ; folium, blad: met vioolvormige 
bladeren. 

pandurifórmts.is,*;, - van Lat. pandüra, viool (mu
ziekinstrument) ; forma, vorm: vioolvormig. 

pangâ t i , - Engelschind, plantennaam ( = pongati. 
Vgl. Pongatium). 

pangerangén8ïs,ts,e, - afkomstig van den Pange-
rdngo (N.W. kegel van den tweelingvulkaan Gëdè-
Pangerango, Z.O. van Buitenzorg) of daar het eerst 
gevonden. 

pangerâng i , - 2e nv. van Pangerangus, Latinizee-
ring van Pangerdngo, naam van den N.W. kegel 
van den tweelingvulkaan Gëdè-Pangerango, Z.O. 
van Buitenzorg): afkomstig van den Pangerango 
of daar het eerst gevonden. 

pangerangoân«s,a,tow, - afkomstig van den Pan
gerango (N.W.kegel van den tweelingvulkaan Gëdè-
Pangerango, Z.O. van Buitenzorg) of daar het eerst 
gevonden. 

P â n g i u m REiNw., - Latinizeering van den Mal. plan
tennaam pangi. 

pangóre i , - Tranquebarsche plantennaam. 
panicews.a.ttw, - van Lat. panicum, gierst, of van 

Lat. panis, brood: 
1. gierstaçhtig. 
2. (als het ware) van brood gemaakt, broodachtig. 

panicifórmis.ts.e, - van Panicum, plantengesl. (Gra-
minëae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante 
van een Panicum, Panïcum-achtig. 

panicódes , - van Panicum, plantengesl. (Graminëae) ; 
odes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Panïcum-achtig. 

panicoides , - van Panicum, plantengesl. (Grami
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Panïcum-achtig. 

paniculâtus,a,Mw, - van Lat. panicüla, (als bot. 
term) bloempluim: tot pluimen vereenigd; met tot 
pluimen vereenigde bloemen. 

paniculiflórws.a.wm, — van Lat. panicüla, (als bot. 
term) bloempluim; flos (flöris), bloem: met tot 
pluimen vereenigde bloemen (of sori). 

/pan icu l iger , panicul igera , pan lcu l ige rum, - van 
IpaniculigerMs,a,«m, - Lat. panicüla, (als bot. 

term) bloempluim; gërêre, dragen: bloempluimen 
dragend; met tot pluimen vereenigde bloemen. 

paniculósus,a,mn, - van Lat. panicüla, (als bot. 
term) bloempluim: met groote bloempluimen, met 
vele bloempluimen. 

P a n i c u m L., - oude Lat. plantennaam, afgeleid van 
panis, brood: broodgras. - Het Panicum der Ouden 
was waarschijnlijk de Ital. vogelgierst (Panicum 
virïde L., ondersoort italïcum), welker vruchten 
wel voor brood bereiding werden gebezigd. 

rpânifer, panifera, pan i fe rum, - van Lat. panis, 
\psmiierus,a,um, - brood; ferre, dragen: brood 

dragend; iets dragend, dat op een broodje gelijkt. 
rpâniger , panigera , p a n i g e r u m , - van Lat. panis, 
lpanigertts,a,ww, - brood ; gërëre, dragen : brood 

dragend, voedsel dragend (voor vogels bv.). 
pan i scus , - verkleinwoord van Pan, de boschgod: 

kleine boschgod; kleine boschplant. 

Pan i sea LiNDL.,-van Gr. pan, alles; isos, gelijk. Alle 
bloemdekbladen zijn ongeveer gelijk. 

p a n m ó r i u m , - Latinizeering van den Engelschind, 
plantennaam panmohuri. 

panneus,a,um, - van Lat. pannus, flard, vod, lomp: 
(als het ware) aan flarden gereten, in vodden ge
huld, grof vlokkig behaard. 

panniculatMs,a,um, - zie paniculätus. 
pannónicus,a,um, - van Lat. Pannonia, het land 

tusschen den Donau en de noordhelft der Adria-
tischeZee: Pannonisch. -Vaak wordt het woord ver
keerdelijk vertaald met Hongaarsch (hungaricus). 

patm6sus,a,um, - van Lat. pannus, flard, vod, lomp: 
(als het ware) in lompen gehuld, grof vlokkig be
haard. 

panormiténu5,a,Mw, - van Panormus (van Phoe-
nicisch panhorm, de groote rots), oud-Latijnsche 
naam der Phoenicische kolonie Palermo (N.kust 
van Sicilië op ± 13 V30 O.L.) : afkomstig van Paler
mo of daar het eerst gevonden, Panormitaansch. 

pantânus.a.wm (Pachychïlus - BI.), - afkomstig van 
Padong pantan (nâam mogelijk verkeerd gespeld) 
op Borneo of daar het eerst gevonden. 

pantherinws,a,wm, - van Lat. panther a, panter: pan
terachtig gevlekt. 

pan t ja ra , - Latinizeering van den Soend. planten
naam hoeroe pantjar. 

pantjarénsîs,îs,e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Pantjar (O. van Buitenzorg) of daar het 
eerst gevonden. 

pantoniânus,a,Mw (Ficus - King), - genoemd naar 
J. A. Panton, een verdienstelijk Austr. botanist. 
- Overigens is mij van hem niets bekend. 

pantotâctMs,a,MW, - van Gr. pas (pantos), ieder; tat-
tein, rangschikken, plaatsen: aan iedere ader ge
plaatst, dwz. met sori, welke niet aan bepaalde 
aderen zijn gebonden. Zie Engler und Prantl, Die 
Natürlichen Pflanzenfamilien, le druk, I, 4, p. 103. 

Panzé r i a MOENCH, - genoemd naar G. W. F. Panzer 
(Π55, Etzelwang, O. van Neurenberg; 1829, Hers-
bruck, O. van Neurenberg), arts te Neurenberg, 
schrijver eener bot. publicatie. 

papana , - zie papänus. 
cpapandaianénsis,is,e, - afkomstig van den Papan-
Xpapanday ènsis,is,e, - ddjan (d.i. smidse, van 

Soend. pandaj, smid), een 2622 M hoogen, nog 
werkenden vulkaan Z.W. van Garoet (Preanger-
Regentschappen, Java), of daar het eerst gevonden. 

rpapanénsis,t5,£, - afkomstig van Papan, een der 
\papanus,a,um, - vele honderden eilanden van 

den Riouw-Archipel, Z. van Malâka, of daar het 
eerst gevonden. 

P a p a v e r L., - oude Lat. plantennaam, welke soms 
wordt afgeleid van Lat. pap(p)a, een kinderwoord 
voor voedsel. Vgl. Gr. pappas, kinderwoord voor 
vader, voorts Ned. pap en papa, d.i. de man, die, 
als gewichtiger bezigheden hem niet in beslag 
nemen, het kind wel eens pap wil voeren. - Vgl. 
voorts het Ned. kinderwoord mam voor voedsel, 
dus ook voor de voedster, de moeder, dan Ned. 
mama, verder Gr. mamma, kinderwoord voor moe
der, en Lat. mamma, vrouwenborst. - Papaver
melksap of papaverzaad zou wel door het eten 
van kleine kinderen gemengd zijn ten einde deze 
vaster te doen slapen. (Zie ook F. W. van Eeden, 
Onkruid II , 96). 

papaverécea , - zie papaveraceus. 
Papaverâceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Papaver geldt. 
papaveräcews.a.ww, - van Papaver, plantengesl. 

(Papaveracëae) : Papäver-achtig. 
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papavero ides , - van Papaver, plantengesl. (Papa-
veracëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Papäver-achtig. 

papaya , - Sp., in vele andere talen meer of minder 
sterk gewijzigd overgenomen, waarschijnlijk aan 
een der Westind. talen ontleende naam voor de 
vrucht van Carica — L. (papajaboom). 

r Papéda HASSK., - (Mol. Mal.) sagopap. - De keuze 
Ipapéda , - van dezen soortnaam voor een Ci

trus wordt verklaard door het volgende citaat uit 
Rumphïus, Herbarium Amboinense I I I , 56: „De 
,,schelle van deze Lemoenen is in geen gebruik, maar 
,,wel het vlees, welkers zap de Amboineezen dage-
,,lyks gebruiken tot sauze en indopingen, bij haar 
,,bry papéda, waar van men ieder klontert] e in dit 
, ,zap moet dopen, en dan zo inzwelgen, waarvan deze 
„vruchten de naam hebben." (Vgl. papetarïus). 

papeiansianus,a,um (Cattleya - Morr.), - genoemd 
naar Th. Fr. M. Ph. Papeians de Morchoven (1792, 
Gent; 1846, Gent), die als officier in het leger van 
Napoleon I verschillende veldtochten, waaronder 
dien tegen Rusland (1812), medemaakte, zich daar
na te Parijs en te Gent op de plantkunde toelegde, 
een fraai herbarium, een verzameling van minera
len en een bibliotheek bijeenbracht en in 1842 
voorzitter werd van de Société Royale d'Agricul
ture et de Botanique de Gand. 

papetarius,a,wtn, - van Moluksch Mal. papéda, sago
pap, een Amb. gerecht: bij sagopap genuttigd (in 
de saus, om deze zuur te maken). Vgl. Papéda. 

Pâph ia SEEM., - (Gr.) de Paphische, dwz. de te Pa-
phos op Kupros (Cyprus) hoog vereerde godin 
Aphrodite ( = Venus), de schoone godin der liefde. 
- De naam zinspeelt op de fraaie bloemen. 

Paph ioped i lum PFITZ., - van Gr. Paphïa, de Pa
phische, dwz. de te Paphos op Kupros (Cyprus) 
hoog vereerde Aphrodite ( — Venus), de schoone 
godin der liefde; pedilon, sandaal, pantoffel: Venus
pantoffel, Venusschoentje. - De naam zinspeelt 
op de fraaie bloemen met pantoffelvormige lip. 
Vgl. Cypripedïum en Cypripedïlum. 

papflio, - (Lat.) vlinder. 
Papi l ionâceae, - plantenfam., gekenmerkt door het 

bezit van vlinderbloemen (flores papilionacëi). Vgl. 
papilionacëus. 

papilionaceu5,a,um, - van Lat. papilïo (papiliónis), 
vlinder: vlindervormig. 

rpapiliónifer, papil ionifera, papi l ioniferutn, - van 
Ipapilioniferus,a,um, - Lat. papilïo (papilió

nis), vlinder; ferre, dragen: vlindervormige orga
nen dragend. 

papilionifórmts.ts.e, - van Lat. papilïo (papiliónis), 
vlinder; forma, gedaante, vorm: van de gedaante 
eens vlinders, vlindervormig. 

/papillârt's.t's.e, - van Lat. papilla, papil, knobbel-
Xpapillâtus,a,um, — vormig uitwas: met papil

len of knobbelvormige uitwassen bezet, papilleus. 
rpapil l iger, papi l l igera , papüligerujm, - van Lat. 
\papillfgeru5,a,um, - papilla, papil, knobbel-

vormig uitwas; gërëre, dragen: papillen of knobbel
vormige uitwassen dragend, papilleus. 

papilliläbiMS,a,um, - van Lat. papilla, papil, knob-
belvormig uitwas; labium, lip: met papillen dra
gende lip. 

papillosum,α,ίο«, - van Lat. papilla, papil, knobbel-
vormig uitwas: met vele papillen of knobbelvor
mige uitwassen bezet, papilleus. 

pàpuae , - 2e nv. van Nieuwlat. Papüa, hier het door 
papoea's bewoonde land, dwz. Nieuw-Guinea en om
liggende eilanden: (afkomstig) van Nieuw-Guinea 
of een der omliggende eilanden. Het woord papoea 
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wordt wel afgeleid van Mal. poea-poea, kroesharig. 
Papuà l t h i a DIELS, - van Nieuwlat. papüa, papoea, 

inboorling van Nieuw-Guinea of een der omlig
gende eilanden; tweede helft van den naam Polyal-
thïa (zie aldaar), plantengesl. (Annonacëae): aan 
Polyalthïa verwant, van een der door papoea's be
woonde eilanden (in casu Nieuw-Guinea) afkomstig 
gesl. 

papuâna , - zie papuänus. 
papuâniCMs,α,UMI, - van Nieuwlat. papüa, papoea, 

inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggen
de eilanden: afkomstig van Nieuw-Guinea of een 
der omliggende eilanden, papoeasch, papoeaansch. 

P a p u a n t h e s DANS., - van Nieuwlat. papüa, papoea, 
inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggen
de eilanden; Gr. anthos of anthê, bloem. De plant 
is afkomstig van Nieuw-Guinea. 

papuänus,a,um, - van Nieuwlat. papüa, papoea, in
boorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende 
eilanden: afkomstig van Nieuw-Guinea of een der 
omliggende eilanden, papoeasch, papoeaansch. 

papuósicus,a,uw, - afkomstig van Papuasïa, dwz. 
het door papoea's bewoonde deel van Azië (Lat. 
Asia), ni. Nieuw-Guinea en omliggende eilanden, of 
daar het eerst gevonden. 

Papuechi tes MARKGR., - van Nieuwlat. papüa, pa
poea, inboorling van Nieuw-Guinea of een der om
liggende eilanden; Echïtes, plantengesl. (Apocyna-
cëae) : van Nieuw-Guinea afkomstig, aan Echïtes 
verwant gesl. 

papuénsis,is,e, - van Nieuwlat. papüa, papoea, in
boorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende 
eilanden: afkomstig van Nieuw-Guinea of een dei 
omliggende eilanden, papoeasch, papoeaansch. 

Papu là r i a FORSK., - van Lat. papüla, blaasje. De 
jongere deelen der plant zijn bezet met vochthou-
dende blaasjes. 

rpapulifer , papulifera , papu l i f e rum, - van Lat. 
tpapuliferus,a.wm, - papüla, blaasje; ferre, dra

gen: blaasjes dragend. 
papuliglóssu5,a,um, - van Lat. papüla, blaasje; Gr. 

glóssa, tong: met blaasjes dragende tong of (bij 
orchideeën) lip. 

papulilâbiu5,a,uw, - van Lat. papüla, blaasje; la
bium, lip: met blaasjes dragende lip. 

papulipétalws,a,wm, - van Lat. papüla, blaasje; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met blaasjes dra
gende kroonbladen. 

papulósMs,a,umr - van Lat. papüla, blaasje: met 
(vele) blaasjes bezet. 

Papuzi l la RIDL., - van Nieuwlat. papüa, papoea, 
inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende 
eilanden; Zilla, plantengesl. (Crucifërae) : op Zilla 
gelijkend gesl. van Nieuw-Guinea. 

papyrâcews,a,um, - van Lat. papyrus, papier: met 
papier overeenkomend, papierachtig. 

rpapyrifer , papyr i fera , papy r i f e rum, - van Lat. 
Ipapyriferus,a,um, - papyrus, papier; ferre, 

dragen, leveren: papier leverend. 
papyrifólius.a.um, - van Lat. papyrus, papier; fo

lium, blad: met papierachtige bladeren. 
P a p y r i u s LMK, - van Lat. papyrus (Gr. papüros), 

papier. - Boom (thans Broussonetïa papyrifera 
Vent.), uit welks bast een soort papier gemaakt 
wordt, 

rPapy rus WILLD., - Lat. transcr. van Gr. papüros, 
Xpapyrus, - naam der biesachtige (niet riet

achtige; papyrus-nc< is nonsens) plant (Cypërus 
papyrus L.), uit welker dik, wit merg de Oude 
Egyptenaren papier bereidden, dat later, tengevol
ge van de uitvinding van het perkament, in on-
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bruik geraakte. Dit op Java wel als sierplant ge
kweekt gewas, leverde voor eenige tientallen 
eeuwen het materiaal voor het kistje, waarin Mozes 
te vondeling werd gelegd. Vgl. Exodus II, 3: „Doch 
„als sy hem niet langer verbergen en konde, soo 
„nam sy voor hem een kiste van biesen, ende be-
„pecktese met lijm, ende met peck, ende sy leide 
„het knechtken daer in, ende leydese in de biesen, 
„aen den oever der riviere." 

P a r a b a e n a MIERS, - van Gr. parabainein, naast 
(iemand of iets) loopen. De zaden zijn sterk ge
kromd; de beide einden loopen ongeveer evenwijdig 
aan elkander. 

pa raboéa , - van Gr. para, bij; Boëa, plantengesl. 
(Gesneriacëae) : bij Boëa staand, op een Boëa ge
lijkend. 

pa raboëoides , - van paraboéa, soortnaam van een 
Didymocarpus; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort paraboéa gelijkend. 

parabólicMs,a,«m, - van Gr. parabole, het naast elk
ander plaatsen ter vergelijking, gelijkenis, pa
rabel: naast een andere soort te plaatsen; veel op 
een andere soort gelijkend. 

P a r a c e l â s t r u s MIQ., - van Gr. para, bij; Celastrus, 
plantengesl. (Celastracëae) ; bij Celastrus staand, 
dwz. daaraan verwant gesl. 

Paracé leea ZOLL., - genoemd naar Ph. Au. Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus 
(1493, Maria-Einsiedeln, Kanton Schwyz, Zwitser
land; 1541, Salzburg), alchimist en astroloog, grond
legger der pharmaceutische chemie. Hij schreef vele 
werken in gezwollen, verwarden stijl. 

P a r a c r o t o n MIQ., - van Gr. para, bij, naast; Cröton, 
plantengesl. (Euphorbiacëae) : naast Croton staand, 
dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a d i s e a MAZZUC, - genoemd naar graaf Giovanni 
Paradisi (1760, Modena; 1826, Modena), raadsheer 
te Modena, beschermer van Mazzucato, den auteur 
van het gesl. 

p a r a d i s e â r u m , - 2e nv. mv. van Nieuwlat. paradi
sea, paradijsvogel: der paradijsvogels, door para-
dijsvogels bezocht. - Paradisea is afgeleid van Lat. 
paradïsus (van Gr. paradeisos, park, dierentuin), 
park, dierentuin, bij uitbreiding de hof van Eden, 
het paradijs, de woonplaats der zaligen (Lukas 
XXII I , 43), waar alles goed en fraai is ende vogels 
dus ook. Zie voorts paradisiäcus. 

parad i seo ides , - van Nieuwlat. paradisea, paradijs-
vogel; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : paradij svogelachtig. 

P a r a d i s i a BERTOL., - = Paradisea. 
paradisiacws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. para-

deisiäkos (van paradeisos, dierentuin, park, bij uit
breiding de hof van Eden, waar Adam, de eerste 
mensch, en de later tot zijn hulpe uit hem gefor
meerde vrouw Eva mochten wonen, totdat zij zich 
die gunst onwaardig hadden gemaakt door het 
eten der verboden vrucht), in het paradijs groeiend, 
uit het paradijs afkomstig, paradijs-. Het ver
haal is opgeteekend in Genesis II en I I I : „Oock 
„hadde de Heere Godt eenen hof geplant in 
„Eden . . . ende hy stelde aldaer den mensche dien 
,,hy geformeert hadde . . . Ende de Heere Godt had-
,,de alle geboomte uit het aerdryck doen spruyten, 
„begeerlick voor ' t gesichte ende goet ter spyse . . . 
„Ende de Heere Godt geboodt den mensche seg-
„gende: Van allen boom deses hofs suit gy vrye-
„lick eten: maer van den boom der kennisse des 
„goets ende des quaets daer van en suit gy niet 
„eten: want ten dage, als gy daer van eet suit gy 
„den doot sterven . . . Oock hadde de Heere Godt 

„gesproken: Het en is niet goet, dat de mensch 
„alleen sy, ick sal hem een hulpe maken . . . Als 
„de Heere Godt uit der aerden alle ' t gedierte des 
„velts ende al ' t gevogelte des hemels gemaeckt 
„hadde, soo bracht hyse tot Adam . . . maer voor 
„den mensche en vondt hy geen hulpe . . . Doe 
„dede de Heere Godt eenen diepen slaep op Adam 
„vallen, ende hy sliep. Ende hy nam eene van syne 
„ribben ende sloot derselver plaetse toe met 
„vleesch. . . Ende de Heere Godt bouwde de ribbe, 
„die hy van Adam genomen hadde, tot een vrouwe: 
„ende hy brachtse tot Adam. Doe seyde Adam: Dese 
„is ditmael been van mijne beenen, ende vleesch 
„van mijnen vleesche: men salse Manninne hee-
„ten: om datse uyt den man genomen is . . . Ende 
„sy waren beyde naeckt, Adam ende synwyf: ende 
„sy en schaemden haer niet." (Nu liet Adam zich 
door Eva verleiden van de verboden vrucht te 
eten) „doe werden harer beyder oogen geopent 
„ende sy werden gewaer dat sy naeckt waren ende 
,,sy hechten vygeboom bladeren te samen ende sy 
„maeckten sich schorten." Volgens een oude over
levering zou de pisang de verboden vrucht ge
weest zijn. Als alle andere paradij spianten zonder 
zaad uit den grond voortgekomen, vermag zij nog 
steeds, dank zij de goddelijke bescherming, zich 
zonder zaad voortteplanten; haar groote, gemak
kelijk in reepen te verdeelen en te vlechten blade
ren zouden de stof voor Adams en Eva's paradijs-
costuum geleverd hebben. Vandaar de naam Musa 
paradisiàca, paradij spisang, voor de plant en de 
naam paradijsvijg voor de vrucht. 

paradóxus.a.um, - van Gr. para, tegen; doxa, mee
ning: tegen de meening in, onverwacht, vreemd, 
zonderling, wonderbaarlijk. 

r P a r a g r ó m m a TH. MOORE, - van Gr. para, bij ; gram-
\Paragramme, - ma, opschrift, inschrift, in

scriptie. - Varen, welker sori langs den bladrand 
zijn geplaatst. 

paraguayénsts,ts,e, - afkomstig van den staat Para
guay (Z. van het centrum van Z.-Amerika; 
± 5 4 - ±62y2° W.L.; ± 21-±28°Z.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

P a r a h ó p e a HEIM, - van Gr. para, bij, naast; Hopëa, 
plantengesl. (Dipterocarpacëae) : naast Hopëa 
staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

pa r a l i a s , - oude Gr. plantennaam, eigenlijk 2e nv. 
enkv. van Gr. paralïa [van para, bij; hals (halos), 
zee], landstreek aan de zee: (plant) van een land
streek aan de zee; nabij de zee groeiend (e plant). 

Pa ra l i nospâd ix BURR., - van Gr. para, bij, naast; 
Linospädix, plantengesl. (Palmae): naast Lino-
spädix staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

para l lé la , - zie parallëlus. 
parallelinérviws.a.wm, - van Lat. parallëlus (zie al

daar), evenwijdig; nervus, nerf: evenwijdignervig. 
parallelivéniMs,a,um, - van Lat. parallëlus (zie al

daar), evenwijdig; vëna, ader: evenwijdig geaderd. 
p a r a l l e l o g r à m m a , - zie parallelogrammus. 
p a r a l l e l o g r a m m o i d e s , - van Lat. parallelogram

mus, parallelogramvormig; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. parallelogramachtig. 
2. gelijkend op de soort parallelogrammus. 

paral lelogramnufs,a ,um, - Lat. transcr. van Gr. 
parallélogrammes (van parallèles, evenwijdig; gram-
ma, het ingegrifte, het geteekende) : uit (vier twee 
aan twee) evenwijdige lijnen bestaand, parallelo
gram vormig. 

parallelonéurws.a.tow, - van Gr. parallêlos, even
wijdig; neuron, nerf: met evenwijdige nerven. 
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parallelus,α,um, - Lat. transcr. van Gr. parallêlos 
[van para, naast; allêlous (4e nv.), elkander], naast 
elkander loopend, dus evenwijdig. 

Pa ra l e tón ia BAILL., - van Gr. para, naast, bij; Al-
stonïa, plantengesl. (Apocynacëae): naast Alsto-
nïa staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a m a p â n i a uiTTiEN, - van Gr. para, bij, naast; 
Mapania, plantengesl. (Cyperacëae) : naast Mapa-
nïa staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

paramelânus,a,wm, - foutief voor peramelänus. 
P a r a m é r i a BTH., - van Gr. para, naast; meros, deel. 

De vruchten zijn rozenkransvormig; de zaadhou-
dende dikke deelen zijn (als aan een snoer geregen) 
naast elkander (en tevens uiteen) gezeten. 

P a r a m i g n y a WIGHT, - van Gr. paratnignünai, iets 
ergens bijmengen, bijvoegen: nieuw, bij de andere 
gevoegd gesl. der Rutacëae. 

P a r a n e p h é l i u m MIQ., - van Gr. para, bij ; Nephelium, 
plantengesl. (Sapindacëae) : naast Nephelïum 
staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

paranéuros,os.on, - van Gr. para, bij, naast; neuron, 
nerf: met een naast de hoofdnerf loopende zijnerf. 

parannaquénsis . ts .e , - afkomstig van Paraüaque 
(Philippijnen) of daar het eerst gevonden. 

pa raóés i , - Dajaksche plantennaam (paraoesi). 
P a r â p a n a x MIQ., - van Gr. para, bij, naast; Panax, 

plantengesl. (Araliacëae) : naast Panax staand, 
dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r â p h l o m i s PRAIN, - van Gr. para, bij, naast; 
Phlömis, plantengesl. (Labiätae): naast Phlomis 
staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

paraphysàtus,a ,um, - van Nieuwlat. paraph$sa (van 
Gr. paraphüein, naast iets groeien), sapdraad, d.i. 
een der sappige haren, welke bij vele varens tus-
schen de sporangiën groeien en tot veronderstelde 
functie hebben deze tegen ontijdige uitdroging te 
beschermen: van sapdraden voorzien. 

paraphysóphorus,a,utn, - van Nieuwlat. paraphysa 
(van Gr. paraphüein, naast iets groeien), sapdraad, 
d.i. elk der sappige haren, welke bij vele varens 
tusschen de sporangiën groeien en tot veronder
stelde functie hebben deze tegen ontijdige uitdro
ging te beschermen; Gr. pherein, dragen: sapdraden 
dragend. 

Pa rapó t t s i a MIQ., - van Gr. para, bij, naast; Pottsia, 
plantengesl. (Apocynacëae): naast Pottsïa staand, 
dwz. daaraan verwant gesl. 

p a r â r a n , - Philipp, plantennaam. 
P a r a r t â b o t r y s MIQ., - van Gr. para, bij, naast; Ar-

tabötrys, plantengesl. (Annonacëae) : naast Arta-
bötrys staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a r t o c â r p u s BAILL., - van Gr. para, bij, naast; 
Artocarpus, plantengesl. (Moracëae): naast Arto-
carpus staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a s h ó r e a KURZ, - van Gr. para, naast, bij ; Shorëa, 
plantengesl.: naast Shorëa staand, dwz. daaraan 
verwant gesl. 

parasiticus,α,um, - Lat. transcr. van Gr. parasitlkos 
[van parasitein (van para, bij; sïteisthai, eten), bij 
iemand eten, op iemands kosten leven, tafelschui-
men], op iemands kosten levend, parasiteerend, 
parasitisch. - De oudere schrijvers (o.a. Blume, 
Junghuhn, Lamarck, Linnaeus) bezigden dit woord 
dikwerf in de beteekenis van epiphytisch. Zoo zijn 
bv. Justicïa - Lmk ( = Agalmyla - O. K.); - Poly-
podïum - L.; - Premna - Bl.; - Sciadophyllum -
Bl. ( = Schefflêra - Harms) en Solanum - BI. wel 
epiphyten, doch geen parasieten volgens de huidige 
opvatting van dit woord. 

P a r a s ó r u s v. A. v. R., - van Gr. para, bij; saros, 
hoop (je). - De naam werd gekozen om uittedruk-

ken, dat de sporenhoopjes of sori zich nabij den 
bladrand bevinden. Vgl. Paragramma. 

P a r a s p ó n i a MIQ., - van Gr. para, naast, bij; Sponïa, 
(voormalig) plantengesl. (Ulmacëae): naast Spo
nïa staand, dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a s t é m o n A. D C , - van Gr. para, naast, op zijde; 
stêmôn, draad. De beide meeldraden zijn naast elk
ander aan één zijde der bloem geplaatst. 

P a r a s y r i n g a w. w. SM., - van Gr. para, naast, bij; 
Syringa, plantengesl. (Oleacëae) : bij Syringastaand, 
dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a t r o p h i s BL., - v a n Gr. para, naast, bij; Tröphis, 
plantengesl. (Moracëae): naast Trophis staand, 
dwz. daaraan verwant gesl. 

P a r a t r ó p i a A. P. D C , - van Gr. paratröpos, onge
woon. - De stempels worden aanvankelijk door de 
schijf overdekt en groeien later door deze heen naar 
buiten ; buiten de f am. der Araliacëae een ongewoon 
verschijnsel. 

parcicilius,a,um, - van Lat. pareus, spaarzaam, ar
moedig, niet rijkelijk; cilïum, (als bot. term) wim
per: spaarzaam gewimperd. 

parciflórus,a,um, - van Lat. pareus, spaarzaam, ar
moedig, niet rijkelijk; flos (flöris), bloem: arm-
bloemig. 

p a r ei pil ws, a,um, - van Lat. pareus, spaarzaam, armoe
dig, niet rijkelijk; pïlus, haar: spaarzaam behaard. 

pa rda l i ânehes , - oude Gr. plantennaam (van Gr. 
pardälis, panter; anchein, worgen, verstikken), ge
schonken aan een gewas, waarmede panters wer
den vergiftigd. De pardalianches der Ouden was 
mogelijk een Aconïtum-soort; later is de naam 
overgedragen op de hem tegenwoordig voerende, 
niet-giftige plant. 

pardalin»5,a,um, - van Lat. pardälis, panter (het 
wijfje; het mannetje heet pardus) : panterachtig ge
vlekt. 

pa rdä l i s , - (Lat.) panter (het wijfje; het mannetje 
heet par dus). Het woord wordt als soortnaam ge
bezigd voor planten met gevlekte bloemen, welker 
geslachtsnaam vr. is. 

P a r d â n t h u s KER, - van Gr. pardos, luipaard, pan
ter; anthos, bloem. Plant met panterachtig ge
vlekte bloemen. 

pardochéilus,a,um, - van Gr. pardos, luipaard, pan
ter; cheilos, lip: met panterachtig gevlekte (ge
spikkelde) lip. 

Pa rech i t e s MIQ., - v a n Gr. para, bij, naast; Echïtes, 
plantengesl. (Apocynacëae) : naast Echïtes staand 
dwz. daaraan verwant gesl. 

pa ré i r a , - Braz. volksnaam eener geneeskrachtige 
plant. De echte pareira is Chondrodendron tomen-
tösum Ruiz, et Pav.; een der onechte is Cissam-
pëlos pareira L. 

pa re i ro ides , - van pareira, soortnaam eener Cissam-
pëlos; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort pareira gelijkend. 

Parentucé l l ia viv., - genoemd naar T. Parentucelli 
(1398, Sarzana, O. van Spezia; 1455, Rome), van 
1447-55 als Nicolaas V paus van Rome, stichter der 
Vaticaansche bibliotheek en van een bot. tuin bij 
het Vaticaan. - Op zijn last werden de werken van 
ïheophrastos (zie Theophrasta) en Aristoteles (zie 
Aristotelêa) in het Lat. vertaald. 

Pa ré s t i a κ. Β. PRESL, - van Gr. par estlos (van para, 
bij; hestla, haard), aan den haard gezeten. Presl 
(zie presliänus), de auteur van het gesl., zinspeelt 
blijkbaar op de omstandigheden, waaronder hij 
werkte. Vgl. Anapausia. 

pâ r i ens , - van Lat. parère, baren: barend, levende 
jongen voortbrengend, vivipaar. 
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parietales,ts,<f, - van Lat. paries (parïêtis), wand, 
muur: op eenigerlei wijze tot een wand of een muur 
in betrekking staand, aan wanden of muren groei
end, (door de nervatuur) op een (gevoegden) muur 
gelijkend. 

Parietaria L., - van Lat. paries (parütis), wand, 
muur: op of bij muren groeiende plant. 

parietarioides, - van Parietaria, plantengesl. (Ur-
ticacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Parietaria-achtig. 

parietifórmis,ts,c, - van Lat. partes (pariitis), wand, 
muur; forma, gedaante: van de gedaante van een 
muur, op een muur gelijkend. - Bij Dendrobïum -
J. J. S. zinspeelt de soortnaam op den vorm en 
den stand van de middenslip der onderlip. 

parietösus.a.um, - van Lat. paries (pariêtis), wand, 
muur: met dikken wand, dikwandig. - Bij Bru-
guiêra - Griff, zinspeelt de soortnaam op den dik 
leerachtigen wand, waarbinnen de zaadlobben be
sloten zijn. 

parih, - Soend. naam eener manggasoort [mangea 
pari). 

Parilium GAERTN., - van Lat. parïlis (van par, ge
lijk), gelijkvormig. De vrucht springt met twee on
derling gelijke kleppen open. 

Parinâri AUBL., - Braz. plantennaam. 
Parinarium AUBL., - Latinizeering van den Braz. 

plantennaam parinari. 
paripinnätu£,a,um, - van Lat. par, gelijk, even, paar; 

pinnätus, gevind: 
1. evengevind, dwz. gevind met in een paar blaad
jes of in een spitsje eindigende algemeene bladspil. 
2. met in paren geplaatste (dwz. tegenoverstaande, 
vinnen. 

Paris L., - genoemd naar Paris, den Trojaanschen 
prins, bekend door zijn onverstandig, voor Troje 
noodlottig geworden oordeel. - Toen op de brui
loft van Peleus en Thetis alle goden en godinnen 
waren genoodigd behalve Eris, de godin der twee
dracht, wierp deze laatste uit wraakzucht een 
gouden appel met het opschrift ,,voor de schoon-
,,ste" te midden der feestvierenden. Drie godinnen 
dongen naar den prijs: Hêrê (Juno), de gemalin 
van Zeus (Jupiter), den oppergod, - Pallas Athene 
(Minerva), en Aphrodite (Venus). - Zeus, die niet 
van twist hield, wilde geen beslissing nemen, waar
bij hij zeker was twee der godinnen tot vijandin te 
krijgen, en droeg daarom listiglijk de uitspraak aan 
Paris op. Natuurlijk trachtten de godinnen dezen 
omtekoopen; Hêrê, die op zijn gezond verstand 
vertrouwde, beloofde hem groote rijkdommen en 
de heerschappij over geheel Azië, Athênê wijsheid 
en krijgsroem, Aphrodite de schoonste vrouw. Dwa
selijk koos Paris de schoonste vrouw; sindsdien 
waren Hêrê en Pallas Athênê zijn en Troje's doods-
\rijandinnen. De door Paris gekozen vrouw, Helënê, 
was reeds gehuwd met Meneläos, koning van Lake-
daimôn; hij schaakte haar met bijstand van Aphro
dite en vluchtte met haar naar Troje, wat aan
leiding gaf tot den Trojaanschen oorlog. - De ty
pische soort van het gesl. Paris (P. quadrifolïa L.) 
draagt op den stengeltop 4 in een krans geplaatste 
bladeren, Paris met de drie wedijverende godin
nen; te midden daarvan in den vruchttijd een ron
de bes, den noodlottigen appel. 

Parishia HOOK, f., - genoemd naar CA. 5. Pollock 
Parish (1822, Dumdum, Calcutta; 1897, Rough-
moor, Somerset), die, na te Oxford voor den gees
telijken stand te zijn opgeleid, van 1852-78 geeste
lijke was te Moulmein (in Burma = Birma), waar 
hij vele planten verzamelde en een speciale studie 

maakte van orchideeën, waarvan hij er vele naar 
Europa zond. Ook op de Andamanen (zie andanta-
nensis) heeft hij verzameld. In 1878 keerde hij voor 
goed naar Engeland terug. 

parishii, - 2e nv. van Parishius, Latinizeering van 
Parish: van Parish, gevonden door Parish, ge
noemd naar Parish. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Ch. S. Pollock Parish (zie Parishia). 

parisiénsts,ts,e, -afkomstig van Parijs (Lat. Parisis) 
of daar het eerst gevonden, Parijsch. 

Paritium A. ST.-HIL., - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam pariti. 

Parkéria w. j . HOOK., - in 1825 genoemd naar Char
les Sandbach Parher (?, Glasgow; 1869, ?), plant-
kundige, die in 1824 Ned. en Eng. Guiana bereisde 
en daarna met een eigen scheepje Trinidad, Bar
bados, St. Vincent, Guadeloupe, St. Croix en Por-
torico bezocht. Hij verloor een groot deel zijner 
verzamelingen door een schipbreuk tusschen Gua
deloupe en Antigua. 

Parkeriaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Parkerïa geldt. 

Parkia R. BR., - genoemd naar Mungo Park (1771, 
Foulshiels, Selkirk, Z.O.-Schotland; 1806, in den 
Niger, W.-Afrika), medicus en wereldreiziger, be
schermeling van Banks (zie Banksëa) ; hij bereisde 
in 1793 Eng. Indië en Sumatra en is vooral bekend 
door zijn tochten (1795-97; 1804-06) in Afrika, in 
het stroomgebied van den Niger, in welke rivier 
hij bij een door negers gepleegden overval ver
dronk. Op zijn reizen zamelde hij planten in, waar
onder het naar hem genoemde gesl. 

Parkinsónia L., - genoemd naar John Parkinson 
(1567, in Nottinghamshire; 1650, Londen), apo
theker en Eng. hofbotanicus, bezitter van een 
rijken bot. tuin, welks planten hij in twee groote 
plaatwerken (Paradïsus terrestris, 1629; Theätrum 
Botanïcum, 1640) beschreef. 

park insóni i , - 2e nv. van Parkinsonïus, Latinizee
ring van Parkinson : van Parkinson, gevonden door 
Parkinson, genoemd naar Parkinson. - Cyrtopo-
dïum - F. v. M. werd in 1894 genoemd naar Par
kinson, die de plant op het eiland Nova-Britannïa 
(zie novae-brilannïae) had gevonden en van wien 
mij overigens niets bekend is. 

Parmentiéra A. P. D C , - genoemd naar A.A. Par-
mentier (1737, Montdidier, Z.O. van Amiens; 1813, 
Parijs), apotheker, die in Frankrijk na den hongers
nood van 1769 den aardappelbouw aanbeval (met 
weinig succes echter) en zich later, in opdracht van 
Napoleon I, bezig hield met de bereiding van beet
wortelsuiker. 

Parnóssia L., - van Gr. Parnassos, naam van den 
hoogen berg in Griekenland ( ± 22 %" O.L. ; ± 38 y2° 
N.B.), welke aan Apollo en de Muzen gewijd was 
en aan welks zuidvoet zich het orakel van Delphi 
bevond. Parnassïa komt op den Parnassos voor; in 
de Middeleeuwen noemde men haar gramen par-
nassum, Parnassisch gras. 

parnassiaefólitts, a,um, — zie parnassiifolius. 

{parna8sifóliu5,a,um, — van Parnassïa, plantengesl. 
parnaesiifólius.a.Mw, - (Saxifragacëae) ; Lat. 

folium, blad : met bladeren als die eener Parnassïa. 
Paróchetue BUCH.-HAM., - van Gr. para, bij ; ochêlos, 

waterloop, greppel: aan waterloopen en greppels 
groeiende plant. 

Paronychia ADANS., - Lat. transcr. van Gr. parónu-
chia [van para, (voor)bij; onux (onüchos), nagel], 
nijdnagel (vliesje aan het nagelbed), voorts in de 
Oudheid naam eener plant, welke aangewend werd 
tegen ontstekingen van het nagelbed, omdat haar 
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schutbladen op nijdnagels gelijken (signatuurleer). 
p a r o nych io ide s , - van Paronychia,plantengesl. (Ca-

ryophyllacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Paronychïa-achtig. 

Pa róps i a NOR., - van Gr. paropsis, een schoteltje 
met lekkernijen. De opengesprongen vrucht, welke 
de door een eetbaren zaadrok omgeven zaden doet 
zien, maakt een smakelijken indruk. 

p a r q u i , - Chil. plantennaam. 
p a r r i , - Soend. naam eener mangga-soort (ten rechte 
p ä r r i e , - mangga pari). 
P a r r ó t i a c. A. MEY., - genoemd naar Fr. Parrot 

(1792, Karlsruhe; 1841, Dorpat), sedert 1821 hoog
leeraar te Dorpat, die in 1811/12 de Krim en den 
Kaukasus, in 1824 de Pyreneeën, in 1834 den Ara
rat bereisde. Hij gaf een aantal beschrijvingen zij
ner reizen uit. 

P à r r y a R. BR., - genoemd naar Sir William Edward 
Parry (1790, Bath; 1855, Ems), Eng. zeeofficier, 
die vijf tochten naar het noordpoolgebied maakte 
en daarbij tot op 82°45' doordrong. - Hij schreef 
publicaties over zijn reizen. 

parryanus,a,urn (Picëa - Sarg.), - genoemd naar 
Ck. Chr. Parry (1823, Admington, Glos.; 1890, 
Davenport, Iowa U.S.A.), sedert 1832 in Ν.-Ame
rika gevestigd, verdienstelijk onderzoeker der 
flora van het westelijk deel van N.-Amerika, schrij
ver van bot. publicaties. 

p â r r y i , - 2e nv. van Parrfus, Latinizeering van Par
ry : van Parry, gevonden door Parry, genoemd naar 
Parry. - Gentiäna - Engelm. is genoemd naar 
Ch. Chr. Parry (zie parryänus). 

P a r s ó n s i a R. BR., - genoemd naar J. Parsons (1705, 
Barnstaple, Z.W. Engeland; 1770, Londen), schrij
ver eener dissertatie over de analogie tusschen de 
voortplanting van dieren en die van planten en van 
een werk over den mikroskopischen bouw van zaden, 

pa r thén ia , - zie parthenïus. 
fparthenifóliws.a,um, — van parthenïum, soortnaam 
tpartheniifóliws.a.MiM, - van een Chrysanthe

mum; Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
Chrysanthemum parthenïum Bernh. 

pa r then io ides , - van de soortnamen parthenïum of 
parthenïus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op de soort parthenïum 
of parthenïus gelijkend. 

p a r t h é n i u m (znw.), - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam parthenïon (van parthinos, 
maagd, jonge vrouw), plant voor jonge vrouwen. -
De plant werd ni. in de Oudheid aangewend als 
menstruatiebevorderend en vruchtafdrijvend mid
del en tegen aandoeningen der baarmoeder. Vgl. 
Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 17: „Mater 
,,heet in Griecx parthenïon . . . in den Apotheken 
,, Matricaria . . . in Hoogduytsch Mutterkraut. . . 
,,in onser talen Mater en Moderkruid . . . Mater es 
, .seer goet tegen die opstyginghe vander moederen' ' 
(dwz. de baarmoeder) ,,met wijn oft edick" (d.i. 
azijn) ,,gheroost en op die nauel, herte oft syde 
„gheleyt. Item in water ghesoden es goet om 
,,daer inne te baden ende te sitten den vrouwen 
,,die huer moeder verherdt, verladen oft ghezwol-
,,len is ." - In verband hiermede leze men Van 
Eeden's dichterlijke ontboezeming over Moeder-
kruid, hiervóór onder Matricaria geciteerd. 

parthénius.a.ttm, - Lat. transcr. van Gr. parthenîos 
(van parthënos, maagd), maagdelijk, bij uitbrei
ding: zuiver, zuiver wit. 

Pa r thenoc i s sus PLANCH., - van Gr. parthënos, 
maagd, ongetrouwde vrouw, ongetrouwde man, 
vrijgezel; Cissus, plantengesl. (Vitacëae): aan Cis-
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sus verwant gesl. met vele éenslachtige, dus als het 
ware een vrijgezellenleven leidende bloemen. 

pa r theno ides , - zie parthenioides. 
' Pa r thenóxylon BL., - van Gr. parthënos, maagd. 
Ipar thenóxylon, - jongedochter, vrijgezel; xü-

lon, hout, boom: boom, welks hout door ongehuw
den van beiderlei kunne gebezigd werd als surro
gaat van sâssefras, een oud geneesmiddel tegen 
syphilis. 

pa r t i t a , - zie partïtus. 
partitilobws,a,um, - van Lat. partïtus, gedeeld; lö-

bus, lob, slip: met gedeelde lobben of slippen. 
partitus.a.um, - van Lat. parttri, deelen: gedeeld. 
pa rva , - zie parvus. 
parvanthérus,a,um, - van Lat. parvus, klein; an-

thêra (Gr. anthêra), helmknop: met kleine helm
knoppen. 

parvennus.a.um (Uvaria - Zoll. = Guatterïa - Miq.), 
- waarschijnlijk genoemd naar D. Couperus Steyn 
Parvé (1812, Batavia; 1882, Londen), Oostind. 
ambtenaar, van 1843-45 werkzaam ter Algemeene 
Secretarie te Buitenzorg, in welken tijd hij in aan
raking gekomen kan zijn met Zollinger (zie zollin-
g?ri), den oorspronkelijken auteur der soort. Na 
zijn ontslag uit den Indischen dienst vestigde hij 
zich (1851) in Londen. Hij schreef eenige werken 
over Eng. Indië en Br. N.-Borneo. 

parv ibécca , - zie parvibaccus. 
fparvibaccâtus.a.um, - van Lat. parvus, klein; bacca, 
Iparvibäcctts.a.wm, - bes: met kleine bessen. 
parvibracteatu5,a,um, - van Lat. parvus, klein; 

bractëa, schutblad: met kleine schutbladen. 
parvicauhs.ï.s.e, - van Lat. parvus, klein; caulis, 

stengel, steel: kortstengelig, kortstelig. 
parviflór«s,a,«w, - van Lat. parvus, klein; f los 

(flöris), bloem: kleinbloemig, met kleine bloem
hoofd j es. 

parvifólia, - zie parvifolïus. 
parvifoliolus.a.um, - van Lat. parvus, klein; foliö-

lum, blaadje (onderdeel van een samengesteld 
blad): met kleine blaadjes. 

parvifólit*s,a,Mm, - van Lat. parvus, klein; folium, 
blad: kleinbladig. 

pârvi f rons , - van Lat. parvus, klein; frons, loof, ge
bladerte: kleinbladig. 

parviglumus.a.wm, - van Lat. parvus, klein; glüma, 
kaf je: met kleine kafj es. 

parvilâbit45,a,ttm, - van Lat. parvus, klein; labium, 
lip: kleinlippig. 

parvilabris.ts.e, - van Lat. parvus, klein; läbrum, 
lip: Meinlippig. 

parvilobus,a,«tn, - van Lat. parvus, klein; löbus, 
lob: met kleine lobben. 

parvipedunculus.a.ïon, - van Lat. parvus, klein; 
peduncûlus, steel eener bloeiwijze: met kort ge-
steelde bloeiwijzen. , 

parvlpétaltts,a,wm, - van Lat. parvus, klein ; Nieuw-
lat. petälum, kroonblad: met kleine kroonbladen. 

parvisépalMs,a,uw, - v a n Lat. parvus, klein; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met kleine kelkbladen. 

parv isp ica , - zie parvispïcus. 
parvisp icula , - zie parvispicülus. 
'parvispiculâtus,a.um, - van Lat. parvus, klein; spi-
.parvispicultt5,a,u*n, - cüla, aartje: met kleine 

aartjes. 
parvispicws.a.wm, - van Lat. parvus, klein; spïca, 

aar: kleinarig. 
parv is t ipu la , - zie parvistipulus. 
parvistipulâtt(5,a,Mm, - van Lat. parvus, klein; 

.parvistipulws,a,Mm, - stipula, steunblad: met 
kleine steunbladen. 
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pârvu la , - zie parvülus. 
parvulifóliws,«,um, - van Lat. parvülus, klein; fo

lium, blad: kleinbladig. 
parvülus,a,urn, - verkleinw. van Lat. parvus, klein: 

klein. 
parVM5,a,um, - (Lat.) klein. 

{Pasân ia MI ρ., - Latinizeering van den Soend. plan-
Pasân ia OERST., - tennaam pasan, ten rechte 

pasang (eik). 
paspalânthus.a.um, - van Gr. paspâlê, fijn meel; 

anthos, bloem: met meelachtig behaarde of be-
schubde bloemen of bloeiwijzen. 

P a s p a l i d i u m STAPF, - van Paspälum, plantengesl. 
(Graminëae); Gr. eidos, gedaante: gras van de ge
daante van een Paspälum; op Paspälum gelijkend 
gras. 

paspalifólius,a,um, - van Paspälum, plantengesl. 
(Graminëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Paspälum. 

paspalo ides , - van Paspälum, plantengesl. (Grami
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Paspälum-achtig. 

{ P a s p ä l u m L., - Latinizeering van Gr. paspälos, 
P â s p a l u s FLUEGGE, - oude naam voor de 

gierst, een in Nederland weinig bekend graangewas 
(Panïcum miliacëum L.), niet met gerst te ver
warren. Het woord staat in verband met Gr. pas
pâlê, fijn meel. In oude tijden werd gierst vermalen 
tot meel voor broodbereiding. De naam is door 
Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen 
op het hem thans voerende gesl. 

Passif lora L., - van Lat. passio, lijden (znw.); f los 
(floris), bloem: lijdensbloem. De naam zinspeelt 
op het lijden des Heeren (Jezus), zooals dat be
schreven is in de vier evangeliën. De 3 stijlen met 
dikke stempels stellen de nagels voor, waarmede 
Hij aan het kruis gehecht werd [één door elk der 
handen, één door beide voeten (volgens de vol
komen geloofwaardige voorstelling der meeste 
kruisbeelden van oude tijden her; wel is waar wor
den in de Heilige Schrift alleen de nagels of liever 
de wonden of litteekens in de handen vermeld, Jo
hannes XX, 25: „Indien ick in syne handen niet 
,,en sie het teecken der nagelen" . . ., doch dat ook 
de voeten doorboord werden, wordt afgeleid uit 
Lucas XXIV, 39, 40: ,,Siet myne handen ende 
,,myne voeten: want ick ben 't selve. Tast my aen, 
,,ende siet, want een geest en heeft geen vleesch 
„ende beenen, gelijck gy siet dat ick hebbe. Ende 
„als hy dit seyde, toonde hy haer de handen ende 
„de voeten", en den als een voorspelling beschouw
den psalm XXII , 17: ,,sy hebben mijne handen 
„ende mijne voeten doorgraven")]; het vrucht
beginsel stelt de in edik (azijn) gedompelde spons 
voor, waarmede Hij aan het kruis gelaafd werd 
(Mattheüs XXVII, 48, - Marcus XV, 36, - Lucas 
XXIII , 36, - Johannes XIX, 29); de 5 meeldraden 
de 5 wonden [elk der handen; elk der voeten; de 
zijde (Johannes XIX, 34)]; de stamperdrager den 
rechtopstaanden kruispaal; de vaak rood gevlekte 
bijkroon de (bebloede) doornenkroon (Mattheüs 
XXVII, 29, - Marcus XV, 17, - Johannes XIX, 
2); de 10 kelk- en kroonbladen de discipelen [van 
de twaalve ontbreken er twee: Judas, die den Heer 
verried (Mattheüs XXVI, 14-16; 47-49, - Marcus 
XIV, 10-11; 43-46, - Lucas XXII , 3-6; 47-48, -
Johannes XII I , 2, 21-30; XVIII . 2-6), Petrus, die 
Hem verloochende (Mattheüs XXVI, 69-75, -
Marcus XIV, 66-72, - Lucas XXII , 55-62, - Jo
hannes XVIII, 15-18, 25-27); de drie bijkelk-
bladen de drie Maria's, die bij het kruis stonden 
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(Johannes XIX, 25); de ranken de geesels, waar
mede Hij geslagen werd (Marcus XV, 15, - Johan
nes XIX, 1). - Men vindt allerlei varianten op deze 
verklaring. 

Pass i f lorâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Passiflora geldt. 

Pas t inóca L., - oude Lat. plantennaam, welks aflei
ding niet vast staat. 

patagónicus,a,um, - afkomstig van Patagonië (in 
het Z. van Z.-Amerika) of daar het eerst gevonden. 

patavinus,a,um, - van Lat. Patavïum, Padua, stad 
in N.-Italië, W. van Venetië: Paduaansch. 

pa tchoul i , - Hind, plantennaam. 
patchouly , -
patchówly, -
patellârius,a,um, - van Lat. patella, platte schotel : 

den vorm van een platten schotel hebbend. 
rpatéllifer, patell ifera, pate l l i ferum, - van Lat. 
lpatelliferus,a,wm, - patella, platte schotel; 

ferre, dragen: iets dragend, dat aan een platten 
schotel doet denken. 

pa tens , — van Lat. patere, openstaan: openstaand, 
*, wijd afstaand, wijd uitstaand. 
patentibrachius,a,um, - van Lat. païens (patentis), 

wijd afstaand, wijd uitstaand; brachium, (onder)-
arm: met wijd afstaande of wijd uitstaande armen. 

patentibracteus,a,wm, — van Lat. patens [patentis), 
wijd afstaand, wijd uitstaand; bractia, schutblad: 
met wijd afstaande schutbladen. 

patent ica lyx, - van Lat. patens {patentis), wijd af
staand, wijd uitstaand; câlyx, kelk: met wijd af-
staanden kelk, met wijd uitstaanden kelk. 

pa tent inérve , - zie patentinervis. 
patent inérv ia , - zie patentinervtus. 

cpatentinérvis,is,e, - van Lat. patens (patentis), wijd 
tpatentinérvius.a.uw, - afstaand, wijd uit

staand; nervus, nerf: met wijd afstaande nerven; 
met wijd uitstaande nerven. 

patenti8simu5,a,wm, - overtr. trap van Lat. patens 
(patentis), wijd afstaand, wijd uitstaand: zeer wijd 
afstaand, zeer wijd uitstaand. 

patent ivéne, - zie patentivënis. 
patent ivénia , - zie patentivenius. 

rpatentivéms.ts.c, - van Lat. patens, wijd afstaand, 
Ipatentivénius,a,um, — wijd uitstaand; vëna, 

ader: met wijd afstaande aderen; met wijd uit
staande aderen. 

patentivillósws,α,um, - van Lat. patens (patentis), 
wijd afstaand; villus, lang, zacht haar: bezet met 
wijd afstaande, lange, zachte haren. 

pa te r són i , - 2e nv. van Patersanus, Latinizeering 
van Pater son : van Paterson, gevonden door Pater-
son, genoemd naar Paterson. - Blechnum - Mett. 
is genoemd naar W. Paterson (1755, Montrose, O.
Schotland; 1810, op zee, tusschen Australië en 
Engeland), officier in het Eng. leger. Van 1777-81 
diende hij in Z.-Afrika, van 1781-85 in Eng. Indië, 
in 1791 werd hij overgeplaatst naar Australië, van 
1800-10 was hij plaatsvervangend gouverneur van 
N. S. Wales. Hij verzamelde planten in Z.-Afrika 
en op Tasmanië en was zeer bevriend met den Eng. 
plantkundige R. Brown (zie browniänus 1), die in 
het begin der achttiende eeuw Australië bezocht 
en in 1810 het gesl. Patersonïa naar hem noemde. 

Pa te r són ia R. BR., - genoemd naar W. Paterson 
(zie patersóni). 

pa te rsón l i , - 2e nv. van Patersonîus, Latinizeering 
van Paterson: van Paterson, gevonden door Pater
son, genoemd naar Paterson. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar W. Paterson (zie pater
sóni). 
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pa t ien t ia , - als plantennaam is niet het klassiek-
Lat. patientia, geduld, doch een latinizeering van 
den Fr. plantennaam patience, welke (zie Hatzfeld, 
Darmesteter & Thomas, Dictionnaire général de 
la langue française, in voce) verbasterd zou zijn 
uit Lat. lapathiutn (van Gr. lapâthon, zuring), zu
ring. De Fr. spraakmakende gemeente schijnt de 
eerste lettergreep van het Lat. woord als een Fr. 
lidwoord te hebben opgevat. 

patinâtMs.a.wm, - van Lat. patina, pan, schotel, of 
van Nieuwlat. patina, het eigenaardige, groene 
roest, waarmede antieke bronzen voorwerpen vaak 
zijn bekleed, of welke door chemische hulpmiddelen 
op moderne voorwerpen wordt aangebracht om 
deze oud te doen schijnen: 
1. schotelvormig. 
2. de groene roestkleur van oude, bronzen voor
werpen bezittend. o 

p a t m a , - Jav. plantennaam (patma). 
Pa tón ia WIGHT. - genoemd naar mevr. A. W. Walk

er, geb. Paton (bloeitijd 1829-41), echtgenoote 
van kolonel G. Warren Walker (zie walkéri 1). 
I'usschen 1830 en 37 verzamelde zij hoogere plan

ten en mossen in Ceylon; zij vervaardigde ook tee-
keningen. In 1833 beklom zij den 2241 M hoogen 
Adamspiek, O.Z.O. van Colombo [Volgens een 
Moham. overlevering heeft Adam daar, 1000 jaren 
lang op één been staande, zijn verdrijving uit het 
Paradijs (Genesis I I I , 24) beweend]. 

pa t r i ae , - 2e nv. enkv. van patrïa, vaderland: des 
vaderlands. 

pa t r i ni , - 2e nv. van Patrïnus, Latinizeering van 
Patrin: van Patrin, gevonden door Patrin, ge
noemd naar Patrin. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar E. L. M. Patrin (1742, Mornant, 
Z.Z.W, van Lyon; 1815, Saint Villier bij Lyon), 
mineraloog, die van 1780-87 Siberië en O.-Azië be
reisde, daar belangrijke mineralogische collecties 
bijeenbracht en vele planten verzamelde. 

pa t r in i i , - 2e nv. van Patrintus, Latinizeering van 
Patrin: van Patrin, gevonden door Patrin, ge
noemd naar Patrin. - Viola - A. P. DC. is genoemd 
naar E. L. M. Patrin (zie patrïni). 

pätruMs.a.wm, - het bijvoeglijk gebezigde Lat. sub
stantief patrüus (van pater, vader), oom van va
derszijde: als oom te beschouwen, als een familielid 
te beschouwen, na verwant aan een andere soort. 

Pa t tón ia WIGHT, - genoemd naar mevr. A. W. Walk
er, geb. Paton (zie Patonia). , 

pattonianws,a,um (Tsuga - Engelm.), - genoemd 
naar George Patton, Lord Glenalmond (1803, The 
Cairnies, Pertsh.; 1869, Glenalmond, Perth), rech
terlijk ambtenaar, die deze en andere Coniferen in 
Eng. tuinen invoerde. 

pâtulws,a,um, - van Lat. patere, openstaan: open
staand, wijd uitstaand, wijd vertakt. 

paucibréctew5,a,MtM, - van Lat. paucus, weinig; 
bractêa, schutblad: met weinige schutbladen. 

paucicostâtus.a.tttH, - van Lat. paucus, weinig; 
costa, ribbe, nerf: weinigribbig, weinignervig. 

rpâucidens , - van Lat. paucus, weinig; dens (dentis), 
IpaucidentétMs.a.MWJ, - tand: weinigtandig. 
pauciflórtts,a,um, — van Lat. paucus, weinig; flos 

(floris), bloem: weinigbloemig, met weinige bloemen 
bijeen. 

paucifóliws,a,wm, - van Lat. paucus, weinig; folium, 
blad: weinigbladig; met weinige blaadjes. 

paucijugtts,a,u*K, - van Lat. paucus, weinig; jügum, 
juk: weinigjukkig. 

paucilaciniattts,a,wm, - van Lat. paucus, weinig; 
lacinïa, slip: weinigslippig. 

paucinérve , - zie paucinervis. 
paucinérvia , - zie paucinervïus. 

rpaucinérvis.i's.e, - van Lat. paucus, weinig; nervus, 
tpaucinérviws,a,tt»n, - nerf: weinignervig. 
pauciparti tus,a,«m, - van Lat. paucus, weinig; par-

tïtus (van partïri, deelen), gedeeld: in weinige slip
pen gedeeld. 

paucipinnu5,a,um, - van Lat. paucus, weinig; pinna, 
vin (van een samengesteld blad): weinigvinnig. 

paucipunctàtus,a,wra, - van Lat. paucus, weinig; 
punctum, stip: met weinige stippels. 

pauciséetws,a.wm, - van Lat. paucus, weinig; sectus 
(van secure, snijden), gesneden, ingesneden: in een 
gering aantal slippen gedeeld. 

paucisé ta , - ne paucisêtus. 
rpaucisetós«s,a,ww, - van Lat. paucus, weinig; sêta, 
tpaucisétU5,a,Mm, - borstel: met weinige bor

stels. 
paucisórws.a.Mw, - van Lat. paucus, weinig; sörus, 

sporenhoopje, sorus: met weinige sori. 
paucispinus,a,ttm, - van Lat. paucus, weinig; spina, 

stekel, doorn: weinigstekelig, weinigdoornig. 
paucis tamineus,a.um, - van Lat. paucus, weinig; 

stamen (stamïnis), (als bot. term) meeldraad: met 
weinige meeldraden. 

pauciverrucosus,a,um, - van Lat. paucus, weinig; 
verruca, wrat: weinigwrattig. 

paucivittàtMS,a,wm, - van Lat. paucus, weinig; vitta, 
band: met weinige banden. 

Paulé t ia CAV., - genoemd naar J. J. Paulet (1740, 
Anduze, Cévennes; 1826, Fontainebleau), medicus, 
schrijver van bot. werken, vooral over fungi. 

pauliânus,a,wm (Carex - Fr. W. Schultz), - genoemd 
naar K. H. Pauli (1785, Landau; 1857, Stephans
feld bij Straatsburg), arts te Weissenburg (Elzas), 
verdienstelijk florist. 

Paul l inia L., - genoemd naar Simon Paulli (1603, 
Rostock; 1680, Kopenhagen), lijfarts van den 
koning van Denemarken, hoogleeraar in de plant
kunde te Kopenhagen, schrijver van eenige bot. 
werken. 

Paulownia SIEB, et z u c c , - genoemd naar Anna 
Paulowna (d.i. Anna, Paulsdochter) (1795, St.-
Petersburg; 1865, 's Gravenhage), Russisch groot
vorstin, dochter van Paul I, keizer van Rusland, 
in 1816 gehuwd met den toenmaligen kroonprins 
der Nederlanden, F. G. L. Willem van Nassau (van 
1840-49 als Willem II koning van Nederland), na 
diens dood meestal te Soestdijk woonachtig. 

paululus,a,um, - verkleinw. van Lat. paulus, klein, 
gering: klein, gering. 

pauper,er,er, - (Lat.) arm, armoedig; vergeleken bij 
verwante soorten een armoedigen indruk makend. 

pâup e ra , - foutieve vr. vorm bij pauper. Zie aldaar. 
paupérculus,a,Mfn, - verkleinw. bij Lat. pauper, 

arm: armoedig, armzalig. 
p â u p e r u m , - foutieve onz. vorm bij pauper. Zie al

daar. 
pau8odip8MS,a,Mw, - van Gr. pauein, doen ophou

den; dipsos, dorst: dorstlesschend. 
Pau t sâuv ia A. L. JUSS., - Latinizeering van den Co-

chinch. plantennaam pau-t sau. 
pavana , - oude naam eener uit de Molukken inge

voerde houtsoort, waarvan Johann Bauhin (zie 
(Bauhinia) in zijn Historïa Plantärum Universalis 
I ( 1650), 342 onder het hoofd „LIGNVM. MOLVCCENSE 
„PAVANA DICTVM" (d.i. Moluksch hout, pavana of 
pauana genoemd) zegt: ..inuenïtur in Moluccis. 
„Serïtur coliturque in hortis diligenter, nee alïbi 
„facïlè inuenïas: tanti enim ab ineölis aestimätur 
,,vt peregrïnos ne ad eius quidem adspectum ad-
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„mi t tant" (de boom wordt in de Molukken gevon
den en met zorg in tuinen geplant en gekweekt, 
elders zal men hem niet licht aantreffen: immers 
zoo hoog wordt hij door de inboorlingen geschat, 
dat zij hem aan vreemdelingen zelfs niet willen 
laten zien). - Zooals uit bovenstaande Lat. citaten 
blijkt, bezigt Bauhin de « en de ν door elkander; 
het hout kan dus zoowel pauana als pavana hee-
ten. - Mij is geen plant van dien naam uit de Mo-
lukken bekend; men neemt echter aan, dat Bauhin 
Croton tiglïum L. bedoelde. 

Pavétta L., - Ceylonsche plantennaam (pawetta). 
pavettoides, - van Pavetta, plantengesl. (Rubia-

cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Pavetta-achtig. 

fPévia L., - genoemd naar Petrus Pauw (1564, Am-
Ipàvia, - sterdam; 1617, Leiden), medicus, 

hoogleeraar te Leiden, schrijver van anatomische 
en medische publicaties. 

Pavónia CAV., - genoemd naar den Sp. plantkundige 
J. Pavon (?, ?; 1835, ?), die van 1779-88 te zamen 
met H. Ruiz Lopez (zie ruiziänus) en J. Dombey 
(zie Dombey a) Peru en Chili voor bot. doeleinden 
bereisde en te zamen met Ruiz Lopez een flora van 
die landen schreef. Later schreef Pavon nog een 
werk over kina (Nuevo Quinologia). 

pavónia (znw.), - van Lat. pavo, pauw, vogel met 
fraai gevlekte vederen: plant met fraai gevlekte 
bloemen. 

pavónia (bnw.), - zie pavonïus. 
pavoniâna , - zie pavoniänus. 
pavoniàni-weddeliânus,a,wm (Cinchona - - O. 

Κ.), - genoemd naar J. Pavon (zie Pavónia) en 
H. A. Weddell (zie weddelliänus), beiden schrijvers 
over kina. 

pavoniänws,a,wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. Pavon (zie Pavonïa). 

<pavoninus,a,ton, - van Lat. pavo (pavönis), pauw: 
<-pavóniws,a,um, - op eenigerlei wijze tot een 

pauw in betrekking staand, fraai gekleurd als een 
pauw. 

Pâwia , - zie Pavïa. 
paxiân«s,a,wm (Conocephälus - Winkler; - Cyrtan-

dra - Laut.), - genoemd naar Ferdinand Pax (1858, 
Königinhof, Ν. van Königgrätz; χ ) , in 1893 be
noemd tot hoogleeraar in de plantkunde aan de 
universiteit te Breslau en directeur van den bot. 
tuin aldaar, schrijver van vele belangrijke bot. pu
blicaties. Voor Engler und Prantl, Die Natürlichen 
Pflanzenfamilien, bewerkte hij de Aceracëae, Cy-
peracëae, Euphorbiacëae, Iridacëae en Primulacëae, 
voor Das Pflanzenreich de Aceracëae, de Euphor
biacëae (met medewerking van Käthe Hoffmann) 
en Primulacëae (te zamen met Knuth). Voorts 
schreef hij Grundzüge der Pflanzenverbreitung in 
den Karpathen, Allgemeine Morphologie der Pflan
zen, Pflanzengeographie von Posen, Die Pflanzen
welt Schlesiens. 

päxi i , - 2e nv. van Paxius, Latinizeering van Pax: 
van Pax, genoemd naar Pax. - Cleistanthus - Ja-
blonszky en Selaginella - Hier. zijn genoemd naar 
F. Pax (zie paxiänus). 

paxtóni , - 2e ην. van Paxtônus, Latinizeering van 
Paxton: van Paxton, genoemd naar Paxton. - Den-
drobfum - Lindl. is genoemd naar (sinds 1851 Sir) 
Joseph Paxton (1801, Milton Bryant, Bedfordsh., 
N. van Londen; 1865, Sydenham, Londen), be
roemd tuinbouwkundige in dienst van den hertog 
van Devonshire (zie devoniänus), voor wien hij de 
beroemde kas van Chatsworth bij Sheffield bouw
de. Hij bereisde in 1838 Z.-Europa en de Levant. 
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was de ontwerper van het in 1850 gebouwde 
Crystal Palace te Londen en schreef tuinbouwkun
dige werken. 

Paxtónia LINDL., - genoemd naar Sir Joseph Paxton 
(zie paxtóni). 

paxtónii, - 2e nv. van Paxtonïus, Latinizeering van 
Paxton: van Paxton, genoemd naar Paxton. Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar Sir Joseph 
Paxton (zie paxtóni). 

payapa , - Philipp, plantennaam. 
Payéna A. D C , - genoemd naar Anselme Payen 

(1795, Parijs; 1871, Parijs), scheikundige, in 1814 
belast met de leiding eener beetwortelsuikerfabriek, 
in 1836 benoemd tot hoogleeraar in de industriëele 
scheikunde te Parijs, schrijver van vele wetensch. 
publicaties, waaronder over beetwortelsuiker-
fabrikage, over de structuur en samenstelling van 
zetmeel en vele andere. 

peârcei , - 2e nv. van Pearcëus, Latinizeering van 
Pearce: van Pearce, gevonden door Pearce, ge
noemd naar Pearce. - Begonïa - A. DC. is genoemd 
naar R. W. Pearce (?, Stoke, Devonport, Engeland; 
1868, Panama) van 1859-66 inzamelaar voor de 
kweekersfirma Veitch & Sons (zie Veitchïa), die de 
naar hem genoemde plant in Z.-Amerika bij La 
Paz ontdekte. 

Péckia VELL., - genoemd naar William Dandridge 
Peck (1763, Boston, Mass. U.S.A.; 1822, Cam
bridge bij Boston, Mass. U.S.A.), van 1805-22 
hoogleeraar in de nat. historie aan de Harvard 
University te Cambridge, Mass. U.S.A. - Hij heeft 
alpiene planten verzameld op de White Mountains, 
Ν. van Boston. 

Pectéil is RAFIN., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk een letterverbinding zonder beteekenis. 

pecten vener i s , - oude Lat. plantennaam, van Lat. 
pecten, (haar)kam; Veneris (2e nv. van Venus, de 
schoone godin der liefde), van Venus: kam van 
Venus, Venuskam. - De naam zinspeelt op de rang
schikking der vruchten, welke lang en smal zijn 
als de tanden eener kam. 

pectinâtws,a,wm, - van Lat. pecten (pectïnis), (haar)-
kam: van een kam of iets daarop gelijkende voor
zien; kamvormig. 

rpectinifer, pectinffera, pect in i ferum, - van Lat. 
IpectiniferMs.a.ttm, - pecten (pectïnis), (haar)-

kam; ferre, dragen: een of meer (haar)kamvormige 
organen dragend. 

pectinifórrms,Ïs,f,-vanLat./>«c<«»t [pectïnis). (haar)-
kam; forma, vorm: kamvormig. 

peculiar«,is.e, - van Lat. peculïum (van pecus, vee), 
vermogen: tot het persoonlijk vermogen behoo-
rend, bij uitbreiding: eigendommelijk, eigenaardig. 

pedéle , - zie pedälis. 
Pedal iâceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Pedalïum geldt. 
pedàlis,is,e, — van Lat. pes (pedis), voet: een voet 

lang, een voet hoog. De Amsterdamsche voet is 
ruim 283 mm, de Rijnlandsche bijna 314 mm, de 
Engelsche bijna 305 mm, de oude Fransche, welke 
steeds door Junghuhn (zie Junghuhnïa) gebezigd 
werd (zie Java, Ned. uitgave, 2e druk, I. 53), bijna 
325 mm (nauwkeuriger: 324,8395 mm), de nieu
we Fransche ruim 333 mm. 

Pedâ l i um L., - Lat. transcr. van Gr. pêdalïon, roer. 
De vrucht doet door het bezit van 4 horizontaal af
staande stekels eenigszins aan een stuurrad denken. 

pedâ ta , — zie pedâius. 
pedatifólitis,a,itw, - van Lat. pedâius, voetvormig, 

voetvormig samengesteld; folium, blad: met voet-
vormige of voetvormig samengestelde bladeren. 
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pedatoradiâtt ts .a.uw, - van Lat. pedätus, voetvor-
mig; radiätus, stralend : voetvormig ingesneden met 
als de stralen eener ster uitstaande slippen. 

pedàtus,a,um, - van Lat. pes (pedis), voet: voetvor
mig; voetvormig samengesteld. 

pedemontànws.a.ttm, - van Nieuwlat. Pedemon-
lïum [van fes (pedis), voet; nions (montis), berg: 
het aan den voet der bergen (der Alpen) gelegen 
land], Piémont (N.W.-Italië): Piémonteesch, Pede-
montaansch. 

pedicel lare , - zie pedicelläris. 
Pedicel lâr ia SCHRANK, - van Lat. pedicellus [ver-

kleinw. van pes (pedis), voet, steel], steel eener 
bloem of eener vrucht. Meeldraden en vruchtbegin
sel zijn op een steelvormigen bloembodem ge
plaatst. 

pedicelläris,is.e, - van Lat. pedicellus [verkleinw. 
van pes (pedis), voet, steel], steel van een bloem, 
van een vrucht of van een aartje: met opvallend 
gesteelde bloemen, vruchten of aartjes. 

pedicellétMs,a,M«ï, - van Lat. pedicellus [verkleinw. 
van pes (pedis), voet, steel], steel van een bloem, 
van een vrucht of van een aartje: gesteeld. 

Pedicéll ia LOUR., - van Lat. pedicellus [verkleinw. 
van pes (pedis), voet, steel], steel van een bloem, 
van een vrucht of van een aartje: plant met ge
steelde vruchten. 

pedicellósws.a.wm, - van Lat. pedicellus [verkleinw. 
van pes (pedis), voet, steel], steel van een bloem, 
van een vrucht of van een aartje: met door lange 
of dikke stelen gedragen bloemen, vruchten of 
aartjes. 

pedicularifólius,«,tow, - van Pediculäris, planten-
gesl. (Scrophulariacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Pediculäris. 

Pedicu lä r i s L., - oude Lat. plantennaam, van pedi-
cülus (verkleinw. van pedis, luis, pietje), luisje: 
luiskruid, luizenkruid. - Volgens Dodoens [Cruy-
deboeck, 2e dr. (15C3), 444], werd de plant zoo 
genoemd, „om dat die beesten die in de beempden 
,,weyen daer dit cruyt veel wast, vol luysen wer-
,,den", volgens anderen, omdat een aftreksel er van 
als haarwassching tegen hoofdluizen werd aan
gewend. 

pediculâtws,a.um, - van Lat. pedicülus [verkleinw. 
van pes (pedis), voet, steel], voetje, steeltje: met 
korte stelen, kort gesteeld. 

Ped i l ân thus NECK., - van Gr. pedïlon, lage schoen, 
sandaal; anthos, bloem. Het omwindsel van het 
cyathium is schoenvormig. 

Pedi lochi lus SCHLTR, - van Gr. pedïlon, lage schoen, 
pantoffel; cheilos, lip: orchidee met pantof f eivor
mige lip. 

fPedilóniurn ENDL., - van Gr. pedïlon, lage schoen, 
t P e d i l ó n u m BL., - pantoffel. - De naam zin

speelt op den vorm der lip. 
(peduncultkris,is,e, - van Lat. peduncülus [verkleinw. 
lpedunculatus,a,ttm, - van pes (pedis), voet, 

steel], steel eener bloeiwijze of eener sporangiën-
aar: met (duidelijk) gesteelde bloeiwijzen of spo-
rangiënaren. 

pedunculósws,a,wm, - van Lat. peduncülus [ver
kleinw. van pes (pedis), voet, steel], steel eener 
bloei wij ze of eener sporangiënaar: met door lange 
of dikke stelen gedragen bloeiwijzen of sporan-
giënaren. 

peekéli, - 2e nv. van Peekêlus, Latinizeering van 
Peekei: van Peekei, gevonden door Peekei, ge
noemd naar Peekei. - Dryoptëris - V. A. v. R. is 
genoemd naar Gustav Peekei (?, ?; ?, ?), Duitsch 
R.C. missionaris, sinds 1908 werkzaam op Nieuw-
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Mecklenburg, warm vriend van natuurstudie in
zamelaar van vele planten. 

Peekélia HARMS, - genoemd naar Gustav Peekei (zie 
peekêli). 

peekélii , - 2e nv. van Peekelïus, Latinizeering van 
Peekei: van Peekei, gevonden door Peekei, ge
noemd naar Peekei. Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Gustav Peekei (zie 
peekêli). 

péepla, - Latinizeering van den Hind. plantennaam 
peeplee. 

peeploides, - van den soortnaam peepla (zie aldaar) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort peepla gelijkend. 

Pégia COLEBR., - Latinizeering van den in Silhet (zie 
silhetensis) gebruikelijken plantennaam pegi. 

Pegolét t ia CASS., - genoemd naar Fr. B. Pegolotli, 
Florentijnsch koopman van de eerste helft der 14de 
eeuw, schrijver van het beroemde werk: Trattato 
dei pesi e delle mesure e delle mercanzie come pure 
d'altre cose che debbono sapere quelli che mer-
canteggiano nelle varie parti del mondo (Verhan
deling over de gewichten en de maten en de koop
waren alsmede over de andere zaken, waarvan zij, 
die handel drijven op de verschillende deelen der 
wereld, op de hoogte moeten zijn). 

peguänws,a,wm, - afkomstig van Pegu (landschap in 
Achter-Indië, hoofdplaats Rangoon, op ruim 96° 
OL. , bijna 17° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Pe i réskia MILL., - genoemd naar N. Cl. de Fahre de 
Peiresc (1580, Belgentier N. van Toulon; 1637, 
Aix), raadsheer in het parlement te Aix, archeo
loog, natuurhistoricus, verzamelaar van manuscrip
ten, munten en mineralen. 

pekanénsts,zs,e, - afkomstig van Pekan ( — Pahang, 
a/d O.kust van het Mal. Schiereiland, op ± 3 % ° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

pekinénsis.is.e, - afkomstig van Pe-king, hoofdstad 
van het Chin, rijk (±116% e O.L.; ± 39%" N.B.) 
of daar het eerst gevonden. Pe-king beteekent noor
delijke hoofdstad, in tegenstelling tot Nan-king, 
zuidelijke hoofdstad. 

pelâgicMs,a,Mw, - Lat. transcr. van Gr. pelagïkos 
(van pelägos, zee), tot de zee behoorend, in, aan of 
nabij de zee groeiend, zee-. 

fpelargoniflórws.a.Mm, - van Pelargonium, planten-
IpelargoniiflórMs.a.ttm, - gesl. (Geraniacëae) ; 

Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen als die van 
een Pelargonium. 

pelargoniifóliws.a.ton, - van Pelargonium, planten-
gesl. (Geraniacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Pelargonium. 

Pe l a rg o n i u m L'HÉR., - van Gr. pelargos, ooievaar, 
een lang gesnavelde vogel. De naam zinspeelt op 
de lang gesnavelde vruchtkluisjes. 

pelecophyll«s,a,«m, - van Gr. pelëkus, bijl; phullon, 
blad: met bijlvormige bladeren. 

pelecystylMS.a.uiM, - van Gr. pelëkus, bijl; stülos, 
stijl: met bijlvormigen stijl. 

pelegr ina , - Mexic. plantennaam (volgens sommi
gen ten rechte peregrïna). 

pelenkahuanu5,a,um (Gardenia - T. et B.), - ge
noemd naar Pelenkahu, majoor (inlandsch be
stuursambtenaar) van Tonséa (Minahâsa), die in 
1860 aan Teysmann (zie teysmanni) en De Vriese 
(zie devriesèi) veel steun verleende bij hun reis door 
de Minahâsa. Overigens is mij van hem niets be
kend. 

peliocaulos.os.o«, - van Gr. pelios, donkerblauw 
(zooals de huid op door kneuzing ontstane blauwe 
plekken); kaulos, stengel, steel: met donkerblau-
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wen stengel of steel. - Het woord pelïos wordt soms 
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van bleek; 
de stengel van Cystorchis peliocaulos Schltr is 
geelwit. 

peliorrhynchus.a.uw, - v a n Gr. pelïos, donkerblauw 
(zooals de huid op door kneuzing ontstane blauwe 
plekken); rhunchos, snavel: met donkerblauwen 
snavel. 

Pe l iosan thes ANDR., - van Gr. pelïos, donkerblauw 
(zooals de huid op door kneuzing ontstane blauwe 
plekken); anthos, bloem: plant met donkerblauwe 
bloemen. Dit geldt voor de eerstbeschreven soort 
van het gesl., de Engelschind. P. teta Andr., 
doch niet voor de Jav. P. javanïca Hassk., welker 
bloemdek groenachtig wit of groenachtig geel is. 

pelisseriânws,α,um (Linaria - Mill.), - in 1768 ge
noemd naar Pelisser, omtrent wien mij niets be
kend is. 

/Pe l l âca lyx KORTH., - van Gr. pella, pels; kälux, 
tpe l lâca lyx , - kelk. De kelkslippen zijn van 

binnen aan den voet dicht behaard. Als soortnaam 
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Pellacälyx 
uittedrukken. 

Pel laea LINK, - Lat. transcr. van Gr. pellaia, vr. 
vorm van pellaios, donker van kleur. De naam zin
speelt op de bruinroode kleur der bladeren van P. 
atropurpurëa Link. 

pellaeifórmis.ts.e, - van Pellaea, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) ; Lat. forma, gedaante: van de ge
daante eener Pellaea, Pellaea-achtig. 

pelleteriénMs.a.uw (Cinchona pubescens Vahl var. 
- Wedd.), - genoemd naar Pierre Joseph Pelletier 
(1788, Parijs; 1842, Parijs), scheikundige, hoog
leeraar aan de École de Pharmacie te Parijs, lid der 
Academie van Wetenschappen, schrijver van vele 
wetensch. publicaties, o.a. over kina. 

Pell iónia GAUD., - genoemd naar M. J. A. Odet Pellion 
(1796, Gray, Dépt. Haute-Saône; 1868, Toulon), 
die in 1812 in den Fr. zeedienst trad, in 1858 be
vorderd werd tot vice-admiraal en van 1858-60 
hoofd was van het maritieme departement te 
Brest. - Hij was in opleiding aan boord van de 
korvet L'Uranie, waarmede De Freycinet (zie Frey-
cinetïa) van 1817-20 een wetensch. expeditie om 
de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichaudi), 
de auteur van het gesl., nam als natuurvorscher 
deel aan dezelfde expeditie, waarop Pellion zich 
zeer onderscheidde. - De Freycinet getuigde van 
hem: „Son beau commandement et talent comme 
,,marin et comme dessinateur, sa distinction et ses 
„sentiments élevés et honorables lui ont mérité 
„mon estime entière tandis que sa modestie et sa 
„bonté l'ont fait chérir de ses camarades. Cet 
„élève, sujet très distingué et de plus grande es-
„pérance est une personnes qui ont le plus utile-
„ment servi l'expédition." - De prins De Joinville 
(zie Joinvillëa) noemde hem in 1847 (Pellion was 
toen kapitein-ter-zee) „un type de bon et loyal 
„serviteur, zélé et consciencieux, excellent marin, 
„brillant manoeuvrier, homme d'ordre, de méthode, 
„énergique et dévoué. " - In 1854/55 onderscheidde 
Pellion (toen schbut-bij-nacht) zieh in den Krim-
oorlog. 

pellioniânws.a.um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar M. J. A. Odet Pellion (zie Pellionïa). 

péll ipes, - van Lat. pellis, vacht, pels; pes, voet, 
steel: met in een pels gehulden, dwz. dicht behaar
den (zuil)voet of (bloem)steel. 

pellitus,a,um, - van Lat. pellis, vacht, pels: een pels 
dragend, dicht behaard. 

pel lucens, - van Lat. pellücêre (van per, hier geas-
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simileerd tot pel, door; lücêre, schijnen), doorschij
nend zijn: doorschijnend. 

pel lucida, - zie pellucidus. 
pellucido-marginätus.a.wm, - van Lat. pellucidus, 

doorschijnend; margo (margïnis), rand: doorschij
nend gerand. 

pellucido-punctatus,a,um, - van Lat. pellucidus, 
doorschijnend; punctum, stip: doorschijnend ge
stippeld. 

pellucid«s,a,wm, — van Lat. per, hier geassimileerd 
tot pel, door; lucïdus, helder: doorschijnend. 

pe lma , - (Gr.) voetzool. - Bij Bulbophyllum - Finet 
zinspeelt de soortnaam op den vorm van den zuil-
voet. 

pelóricits,a.wm, - van Gr. pelôr, monster: pelorisch, 
monstrueus in zulker voege, dat een gemeenlijk zy-
gomorfe bloem actinomorf wordt. 

pelorioides, - van Nieuwlat. pelorïum [van Gr. 
pelôrïos (van pelôr, monster), monsterachtig], ac-
tinomorfe monstruositeit eener gemeenlijk zygo-
morfe bloem; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: peloriumachtig. 

Pe l t ând ra RAFIN., - van Gr. peltê, klein schild; anêr 
(andres), man. - De meeldraden (mann, organen) 
zijn vergroeid tot een vleezig lichaam met schild-
vormigen top. 

Pe l t an thé ra ROTH, - van Gr. peltê, klein schild; an-
thêra, (als bot. term) helmknop. Het helmbindsel 
draagt aan de rugzijde een op een schild gelijken-
den knobbel. 

pe l tâs tes , - Lat. transcr. van Gr. peltastês (van 
peltê, klein schild), een klein schild dragend. - Bij 
Coelogyne - Rchb. f. zinspeelt de soortnaam op 
de platte schijnknollen, welke, als het ware, ge
welfde schilden over den wortelstok vormen. 

peltàtus.a.um, - van Lat. pelta, schild: een schild 
dragend, schildvormig. Het woord wordt vooral als 
soortnaam gebezigd voor planten met schildvor-
mige bladeren, voorts voor varens met schild-
vormige dekvliesjes. 

rpéltifer, peltifera, pe l t i ferum, - van Lat. pelta, 
\peltiferus,a,um, - schild; ferre, dragen: een 

schild of iets daarop gelijkends, een schildvormigen 
stempel bv.( dragend. 

peltifóliMs.a.ww, - van Lat. pelta, schild; folïum, 
blad: met schildvormige bladeren. 

rpélt iger, pel t igera, pe l t ige rum, - van Lat. pelta, 
Ipeltigerws.a.Mm, - schild; gêrêre, dragen: een 

schild of iets daarop gelijkends dragend. 
peltinérviws.a,«»«, - van Lat. pelta, schild; nervus, 

nerf: met uit een schildvormigen (of schijnbaar 
schildvormigen) blad voet ontspruitende nerven. 

Pe l t iphy i lum ENGL., - van Gr. peltê, schild; phullon, 
blad. - Plant met schildvormige bladeren. 

pel t is t igrna, - van Gr. peltê, schild ; stigma, (als bot. 
term) stempel: met schildvormigen stempel. 

pe l tóphora , - zie peltophörus. 
P e l t ó p h o r u m WALP., - van Gr. peltê, schild; phe-

rein, dragen: schilddragende boom. De naam zin
speelt op den grooten, schildvormigen stempel. 

peltóphorws,a,um, - van Gr. peltê, schild; pherein, 
dragen: een of meer schildvormige organen dragend. 

pé l topus , - van Gr. peltê, schild; pous, voet: met 
schildvormigen of schildvormig verdikten (zuil)-
voet. 

pelvifórxnts.ts.e, - van Lat. pelvis, bekken; forma, 
vorm: bekkenvormig. 

rpélviger, pelvigera, pe lv igerum, - van Lat. pelvis, 
Ipelvigerws.a.um, - bekken; gêrêre, dragen: een 

of meer bekkenvormige organen dragend. 
p e m a e , - 2e nv. van het als een Lat. substantief be-
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handelde woord Pema, naam eener plaats in Kaiser 
Wilhelmsland: (afkomstig) van Pema of daar het 
eerst gevonden. 

P e m p h i s FORST., - (Gr.) blaas. De naam zinspeelt 
op den vorm van het vruchtbeginsel. 

/penangénst5,i5,£, - afkomstig van het eiland Penang 
lpenangiantts,a,um, - ( = Pinang, voor de W.-

kust van het Mal. Schiereiland op schier 5 y2" N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

pendens , - van Lat. pendëre, hangen: hangend. 
pendula , - zie pendülus. 
penduliflórus.a,um, - van Lat. pendülus, hangend; 

flos (flöris), bloem: met hangende bloemen of 
bloei wij zen. 

pendulinus,fl,M»w, - van Lat. pendülus, hangend: 
hangend. 

penduliscäpus,a,um, - van Lat. pendülus, hangend; 
scäpus, steel eener bloeiwijze: met (lang) gesteelde, 
hangende bloeiwijzen. 

péndulus,a,um, — van Lat. pendëre, hangen: hangend. 
pengadangénsis,ts,£, - afkomstig van Rimbo pen-

gddang (in Benkoelen, Sumatra) of daar het eerst 
gevonden. 

pengalenganénsi's.t's,«, - afkomstig van Pengalèngan, 
een grootendeels met thee en kina beplante hoog
vlakte (1400-1550 M.) met gelijknamige dèsa, Z.W. 
van den vulkaan Malabar (zie malabarensis) in W.
Java, in het W. begrensd door den Goenoeng(berg) 
Waringin, in het O. door den tweelingberg Wa-
jang-Windoe: afkomstig van Pengalèngan of daar 
het eerst gevonden. 

penicellâtus,a,uw, - zie penicillatus. 
Penic i l lâr ia WILLLV, - v a n Lat. penicillum (verklein-

w. van penicülus, borstel; penicülus is weer het ver
kleinw. van penis, staart), penseel. - De aartjes 
worden omgeven door een penseelvormige groep 
borstels. 

penicillatus,a,um, - van Lat. penicillum, penseel 
(zie ook Penicillarïa) : een of meer penseelvormige 
groepen van haren of smalle slippen dragend ; pen
seel vormig gerangschikte aren dragend. 

/penici l l i fer , penicillifera, penici l l i ferum, - van 
\penicilliferus,a,ura, - Lat. penicillum, penseel 

(zie ook Penicillarïa); ferre, dragen: een of meer 
penseelvormige organen (haargroepen bv. ) dragend. 

peninsulâris.ts.e, - van Lat. peninsula (van pene, 
bijna, schier; insula, eiland), schiereiland: afkom
stig van een schiereiland; op een schiereiland 
groeiend. 

pennätus.a.um, — van Lat. penna, veder, veer: ge
vederd, vederen of iets daarbij vergelijkbaars dra
gend, (als bot. term ook) gevind. Vgl. pinnätus. 

/ pénn ige r , pennigera , p e n n i g e r u m , - van Lat. pen-
Xpennigerus,a.um, - na, veer, vleugel; gërëre, 

dragen: veeren of vleugels of iets daarbij vergelijk
baars dragend. 

Penn i l äb ium j . j . s., - van Lat. penna, veer, wiek, 
vleugel; labium, lip. De lip draagt twee vleugel
achtig afstaande zijlobben. 

Penn i sé tum L. CL. M. RICH., - van Lat. penna, veer; 
sêta, borstel. De aartjes staan binnen een krans van 
(bij vele soorten althans) gevederde borstels. 

pennivénius,a,um, - van Lat. penna, veer; vena, 
ader: geaderd in den vorm eener veer, vinaderig, 
vinnervig. 

/pennsilvànicws,a,um, - afkomstig van of het eerst 
\pennsylvanicus,a,uwi, - gevonden in Penn

sylvania, een der Vereenigde Staten van N.-Ameri
ka, op wensch van Karel II van Engeland genoemd 
naar admiraal Sir William Penn (1621-70), die 
een schuldvordering van bijna 16000 pond sterling 

op dien vorst naliet aan zijn zoon William Penn 
(1644, Londen; 1718, Ruscomb, Berkshire, Enge
land), den bekenden kwaker. In betaling daarvoor 
ontving deze in 1681 voor zich en zijn nakomelingen 
met vrij wel onbeperkte souvereiniteitsrechten het 
toen nog woeste en voor een groot deel met bosch 
(Lat. silva of minder goed sylva) bedekte gebied, 
waarvoor hij een jaarlijksche schatting van twee 
beverhuiden moest betalen en het vijfde deel van 
het gevonden goud en zilver afstaan. Penn bestem
de het land voor zijn in Engeland vervolgde ge-
loofsgenooten, die er in grooten getale heentogen 
en wien hij zeer vrijzinnige instellingen schonk. Hij 
zelf bezocht zijn bezittingen van 1682-84 en sticht
te er in 1683 de stad Philadelphia (dwz; broeder
lijke liefde). Van 1699-1701 bezocht hij de kolonie 
anderwerf en geraakte er in heftigen twist met de 
bewoners. Later kwam hij in groote financiëele 
moeilijkheden, zat langen tijd voor schuld gevan
gen, moest zijn Amer, bezittingen verpanden en was 
voornemens ze aan de Eng. kroon te verkoopen, 
welk plan niet tot uitvoering kwam, doordat hij 
in 1712 door een beroerte getroffen werd, waarna 
zijn geestvermogens geleidelijk achteruitgingen. 

p é n n u l a , - (Lat.) verkleinw. va.npenna, veer: veertje. 
pénsilt's,ts,e, - van Lat. pendëre, hangen: hangend, 

afhangend. 
pensylvânicws,a,um, - zie pennsilvanïcus. 
pentacârpws.a.um, - van Gr. pente, vijf; karpos, 

vrucht: met vijf vruchten of vruchtjes. 
Péntace HASSK., - v a n Gr. pente, vijf; akê, spits (znw.) ; 

plant met vijf spitsen (in de bloem). De naam zin
speelt op de vijf lang toegespitste staminodiën. 

pentachaétus,a,um, — van Gr. pente, vijf; chatte, bor
stel, dik haar: vijfborstelig. 

Pen tachóndra R. BR., - van Gr. pente, vijf; Chondros, 
korrel. De vrucht bevat vijf steenkernen. 

P e n t â c m e A. D C , - van Gr. penta, vijf; akmê, spits 
(znw.). Elke helmknop draagt vijf lange spitsen. 

pen tâc t i s , - van Gr. pente, vijf; aktis, straal: vijf-
stralig; met 5 straalvormig uitstaande organen 
(bloemdekbladen bv.). 

pentacyphMS,a,wm, - van Gr. pente, vijf; küphos, 
bochel: vijfbochelig; vijfknobbelig. 

pentadâc ty la , - zie pentadactflus. 

{
pentadâctylis,i's,e, - van Gr. pente, vijf; daktülos, 
pentadâctylos.os.ow, - vinger: vijfvingerig. 

pentad âctylws,a,um, -
pentadélpbus,a,um, - van Gr. pente, vijf; adelphos, 

broeder: vijfbroederig. 
pentagona , - zie pentagônus. 

rPentagónia VENT., - van Gr. pentagönos (zie penta-
i pen tagón ia (znw.), - gônus), vijfhoekig. De 

naam zinspeelt op de vijfhoekige bloemknoppen 
van Legouzïa pentagonïa Hegi. 

rpentagónius.a.wm, - van Gr. pente, vijf; gônïa, hoek: 
lpentagón«s,a,wm, - vijfhoekig. 
pentâgynus,a,wm, - van Gr. pente, vijf; günê, vrouw: 

met vijf vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen). 
Pen tâ loba LOUR., - van Gr. pente, vijf; lobos, lob. -

Bij de eerstbeschreven soort was de vrucht vijf-
lobbig. 

p e n t â m e r a , - zie pentamërus. 
rpentârneris,/s,0, - van Gr. pente, vijf; mëros, deel: 
\pentârnerMs,a,ww7, - vijfdeelig, vijftallig (van 

bloemen). 
p e n t ä n d r a , - zie pentandrus. 

rpentândri«s,a,M»z, — van Gr. pente, vijf; anêr (an-
\pentandrus ,a ,um,- dros), man: met vijf mann, 

organen, met vijf meeldraden, vijfhelmig, vijfman-
nig. 
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pentanérna , - van Gr. pente, vijf; nêma, draad: vijf-
dradig. 

pentanéuru5,a,Mw, - van Gr. pente, vijf; neuron, 
nerf: vijf nervig. 

pentânthus,a,uw, - van Gr. pente, vijf; anthos, 
bloem: vijfbloemig. 

Pentanura BL., - van Gr. pente, vijf; oura, staart: 
plant met vijf staarten. Het helmbindsel der vijf 
meeldraden draagt een staartvormig, langharig 
verlengsel. 

P e n t â p a n a x SEEM., - van Gr. pente, vijf; Panax, 
plantengesl. (Araliacëae) : aan Panax verwant gesl. 
met vijf kroonbladen, vijf meeldraden en een vijf-
hoekig, vijfhokkig vruchtbeginsel. 

pentapéta la , - zie pentapetälus. 
pentapeta lo ides , - van den soortnaam pentapetä

lus (zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort pentapetälus gelij
kend. 

pentapetälus,a,ww, - van Gr. pente, vijf; petälon, 
kroonblad: met vijf kroonbladen. 

Pen tàpe tes L., - oude Gr. plantennaam (van pente, 
vijf), in de Oudheid geschonken aan een plant met 
hàndvormig vijftallige bladeren, doch door Lin
naeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het 
hem thans voerende gesl. met enkelvoudige bladeren 
en vijf vrij breede staminodiën in de bloem. 

P e n t a p h a l â n g h i m WARB., - van Gr. pente, vijf; 
phalanx (phalangos), slagorde, (als bot. term) meel-
draadbundel: plant met tot vijf bundels vergroeide 
(5-broederige) meeldraden. 

pentaphlébius.a.ttm, - van Gr. pente, vijf; phleps 
(phlebos), ader: vijfaderig. 

P e n t a p h r â g m a WALL., - van Gr. pente, vijf; phrag-
ma, omheining, schutting, tusschenschot. Het 
vruchtbeginsel is niet zelden vijfhokkig. 

pentaphragmifólius,a,Mw, - van Pentaphrâgma, 
plantengesl. (Campanulacëae); Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Pentaphrâgma. 

pentaphfllus,a,um, - van Gr. pente, vijf; phullon, 
blad: vijfbladig; met vijf bladeren of blaadjes 
bijeen. 

P e n t à p t e r a ROXB., - van Gr. pente, vijf; ptëron, vleu
gel. De vruchten zijn vijfvleugelig. 

pentâpterw5,a,«»n, - van Gr. pente, vijf; ptëron, vleu
gel: vijfvleugelig. 

Pen ta s BTH., - (Gr.) (van pente, vijf) vijftal. Plant 
met vijftallige bloemen. 

pentâscyphu5,a,um, - van Gr. pente, vijf; sküphos, 
beker: met vijf bekervormige organen. 

pentasépaltts,a,Mw, van Gr. pente, vijf; Nieuwlat. 
sepâlum, kelkblad: met vijf kelkbladen. 

Pen t â spadon HOOK.f., - van Gr. pente, vijf; spadón, 
een ontmande. De bloemen bevatten vijf volkomen 
meeldraden (mann, organen) en vijf stuifmeellooze, 
als het ware ontmande. 

pentaspérmu5,a,u?n, - van Gr. pente, vijf; sperma, 
zaad: vijfzadig. 

pentas tachya , - zie pentastachfus. 

{pentâs tachys , - van Gr. pente, vijf; stächus, aar: 
pentastachyws,a,«m, - met vijf aren, vijfarig, 

met vijf aartjes. 
Pen tas té rnon L'HÉR., - van Gr. pente, vijf; stêmôn, 

draad: plant met vijf draden, dwz. vier volkomen 
meeldraden en een groot, draadvormig stamino-
dium. 

pentastfctu5,a,um, - van Gr. pente, vijf; stiktos, ge
stippeld : vij fstippelig. 

Pen tas t i r a RIDL., - van Gr. pente, vijf; steira, kiel-
balk: plant met vijf gekielde kelkbladen. Ook de 
5 kroonbladen zijn aan de binnenzijde gekield. 

Pentatropis R. BR., - van Gr. pente, vijf; tröpis, 
scheepskiel. De naam zinspeelt op de vijf gekielde 
bijkroonschubben. 

pentitdis, - monsterwoord, door verkeerde lezing 
gevormd uit Gr. pente, vijf; titthê, tepel der vrou
wenborst, tiet: met vijf tepels of tieten. Bij Opilïa -
Bl. zinspeelt de naam op de 5 tepelvormige aan
hangsels der schijf. - Zippelïus (zie Zippelia), de 
ontdekker en eerste naamgever der plant, en Blume 
(zie Blumëa), die den naam publiceerde, waren 
beiden Duitschers. Voor het met Gr. letters ge
schreven woord titthê (τίτ&η) kunnen zij gemakke
lijk titdê gelezen hebben. Zippelïus heeft nog een 
fout van dien aard gemaakt. Zie Danatophörus. 

Pents té i ra GRIFF., - van Gr. pente, vijf; steira, kiel-
balk. Plant met vijf kielen, dwz. met scherp vijf-
hoekigen-vijfvleugeligen kelk. 

P e n t s t é m o n M ITCH., - van Gr. pente, vijf; stêmôn, 
draad: plant met vijf draden, dwz. vier volkomen 
meeldraden en een groot, draadvormig stamino-
dium. 

Pen ts té r ia GRIFF., - van Gr. pente, vijf; steira, kiel-
balk. Plant met vijf kielen, dwz. met scherp vijf-
hoekigen-vijfvleugeligen. kelk. 

pepericârpws,a,«m, - van Gr. pepëri, peper; karpos, 
vrucht: met op peperkorrels gelijkende of als sur
rogaat voor peper gebezigde vruchten. 

Pepe ro mi a RUIZ et PAV., - van Gr. pepëri, peper; 
homoios, gelijkend: op peper gelijkend, dwz. aan 
Piper verwant gesl. 

peperomiifólÏMs.a.ww, - van Peperomia, planten
gesl. (PiperacPae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Peperomia. 

ƒ Peplis L., - oude, Gr. naam eener Euphorbïa-soort, 
Ipepl is , - tegenwoordig Eu. peplis L. - Lin

naeus (zie Linnaea) heeft den naam overgedragen 
op het hem tegenwoordig voerende gesl., dat, even
als Eu. peplis L., liggende stengels bezit. 

peploides, - van peplus (Gr. peplos), oude, Lat. 
naam eener Euphorbïa-soort; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: op Euphorbia 
peplus L. gelijkend. 

peplus« - Latinizeenng van Gr. peplos, oude naam 
eener Euphorbïa-soort. 

Pepo ADANS., - (Lat.) pompoen. 
pepo, -
pepo asper , - (Lat.) pepo, pompoen; asper, ruw. Als 

soortnaam gebezigd voor een ruwharige plant met 
pompoenachtige vruchten. 

peponifóliws,a,Mw, - van Lat. pepo (pepönis), pom
poen; folium, blad: met bladeren als die eener pom-
poenplant. 

peponifórmts,is,«, - van Lat. pepo (pepönis), pom
poen; forma, vorm: pompoenvormig. 

pe racu ta , - zie peracütus. 
peracutilirnbMs,a,wm, - van Lat. peracütus, zeer 

spits; limbus, zoom, hier bladschijf: met zeer spitse 
bladschijf. 

peracutws.a.wm, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
acutus, spits: zeer spits. 

pe râdo , - op de Kanarische eilanden gebruikelijke, 
Sp. volksnaam van Ilex - Chr. Buch. 

peraffinis,is,e, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
af finis, verwant: zeer nauw verwant, veel op een 
andere soort gelijkend (in essentiëele kenmerken). 

perahuénsïs,ts,e, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Prahoe (hier gelatinizeerd tot Përahu), een 
2565 m hoogen vulkaankegel in Midden-Java aan 
den O. rand van het Diengplateau, of daar het 
eerst gevonden. 

perakénsï's.i's.e, - afkomstig van Perdk (Eng. vazal-
28 
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staat in het W. van het Mal. Schiereiland op ± 5 ° 
N.B.) of daar het eerst gevonden, Peraksch. 

peralâtus.a.wro, - van Lat. per, versterkend voorv. ; 
alâtus, gevleugeld: breed gevleugeld; met vele 
vleugels. 

peramelànws,a,ura, - afkomstig van het Peramêles-
bivak (op de Z.helling van het Oranje^gebergte in 
Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. 
- Het bivak is genoemd naar een buideldas (Pera-
mëles, van Lat. pera, zak, buidel; mêles, das), 
welke op de tweede Lorentz-expeditie (1909/10) 
daar gevangen werd. 

P e r ä m i u m SAL., - van Lat. pera, zak. - De naam 
zinspeelt op den vorm der lip. 

P e r a n é m a D. DON, - van Gr. pêra, zak; ncma, draad. 
- De sori w orden gedragen door een draadvormi-
gen steel en omsloten door een bolvormig, hier bij 
een zakje vergeleken dekvliesje. 

peranemifórmis. is .e, - van Peranéma, plantengesl. 
(Polypodiacëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Peranéma; Peranëma-achtig. 

peranórnalws,a,«m, - van Lat. per, versterkend 
voorv.; anomälus, afwijkend: zeer sterk afwijkend. 

peràsper.ra.rum, - van Lat. per, versterkend voorv. ; 
asper, ruw: zeer ruw. 

perbarbétus,a ,«w, — van Lat. per, verst erkend voorv. ; 
barbâtus, gebaard: zeer sterk (dicht of lang) ge
baard. 

perciliâtws,a,ww?, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
ciliätus, gewimperd: zeer dicht of zeer lang gewim-
perd. 

percnànthws.a.Mw?, - van Gr. perknos, blauwzwart, 
donkerkleurig ; anthos, bloem : met blauwzwarte of 
donkerkleurige bloemen. 

P e r d i c i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam perdikion [van Gr. pcrdix {perdïkos), 
patrijs], patrijzenkruid, zoo genoemd omdat pa
trijzen op de plant belust zouden zijn. De door 
Linnaeus (zie Linnaea) Perdicium genoemde plant 
is echter niet identiek met de door de Ouden met 
dien naam aangeduide. 

perductws.a.Mm, - van Lat. perducêre (van per, door, 
over; ducëre, voeren), iets ergens doorheen leiden, 
iets ergens overheen strijken. - Bij Bulbophyllum 
perductum J. J. S. zinspeelt de soortnaam op het 
feit, dat de wortelstok door de schijnknollen heen 
groeit. 

peregrin«s,a,Mw, - van Lat. perêgre (van per, over; 
ager, veld), op het land, buiten de stad, in het bui
tenland: buitenlandsch, vreemd. 

pe re i rae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Pereira: van Pereira, genoemd 
naar Pereira. - Myroxylon - Klotzsch is genoemd 
naar J. Pereira (1804, Shoreditch, Londen; 1853, 
Londen), medicus te Londen, schrijver van een 
groot pharmaceutisch werk. 

p e r é n n a n s , - van Lat. perennare [van perennis (zie 
aldaar), overblijvend], lang leven, altijd leven, (als 
bot. term) overblijven: overblijvend, vast (van 
planten). 

perénnis.is.e, - van Lat. per, door; annum, jaar: 
het geheele jaar dóór durend of bloeiend, jaren 
achtereen durend of levend, overblijvend, vast 
(van planten). 

Perésk ia MILL., - zie Peireskïa. 
perexfguus.a.um, - van Lat. per, versterkend voorv.; 

exigüus, zeer klein: uiterst klein. 
perézi i , - 2e nv. van Perezïus, Latinizeering van De 

Perez: van De Perez, genoemd naar De Perez. -
Impatiens - Teysm. is genoemd naar baron P. J. B 
de Perez (1803, 's Hertogenbosch ; 1859, Badjoa = , 

ί Pe r iba l l i a 

Badjoë, a/d Ö.zijde van het Z.W. schiereiland van 
Celebes, a/d golf van Boni op ruim 4%° Z.B.), 
eerst zeeofficier, in 1833 benoemd tot assistent
resident van Benkoelen, in 1839 toegevoegd aan 
P. Merkus (zie merkusii), toen gouvernements
secretaris van Sumatra, in 1840 benoemd tot resi
dent van Ajerbangis (W.-Sumatra, even N. van 
den aequätor), kort daarop tot gouverneur van 
Celebes, in 1848 tot resident van Soerabaja, in 1853 
tot lid van den Raad van Indië, in 1858 tot gou-
vernements-commissaris van Celebes, op welk 
eiland hij kort daarop overleed. 

perféctus,a,wm, - van Lat. perficére (van per, over 
de geheele oppervlakte; facëre, maken), volmaken: 
volmaakt. 

pérfidus.a.um, - (Lat.) onbetrouwbaar, onzeker. 
perfimbriâtMS,o,u«î, - van Lat. per, versterkend 

voorv.; fimbriätus, franjeachtig ingesneden, franje
achtig gewimperd: zeer sterk franjeachtig inge
sneden; dicht franjeachtig gewimperd. 

perfoliätMS,a,ttw, - van Lat. per, door; folium, blad: 
met doorgroeide bladeren (of schutbladen), dwz. 
met dusdanig gevormde of onderling vergroeide 
bladeren of schutbladen, dat het schijnt, dat de 
stengel door de bladeren of schutbladen heen ge
groeid is. 

pé r forans , - van Lat. per f ör are (van per, door; 
föräre, boren), doorboren: doorborend. 

perforâtMs,a,Mm, - van Lat. perfOvare (van per, door; 
föräre, boren), doorboren: doorboord, bij uitbrei
ding: doorschijnend gestippeld. Vgl. Myopörum en 
en porophyllus. 

perl'ós&us.a,urn, — van Lat. perfödére (van per, door; 
födëre, graven, steken), doorsteken, doorboren: door
boord. 

pergarnàceus.a.Miw, - van Lat. Pergämum (=Troje), 
stad in Klein-Azië, waar het eerst goed perkament 
(charta pergamëna, Pergamumsch papier) ver
vaardigd werd: perkamentachtig. 

p e r g a m ë n a , - zie pergamënus. 
pergamentâceus.a.tttti , - Latinizeering van Eng. 

pergameniaceous, perkamentachtig. 
pergamënus,a,M>«, - van Lat. Pergämum ( = Troie), 

stad in Klein-Azië, waar het eerst goed perkament 
(charta pergamëna, Pergamumsch papier) vervaar
digd werd: (als bot. term) perkamentachtig. 

perglandul i fer , perglandul i fera , perglandulife-
r u m , - van Lat. per, ver-

pe rg landu life rus, a,um, - sterkend voorv.; 
glandulïfër[us), klierdragend: dicht klierdragend, 
met zeer vele klieren bezet. 

pergrâcih's.is.c, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
gracilis, slank: zeer slank. 

pergracillimus,α,ω?η, - van Lat. per, versterkend 
voorv.; gracillimus, zeer slank, zeer fijn: uitermate 
slank, uitermate fijn. 

pergulénus.a.wm, - van Lat. pergüla, luifel, mar
quise: gebezigd voor overgroeiing van luifels of 
marquises. 

Pe rgu lâ r l a L.,— van Lat. pergüla, luifel, marquise: 
voor overgroeiing van luifels of marquises gebe
zigde plant. 

periacânthws,a,ww, — van Gr. pert, rondom; akantha, 
doorn, stekel: rondom gedoomd of gestekeld. 

Per iba l l ia TRIN., - van Gr. periballein (van pert, om; 
ballein, werpen), omwerpen, omdoen, een mantel 
bv. - De naam zinspeelt op het feit, dat bij de als 
type van het gesl. beschouwde, Zuideuropeesche P. 
involucräta Janka de lagere, kransstandige, on
vruchtbare pluim takken als het ware een mantel 
om de hoogere, vruchtbare vormen. 
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P e r i c â m p y l u s MIERS, - van Gr. peri, in het rond; 
kampûlos, krom, gekromd: in het rond gebogen. 
De naam zinspeelt op het hoefijzervormige zaad. 

pe r i c ly tnenum, - Lat. transcr. van den ouden. Gr. 
plantennaam periklumënon, waarmede een klim-
plant, mogelijk een Lonicëra, werd aangeduid. 

Per icóps is raw., - van Gr. perikoptein (van pert, 
rondom; kopiein, houwen), rondom afhouwen, 
rondom besnoeien. - De naam zinspeelt op de peu
len, waarvan, doordat zij rondom gevleugeld zijn, 
alleen het middelste deel zaden bevat. Wat haar 
zaaddragend deel betreft, zijn zij dus, als het ware, 
rondom besnoeid. 

Pericycla BL., - van Gr. pert, rondom; küklos, kring. 
De helmdraden zijn aan den voet vergroeid tot een 
buis, welke het vruchtbeginsel rondom omgeeft. 

Per i l la L., — van Lat. pera, zak. Denaam zinspeelt op 
den vorm van den vruchtkelk. 

p e r i m k â r a , - Engelschind, plantennaam (=- perin-
kara). 

Per ip loca L., - Lat. transcr. van Gr. periplôkê (van 
pert, rondom; plekein, draaien), (om)winding: win
dende plant. 

periplocifóliws.a.wm, - van Periploca, plantengesl. 
(Asclepiadacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Periploca. 

P e r i p t e r y g i u m HASSK., - van Gr. pert, rondom; 
pterugïon [verkleinw. van pterux (pterügos), vleu
gel)], vleugel(tje). Plant met rondom gevleugelde 
vruchten. 

Per is téfra HOOK, f., - foutief voor Pentsteira. 
Per i s t é r i a w. D. HOOK., - van Gr. peristerïon (ver

kleinw. van peristêra, duif), duifje. De stempelzuil 
en de lip, van voren gezien, gelijken te zamen op 
een vliegende duif, het symbool van den Heiligen 
Geest (Gods). Vgl. Mattheüs III , 16: „ende hy 
,,sagh den Geest Godts nederdalen gelyck een 
„duyve." - Zie voorts Marcus I, 10, - Lucas III , 
22, - Johannes I, 32. - Vandaar de naam El Es-
pirüu Santo, welke deze orchidee in haar vaderland, 
Panama, draagt en de vertalingen van dien naam: 
Heilige-Geest-orchidee, Holy Ghost plant, Holy 
Spirit plant, Fleur du Saint Esprit. 

Pe r i s t rophe NEES, - Lat. transcr. van Gr. periströ-
phê [van peristrëphein (van peri, om; strëphein, 
wenden, draaien), omdraaien], omdraaiing. De 
kroonbuis is om haar lengteas gewrongen, tenge
volge waarvan de bloem omgekeerd, dwz. met haar 
onderlip naar boven, met haar bovenlip naar on
der gekeerd is. 

pe r i s t ropho ides , - van Peristrophe, plantengesl. 
(Acanthacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Periströphe-achtig. 

Pe r i s ty lus BL., - van Gr. pert, rondom; stülos, zuil. -
Bij een aantal soorten van het gesl. neigen de bloem-
dekbladen om de stempelzuil samen. 

P e r l â r i u s o. κ., - van Nieuwlat. perla, parel: plant 
met op parelen gelijkende vruchten. 

perléx«s,a,«»M, — van Lat. per, versterkend voorv.; 
laxus, ijl, slap: zeer ijl, zeer slap. 

perlóngus,a,um, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
longus, lang: zeer lang. 

permiràbi l îs . îs . i , — van Lat. per, versterkend voorv. ; 
mirabilis, wonderbaarlijk: zeer wonderbaarlijk. 

permixtMs.a.um, - van Lat. permiscêre (van per, 
dooreen; miseer e, mengen), dooreenmengen : door-
eengemengd. 

permólh's.is.e, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
mollis, zacht: zeer zacht. 

permutatus.a.um, - van Lat. permutäre (van per, 
versterkend voorv.; mutâre, van plaats doen ver-
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anderen), geheel van plaats doen veranderen, ver
wisselen: verwisseld; met andere soorten verward. 

Pe rné t t i a GAUD., - zie Pernett'pa. 
Perné t tya GAUD., - genoemd naar A. J. Perne{t)ty 

(1716, Roanne, W.N.W, van Lyon; 1796, Valence), 
Benedictijner-monnik, die De Bougainville (zie 
Bougainvillaea) als aalmoezenier vergezelde opdiens 
wereldreis, waarop de Falkland-eilanden (N.O. van 
de Z.-punt van Z.-Amerika) aan Spanje werden 
overgedragen ( 1766). Later verliet Pernetty zij η orde 
en werd hij aanhanger van de fantastische denk
beeldenvan Swedenborg, wiens werken hij in het Fr. 
vertaalde. Zijn laatste levensjaren besteedde hij aan 
het zoeken naar den steen der wijzen, dwz. een uni
verseel middel om goud te maken uit onedele meta
len, alle kwalen te genezen en het leven te verlengen. 

pernudus.a.uw, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
nüdus, naakt: volkomen naakt, zonder eenige be
dekking, geheel kaal. 

pernyl , — 2e nv. van Pernfus, Latinizeering van Pet' 
ny: van Perny, gevonden door Perny, genoemd 
naar Perny. - Ilex - Franch. is genoemd naar Paul 
Hubert Perny (1818, Pontarlier, Dépt. Doubs, 
Frankrijk; 1907, Garches, Dépt. Seine-et-Oise), in 
1847 als R.C. missionaris naar Macao vertrokken, 
vanwaaruit hij. Tonkin en, als bedelaar vermomd, 
Kwang-si doorreizend, in 1848 Kwei-tschou, zijn 
arbeidsveld kon bereiken. Reeds datzelfde jaar 
zond hij cocons eener zijderups (Attäcus pernyi 
Guér.-Men.) naar Frankrijk, waaruit zich wel de 
vlinders ontwikkelden, doch wat geen aanleiding 
gaf de rups in cultuur te nemen. In 1858 schonk hij 
aan het Museum voor Nat. Historie te Parijs een 
verzameling van verscheidene duizenden goed ge
droogde planten. Toen hij in 1867 voor goed in 
Frankrijk teruggekeerd was, bevond hij, dat zijn 
verzameling nog niet bewerkt, doch verwaarloosd 
en ten deele verloren gegaan was, terwijl de oor
spronkelijke etiketten, waarop de groeiplaats en 
de Chin, volksnaam waren aangeteekend, waren 
weggeworpen. Hij was niet de eenige, wien dit over
kwam. - Het overschot der verzameling, 264 soor
ten, werd in 1884 bestudeerd door Franchet (zie 
franchëti) en bleek toen 17 nieuwe soorten te be
vatten, waaronder de naar Perny genoemde. In 
1862 werd hij overgeplaatst naar Oost Sze-tsjoean 
(zie szechuanïcus). Perny schreef verscheidene wer
ken, waaronder een studie over de provincie Kwei-
tschou (1859) en een groot Fransch-Latijnsch-
Chineesch woordenboek (1869-72), waaraan hij 
een naamlijst van Chin, planten, zoogdieren, vo
gels, reptielen, visschen, schaal- en weekdieren, in-
sekten en mineralen toevoegde. 

Pe robàchne j . PRESL, - van Gr. pêros, verminkt; 
achnê, kafje. - G4 is verminkt, dwz. verminderd 
tot een naald met steel-gootvormigen voet. - De 
b schijnt alleen welluidendheidshalve ingevoegd te 
zijn. Vgl. microbachne. 

perofskiânMs,a,wm (Erysimum - Fisch, et Mey.), -
genoemd naar F. A. Perovsky (1794,Moskou; 1857, ?), 
generaal in het Russ. leger, die in 1839 optrad als 
leider eener strafexpeditie (20000 man; 10 000 
kameelen) van Orenburg (±55°O.L.; ± 5 1 y2°N.B.) 
uit tegen Chiwa in Turkestan, doch door hevige 
sneeuwstormen, felle koude en gebrek aan levens
middelen gedwongen werd met verlies van de helft 
zijner macht in 1840 den terugtocht te aanvaarden. 

P e r o n é m a JACK, - van Gr. pêros, verminkt, gebrek
kig; nêma, draad. Twee der meeldraden zijn mis
lukt. 

Pe ró t i s ΑΙΤ., - van Gr. pêros, verminkt, gebrekkig; 
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ous (ôtos), oor. De bij ooren vergeleken, bloemom-
vattende kafjes g, en p , zijn ongenaaid en veel 
kleiner dan de beide lang genaaide onderste; ver
geleken bij deze zijn zij gebrekkig ontwikkeld. 

f Peróvskia KAREL. , - genoemd naar V. A. Perovsky (zie 
iPerówskia AUCT., - perofskiänus). 
perowskiânws,a,wm, - zie perofskiänus. 
Perôwekya AUCT., - genoemd naar V. A. Perovsky 

(zie perofskiänus). 
perpârvuius,a,«»i, - van Lat. per, versterkend 

voorv.; parvülus, klein: zeer klein. 
/perpélviger, perpelvigera, perpelvigerum, - van 
iperpelviger«s,a,«»n, - Lat. per, versterkend 

voorv.; pelvïger, bekkenvormige organen dragend: 
zeer vele bekkenvormige organen (dekvliesjes bv.) 
dragend. 

perpendiculäm.is.e, - van Lat. perpendicülum, 
schietlood: loodrecht. 

rperpilifer, perpilifera, perpiliferum, - van Lat. 
Iperpiliferus.a.wm, - per, versterkend voorv.; 

pilifër(us), haren dragend, behaard: zeer sterk be
haard. 

perpléxu5,a,um, - (Lat.) verward, dooreengeslin-
gerd. 

perpuncticulätus.a.MW, - van Lat. per, versterkend 
voorv.: puncticulätus, fijn gestippeld, fijn wrattig: 
dicht en fijn gestippeld, dicht en fijn wrattig. 

perpusülus.a.Mm, - van Lat.^er, versterkend voorv.; 
pusillus, zeer klein: zéér, zéér klein; uiterst klein. 

perralderiânKs,a,ton (Epimedïum - Coss.), - ge
noemd naar H. R. le Tourneux de la Perraudière 
(1831, Angers; 1861, Bougie a/d N.kust van Afrika, 
op ruim 5° O.L.), die een aantal tochten in N.
Afrika maakte en daar een groot aantal planten 
verzamelde. 

perrigidws,a,tt»ï, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
rigïdus, stijf: zeer stijf. 

perringii, - 2e nv. van Perringius, Latinizeering van 
Perring: van Perring, gevonden door Perring, ge
noemd naar Perring. - Acanthus - Siehe is ge
noemd naar W. Perring (?, ?: 1907, Berlijn), be
ambte van den bot. tuin te Berlijn. 

pe r r in i i , - 2e nv. van Perrinius, Latinizeering van 
Perrin: van Perrin, genoemd naar Perrin. - Catt-
leya - Lindl. ( = Laelïa - Batem. = Bletïa -
Rchb.f.) werd in 1838 genoemd naar Perrin, toen 
tuinman bij Richard Harrison (zie harrisoniänus). 
Overigens is mij van Perrin niets bekend. 

Perrottétia H. B. K., - genoemd naar G. S. Perrottet 
(1793, Vully, Kanton Waadt. Zwitserland; 1870, 
Pondicherry). Ingevolge eener hem door de Fr. 
Regeering gegeven opdracht nuttige planten naar 
Cayenne en Bourbon (Réunion) overtebrengen be
reisde hij van 1819-21 de Kaapverdische eilanden, 
Réunion, Java, de Philippijnen en Madagaskar. In 
1819 was hij op Java; naar hij verhaalde, viel hij 
bij Soerabaja in handen van een bende ,,Maleiers", 
die hem „zeker" vermoord zouden hebben, indien 
hij zijn leven niet had gered door het overzwemmen 
van een rivier ,,νοί" krokodillen. In 1824 bracht 
hij in opdracht der Fr. Regeering de nopal-plant 
(Nopalëa coccinellifëra Salm-Dyck) van Guade
loupe over naar Senegambië. Van 1824—29 was hij 
directeur der cultures in Senegambië, waar hij een 
groot herbarium bijeenbracht. Van 1834-39 was 
hij botaniste-agriculteur van Pondicherry. In 1839. 
keerde hij naar Europa terug om de zijdecultuur 
te bestudeeren, welke hij in Cayenne, Martinique 
en Guadeloupe trachtte intevoeren. In 1843 kwam 
hij terug in Pondicherry, waar hij als regeerings-
plantkundige tot aan zijn dopd bleef. Hij was de 
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schrijver van vele publicaties, vooral op oekolo-
gisch gebied. 

perrottetiénus,a,um (Ardisïa - A. D C ) , - genoemd 
naar G. S. Perrottet (zie Perrottetïa). 

perrottétii, - 2e nv. van Perrottetîus, Latinizeering 
van Perrottet : van Perrottet, gevonden door Per-
rottet, genoemd naar Perrottet. - Calanthe - A. 
Rich, is genoemd naar G. S. Perrottet (zie Perrot
tetïa). 

Pérsea GAERTN., - oude Gr. naam van een Egypt, 
boom, welke zijn vruchten droeg aan den stam. 
Pas vele eeuwen later werd de naam overgedragen 
op de Amer, plant, welke hem thans voert en niets 
te maken heeft met de persëa der Ouden. 

perseaefólius,a,Mw, - zie perseifolïus. 
perseifalius,a,um, - van Persëa, plantengesl. (Lau-

racëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Persëa. 

persianws,a,Mw, - van Lat. Persia, Perzië: Perzisch. 
rPérsica MILL., - afkorting van poma persïca, Per-
Ipé r s i ca (znw.), - zisch ooft. De perzikboom is 

inheemsch in Midden-China; in 128 v. Chr. werd 
hij vandaar overgebracht naar Voor-Azië; in de 
eerste eeuw na Christus door de Romeinen van Per
zië naar Italië en Z.-Frankrijk. 

pérsica (bnw.), - zie persïcus. 
persicaefóliMs.a.Mm, - zie persicifolius. 
persicâria, - (van Lat. persïca, perzik) oude naam 

voor het perzikkruid (Polygonum persicâria L.), 
zoo genoemd wegens de gelijkenis der bladeren met 
die van den perzikboom. 

persicariifólitts,a,u?n, - van persicarïa (zie aldaar), 
oude naam voor het perzikkruid (Polygonum per
sicarïa L.); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
van het perzikkruid. 

persicifolius,a,«tH, - van Lat. persïca, perzik; folïum, 
blad: met bladeren of blaadjes, welke op perzik
bladeren gelijken. 

persicinw5,a,um, - van Lat. persïca (zie Persïca), 
perzik: op eenigerlei wijze tot een perzik in betrek
king staand, perzikachtig, perzikbloesemkleurig. 

persicoides, - van Lat. persïca, perzik; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: perzik
achtig, perzikboomachtig. 

pérsicws,a,Mm, - van Lat. Per sa, Pers: Perzisch. 
persirnilts,is,£, - van Lat. per, versterkend voorv.; 

simïlis, gelijk(end): sprekend gelijkend; volkomen 
gelijk. 

pe rei stens, - van Lat. per sister e, volharden: vol
hardend, niet afvallend, blijvend. 

persolutws,α,um, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
solutus, los, ijl: zeer los, zeer ijl. 

personàtu5,a,um, - van Lat. persona, tooneelmasker : 
een masker dragend, gemaskerd. Zóó noemt men 
een tweelippige bloemkroon, bij welke de toegang 
tot de kroonbuis wordt afgesloten door een welving 
der onderlip [als bv. bij de leeuwenbek (Antirrhi
num)]. Vgl. ringens. 

/ pereórifer, persorifera, persoriferum, - van Lat. 
\persoriferws,«,wm, - per, versterkend voorv.; 

sorïfè~r(us) (zie aldaar), sporenhoopjes of sori dra
gend: zeer vele sori dragend. 

perspicabilts,ts,e, — van Lat. perspicère, bezien: be
zienswaardig. 

persquamifer, persquarnifera, persquamife-
rum, - van Lat. per, versterkend 

persquamifer«s,a,«w, - voorv.; squamïfè~r(us), 
beschubd: zeer sterk beschubd. 

persquamulatus.a.um, - van Lat. per, versterkend 
voorv.; squamulätus, fijn beschubd: dicht en fijn 
beschubd. 
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persquarnulifer, persquamulifera, persquamu-
liferum, - van Lat. /w, verster-

persquarnuliferu5,a,um, - kend voorv. ; squa-
mulïfèr(us), fijn beschubd: dicht en fijn beschubd. 

persuavéolene, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
suaveölens, welriekend, geurig: zeer welriekend, zeer 
geurig. 

perténuis,is,e, - van Lat. per, versterkend voorv.; 
tenuis, dun, fijn teer: zeer dun, zeer fijn, zeer teer. 

pertoment68us.a,uw, - van Lat. per, versterkend 
voorv.; tomentösus, viltig (behaard): zeer dicht vil-
tig (behaard). 

pertustts.a.MW!, - van Lat. pertundire (van per, door; 
tundêre, stooten), dwars door iets heen stooten, 
doorboren: doorboord. 

rperuifer, peruifera, peruiferum, - van peru, hier 
\peruiferws,a,u»t, - staande voor perubalsem; 

Lat. ferre, dragen, leveren: perubalsem leverend. 
perulàtM5,a,um, - van Lat. perüla (verkleinw. van 

pera, ransel, zak), zakje, (als bot. term) knop-
schub: van knopschubben voorzien. 

/peruliger, peruligera, peruligerum, - van Lat. 
Iperuligerus.a.Mm, - perüla, (verkleinw. van 

pera, ransel, zak), zakje, (als bot. term) knop-
schub; gërëre, dragen: een of meer zakjes dragend, 
knopschubben dragend. 

peruvianus,a,um, - van Lat. Peruvïa, Peru (staat 
in het W. van Z.-Amerika tusschen ± 2 % en 18° 
Z.B.) : afkomstig van Peru of daar het eerst ge
vonden, Peruaansch, Peruviaansch. 

pervenulósws,a.uwt, - van Lat. per, versterkend 
voorv.; venulósus, fijn geaderd: fijn en zeer dicht 
geaderd. 

pérvius,a,wro, - (Lat.) van per, door; via, weg: waar 
een weg doorheengaat, open, doorboord. 

pesagiénsis.ts.e, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Pësdgi of daar het eerst gevonden. - De Pësàgi is 
een ±2200 M. hooge berg in Z.-Sumatra, O. van 
het groote meer Ranau. Er is o.a. verzameld door 
personeel van Forbes (zie forbesiänus) in 1883/84, 
door Van Steenis (zie steenisii) in 1929 en door De 
Voogd (zie devoogdii) in 1928 en 1933. 

pee a vis , - (Lat.) pes, poot; avis (2e nv. enkv. van 
avis, vogel), van een vogel: vogelpoot. - Bij Digi-
taria — Buse zinspeelt de soortnaam op de rang
schikking der schijnaren. 

pes caprae, - (Lat.) pes, poot; caprae (2e nv. enkv. 
van cäpra, geit), van een geit: geitepoot. - Bij 
Ipomoea Roth zinspeelt de soortnaam op den 
blad vorm. 

pee cervi, - (Lat.) pes, poot; cervi (2e nv. enkv. van 
cervus, hert), van een hert: hertepoot. Bij Eleu-
therandra V. SI. zinspeelt de soortnaam op 
den vorm der stijlen. 

pestalozzae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden persoonsnaam Pestalozza: van Pesta-
lozza, gevonden door Pestalozza, genoemd naar Pes
talozza. - Cotyledon - Mast. is genoemd naar For-
tunato Pestalozza, medicus, die in de dertiger en 
veertiger jaren der vorige eeuw achtereenvolgens 
botanizeerde te Milaan, te Constantinopel, te Ada-
lia (a/d Z.kust van Klein-Azië op ±3034° O.L.) 
en in Syrië. - Hij zond o.a. planten aan Grisebach 
(zie grisebachiänus) en aan Boissier (zie boissiêri). 

Pestalózzia MOR. - genoemd naar / . H. Pestalozzi 
(1746, Zürich; 1827, Brugg, Kanton Aargau, Zwit
serland), beroemd opvoedkundige, krachtig ijve
raar voor goed volksonderwijs, stichter van opvoe
dingsgestichten, schrijver van vele paedagogische 
werken. 

pes tigridis, - (La.t.) pes, poot; tigridis (2e nv. enkv. 
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van tigris, tijger), van een tijger: tijgerpoot. Bij 
Ipomoea — L. zinspeelt de naamopdenbladvorm. 

petakénsts,ts,e, - afkomstig van Long Petak (in Cen
traal O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden. 

Petalândra HASSK., - van Gr. petàlon, kroonblad; 
anêr (andros), man. - De meeldraden (mann, or
ganen) zijn paarsgewijs voor de kroonbladen ge
plaatst. 

Petalinia BECC, - Latinizeering van petaling, volks
naam der plant op Banka. 

petaloidea, - zie petaloidëus. 
petaloides, - van Nieuwlat. petälum, kroonblad; 

ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
kroonbladachtig. 

petaloidëus,a,wm, - van Nieuwlat. petälum, kroon
blad; idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
kroonbladachtig, bij uitbreiding: met op de andere 
kroonbladen gelijkende lip. 

Petalóma ROXB., - van Gr. petàlon, kroonblad; lorna, 
zoom. - De kroonbladen zijn schijnbaar op den 
kelkzoom jngeplant. De naam, welke eigenlijk Peta-
lolöma had behooren te luiden, is welluidendheids-
halve ingekort. - Zie voorts Adenêma. 

Petalótoma A. P. D C , - van Gr. petàlon, kroonblad; 
temnein, snijden: plant met ingesneden kroonbla
den. 

rPetaeites GAERTN., - Lat. transcr. van den ouden, 
Ipetasites, - Gr. plantennaam petasïtês (van 

petäsos, breedgerande hoed). - De naam zinspeelt 
op den blad vorm. - Als soortnaam gebezigd voor 
planten, welke overeenkomst vertoonen (in blad-
vorm bv.) met het gesl. Petasïtês. 

petersénii, - 2e nv. van Petersenïus, Latinizeering 
van Petersen : van Petersen, gevonden door Peter
sen, genoemd naar Petersen. - Asplenïum - Kunze 
werd in 1837 genoemd naar Christian Heinrich 
Waldemar Petersen (1800, ?; ?, ?), Deensch medi
cus, die als scheepsgeneesheer op het vaartuig 
Christiansham in 1826/27 een reis naar China 
maakte en daar de naar hem genoemde plant ont
dekte. Overigens is mij van hem niets bekend. 

petérsii, - 2e nv. van Petersius, Latinizeering van 
Peters: van Peters, gevonden door Peters, ge
noemd naar Peters. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar haar ontdekker, W. K. H. Peters 
(1816, Koldenbüttel, Sleeswijk; 1888, Berlijn), me· 
dicus-zoöloog, die van 1842-48 voor natuurhisto; 
rische doeleinden Moçambique, Sansibar, de Co
moren, Kaapland en Eng. Indië bereisde. In 1851 
werd hij benoemd tot hoogleeraar in de genees
kunde te Berlijn, in 1856 tot hoogleeraar in de 
dierkunde en directeur van het Zool. Instituut al
daar. Hij schreef vele wetensch. publicaties. 

petiolérts.ts.e, - van Lat. petiölus [verkleinw. van 
pes (pedis), steel], (als bot. term) bladsteel: met 
goed ontwikkelden bladsteel. 

petiolâtMS,a,um, - van Lat. petiölus [verkleinw. van 
pes (pedis), steel], (als bot. term) bladsteel: van 
bladstelen voorzien, dus: met gesteelde bladeren. 

petiolÓ8Ms,a,um, - van Lat. petiölus [verkleinw. van 
pes (pedis), steel], (als bot. term) bladsteel: met 
lange of dikke bladstelen. 

petiolulatM5,a,um, - van Lat. petiolülus [verkleinw. 
van petiölus (zie petioläris), bladsteel], bladsteel-
tje, dwz. steel van een blaadje (van een samenge
steld blad): van bladsteeltjes voorzien, dus: met 
(duidelijk) gesteelde blaadies. 

petiveri, - 2e nv. van Petivêrus, Latinizeering van 
Petiver: van Petiver, genoemd naar Petiver. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J 
Petiver (±1658, Hillmorton, Warwickshire, Enge-
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land; 1718, Londen), apotheker te Londen, schrij
ver over dieren, planten en mineralen. 

Pe t iver ia L., - genoemd naar J. Petiver (zie petivêri). 
pet ivér i i , - 2e nv. van Pettverïus, Latinizeering van 

Petiver: van Petiver, genoemd naar Petiver. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. 
Petiver (zie petivêri). 

petócalyx, - van Gr. piptein (stam pet), vallen; kä-
lux, kelk: met afvallenden kelk. 

petóla , - Sanskr. woord voor een beschilderden, zij
den doek, als soortnaam gebezigd voor eenige plan
ten, welke met zoo'n doek overeenkomst vertoo-
nen. 
1. (Hemigräphis - Hall.f.), - zoo genoemd, omdat 
de bladeren zijn „schier als 't kleedje Petola" 
(Rumphius, Herbarium Amboinense VI, 31). 
2. (Luffa - Ser.), - heet (Rumphius, Herbarium 
Amboinense V, 405) ,,na de gelykenisse met zeker 
,,zyde kleetje aldus genaamt, ' t welk met verschei
dde bloemen, figuuren en plekken geschildert is, 
„diergelyke plekken men eenigzints ziet aan de 
,,schorze van deze vruchten." 
3. (Macödes - Lindl.), - genoemd naar den Mol. 
Mal. naam der plant, daoen petóla (petola-blad), 
„wegens de gelykenisse met een kostelyk zyde 
„kleetje Petola genaamt, 't welk met veelderlei 
„verven geschildert i s" (Rumphius, Herbarium 
Amboinense VI, 93). 

P e t r a c a n t h u s NÉES, - van Gr. petra, rots; Acan
thus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acan-
thacëae: op rotsen groeiende Acanthacëa. 

P e t r â é a HOUST., - genoemd naar den Eng. edelman 
Robert James Baron Petre (1713-1743), „den phe-
„nix zijner eeuw", die in zijn tuin te Thorndon 
(Essex) een fraaie verzameling uitheemsche plan
ten bezat. Hij voerde Camellia japonïca L. in En
geland in. 

pe t raea , - zie pelraeus. 
Pet raeovi tex OLIV., - van Petraea en Vitex, beide 

namen van plantengesl. uit de fam. der Verbena-
cëae: gesl., dat zoowel met Petraea als met Vitex 
punten van overeenstemming vertoont. 

petràéus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. petraios (van 
petra, rots): op rotsen groeiend. 

Pe t réa , - zie Petraea. 
Petreovi tex , - zie Petraeovitex. 
j je t r ie i , - 2e nv. van Petriêus, Latinizeering van Pé

trie: van Pétrie, gevonden door Pétrie, genoemd 
naar Pétrie. - Coprosma - T. Fr. Cheeseman werd 
in 1885 genoemd naar den ontdekker der plant, 
Donald Pétrie (1846, in Morayshire, N.-Schotland; 
1925, Auckland, Noorder Eiland, Nieuw-Zeeland), 
die in 1868 naar Melbourne vertrok, waar hij werk
zaam werd gesteld bij het onderwijs. In 1874 werd 
hij benoemd tot schoolopziener in het district 
Otago (in het Z. van het Zuidereiland, Nieuw-Zee
land), in 1874 tot hoofdinspecteur van het onder
wijs in Auckland. Sedert zijn vestiging in Nieuw-
Zeeland verzamelde hij op de vele tochten, welke 
hij in de uitoefening van zijn ambt moest maken, 
en in den vrijen tijd, dien zijn bezigheden hem lie
ten, ijverig planten, waarmede hij doorging tot 
ongeveer een jaar voor zijn dood. Op deze wijze 
bracht hij een zeer groot herbarium bijeen, dat 
hij kort voor zijn dood ten geschenke gaf aan het 
Dominion Museum te Wellington (Noordereiland, 
Nieuw-Zeeland). Voorts schreef hij ongeveer 60 
bot. publicaties, meerendeels beschrijvingen van 
door hem als nieuw beschouwde soorten. 

Pe t rocâ rya SCHREB., - v a n Gr. petros, steen; karüon, 
noot: plant met steenharde, nootachtige vruchten. 
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Pe t rocópt i s A. BR., - van Gr. petra, rots; koptein, 
stuk slaan, breken: rotsen brekende plant. - Vgl. 
saxifrägus. 

Pet róphi la R. BR., - van Gr. petra, rots; phïlein, be
minnen: rotsen beminnende, op rotsen groeiende 
plant. 

petróphiltts.a.Mm, - van Gr. petra, rots, of petros, 
steen; phïlein, beminnen: rotsbeminnend, steen-
beminnend, op rotsen groeiend, op steenachtig ter
rein groeiend. 

pe t róphya , - zie petrophfus. 
pe t róphyes , - van Gr. petra, rots, of petros, steen; 

phüein, groeien: op rotsen groeiend, op steenachtig 
terrein groeiend. 

P e t r ó p h y t u m NUTT., - van Gr. petra, rots; phüton, 
plant: rotsplant. 

petróphyws.a.uj«, - van Gr. petra, rots, of petros, 
steen; phüein, groeien: op rotsen groeiend, op steen
achtig terrein groeiend. 

Pe t rosâv ia BECC, - genoemd naar Pietro Savi (1811, 
Pisa; 1871, Pisa), hoogleeraar in de plantkunde 
en directeur van den bot. tuin te Pisa, schrijver van 
eenige bot. publicaties. 

rPe t rose l inum L., - van Gr. petra, rots; selïnon, 
Ipe t roseHnum, - eppe, selderij: aan selderij 

verwante rotsplant, rotsselderij, peterselie. 
pe t té r i , - 2e nv. van Pettêrus, Latinizeering van 

Petter: van Petter, gevonden door Petter, ge
noemd naar Petter. - Dianthus - Boiss. is genoemd 
naar Franz Petter (1798, Waidhoven a/d Ybbs, 
Neder-Oostenrijk, Z.O. van Linz; 1853, Cattaro, 
Z.-Dalmatië), sedert 1827 leeraar in de D. taal 
aan het gymnasium te Spalato (Midden-Dalmatië, 
a/d Adriatische Zee), verdienstelijk onderzoeker 
der flora van Dalmatië, van welk land hij gedroogde 
verzamelingen planten in den handel bracht, 
schrijver van een paar bot. publicaties. 

Pe t t é r i a κ. Β. PRESL, - genoemd naar Franz Petter 
(zie pettêri). 

Pe tunga A. P. D C , - Latinizeering van peetunga, 
Engelschind, volksnaam vanP . roxburghïiA.P.DC. 

Pe tun ia A. L. JUSS., - Latinizeering van petun, 
Braz. volksnaam voor tabak. - Petunia is aan 
tabak verwant; tabak heette vroeger in het Fr. 
pétun; tabak rooken pétuner. 

petzóldi i , - 2e nv. van Petzoldïus, Latinizeering 
van Petzold: van Petzold, gevonden door Petzold, 
genoemd naar Petzold. - Salix - Hort. is genoemd 
naar K. Fr. A. Petzold (1815, Köningswalde, 
O.N.O. van Frankfurt a. O.; 1891, Blasewitz bij 
Dresden), tuinbouwkundige, laatstelijk park
directeur te Muskau in W.-Silezië, Z.O. van 
Kottbus, schrijver over het arboretum dier plaats. 

peuce , - Lat. transcr. van Gr. peukê, den. 
peucedanifólitts,a,Mm, - van Peucedänum, planten

gesl. (Umbellifërae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Peucedänum. 

P e u c é d a n u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam peukedänon of peukedänos, waar
mede een bittere schermbloemige werd aangeduid. 
De beteekenis van dezen naam staat niet vast; 
sommigen brengen hem in verband met Gr. peuke
dänos, bitter in fig. zin, met toespeling op den 
scherpen smaak der plant; anderen leiden hem af 
van peukê, den, in welk geval hij zou zinspelen op 
de smalle, bij dennenaalden vergeleken bladslippen. 

peyeriânws,a,um (Appendicüla - Kränzl.; - Cirro-
petàlum - Kränzl.), - resp. in 1891 en 1893 ge
noemd naar Peyer te Zürich, bezitter van vele 
uit Sumatra geïmporteerde orchideeën. Overigens 
is mij niets van hem bekend. 
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Phace lân thus STEUD., - van Gr. phakëlos, bundel; 
anthos, bloem. De aartjes staan bundelsgewijs 
bijeen. 

Phacél ia A. L. JUSS., - van Gr. phakëlos, bundel. -
Althans bij het begin van den bloei zijn de bloemen 
dicht opeengedrongen. 

Phace loph ryn ium κ. SCHUM., - van Gr. phakëlos, 
bundel; PAf^wittm, plantengesl. (Marantacëae) : aan 
Phrynïum verwant gesl. met bundelvormige bloei-
wijzen. 

phacótus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. phakotos (van 
phakos, linze), den vorm van een linzezaad heb
bend, lensvormig. 

phaea , - zie phaeus. 
phaeadéniu5,<z,Mtn, - van Gr. phaios, zwartachtig, 

donker van kleur; aden (adënos), klier: met donker
gekleurde klieren. 

rphaean tha . - zie phaeanthus. 
I p h a e a n t h u m , -
P h a e a n t h u s HOOK. f. et TH., - van Gr. phaios, zwart

achtig, donker van kleur; anthos, bloem. Plant met 
donkerkleurige bloemen. 

phaeanthus,α,ww, - van Gr. phaios, zwartachtig, don
ker van kleur; anthos, bloem: met donkerkleurige 
bloemen. 

phaeniceMs.a.ww, - = phoenicëus. Zie aldaar. 
phaeocàrpMs.a.Mw, - van Gr. phaios, zwartachtig, 

donker van kleur ; karpos, vrucht : met donker
kleurige of een donkerkleurige beharing dragende 
vruchten. 

phaeocâulîs,is,e, - van Gr. phaios, zwartachtig, don
ker van kleur; kaulos, stengel, steel: met donker
kleurige stengels of stelen. 

phaeóchitM5,a,Mw, - van Gr. phaios, zwartachtig, 
donker van kleur; chiton, hemd: met een of andere, 
bij een hemd vergelijkbare, donkerkleurige bedek
king, een donkere beharing bv. 

phaeóch lamys , - van Gr. phaios, zwartachtig, don
ker van kleur; chlämus, mantel: met een of andere, 
bij een mantel vergelijkbare, donkerkleurige be
dekking, donkergekleurde scheeden bv. of een 
donkere beharing. 

phaeochóanws,a,um, - van Gr. phaios, zwartachtig, 
donker van kleur; choânos, gietvorm: met donker
kleurige, omvattende organen (schutbladen, schub
ben). 

Phaeocordyl is GRIFF., - van Gr. phaios, zwartach
tig, donker van kleur: kordülé, knots. De bloei-
wijzen zijn knotsvormig en bruingeel. 

phaeodictyon, - van Gr. phaios, zwartachtig, don
ker van kleur; diktüon, net: met donkerkleurig of 
donker behaard (ader)net. 

phaeoglóssus,α,um, - van Gr. phaios, zwartachtig, 
donker van kleur; glóssa, tong: met donkerkleurige 
tong of (bij orchideeën) lip. 

P h a e o m é r i a LINDL., - van Gr. phaios, zwartachtig, 
donker van kleur; mëris of mëros, deel. Een deel 
der bloem, de lip, is vaak zeer donker rood. 

phaeonéurus,a,um, - van Gr. phaios, zwartachtig, 
donker van kleur; neuron, nerf: met donkerkleurige 
of donker behaarde nerven. 

phaeópodMs,a,wm, - van Gr. phaios, zwartachtig, 
donker van kleur; pous (pödos), steel: met donker-
kleurigen of donker behaarden steel. 

phaeorhàbdos,os,cm, - zie phaeorrhabdos. 
phaeorrhabdos,os,ow, - van Gr. phaios, zwartach

tig, donker van kleur; rhabdos, streep: met donkere 
strepen, donkergestreept. 

phaeos t igma , - van Gr. phaios, zwartachtig, donker 
van kleur; stigma, puntje, met donkere stippels. 

phaeótricruis.a.ww, - van Gr. phaios, zwartachtig, 
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donker van kleur; thrix (trïchos), haar: met don
kerkleurige beharing. 

phaeu5,a,um, - Lat. transcr. van Gr. phaios, zwart
achtig, donker van kleur. 

phaiostéle , - van Gr. phaios, zwartachtig, donker van 
kleur; stêlê, zuil: met donkerkleurige (stempel)zuil. 

phajoides, van Phajus, plantengesl. (Orchidacëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Phajus-achtig. 

Pha jus LOUR., - Lat. transcr. van Gr. phaios, zwart
achtig, donker van kleur. De naam zinspeelt op de 
zwartblauwe kleur, welke een aantal soorten van 
het gesl. bij kneuzing aannemen. 

Phake l l ân thus STEUD., - van Gr. phakëlos, bundel; 
anthos, bloem. De aartjes staan bundelsgewijsbijeen. 
Beter is Phacelanthus. 

rPhalaenóps is BL , - van Gr. phalaina, hier gebezigd 
Ipha laenóps is , - in de beteekenis van nacht

vlinder in het algemeen, een groep van met uitge
spreide vleugels zittende vlinders; opsis, voorko
men, uiterlijk: orchidee met op nachtvlinders ge
lijkende bloemen. - Hoewel phalaina ook met wal-
visch kan vertaald worden, is het hier niet in diè 
beteekenis gebruikt, zooals blijkt uit wat Blume 
(zie Blumëa), de auteur van het gesl., zegt in zijn 
Rumphia IV, 52: ,,Hanc quum in fruticëtis insülae 
,,Nusa Kambangan primus conspicërem flores 
„Phalaenas esse putäbam unde nomen genëris." 
[Toen ik deze (plant) voor het eerst op Noesa Kam
bangan in het kreupelhout zag, hield ik de bloemen 
voor nachtvlinders (Nieuwlat. phalaena), vandaar 
de geslachtsnaam]. Blume zal toch wel niet gedacht 
hebben, dat er walvisschen aan de struiken hingen. 
Hij voegt er nog bij, dat kort voor 1848 een exem
plaar dezer soort in Engeland voor / 1200 verkocht 
was, en - aardige tegenstelling - dat op Java de 
kleine man de bladeren als groente eet. 

pha lang i l lum, - verkleinw. van Lat. phalangïum, 
spin: spinnet ie. 

j P h a l â n g i u m L., - Lat. transcr. van Gr. phalangïon, 
Xphalângium, - waarmede een giftige spin 

werd aangeduid, alsmede een plant, welke als ge
neesmiddel tegen den beet dier spin diende. - Het 
woord phalangïon is afgeleid van Gr. phalanx 
(phalangos), lid; de spin werd zoo genoemd, omdat 
haar pooten uit lange leden bestaan. - Als soort
naam gebezigd voor planten, welker bloemen aan 
spinnen doen denken. 

phalarifórrms.ïs,«, - van Phaläris, plantengesl. 
(Graminëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Phaläris, Phaläris-achtig. 

pha la r io ides , - van Phaläris, plantengesl. (Grami
nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Phaläris-achtig. 

P h a l ä r i s L., - oude, Gr. naam eener grassoort. 
pha la ro ides , - van Phaläris, plantengesl. (Grami

nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Phaläris-achtig. 

rPha lé r ia JACK, - van Gr. phalêros, glanzend wit: 
i pha l é r i a , - witbloemige plant. 

Pha l e rocà rpus G. DON, - van Gr. phalêros, glanzend 
wit; karpos, vrucht: plant met glanzend witte 
vruchten (bessen ). 

phal loides , - van Gr. phallos, mannelijk lid, penis; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
penisvormig. 

P h â n e r a LOUR., - vr. vorm van Gr. phanëros, duide
lijk. De naam zinspeelt op de wijd geopende 
bloemen. 

phanerophlébitis,a,MW, - van Gr. phanëros, duide
lijk; phleps (phlebos), ader: duidelijk geaderd. 
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phane rosó ra , - zie phanerosörus. 
p h a n e r o s ó r u m , -
P h a n e r o s ó r u s COPEL., - van Gr. phanêros, duidelijk; 

sóros, hoop (je): varen met duidelijke sporenhoop-
jes of sori. 

phanerosórus,α,Mtw, - van Gr. phanêros, duidelijk; 
sóros, hoop(je): met duidelijke sporenhoopjes of 
sori. 

phane ró t i s , - van Gr. phanêros, duidelijk; ous 
(ôtos), oor: met duidelijke oortjes. 

phanótrich«s,a,uw, - van Gr. phanos, glanzend 
wit; thrix (trïchos), haar: met glanzend witte haren. 

Pha rb i t i s CHOIS Y, - volgens Choisy (zie ckoisyänus), 
den auteur van het gesl. [Mémoires de la Société 
physique et d'histoire naturelle de Genève, VI 
(1833), 433], zou de naam zijn afgeleid van een 
Gr. woord pharbê, kleur, en zinspelen op de heldere 
kleuren der bloemend - Dit zg. Gr. woord bestaat 
echter niet; vermoedelijk heeft het D. Farbe den 
auteur door het hoofd gespeeld. 

P h a r n a c é u m L., - Latinizeering van phamakeion, 
oude, Gr. naam eener geneeskrachtige plant, welke 
genoemd zou zijn naar Pharnakês, koning van Pon-
tus, kleinzoon van Mithridâtês Eupatôr (zie Mi-
thridatêa), die haar het eerst aanwendde. 

P h a r u s L., - Lat. transcr. van Gr. pharos, lap. - De 
naam zinspeelt op de groote bladeren. 

phaseoloides , - van Phaseölus, plantengesl. (Legu-
minösae), boon; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Phaseölus-achtig. 

Phaséo lus L., - Lat. transcr. van Gr. phasêölos, boon. 
Phegópter i s FÉE, - van Gr. phêgos, naam van een 

boom met ronde, op eikels gelijkende, eetbare 
vruchten, vaak vertaald met beuk (,welks drie
kante vruchten meestal paarsgewijs binnen een 
tamelijk rond omhulsel zijn besloten); ptêris, 
varen: in beukebosschen groeiende varen, beuk-
varen. 

phegopteroideus, a,um, - van Phegoptêris, planten
gesl. (Polypodiacëae) ; idêus, uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Phegoptëris-achtig. 

Phel ipâéa DESF., - genoemd naar de beide hooge 
Fr. ambtenaren van het einde der 17de eeuw, L. de 
Phelipeaux, kanselier, en zijn broeder J. de Pheli-
peaux, werkzaam bij de marine, beschermers van 
den plantkundige J. P. de Tournefort (zie Tour
ne fortïa). 

rPhe l l and r ium L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
Iphe l l ândr ium, - plantennaam phellandrïon, 

welks afleiding niet vast staat. 
Phe l lodéndron RUPR., - van Gr. phellos, kurk; 

dendron, boom: kurkboom. - De buitenlaag der 
schors van volwassen boomen is kurkachtig. 

phellos, - (Gr.) kurkeik, kurk. 
phello8pérmws,a,Mttt, - van Gr. phellos, kurk; 

sperma, zaad: met kurkachtige zaden. 
/ P h e n a c o s p é r m u m RCHB., - van Gr. phenax (phenä-
I P h e n a k o s p é r m u m ENDL., - kos), bedrieger; 

sperma, zaad: plant met bedrieglijke zaden. - De 
zaden zijn bruin, doch schijnen blauw te zijn, door
dat zij door een zaadrok van die kleur omsloten 
worden. 

Phi ladé lphus L., - genoemd naar den Egypt, pharao 
en natuurvriend Ptolemaeus Philadélphus, die van 
285—247 v. Chr. regeerde en bouwer was van den 
beroemden vuurtoren van .Alexandrie. - Het 
woord Philadélphus (Gr. Pkiladelphos) is afgeleid 
van Gr. philein, beminnen; adelphê, zuster. Gelijk 
vele Egypt, vorsten was Philadélphus met zijn 
zuster gehuwd. 

Phi lagónia BL., - van Gr. philein, beminnen; 

0 P h i l y d r u m 

agonïa (van a, ontk. voorv.; gönos, kroost), on
vruchtbaarheid: vriendin der onvruchtbaarheid. -
De plant is tweehuizig; de $ bloemen bevatten een 
onvruchtbaren stamper; de Ç onvruchtbare meel-
draden. 

Ph i lbórnea HALL, f., - van Gr. philein, beminnen; 
Borneo, een der groote Soenda-eilanden: - Borneo 
beminnende, dwz. in Borneo groeiende plant. 

Phi lés ia COMM. ex A. L. JUSS., - van Gr. philein, be
minnen: beminnenswaardige plant, fraaie plant. 

rphilippeanws.a,«»?, - afkomstig van de Philippijnen 
lphilippénsis,»s,e, - of daar het eerst gevon

den. De uit ruim 7000 eilanden bestaande Philippij
nen werden in 1543 genoemd naar Philippus, dwz. 
Filips (1527, Valladolid; 1598, klooster Escoriâl, 
N.W. van Madrid), toen kroonprins van Spanje, 
later als Filips II berucht in den onafhankelijk-
heidskamp der Nederlanden.-Het woord Philippus 
(Gr. Philippos, van philein, beminnen ; hippos, 
paard) beteekent paardenliefhebber. 

philipplànus,a,uw (Escallonïa - Engler), - genoemd 
naar Th. Philippi (? , ?; 1852, Conception, Chili), 
van 1841-48 assistent aan het Berlijnsche her
barium, die van 1844-46 voor deze instelling plan
ten verzamelde bij Mergui (zie .merguensis) en in 
China. - In 1849 vestigde hij zich in Chili, waar hij 
hoogleeraar in de nat. historie werd te Conception. 
De naar hem genoemde Escallonïa-soort had hij 
onder een anderen naam (der plant) in een publi
catie vermeld. 

philippicus,a,um, - = philippeänus (zie aldaar). 
phi l ippi l , - 2e nv. van Philippïus, Latinizeering van 

Philippi: van Philippi, gevonden door Philippi, 
genoemd naar Philippi. - Arundïna - Rchb. f. 
werd in 1852 genoemd naar haar ontdekker, Th. 
Philippi (zie pkilippiänus). 

phi l ippina, - zie philippïnus. 
Phi l ippinaéa AMES et SCHLTR, - van Nieuwlat. 

Philippïnae, de Philippijnen (zie philippeänus): 
in de Philippijnen inheemsche orchidacëa. 

Phi l ippiner urn , - 2e nv. van Nieuwlat. Philippïnae, 
de Philippijnen (zie philippeänus) : (afkomstig) van 
de Philippijnen of daar het eerst gevonden. 

rphilippinénsts,is.e, - afkomstig van de Philippijnen 
IphilippinMs,a.um, - (zie philippeänus) of daar 

het eerst gevonden. 
Phi l lyrea L., - Lat. transcr. van den ouden. Gr. plan

tennaam phillurèa, welke waarschijnlijk synoniem 
was met philüra, linde. De eerstbeschreven Phil-
lyrëa-soort gelijkt op een linde. 

phi l lyreoides , - van Phillyrêa, plantengesl. (Olea-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Phillyrëa-achtig. 

Phi lodendron' SCHOTT, - van Gr. philein, beminnen; 
dendron, boom: boomen beminnende, dwz. in 
boomen klimmende plant. 

phi lónot is , - van Gr. philein, beminnen; nötis, 
vocht: vochtminnend, op vochtig terrein groeiend. 

phil6psychru5,a,um, - van Gr. philein, beminnen; 
psürhros, koud: de koude beminnend, in de koude 
groeiend. 

phi loxeroides , - van Philoxêrus, plantengesl. 
(Amarantacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Philoxêrus-achtig. 

Ph i loxêrus R.BR., - van Gr. philein, beminnen; 
xêros, droog, dor: droogtelievende plant. 

Phi lydrâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Philfdrum geldt. 

P h i l y d r u m BANKS, - van Gr. philüdros (van philein, 
beminnen; hüdot, water), water beminnend: water 
beminnende, dwz. aan of in water groeiende plant. 
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Phityrea, - zie Phillyrëa. 
phityrinuj,a,um, - Lat. transcr. van Gr. philurinos 

(van philüra, linde) : in een of ander opzicht, blad-
vorm bv., met een linde overeenkomend. 

Phlebiogónium FÉE, - van Gr. phlebion [verkleum, 
van phleps (phlebos), ader], adertje; gönos, nako
melingschap. - De sori, welke de nakomelingschap 
leveren, staan op den top van een adertje. 

phlebiecopu5,α,unt, - van Gr. phleps (phlebos), ader; 
skopein, beschouwen, bezien: met duidelijk zicht
bare aderen. 

Phlebocatymma GRIFF., - van Gr. phleps (phlebos), 
ader; kalumma, omhulsel. De zaadhuid, het om
hulsel van het zaad, is sterk geaderd. 

Phlebocatymna, - foutief voor Phlebocalymma. 
phlebocarpu5,0,um, - van Gr. phleps (phlebos), ader; 

harpos, vrucht: met geaderde vruchten. 
Phlebóchiron WALL., - van Gr. phleps (phlebos), ader; 

chiton, hemd. - De naam zinspeelt op de gerimpeld-
geaderde steenkern, hier als het „hemd" van het 
zaad beschouwd. 

iihlebodioides, - van Phlebodium, (voormalig) plan-
tengesl. (Polypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Phlebodïum-achtig. 

Phlebodium j . SM., - van Gr. phlebôdês [van phleps 
(phlebos), ader], vol aderen. De bladeren zijn net-
vormig geaderd ; elke maas bevat 1-3 vrije aderen. 

phleboph^llMs.a.ww, - van Gr. phleps (phlebos), ader; 
phullon, blad: met (duidelijk) geaderde bladeren. 

/Phlebospórium HASSK., - van Gr. phleps (phlebos), 
IPhlebósporum JUNGH., - ader; spöros, vrucht: 

plant met geaderde vruchten. 
phlegmària, - van Gr. phlegma, slijm, fluim: slijm 

bevattende plant. 
phlegmarioidee, - van den soortnaam phlegmarta 

(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: op de soort phlegmària gelijkend. 

phleifórmts,t5,i, - van Phlëum, plantengesl. (Grami
nëae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van 
een Phlëum, Phlëtim-achtig. 

phleoides, - van Phlëum, plantengesl. (Graminëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Phlëum-achtig. 

Phlëum L., - Latinizeering van den ouden, Gr. plan
tennaam phleôs, waarmede een moerasplant werd 
aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam 
willekeurig overgedragen op het hem thans voe
rende gesl. 

Phloebospórium, - foutief voor Phlebosporïum. 
Phlogacanthus NEES, - van Gr. phlox (phlogos), 

vlam; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de 
fam. der Acanthacëae: Acanthacëa met vlammend 
roode bloemen. 

phlogifóli«5,a,MtM, - van Phlox (Phlogis), planten
gesl. (Polemoniacëae) ; Lat. folium, blad : met bla
deren als die eener Phlox. 

Phlomis L., - oude. Gr. naam eener Verbascum-
soort. De naam hangt waarschijnlijk samen met 
Gr. phlogmos, ontsteking, en zou dan zinspelen op 
het feit, dat de gedroogde wollige bladeren van 
de phlomis der Ouden tot lampepit dienden. Ook 
van het tegenwoordig Phlomis genoemde gesl. 
hebben eenige soorten wollige bladeren. 

phlomódes, - van Phlomis, plantengesl. (Labiätae) ; 
ödes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Phlomis-achtig. 

phlomoides, — van Phlomis, plantengesl. (Labiätae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Phlomis-achtig. 

fPhlox L., - (Gr.) vlam, gloed. - De naam zinspeelt 
Iphlox, - op de vlammend roode kleur der bloe

men van een aantal soorten. 
Phóberos LOUR., - (Gr., van phobos, vrees), vrees 

aanjagend, verschrikkelijk. - De naam zinspeelt op 
de lange, scherpe doornen, waarmede de stam vaak 
gewapend is. 

Phoebe NEES, - van Gr. phoibos, lichtend, glanzend, 
bijnaam van Apollo in zijn hoedanigheid van zon
negod. Aan Apollo was de laurier gewijd; vandaar 
de naam Phoebe voor een met den laurier verwante 
plant en, overdrachtelijk, voorLauracëa in het alge
meen. 

PhoenJcânthemum BL., - van Gr. phoinix (phoinï-
kos), purperkleurig; anthëmon, bloem: plant met 
purperroode bloemen. 

phoeniceus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. phoinikëos 
[van phoinix (phoinikos), purper], purperkleurig, 
purperrood. 

phoenicolâsius,a,um, - van Gr. phoinix (phoinikos), 
purperrood; lasios, ruig behaard, wollig: met pur
perroode, wollige beharing. 

Phoenicophórium H. WENDL., - Sommigen leiden 
dezen naam af van Gr. phoinix (phoinikos), dadel
palm; phôrios,gestolen:gestolen, dadelpalmachtige 
plant. Het eerstbeschreven exemplaar zou door 
diefstal verkregen zijn. - Anderen denken aan Gr. 
phoinix (phoinikos), purper; phërein, dragen; dan 
zou de naam beteekenen purper dragende plant, 
en zinspelen op de oranjeroode (niet purperroode) 
vlekjes op de bladeren. 

Phoenicospérmum MIQ., - van Gr. phoinix (phoini
kos), purperrood; sperma, zaad. De zaden worden 
omhuld door een purperrooden zaadrok. 

Phoenix L., - Lat. transcr. van Gr. phoinix, dadel
palm. Hetzelfde woord beteekent ook Phoeniciër 
en purperrood. - Mogelijk zijn de Grieken door 
tusschenkomst der Phoeniciërs met den dadelpalm 
bekend geraakt [zie A. de Candolle, Origine des 
Plantes cultivées (1883), p. 242]; de vruchten van 
verscheidene Phoenix soorten zijn bij rijpheid 
helderrood. 

/Phoeópeis AUCT., - foutief voor Phuopsis. 
Iphoeópsis, -
Pholidocârpus BL., - van Gr. pholis (pholidos), 

schub: karpos, vrucht. Plant met beschubde vruch
ten. 

Pholidophyllum vis., - van Gr. pholis (pholidos), 
schub ; phullon, blad : plant met beschubde bla
deren. 

Pholidóta LINDL., - Gelatinizeerde vr. vorm van Gr. 
pholidótos [van pholis (pholidos), schub], beschubd: 
beschubde plant. De naam zinspeelt op de groote, 
schubvormige schutbladen. 

pholidotoides, - van Pholidóta, plantengesl. (Orchi-
dacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Pholidöta-achtig. 

Pholiurus TRIN., - van Gr. pholis, schub; oura, 
staart: schubstaart. Denaam zinspeelt op de staart-
vormige, met schubben (kaf jes) bezette schijnaren. 

Phórmium FORST., - van Gr. phormos, vlechtwerk: 
voor vlechtwerk gebezigde plant. 

Photinia LINDL., - van Gr. phôteinos, glanzend, 
blinkend. De naam zinspeelt op de van boven 
sterk glanzende bladeren. 

Photinópteris j . SM., - van Gr. phôteinos, glanzend; 
ptëris, varen: varen met glanzende bladeren. 

Phragmites TRIN., - Lat. transcr. van Gr. phrag-
mitês (van phragma, omheining, schutting, schot), 
voor omheiningen of schuttingen geschikt. Voor 
omheiningen en schuttingen bruikbare plant. 

phragmitoides, - van Phragmites, plantengesl. 
(Graminëae), riet; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
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gelijkenis uitdrukt: op een Phragmïtes gelijkend, 
rietachtig. 

Phragmopedilum PFITZ., - van Gr. phragma, om
heining, schot; tweede helft van den naam Cypri-
pedïlum (zie aldaar). - Aan Cypripedïlum verwante 
plant, zich van dit gesl. onderscheidend door het 
bezit van drie tusschenschotten in het vruchtbe
ginsel. 

Phreâtia LINDL., - (Gr.) afvoerkanaal, waterleiding. 
De naam zinspeelt op de gootvormige bladeren der 
eerstbeschreven soort. 

phreatioides, - van Phreatia, plantengesl. (Orchi-
dacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Phreatïa-achtig. 

phrygia (znw.), - zelfstandig gebruikte vr. vorm van 
Lat. phrygïus (zie aldaar), de Phrygische. - Cen-
taurëa - L. werd zoo genoemd, niet omdat de plant 
uit Phrygië stamt, doch omdat haar omwindsel-
bladen versierd zijn met lange franje, zooals de 
kleederen der verwijfde Phrygiërs. 

phrygia (bnw.), - zie phrygïus. 
Phrygilänthus EICHL., - van Gr. phrugilos, een niet 

nader bekende vogel; anlhos, bloem. Plant met door 
vogels bezochte bloemen. 

phrygi«s,a,MW, - (Lat.) van Phrygia (van Phryges, 
de Phrygiërs, een in Klein-Azië wonend, vän nutte-
loozen opschik houdend, verwijfd volk), Phrygië: 
Phrygisch. 

phryniofdes , - van Phrynïum, plantengesl. (Maran-
tacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Phrynïum-achtig. 

Phrynium WILLD., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam phrunion (van phrunê, padde), 
paddeplant, dwz. plant van vochtige standplaats 
(vgl. bufonïus). ~ Het tegenwoordig Phrynïum 
genoemde gesl. heeft met het phrunïon der Ouden 
alleen gemeen, dat sommige soorten op vochtig 
terrein groeien. 

phu, - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam 
phou, waarmede een soort valeriaan werd aange
duid. 

rPhuópsis HOOK, f., - van phu, soortnaam eener 
iphuópsis , - Valeriana; Gr. opsis, voorkomen, 

uiterlijk: op Valeriana phu L. gelijkende plant. 
Phygélius E. MEY., - van Gr. pheugein (met een 

stam phug), vluchten; helios, zon: de zon ontvluch
tende plant. - De naam schijnt te zinspelen op de 
knikkende (van de zon afgekeerde) bloemen. 

Phyla LOUR., - Lat. transcr. van Gr. phulê, volkstam. 
De naam zinspeelt op de veelbloemige, dichte aren. 

Phylâcium BENN., - van Gr. phulax (phuläkos), 
waker, wachter, beschermer. De naam zinspeelt 
op de groote schutbladen, welke vóór den bloei 
de bloemknoppen en na den bloei de peulen om
sluiten. 

Phylica L., - Latinizeering van den ouden, Gr. plan
tennaam phulïkê, waarmede een Rhamnus-soort 
werd aangeduid. - Het gesl. Phylïca behoort tot 
de Rhamnacëae. 

phylicifólius,a,Mm, - van Phylica, plantengesl. 
(Rhamnacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Phylïca. 

Phylidrum AUCT., - foutief voor Philydrum. 
Phyllàgathis BL., - van Gr. phullon, blad; agäthis, 

kluwen, bij uitbreiding groep van dicht opeen
gedrongen organen. - Bij de eerstbeschreven soort 
staan de bloemen in een dichte bloeiwijze, welke 
omsloten wordt door bladachtige schutbladen. 

phyllagathoides, - van Phyllàgathis, plantengesl. 
(Melastomatacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Phyllagäthis-achtig. 

phyllâmphorus,a,um, - van Gr. phullon, blad; am-
phöreus, kruik: met kruikvormige organen aan de 
bladeren. 

rphyllänta, - zie phyllanthus. 
Iphyllàntha, -

Phyllanthéra BL., - v a n Gr. phullon, blad; anthêra, 
(als bot. term) helmknop. De helmknoppen dragen 
op den top een bladachtig aanhangsel. 

phyllanthoides, - van Phyllanthus, plantengesl. 
(Euphorbiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 

• gelijkenis uitdrukt: Phyllanthus-achtig. 
phyllânthos,os,ow, - van Gr, phullon, blad; anthos, 

bloem: met (schijnbaar) uit de bladeren ontsprui
tende bloemen; mettusschen de bladeren verbor
gen bloemen (of sporangiën). 

phyllànthum, - zie phyllanthus. 
Phyllanthus L., - van Gr. phullon, blad; anthos, 

bloem: plant, bij welke de bloeiende takken op 
bladeren gelijken, zoodat de bloemen uit de bla
deren schijnen te ontspruiten. - Dit is vooral het 
geval bij Ph. speciösus Jacq. (en verwante soorten) 
met bladachtig verbreede takken. 

phyllanthws.a.Mwz, - van Gr. phullon, blad; anthos, 
bloem: met (schijnbaar) uit de bladeren ontsprui
tende bloemen; met tusschen de bladeren ver
borgen bloemen (of sporangiën). 

phyl lant . . ., - zie phyllanth . . . 
phyllârthros,os,on, — van Gr. phullon, blad; arthron, 

gewricht, geleding: met door een gewricht of een 
geleding met het hen dragende orgaan verbonden 
bladeren. 

Phyllâurea LOUR., - van Gr. phullon, blad; Lat. 
aureus, gouden: plant met gouden, dwz. goudgeel 
gevlekte bladeren. 

phyllitidis, - 2e nv. van Phyllitis, plantengesl. 
(Polypodiacëae) : van (de gedaante van) Phyllitis; 
Phyllïtis-achtig. 

Phyllftis LUDWIG, - Lat. transcr. van Gr. phuUïtis 
(van phullon, blad), oude naam voor de herts-
tongvaren (Phyllitis scolopendrïum Newm.), 
welke den Ouden voorkwam alleen uit bladeren 
te bestaan. 

Phyllocâctus LINK, - van Gr. phullon, blad; Cactus, 
(voormalig) plantengesl., waarnaar de fam. der 
Cactacëae genoemd is: Cactacëa met bladachtige 
stengels. 

Phyllocephalium, - foutief voor Phyllocephalum. 
Phyllocéphalum BL., - van Gr. phullon, blad; ke-

phalê. hoofd. De bloemhoofdies worden omsloten 
door bladachtige omwindselbladen. 

Phyllóchlamys BUR., - van Gr. phullon, blad; 
chlàmus, mantel. De bloemdekbladen der 9 bloem 
nemen na den bloei sterk in grootte toe en vormen 
als het ware een mantel van bladeren om de vrucht. 

Phyllócladus L. CL. M. R I C H . , - v a n Gr. phullon, blad; 
klädos, twijg: boom met bladachtige twijgen. 

Phyllódes LOUR., - van Gr. phullon, blad. De bloei
wijze ontspruit uit den gespleten bladsteelvoet, 
dwz. uit de bladscheede. 

phyllódinws,a.um, - van Gr. phullon, blad: blad
achtig. 

Phyllódium DESV., - van Gr. phullódês (van phullon, 
blad), bladachtig. Plant met bladachtige schut
bladen. 

Phyllódoce SAL., - de auteur van het gesl., Salisbury 
(Paradïsus Londinensis, p.36), geeft bij den naam de 
volgende verklaring: ,,het voorbeeld volgende van 
, ,den onsterfelijken Linnaeus bij het benoemen van 
„Andromëda heb ik dezen poetischen naam voor 
,,het gesl. gekozen, omdat de plant het geheele jaar 
,,door, zelfs onder de sneeuw, met bladeren ver-
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,,sierd is." - Het eerste lid der samenstelling is 
blijkbaar Gr. phullon, blad; het tweede lid schijnt 
afgeleid te zijn van dökein, blijken, toeschijnen, 
dat hier dan gebezigd is in de beteekenis van zich 
vertoonen: zich (steeds) met bladeren vertoonende, 
dwz. immergroene plant. 

phy l lómanes , - Lat. transcr. van Gr. phullomanês 
(van phullon, blad; mainesthai, razen), zeer veel 
(razend veel) bladeren voortbrengend. 

phyllomaniact/s.a.um, - van Gr. phullon, blad; 
mania, krankzinnigheid, overdreven begeerte tot 
iets: overdreven veel bladeren (op ongewone 
plaatsen) voortbrengend. 

phy l lómegas , (phyl lomégalê) , phyl lómega, -
van Gr. phullon, blad; tnegas, megalê, mega, groot: 
grootbladig. 

Phyl lórch is THOU., - van Gr. phullon, blad ; orchis, 
teelbal: orchidee, welke haar bladeren op haar 
ballen (dwz. op haar schijnknollen) draagt. 

Phyl loscephä l ium, - foutief voor Phyllocephälum. 
Phyl lós tachys SIEB, et z u c c , - van Gr. phullon, 

blad; stächus, aar. - De aarvormige takken der 
bloeiwijze dragen aan den top dikwerf gewone 
bladeren. 

phyllostictws.a.uw, - van Gr. phullon, blad; stiktos, 
gestippeld: met gestippelde bladeren. 

phyllothy>8tts,a,ttw, - van Gr. phullon, blad; thursos, 
(als bot. term) pluim: met bebladerde pluimen. 

phyllurus,a,Mm, - v a n Gr. phullon, blad; oura.staart: 
met gestaarte (staartvormig toegespitste) bladeren. 

Phyl tyrea , - foutief voor Phillyrëa. 
f P h y m a t ö d e s κ. Β. PRESL, - Lat. transcr. van Gr. 
t p h y m a t ó d e s , - phumatôdês [van phuma (phu-

mätos), gezwel], vol gezwellen. — De naam zin
speelt op de vele uitstulpingen aan de boven
zijde der vruchtbare bladeren. 

phymatod io ides , - van den soortnaam phymatödes 
(phymatödis) (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op de soort phymatödes 
gelijkend. 

P h y r r h é i m a , - foutief voor Pyrrheima. 
physalifólius,a,um, - van Physälis, plantengesl. 

(Solanacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Physälis. 

Physä l i s L., - Lat. transcr. van Gr. phusälis, water-
blaas, bel. De naam zinspeelt op den opgeblazen 
vruchtkelk. 

physalo ides , - van Physälis, plantengesl. (Solana
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Physälis-achtig. 

P h y s é r i a A. GRAY, - van Gr. phusa, blaas. - De naam 
zinspeelt op den vorm der hauwtjes. 

Physe tóbas i s HASSK., - van Gr. phusêtos, opge
blazen; basis, voet (fig.). De naam zinspeelt op 
den opgeblazen voet der bloemkroon. 

P h y s k i u m LOUR., - Lat. transcr. van Gr. phuskïon 
(verkleinw. van phuskê, darm, worst), darmpje, 
worstj e. - De naam zinspeelt op den vorm der 
vruchten. 

/ phyeocé rpa , - zie physocarpus. 
t p h y s o c â r p u m , -

Physoca rpus MAXIM., - van Gr. phusân, opblazen; 
harpos, vrucht. - De naam zinspeelt op de bij 
rijpheid opgeblazen vruchtjes. 

physocarpus,a,um, - van Gr. phusân, opblazen; 
karpos, vrucht: met opgeblazen vruchten, met 
opgeblazen sori. 

physódes , - Lat. transcr. van Gr. phusódês (van 
phusân, opblazen), opgeblazen. 

Physos tég ia BTH., - van Gr. phusân, opblazen; 
stege, dak, dek. - De naam zinspeelt op den na 

den bloei opgeblazen, de vruchtnootjes omhullenden 
kelk. 

Physos té lma WIGHT, - van Gr. phusân, opblazen; 
stelma, gordel. - De bijkroonschubben zijn dik, 
als het ware opgeblazen, en vormen een gordel 
om de geslachtsorganen der bloem. 

P h y s u r u s L. CL. M. RICH., - van Gr. phusân, op
blazen; oura, staart. De lip draagt een (bij som
mige soorten) gezwollen, bij een staart vergeleken 
spoor. 

Phyté lephas RUIZ et PAV., - van Gr. phuton, plant; 
elêphas, elpenbeen, ivoor: plantaardig ivoor. - Het 
kiemwit der zaden doet aan ivoor denken en wordt 
wel als surrogaat voor deze stof gebezigd. 

fPhytéujna L., - Lat. transcr. van den ouden. Gr. 
Iphy ténma , - plantennaam phuteuma, waar

mede de tegenwoordig Reseda - L. genoemde plant 
werd aangeduid. - De naam is afgeleid van Gr. 
phuteuein, planten, en beteekent: het geplante, dus: 
(gekweekte) plant. Linnaeus (zie Linnaea) heeft 
den naam later willekeurig overgedragen op het 
hem thans voerende gesl. 

Phytocréne WALL., - van Gr. phuton, plant; krénê,-
bron: plantaardige bron. - De naam zinspeelt op 
het feit, dat uit afgesneden stengelstukken, even
als bij vele andere lianen, water loopt. 

phytocrenoides , - van Phytocréne, plantengesl. 
(Icacinacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Phytocrêne-achtig. 

Phytolacca L., - van Gr. phuton, plant; Nieuwlat. 
(van Ital.) lacca, lak: plant, welker vruchten een 
(lak)rood sap bevatten. 

Phytolaccaceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Phytolacca geldt. 

P i â r o p u s RAFIN., - van Gr. pi&ros, vet, dik; pons, 
voet, steel. Plant met dikke bladstelen. 

pica, - (Lat. ) ekster, een glanzend zwart-met-witte 
vogel. - Bij Aspidïum - Desv. zinspeelt de soort

naam op de glanzend zwarte bladstelen en blad-
spillen. 

Picea A . DIETR., - oude, Lat. naam voor den spar, 
mogelijk afgeleid van pix {picis), pek. - Uit de 
hars werd een soort pek bereid. 

picea, - zie picëus. 
piceifóÜMs,a,«m, - v a n Picëa, plantengesl. (Pinacëae), 

spar; Lat. folïum, blad: met bladeren als sparre
naalden. 

piceoàter,ra,rum, - van Lat. picëus, pikzwart; äler, 
dof zwart: pikzwart. 

pice«s,a,«»w, - van Lat. pix (picis), pek, pik: pik
zwart. 

pichta.-Noordruss. volksnaam van Abïes- J. Forbes. 
P ic râéna LINDL., - van Gr. pikrainein (van pikros, 

bitter), bitter maken: bittere plant. 
P i c r ó s m a BL., - van Gr. pikrasmos (van pikros, 

bitter), bitterheid: bittere plant. 
Picr ia LOUR., - Lat. transcr. van Gr. pikria (van 

pikros, bitter), bitterheid. - De plant is zeer bitter. 
p icr idie , - 2e nv. enkv. van Picris, plantengesl. 

(Composïtae) : van Picris, op Picris parasiteerend. 
P ic r i s L., - oude, Gr. plantennaam (van pikros, 

bitter), bitterkruid, waarmede eenige bitter sma
kende Composïtae werden aangeduid. De wortel 
van Picris hieracioïdes L. is bitter. 

rpicrophlóéa, - zie picrophloeus. 
t p i c roph lóéum, -

Picrophloeus BL., - van Gr. pikros, bitter; phloios, 
bast. Boom met bitteren bast. 

picrophlóétis,a,M»4, - van Gr. pikros, bitter; phloios, 
bast: met bitteren bast. 

picrorhizws,a,Mw, - zie picrorrhizus. 
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picrorrhizMS, a,um, - van Gr. pikros, bitter; rhita, 
wortel: met bittere wortels. 

picta , - zie pictus. 
pictifólius,a,um, - van Lat. pictus, bont, gevlekt; 

folium, blad: bontbladig. 
p ic t ig luma, - van Lat. pictus, beschilderd, gekleurd ; 

glüma, kafje: met gekleurde kafjes. 
pictipétalus.a.um, - van Lat. pictus, beschilderd, 

bont, gevlekt; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met 
bonte of gevlekte kroonbladen. 

pictóriws.a.ttwi, - van Lat. pictor (pictóris), schilder: 
bij schilders behoorend, door schilders gebruikt. 

p ic tórurn , - 2e nv. mv. van Lat. pictor (pictóris), 
schilder: der schilders, door schilders gebezigd. 

p i c t u m , - zie pictus. 
picturàtus,α,um, - van Lat. piciüra, de schilder

kunst, het schminken: (als het ware) beschilderd, 
bont. 

pictus,a,um, - van Lat. pingére, beschilderen: be
schilderd, gevlekt, bont. 

P iddingtónia A .DC, - genoemd naar H. Piddington 
(1797, Uckfield, Z. van Londen; 1858, Calcutta), 
eerst zeeman, omstreeks 1830 conservator van het 
Museum of Economie Geology te Calcutta, tevens 
córoner (ambtenaar belast met het vooronderzoek 
bij moorden, geheimzinnige sterfgevallen, schip
breuken, vondst van schatten) aldaar, onder
secretaris der Asiatic Society of Bengal, secretaris 
der Agricultural Society of India, schrijver van 
een bot. publicatie en van belangrijke werken 
over stormen in de Indische zeeën. — Hij voerde 
den naam cycloon in voor een wervelstorm. 

p iepérs i i , - 2e nv. van Piepersius, Latinizeering 
van Piepers: van Piepers, gevonden door Piepers, 
genoemd naar Piepers. - Ceratostylis - J. J. S. is 
genoemd naar den ontdekker der plant, M. C. 
Piepers (1835, Amersfoort; 1919, 's Gravenhage), 
jurist, die in 1863 in Nederlandschind. staatsdienst 
trad, bij de rechterlijke macht geplaatst werd en 
in 1894 gepensionneerd werd als vice-president 
van het Hooggerechtshof, verdienstelijk lepi-
dopteroloog, schrijver van vele juridische, staat
kundige en zoölogische publicaties. 

P ie rànd ia , - foutief voor Pierardïa. 
P i e r é r d i a RAFIN., - genoemd naar Fr. Pierard, in 

LPieràrdia ROXB., - het begin der 19de eeuw 
burgerlijk ambtenaar der Eng. O. I. Compagnie, 
ontdekker van verscheidene nieuwe planten, welke 
door hem werden ingevoerd in den bot. tuin van 
Calcutta. Later woonde bij te Kew. 

p ie ré rd i i , - 2e nv. van Pierardïus, Latinizeering 
van Pierard: van Pierard, gevonden door Pierard, 
genoemd naar Pierard. - Dendrobïum - Roxb. is 
genoemd naar Fr. Pierard (zie Pierardïa). 

Pie r i s D. DON, - elk der dochters van Piiros, vader 
der 9 Muzen : Muze. De naam zinspeelt op de schoon
heid der plant. 

P ieró t ia BL., - door Blume (zie Blumëa) genoemd 
naar zijn vriend, den geneesheer Dr. Jacob Pierot 
(?, ?; 1841, Macao), die in 1840 voor de Konink
lijke Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde 6 kisten met levende planten (, waaronder 
de vanille) van Leiden naar Java overbracht en 
vandaar planten terugzond naar Leiden. Daarna 
(1841) vertrok hij naar Japan, ten einde daar voor 
dezelfde maatschappij levende planten en zaden 
te verzamelen. Vóór hij Japan bereikt had, werd 
hij echter door hevige stormen genoodzaakt te 
Macao te landen, waar hij op een botaniseertocht 
(„nimïo solis ardöre correptus anïmam efflävit") 
aan de gevolgen van te groote warmte (Pzonne-
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steek) bezweek (zie Blume, Museum Botanicum 
I, 180). Miquel (zie Miquelïa) echter (Annales 
Mus. Bot. Lugd.-Batav. I I I , 27) vermeldt een 
Salix-soort (S. pierotïi Miq.), welke op het eiland 
Kiu Schiu (het zuidelijkste der groote eilanden 
van Japan) bij kaap Nomosaki (30 km Z.W. van 
Nagasaki) door Pierot gevonden zou zijn. 

p ié r re i , - 2e nv. van Pierrëus, Latinizeering van 
Pierre : van Pierre, gevonden door Pierre, genoemd 
naar Pierre. - Hopëa - Hance; - Microstylis -
Finet en Palaquïum - Burck zijn genoemd naar 
L. Pierre (1833, Réunion; 1905, Parijs), van 
1865-77 directeur van den bot. tuin van Saigon 
(Cochinchina), schrijver van belangrijke bot. pu
blicaties, o.a. van de Flore Forestière de la Cochin-
chine. Het groote, door hem in Cochinchina en 
Kambodsja bijeengebrachte herbarium wordt de 
voornaamste basis genoemd van de Flore Générale 
de Γ Indochine. 

rpiestobólbos,os,on, - van Gr. piestos, gedrukt, sa-
Ipiestobulbos.os.o«, - mengedrukt; bolbos, 

bol: met samengedrukte bollen of schijnknollen. 
piestocâulos,os.on, — van Gr. piestos, gedrukt, samen-

gedrukt; kaulos, stengel, steel: met samengedruk-
ten stengel, met samengedrukten steel. 

p iés topus , - van Gr. piestos, gedrukt, samenge-
drukt; pous, voet, steel: met samengedrukten voet 
of steel. 

/P iga fe t t a MART., - genoemd naar A. Pigafetta (1491, 
IPigafét t ia BECC, - Vicenza; ± 1534, Vicenza), 

metgezel van F. de Magelhaens (zie magellanïcus) 
op diens tocht om de aarde (1519-22). Magelhaens 
sneuvelde op de Philippijnen (1521), voor hij den 
tocht ten einde gebracht had; Pigafetta keerde in 
1522 met 17 zijner metgezellen te Sevilla terug. 

p igna , - Fr. transcr. van Sp. piüa, ananas. 
pi i t , - fragment van een Soend. plantennaam (mang-

ga piit). - Het woord piit is eigenlijk de naam van 
een klein vogeltje en wordt attributief gebezigd in 
de beteekenis van klein, gelijk badak, neushoorn 
(zie rhinocéros en rhinocerötis), in dien van forsch, 
en andjing, hond (zie canïnus), in dien van minder
waardig of waardeloos. 

Pilea LINDL., - van Lat. pilëus, muts. Een van de 
bloemdekslippen der Ç bloemen is mutsvormig. 

pileérius.a.um, - van Lat. pilëus, muts: op eeniger-
lei wijze tot mutsen in betrekking staand, muts
vormig, voor de vervaardiging van mutsen ge
bezigd. 

püeétus.a.um, - van Lat. pilëus, muts: een muts
vormig orgaan (helmknop, schutblad, en dgl.) dra
gend. 

pi leoides, - van Pilëa, plantengesl. (Urticacëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Pilëa-achtig. 

Pi leostégia HOOK. f. et TH., - van Gr. pilëos, muts; 
stëgê, dek . . - De kroonbladen (het dek der meel-
draden) hangen samen to t een mutsje, dat bij het 
ontluiken der bloem afvalt. 

P i l eos t igma BTH., - van Lat. pilëus, muts; stigma, 
(als bot. term) stempel. - Plant met breeden, muts-
vormigen stempel. 

P i le tocàrpus HASSK., - van Gr. pilêtos, viltig; kar-
pos, vrucht: plant met viltig behaarde vruchten. 

p i le tos tachya, - zie piletostachfus. 
/p i l e tós tachys , - van Gr. pilêtos, viltig; stächus, aar: 
Ipiletoetâchyus.a.ufM, - met viltig behaarde 

aren. 
p i lgér i , - 2e nv. van Pilgërus, Latinizeering van 

Pilger: van Pilger, genoemd naar Pilger. - Podo-
carpus - Foxw. is genoemd naar R. Pilger (1876, 
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Helgoland; X), in 1918 benoemd tot assistent en 
custos aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem, in 
1921 tot onderdirecteur van dat museum en van 
den bot. tuin aldaar, voorts tot buitengewoon 
hoogleeraar aan de universiteit te Berlijn. Van Dec. 
1898 tot Jan. 1900 bereisde hij den staat Matto 
Grosso (Centraal Brazilië). Hij bewerkte de Taxa-
cëae voor het Pflanzenreich van Engler en de Gym-
nospermae voor den tweeden druk van Die Natür
lichen Pflanzenfamilien en schreef verder vele 
kleinere publicaties over grassen en over de flora 
van Z.-Amerika. 

pilgerian»s,<z,um (Strychnos - Gilg), - genoemd 
naar F. Pilger (zie pilgëri). 

rpilifer, pilifera, p i l i ferum, - van Lat. pilus, haar; 
Ipiliferws.a.MW, - ferre, dragen: een of meer ha

ren dragend, behaard. 
pililobu5,a,Mtt?, - van Lat. pilus, haar; löbus, lob: 

met haarvormige lobben, met haarvormig toege
spitste lobben, met behaarde lobben. 

P i l ios t igma HÖCHST., - van Gr. pilïon, muts; stigma, 
(als bot. term) stempel: plant met mutsvormigen 
stempel. 

p i l ipes , - van Lat. pilus, haar; pes, voet, steel: met 
behaarden voet, met behaarden steel, met haar
dünnen steel. 

piliplénws.a.wm, - van Lat. pilus, haar; plênus, vol: 
vol haren, gevuld met haren. 

p i l i s t ipes , - van Lat. pilus, haar; stipes, (als bot. 
term) steel: met behaarde stelen, met haardünne 
stelen. 

p i locârpa , - zie pilocarpus. 
Pi locorpus VAHL, - van Gr. pilos, vilten hoed; kar-

pos, vrucht: plant met (na het openspringen) op 
een hoed gelijkende vruchtjes. 

pilocarpi^,α,«m, - van Gr. pilos, vilten hoed; kar-
pos, vrucht: met op een hoed gelijkende vruchten 
of vruchtjes. 

Pilógyne SCHRAD., - van Gr. pilos, hoed; günê, 
vrouw. - De breede stempels (vr. organen) worden 
bij een hoed vergeleken. 

pi lósa, - zie pilösus. 
pilosanthérws,a,wwï, - van Lat. pilösus, behaard; 

Nieuwlat. anthëra (Gr. anthera), helmknop: met 
behaarde helmknoppen. 

pilosélla, — vr. van pilosellus (verkleinw. van pilö
sus, behaard), fijn behaard, ijl behaard; ook: fijn 
behaarde plant; ijl behaarde plant. 

pilosellódes, - van Pilosélla, oude naam van het 
Muizenoor (Hieracïum pilosélla L.); ödes (Gr. 
ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: (in blad-
vorm) op het Muizenoor gelijkend. 

piloselloides, - van Pilosélla, oude naam van het 
Muizenoor (Hieracïum pilosélla L.); ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: (in blad-
vorm) op het Muizenoor gelijkend. 

piloséllus,a,um, - verkleinw. van Lat. pilösus, be
haard: fijn behaard, ijl behaard. 

pilosiflórw5,a,uftt, - van Lat. pilösus, behaard; flos 
(flöris), bloem: met behaarde bloemen. 

pilósioy.or.us, - vergr. trap van Lat. pilösus, behaard: 
1. dichter behaard dan gewoonlijk. 
2. vrij dicht behaard. 

pilosipétalMs,a,um, - van Lat. pilösus, behaard; 
Nieuwlat./»e/ä/MW,kroonblad: met behaarde kroon-
bladen. 

pilosis8imu5,a,t<m, - overtr. trap van Lat. pilösus, 
behaard: zeer dicht behaard. 

piIosiusculMS,a,wm, - verkleinw. van Lat. pilösus, 
behaard: eenigszins behaard, ijl behaard. 

pilososquajmâtMS,a,Mm, - van Lat. pilösus, behaard; 

tö pimpinel l i fol ius 

squama, schub: met behaarde schubben bezet. 
pllóso-villóSMS,a,um, - van Lat. pilösus, behaard; 

villösus, lang zachtharig: bezet met lange, zachte 
en met andere haren. 

P i los t igma v. TiEGH., - van Gr. pilos, vilten hoed; 
stigma, (als bot. term) stempel. De stempel is 
hoedvormig. 

pïlóstilws,a,um, - van Lat. pïlum, stamper (werk
tuig om mede te stampen); stilus, stijl: met op een 
stamper gelijkenden stijl. 

pïlóstiltts,a,wm, - van Lat. pilus, haar; stilus, stijl: 
met behaarden stijl, met haardünnen stijl. 

pïlóstylws,a,uw, - van Lat. pïlum, stamper (werk
tuig om mede te stampen); stylus, stijl: met op een 
stamper gelijkenden stijl. 

pïlóstylus,a,um, - van Lat. pilus, haar; stylus, stijl: 
met behaarden stijl, met haardünnen stijl. 

pi lósula, - zie pilosülus. 
pilosulinód«s,a,um, - van Lat. pilosülus, ijl be

haard; nödus, knoop: met ijl behaarde knoopen. 
pilosülus,a,urn, — verkleinw. van Lat. pilösus, be

haard: ijl behaard. 
pilósu£,a,Mm, - van Lat. pilus, haar: behaard. 
pilotaénia, - van Lat. pilus, haar; taenia, band: met 

een band van haren, met in een bandvormige groep 
gerangschikte haren. 

pi lulare , - zie piluläris. 
Pi lu lér ia L., - van Lat. pilüla (verkleinw. van pila, 

bal), balletje, pil: pilvaren. De naam zinspeelt op 
den vorm der sporen vruchten. 

pilulârts,js,e, - van Lat. pilüla (verkleinw. van pila, 
bal), balletje, pil: pilvormig; klein en bolvormig. 

rpilulifer, pilulifera, p i lu l i ferum, - van Lat. 
Xpiluliferws.a.Mm, - pilüla (verkleinw. van pila, 

bal), balletje, pil; ferre, dragen: balletjes dragend; 
kleine bloeiwijzen of vruchten dragend. 

piluliflórws,a,uw, - van Lat. pilüla (verkleinw. van 
pila, bal), balletje, pil; flos {flöris), bloem: met bol
vormige bloemen; met kleine bolvormige bloei
wijzen. 

P ime la LOUR ., - van Gr. pimêlê, vet (znw. ) : vet boom. -
Loureiro (zie Lourëa), de auteur van het gesl., 
zegt (Flora Cochinchinensis, p . 407): ,,Dit gesl. is 
„zeer rijk aan olie en hars." - Vgl. ook Rumphius, 
Herbarium Amboinense, II , 161: „als men in 
„ ' t onderste van de stam kapt, sweet daar een 
„ros, week en kleverig traan uit ." 

P i m e l ä n d r a A . D C , - van Gr. pimëlês, vet (bnw); 
anêr (andros), man. - De helmdraden (mann, or
ganen) zijn dik (vet). 

rP imeleodéndron HASSK., - van Gr. pimëlê, vet 
t P i m e l o d é n d r o n H A S S K . , - (znw.); dendron, 

boom : vetboom. Het woord is bedoeld als vertaling 
van arbor pinguis (dwz. vetboom), een door Rum
phius (zie Rumphïa) aan de plant geschonken 
naam. Vgl. Rumphius, Herbarium Amboinense II , 
249: „de jonge bladeren zyn . . . zo glad en 
„glimmend als ofze met oly bestreeken waren." 

fP iménta LINDL., - Portug. plantennaam (Vgl. Fr. 
Ip iménta , - piment), verbasterd uit Lat. pig-

mentum, specerij. - Als specerij gebezigde plant. 
p imento ides , - van Pimenta, plantengesl. (Myrta-

cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Pimenta-achtig. 

P impiné l la L., - Middeleeuwsche plantennaam van 
onbekenden oorsprong. Het woord komt in allerlei 
varianten voor: bevernel, bibinella, pipinella, 
bevenella, Biebernell, pimpernel. 

pimpinellifolius,α,uw, - van Pimpinélla, planten
gesl. (Umbellifërae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Pimpinélla. 
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pimpinelloides, - van Pimpinella, plantengesl. 
(Umbellifërae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Pimpinella-achtig. 

Pinaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Pinus geldt. 

Pinalia BUCH .-HAM., - afleiding en beteekenis niet 
met zekerheid bekend. Het woord wordt wel afge
leid van Gr. pinân (van pinos, vuil), vuil zijn, en 
zou dan kunnen zinspelen op de vuilwitte kleur 
der bloemen van de eerstbeschreven soort. \Tgl. 
Mycaranthes. Het kan echter ook wel een gelatini-
zeerde Engelschind, volksnaam der plant zijn. 

pinang, - Mal. en Soend. plantennaam. 
fPinânga BL., - Latinizeering van den Mal, en Soend. 
Ipinânga, - plantennaam pinang. - Als soort

naam gebezigd om op overeenkomst in vrucht-
vorm te wijzen. 

pinangianws.a.uw;, - afkomstig van het eiland 
Pinang (Eng. Penang; voor de W.kust van het 
Mal. Schiereiland op schier 5*4° N.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

p inangoides , - v a n Pinanga, plantengesl. (Palmae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Pinanga-achtig. 

P i n â r d a VELL., - genoemd naar Pinard (1713, 
Rouaan; 1796, Rouaan), Med. Dr., die na elders 
volbrachte studiën zich in 1742 opnieuw in Rouaan 
vestigde, een ernstig en werkzaam man, een der 
stichters der Academie van Rouaan, directeur van 
den bot. tuin van dat instituut, welken post hij 
gedurende verscheidene jaren onbezoldigd be
kleedde, sinds 1758 daarnaast geneesheer aan het 
stedelijk ziekenhuis te Rouaan. Hij schreef een vrij 
groot aantal verhandelingen, later omgewerkt tot 
een onuitgegeven Histoire Générale des Plantes, 
met een groot aantal door zijn echtgenoote getee-
kende en gegraveerde platen. 

p inârd i , - 2e nv. van Pinardus, Latinizeering van 
Pinard: van Pinard, gevonden door Pinard, ge
noemd naar Pinard. - Muscari - Boiss. is genoemd 
naar Pinard, een tolk, die Boissier (zie boissiêri) in 
1842 vergezelde op een reis door W.-Azië en in 1843 
een belangrijke verzameling planten bijeenbracht 
in de bergen van Z.W.-Klein-Azië. 

rP inä rd ia A.P .DC, - genoemd naar Pinard, (zie 
t p i n â r d i a NECK., - Pinarda). 

pinas te r , - oude, Lat. plantennaam, van pinus, pijn, 
den; aster, uitgang met kleineerende beteekenis: 
onechte pijn, wilde pijn, in tegenstelling tot de in 
tuinen gekweekte P. pinëa L. - Zie voorts alsinas-
trum. 

Pincenect i t ia HORT., - wordt beschouwd als een 
verbastering van den naam Freycinetïa. De plant 
gelijkt echter slechts zeer weinig op een Freycinetïa. 

pindrow, - Hindost. volksnaam (pindrau, pindrai) 
van Abïes - Spach. 

Pinéllia TEN., - genoemd naar G, V. Pinelli (1535, 
Napels; 1601, Padua), bezitter in Napels van een 
bot. tuin, waarin o.a Maranta (zie Maranta) stu
diën maakte. In 1558 verhuisde hij naar Padua, 
waar hij een museum van oudheden en nat. historie 
en een zeer rijke bibliotheek stichtte. Hij stond in 
levendige briefwisseling met Clusïus (zie Clusïa); 
in de universiteitsbibliotheek te Leiden worden 75 
door hem van 1591-1600 aan Clusïus gerichte 
brieven bewaard. 

pinéllii, - 2e nv. van Pinellius, Latinizeering van 
Pinel, Pinell of Pinelli: van Pinel (Pinell, Pinelli), 
genoemd naar Pinel (Pinell, Pinelli). - Naar wien 
Cattleya - Hort. genoemd is, is mij onbekend. De 
naam werd in 1844 gepubliceerd, doch bestond 

reeds voor dien tijd. Mogelijk is hij verminkt (uit 
pumïla ?). 

pinetórum, - 2e nv. mv. van Lat. pinêtum (van 
pinus, den, pijn), dennebosch.pijnbosch: der denne-
bosschen, in dennebosschen groeiend. - Zie voorts 
bambusetórum. 

pingue, - zie pingüis. 
Pinguicula L., - vr. vorm van Lat. pinguicülus, ver-

kleinw. van pingüis, vet (bnw.): eenigszins vettige 
plant. - De naam zinspeelt op de glimmende, kle
verige bladeren. 

pinguifóli«s,a,ttm,-vanLat./>ingiïis, vet (bnw.),dik-
vleezig; folium, blad: met dikvleezige bladeren. 

pingms,ts,e, - (Lat.) vet, dik, dikvleezig. 
pinguispicus,a,um, - van Lat. pingüis, vet (bnw.), 

dikvleezig; spïca, aar: met dikvleezige aren. 
pinifóÜMs.a.wm, - van Pinus, plantengesl. (Pina

ceae), den; Lat. folïum, blad: met bladeren alsden-
nenaalden. 

pinifórmïs,ï's,e, - van Pinus, plantengesl. (Pina
ceae), den; forma, gedaante: in eenig opzicht op een 
den gelijkend, bv. met op dennekegels gelijkende 
bloeiwijzen. 

pininga, - Latinizeering van den Soend. planten
naam pining. 

piniodórws.a.wm, - van Pinus, plantengesl. (Pina
ceae), pijn, den; Lat. odor (odôris), geur: den geur 
van een pijnboom of een denneboom hebbend, 
harsachtig riekend. 

pinnaefórrms.ïs.e, - zie pinniformis. 
pinnâta, - zie pinnätus. 
pinnatifidws,a,wfM, - van Lat. pinnätus, gevind; 

findëre (stam fïd), splijten: dusdanig gespleten, 
dat een schijnbaar gevind geheel ontstaat, vin-
spletig, vindeelig. 

pinnatifóliïis.a.wm, - van Lat. pinnätus, gevind; 
folïum, blad: gevindbladig. 

pinnatinérviws,a,ïi»M, - van Lat. pinnätus, gevind; 
nervtls, nerf: vinnervig. 

pinnatipartitws,α,um, - van Lat. pinnätus, gevind; 
partïtus, gedeeld: vindeelig. 

pinnâtws.a.to«, - van Lat. pinna, veer, vin: geveerd, 
gevind, op een veer gelijkend. 

pinnifórims.is.e, - van Lat. pinna, veer; forma, 
vorm: veervormig. 

pinnilobus,a,um, - van Lat. pinna, vin, vleugel; 
löbus, lob: met vinspletige lobben; met vleugel-
vormige of gevleugelde lobben. 

pinsâpo, - Sp. volksnaam van Pinus - Boiss. 
pinto (Balsamöna - Vandelli), - afleiding en betee

kenis onbekend, mogelijk een volksnaam der plant. 
Pinus L., - o u d e , Lat. plantennaam, den(neboom), 

pijn (boom). 
Piper L., - (Lat.) peper. 
Piperâceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Piper- geldt. 
pipericârpMs.a.ttttt, - van Lat. piper, peper; karpos, 

vrucht: met op peperkorrels gelijkende of als 
surrogaat voor peper gebezigde vruchten. - Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; 
pepericarpus is beter. 

piperifóliw5,a,ww, - van Piper, plantengesl. (Pi-
peracëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
van een Piper. 

piperifórmt's.i's.e, - van Piper, plantengesl. (Pi-
peracëae) of van Lat. piper, peper; Lat. forma, 
gedaante, vorm: van de gedaante van een Piper. 
Piper-achtig, op een peperkorrel gelijkend. 

piperit«.9,a,«m, - van Lat. piper, peper: peperachtig, 
scherp smakend, heet, bijtend. 

Piptanthus SWEET, - van Gr. piptein, vallen; anthos, 
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bloem. - De naam zinspeelt op het feit, dat de 
kelk (bloemdeeJ) soms vóór het einde van den bloei 
in zijn geheel afvalt. 

P i p t â t h e r u m P. Β., - van Gr. piptein, afvallen; 
athêr (athëros), naald. De naald op g s is met het 
kaf je geleed en valt spoedig af. 

P ip tóca lyx OLIV., - van Gr. piptein, vallen; k&lux, 
kelk. De slippen van het kelkachtige bloemdek 
vallen vroegtijdig af. 

P iptoclé ina G.DON, - van Gr. piptein, vallen, sneu
velen; chlaina, mantel. De naam zinspeelt tege
lijkertijd op den vergrooten vruchtkelk en het 
mislukken van 2-3 der 4 nootjes. 

P iptólepis SCH.-BIP. , - van Gr. piptein, vallen; 
lëpis, schub. Het schubachtige vruchtpluis valt 
zeer gemakkelijk af. 

p iptólepis , - van Gr. piptein, vallen; lëpis, schub: 
met afvallende schubben of kafj es. 

P ip tó spa tha N.E.BR., - van Gr. piptein, vallen; 
spätha, kolfscheede. Plant met afvallende kolf-
scheeden. 

P i p t u r u s WEDD., - van Gr. piptein, vallen; oura, 
staart. Plant met afvallenden, staartvormigen 
stempel. 

piricérpus.a.um, - van Lat. pirum, peer; Gr. karpos, 
vrucht: met peervormige vruchten. Deze samen-
koppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; apiocarpus 
is beter. 

/p i r i fe r , pir ifera, p i r i fe rum, - van Lat. pirum, 
\piriferus,a,um, - peer; ferre, dragen : peervor

mige vruchten dragend. 
pirifólitfs,a,«m, - van Lat. pirus, pereboom; folium, 

blad: met bladeren als die van een pereboom. 
piriformis,«,«, - van Lat. pirum, peer; forma, vorm: 

peervormig. 
P i r i gà r a AUBL., - fragment van een Guiaanschen 

plantennaam (pirigara-mepe). 
Pir iqué ta AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 

auteur van het gesl., geeft geenerlei toelichting bij 
den naam, welks afleiding en beteekenis onbekend 
zijn. 

P i ro la L., - verkleiningsvorm van Lat. pirus, pere
boom. De naam zinspeelt op de gelijkenis in blad-
vorm. 

Piroléceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Piröla geldt. 

piroliflórws.a.Mm, - van Piröla, plantengesl. (Piro-
lacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen als 
die eener Piröla. 

pirolifóIiws,a,ttw, - van Piröla, plantengesl. (Piro-
lacëae); I-at. folium, blad: met bladeren als die 
eener Piröla. 

pirolifórjrms,is,e, - van Piröla, plantengesl. (Piro-
lacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Piröla; Piröla-achtig. 

P i r o s p é r m u m MIQ., - van Lat. pirum, peer; Gr. 
sperma, zaad: plant met peervormige zaden. Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter 
waren geweest Apiospermutn, Ochnospermum of 
Onchnospermum. 

P i r ó s t r i a COMM., - van Lat. pirum, peer; stria, gleuf, 
streep: plant met peervormige, gegleufd-gestreep
te vruchten. 

piruénsis,is,e, - afkomstig van Piroe (in W.-Ceram) 
of daar het eerst gevonden. 

P i r u l â r i a L. CL. M. RICH., - van Lat. pirülum (ver-
kleinw. van pirum, peer), peertie: plant met peer
vormige vruchten. 

P i r u s L., - oude, Lat. plantennaam, pereboom. 
p i sang , - afkorting van den Mal. plantennaam 

njatoh pisang. Het woord pisang wordt in het Mal. 

attributief gebezigd voor planten, welke in eenig 
opzicht, vruchtvorm bv., overeenkomst met een 
pisang (Musa) vertoonen. 

pisangiénsis,is,e, - afkomstig van Poelau pisang 
(pisang-eiland) (W. van Fak-fak op Nieuw-Guinea) 
of daar het eerst gevonden, 

piecatórius.a.um, - van Lat. piscätor (van piscäri, 
visschen, en dit weer van piscis, visch), visscher: 
door visschers gebezigd (als vischvergift, dwz. 
vischbedwelmend middel). 

p i sca tó rum, - 2e nv. mv. van Lat. piscätor (pisca-
tóris) (van piscäri, visschen, en dit weer van 
piscis, visch), visscher: der visschers, door visschers 
gebezigd (bv. als vischvergift, dwz. als visch
bedwelmend middel). 

piscicapws,a,um, - van Lat. piscis, visch; capëre, van
gen: bij de vischvangst gebezigd. 

piscidi«s,a,MW, - van Lat. piscis, visch; caedëre, 
dooden: visschendoodend; als vischvergift (visch
bedwelmend middel) gebezigd. 

pisibulbws.a.wm, - van Lat. pisum, erwt; bulbus, 
bol: met erwtvormige bollen of schijnknollen. 

pisicarpws,a,ttw, - van Gr. pison, erwt; karpos, 
vrucht: met erwtvormige vruchten. 

/pisifer , pisifera, pisiferurn, - van Lat. pisum, erwt; 
tpisiferws.a.ww, - ferre, dragen: erwten of iets 

daarop gelijkends, erwtvormige vruchten of vijgen 
bv., dragend. 

pisocârpws.a.Mw, - van Gr. pison, erwt; karpos, 
vrucht: met erwtvormige vruchten. 

Pisónia L., - genoemd naar W. Piso (1611, Leiden; 
?, ?), medicus, eerst te Leiden, later te Amsterdam, 
die in 1636 als lijfarts van den nieuwbenoemden 
gouverneur der bezittingen van de Ned. W. 1. 
Compagnie, Johan Maurits van Nassau (zie Mau-
ritïa) met dezen en G. Maregraf naar Brazilië ver
trok, in 1644 terugkeerde en zich in 1648 weer in 
Amsterdam vestigde. - Over de geneeskunde van 
Brazilië schreef hij een werk, dat in één band ver
scheen met een werk van Maregraf over de nat. 
historie en de aardrijkskunde van hetzelfde land. 
Later gaf Piso nog op eigen naam een werk uit 
over de nat. geschiedenis en de geneeskunde van 
W.- en O.-Indie. In 1655 was hij nog in leven. -
Hij wordt wel de grondlegger der koloniale genees
kunde genoemd. 

p issârd i i , - 2e nv. van Pissardtus, Latinizeering van 
Pissard: van Pissard, gevonden door Pissard, ge
noemd naar Pissard. - Prunus • Carr. werd in 1881 
verkeerdelijk zoo genoemd naar den oppertuin-
man van den sjach van Perzië, Pissart, die de 
plant naar Frankrijk had gezonden. 

Pis téc ia L., - Lat. transcr. van Gr. pistakia, oude 
naam eener vrucht. Sommigen leiden dit woord af 
van Gr. pissa, pek, teer; akeisthai, genezen. De 
plant levert een hars, welke vroeger als genees
middel werd aangewend. - Anderen achten het 
woord pistakïa aan het Syrisch ontleend te zijn. 

P is t ia L., - Linnaeus (zie Linnaea), de auteur van 
het gesl., rangschikt [Philosophïa Botanica(1751), 
186J den naam onder het hoofd „Solum natale in 
,,Nomine receptum" (De groeiplaats in den naam 
vastgelegd). Hij leidt Pistïa af van Gr. pistêr, dat 
hij vertaalt met Lat. alvëus, waterbekken, rivier
bed, en de naam moet dus volgens hem betee-
kenen: in waterbekkens en rivierbeddingen groei
ende plant. 

Pieuxn L., -oude, Lat. plantennaam ( = Gr. pison), 
erwt. 

pitayénsts.ts.e, - afkomstig van het dorp Pitayo 
(in Columbia) of daar het eerst gevonden. 
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Pitcairnia L'HÉR., - genoemd naar W. Pitcairn 
(1711, Dysart, Fife, Schotland; 1791, Islington, 
Londen), geneesheer te Islington, bezitter van een 
bot. tuin aldaar. 

p i tchér i , - 2e nv. van Pitchêrus, Latinizeering van 
Pitcher: van Pitcher, gevonden door Pitcher, ge
noemd naar Pi tcher .-Salvia-Torrey ex Bth. is ge
noemd naar den ontdekker der plant, Z. Pitcher 
(1797, Sandy Hill, Washington County, New York; 
1872, Detroit, Michigan), eerst of f icier van gezond
heid in het Amer, léger, sedert 1836 geneesheer te 
Detroit, schrijver van medische artikelen. 

P i thecol lób ium MART., - zie Pithecolobïum. 
Pi theco lób ium MART., - van Gr. pithêkos, aap; 

lobos, peul. Boom, welks peulen door apen worden 
gegeten. 

rp i t su tu , - afleiding en beteekenis onbekend, moge-
Ip i t su turn , - lijk een Engelschind, planten

naam. 
pi t tóni i , - 2e nv. van Pittonïus, Latinizeering van 

Pittoni: van Pittoni, genoemd naar Pittoni. -
Sempervïvum - Schott is genoemd naar Joseph 
Claudius Fittoni, ridder Von Dannenfeldt (1797, 
Weenen; 1878, Graz), drossaard van den keizer
koning van Oostenrijk-Hongarije, lid van het stede
lijk bestuur van Graz, bezitter van een fraai her-

• barium, bevorderaar der bot. wetenschap. 
P i t tosporâceae , - plantenfam. als type waarvan 

het gesl. Pittospörum geldt. 
p i t tosporo ides , - van Pittospörum, plantengesl. 

(Pittosporacßae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Pittospörum-achtig. 

P i t t o s p ö r u m BANKS, - van Gr. pitta, pek, teer; 
spöra, zaad. - De zaden liggen in teerachtig slijm. 

/ P i t u r â n t h o s viv., - van Gr. pitüron, zemelen; 
I P i t u r â n t h u s , - anthos, bloem. De naam zin

speelt op de korte, witte beharing van het vrucht-
beginsel. 

pityophyilus.a.um, - van Gr. pitus, pijnboom, den; 
phullon, blad: met op dennenaalden gelijkende 
bladeren. 

P i t y r o s p é r m a SIEB, et z u c c , - van Gr. pitüron, 
zemelen; sperma, zaad. De zaden zijn bekleed met 
op zemelen gelijkende schubben. 

placentériws,a,um, - v a n Lat. placenta, koek: koek-
achtig. 

P laco lób ium MIQ., - van Gr. plaköeis, breed en 
plat; lobos, peul: plant met breede, platte peul. 

P lacos t igma BL., - van Gr. plaköeis, breed, plat; 
stigma, (als bot. term) stempel. De stempel wordt 
bedekt door een breede plaat. 

P lacus LOUR., - van Gr. piakous, koek. De inboor
lingen van Cochinchina kruidden (in 1790 althans) 
hun koeken met het geurige sap eenertotdit (voor
malige) gesl. behoorende plant. 

P l éde ra SOL., - zou afgeleid zijn "van Gr. pladäros, 
vochtig. De naam zou zinspelen op de standplaats 
der plant. 

P laes iàn tha HOOK, f., - van Gr. plaisïon, rechthoek; 
anthos, bloem. Op dwarse doorsnede heeft de kelk-
buis den vorm van een rechthoek (of een vierkant). 

plagâtws,a,M>K,- van Lat. piagäre, slaan, striemen: ge
striemd, bloedige strepen dragend, rood gestreept. 

Plag ian thé ra RCHB. f. et ZOLL., - van Gr. plagios, 
dwars; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helm
knoppen zijn kort en breed, als het ware dwars op 
de helmdraden geplaatst. 

P l ag iân thus FORST., - van Gr. plagios, dwars, scheef; 
anthos, bloem. - De kroonbladen zijn ongelijk en 
dusdanig geplaatst, dat de bloem omlaag gebogen 
schijnt te zijn. 

plagiatM5,a,um, - van Lat. plagiäre, (menschen) roof 
plegen: geroofd, gestolen. - Het eerstbeschreven 
ex. van Dendrobïum - Ridl. was inderdaad, zooals 
Dr. H. N. Ridley (zie ridleyänus), de auteur der 
soort, mij mededeelde, door den vinder van een 
boom geroofd. - Vgl. voorts plagätus, waarmede 
het woord soms schijnt verward geworden te zijn. 

Plagiogyria METT., - van Gr. plagios, dwars, scheef; 
guros, kring. - De sporangiën bezitten een volko
men, dus een kringvormigen, scheeven ring. 

plagionéurws,a,wm, - van Gr. plagios, dwars, scheef; 
neuron, nerf: met dwarse of schuin opstaande 
nerven. 

plagiopétalus,a,um, - van Gr. plagios, dwars, schuin; 
petälon, kroonblad : met dwars afstaande of schuin 
opstaande kroonbladen. 

plagiophyllws,a,wm, - van Gr. plagios, dwars, schuin; 
phullon, blad: met dwars afstaande of schuin op
staande bladeren. 

P l a g i o s p é r m u m PIERRE, - van Gr. plagios, dwars, 
schuin; sperma, zaad. Het eitje (toekomstig zaad) 
is zijdelings aangehecht. 

P lag iós tachys RIDL., - van Gr. plagios, dwars, 
scheef; siächus, aar. De aarvormige bloeiwijzen 
staan dwars of scheef op den stengel. 

P lag ios t igma zucc , - van Gr. plagios, dwars, 
schuin; stigma, (als bot. term) stempel. - De stem
pel is zijdelings op het vruchtbeginsel geplaatst. 

p lana , - zie planus. 
Planchonél la PIERRE, - genoemd naar J. E. Plan-

chon (1823, Ganges, N.N.W, van Montpellier; 
1888, Montpellier), van 1844^48 assistent aan 
het herbarium te Kew, van 1849-51 leeraar in de 
plantkunde te Gent, van 1851-52 te Nancy, sedert 
1853 hoogleeraar in de plantkunde te Montpellier, 
van 1849-81 mederedacteur van de Flore des 
Serres, schrijver van verscheidene bot. publicaties. 

P lanchónia BL., - genoemd naar J. E. Planchon (zie 
Planchonélla). 

planchoniânws.a.Mw, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. E. Planchon (zie Planchonélla). 

planchóni i , - 2e nv. van Planchonïus, Latinizeering 
van Planchon: van Planchon, genoemd naar Plan
chon. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar J. E. Planchon (zie Planchonélla). 

planibulbïS,ÏS,£, - van Lat. planus, vlak, plat; bul
bus, bol: met platte bollen of schijnknollen. 

planicault5,t5,£, - v a n Lat. planus, vlak, plat; caulis, 
stengel, steel: platstengelig, platstelig. 

planiculmws,a,Mm, - van Lat. planus, vlak, plat; 
culmus, halm: plathalmig. 

planiflóru5,a,Mm, - van Lat. planus, vlak, plat; flos 
(fldris), bloem: met platte of vlakke bloemen of 
bloeiwijzen. 

planifólius,a,«m, - van Lat. planus, vlak, plat; fo
lium, blad: platbladig, vlakbladig. 

planüabrts,ï5,e, - van Lat. planus, vlak, plat; lä-
brum, lip: platlippig, vlaklippig. 

p lân ipes , - van Lat. planus, vlak, plat; pes, voet, 
steel: met platten of vlakken voet of steel. 

planisiliquus,a,um, - van Lat. planus, vlak, plat; 
siliqua, peul, hauw: met platte peulen of hauwen. 

planispinw5,a,um, - van Lat. planus, vlak, plat; 
spina, doorn: platstekelig, platdoornig. 

p lani t iae , - 2e nv. enkv. van Lat. planitia (van planus, 
vlak), vlakte: van de vlakte, op een vlakte gevonden. 

planitorus.a.wm, - van Lat. planus, vlak, plat; torus, 
kussen, bed: met een vlak bed (algemeenen bloem
bodem, bloemdek en dgl.). 

planiusculu5,a,um, - verkleinw. van Lat. planus, 
vlak, plat: tamelijk vlak, tamelijk plat. 
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P lan tag inacëae , - plantenfam. als tvpe waarvan het 
gesl. Plantägo (Plantagïnis) geldt. 

plantagineus,a,um, - van Plantägo (Plantagïnis), 
plantengesl. (Plantaginacëae), weegbree: weegbree-
achtig. 

plantaginifóliws.a.ww, - van Plantägo (Plantagïnis), 
plantengesl. (Plantaginacëae), weegbree; Lat. foli
um, blad: met bladeren als die eener weegbree. 

p lantaginoidea , - zie plantaginoidëus. 
plantaginoides , - van Plantägo (Plantagïnis), plan

tengesl. (Plantaginacëae), weegbree;ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Plantägo-ach-
tig, weegbreeachtig. 

plantaginoidews,a,M»n, - van Plantägo (Plantagï
nis) ,plantengesl. (Plantaginacëae),weegbree; idêus, 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Plantägo-achtig, 
weegbreeachtig. 

P lan tägo L., - oude, Lat. plantennaam, weegbree. -
De naam wordt afgeleid van Lat. planta, voetzool, 
en zinspeelt volgens sommigen op den vorm der 
bladeren van Plantägo major L., volgens anderen 
op het feit, dat deze soort den mensch op den voet 
volgt, als het ware in zijn voetstappen treedt. In
derdaad groeit Plantägo major vaak langs wegen 
en voetpaden. 

p lant i i , - 2e nv. van Planthts, Latinizeering van 
Plant: van Plant, gevonden door Plant, genoemd 
naar Plant. - Gloriösa virescens L. var. - is ge
noemd naar haar ontdekker, i?. W. Plant (bloei
tijd 1844-58), van Cheadle bij Manchester, bloem-
kweeker, die van 1850-52 in Z.-Afrika planten ver
zamelde. 

planus,a,um, - (Lat.) vlak, plat. 
P la tanóceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Platanus geldt. 
platanifólius,a,ww, - van Platanus, plantengesl. (Pla-

tanacëae), plataan; Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een plataan. 

P l a t anocä rpurn ENDL., - van Platanus, planten
gesl. (Platanacëae), plataan; Gr. harpos, vrucht: 
plant Tiet vruchten als die van een plataan. 

p la tanoides , - van Platanus, plantengesl. (Platana
cëae), plataan; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: plataanachtig. 

p l a t än tha , - zie platanthus. 
P l a t a n t h é r a i.. CL. M. RICH., - van Gr. platus, breed, 

plat; antkêra, (als bot. term) helmknop. Orchidacèa 
met breeden helmknop. 

platanthus,α,wm, - van Gr. platus, breed, plat; an-
thos, bloem: breedbloemig, platbloeinig. 

P l a t a n u s L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam platänos (Platanus orientälis L. ), plataan. 
De naam wordt wel afgeleid van Gr platus, breed, 
plat; de boom zou zoo heeten, „omdat hy hem met 
„synen tacken zeer wyt ende breet wtspreyt" [Do-
doens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 659], of om
dat hij breede bladeren bezit. Anderen schrijven 
den naam een Perz. oorsprong toe. 

P l a t é a BL., - Latinizeering van Gr. plateia, vr. van 
platus, breed, plat. De naam zinspeelt op den bree
den, schijfvórmigen stempel. 

platénsis.ts,*, - afkomstig van de omgeving van 
de Rio de la Plata ( = Zilverrivier, aestuarium a/d 
O.kust van Z.-Amerika, op ± 35° Z.B.) of daar het 
eerst gevonden. 

P l a t u n i u m A. L. JUSS., - van Gr. platünein (van pla
tus, breed, plat), breed maken, uitbreiden. De naam 
zinspeelt op den wijd uitgespreiden kelk. 

platyacânthtts.a.ww, - van Gr. platus, breed, plat; 
akantha, stekel, doorn: breedstekelig, platstekelig, 
breeddoornig, platdoornig. 

platyandrws,a,um, - van Gr. platus, breed, plat; 
anêr (andros), man: met breed of plat mann, orgaan 
(helmdraad, helmknop). 

platyanthus,ö,ttm, - van Gr. platus, breed, plat; 
anthos, bloem: breedbloemig, platbloemig. 

Pla tybasie , - van Gr. platus, breed, plat; basis, voet 
(fig.): met breeden of platten voet. 

p la tycarpa , - zie platycarpus. 
fplatycàrpos,os,on, - van Gr. platus, breed, plat; kar-
lplatycérpMs,a,wm, - pos, vrucht: met breede of 

platte vruchten. 
pla tycâula , - zie platycaulus. 
platycâults,ts,<5, - van Gr. platus, breed, plat; kaulos, 

stengel, steel: breedstengelig, breedstelig, platsten-
gelig, platstelig. 

P la tycéulon KOERN., - van Gr. platus, breed, plat; 
kaulos, stengel. Plant met platte stengels. 

rplatycâulos.os.on, - v a n Gr. platus, breed, plat; kau-
\platycâul«s,a,Mm, - los, stengel, steel: breed

stengelig, breedstelig, platstengelig, platstelig. 
p la tycént ra , - zie platycentrus. 
platycéntros,os,0tt, - van Gr. platus, breed, plat; 

kentron, spoor: met breede of platte spoor. 
P l a t y c é n t r u m KLOTZSCH, - van Gr. platus, breed, 

plat; kentron, spoor. - De vrucht draagt drie platte 
vleugels; twee daarvan zijn klein; de derde is groot 
en wordt bij een spoor vergeleken. 

platycéntrus.a.MWï, - van Gr. platus, breed, plat: 
kentron, spoor: met breede of platte spoor. 

p l a t^ce ras , - van Gr. platus, breed, plat; kèras, 
hoorn: breedhoornig, plathoornig. 

P l a tycé r ium DESV., - van Gr. platus, breed, plat; 
këras, hoorn. De assimileerende bladeren zijn plat en 
geweiachtig vertakt. 

rplatychéilws,«,um, - van Gr. platus, breed, plat; 
Iplatychüws.a.Mw, - cheilos, lip: breedlippig, 

platlippig. 
p la tyclada, - zie platyclädus. 

rplatyclados,os,on, - van Gr. platus, breed, plat; klä-
\platycladus,a,Mw, - dos, twijg, spruit: met 

breede of platte twijgen of spruiten. 
Platycl inis BTH., - van Gr. platus, breed, plat; klïnê, 

bed. Dat gedeelte der stempelzuil, waartegen de 
helmknop ligt, het ,,bed" van den helmknop, is 
breed. 

platycl inoides, - van Platyclinis, plantengesl. (Or-
chidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Platyclïnis-achtig. 

Pla tycódon A. P C , - van Gr. platus, breed, plat; 
kôdôn, bel, klok. Debloemkroon is wijd klokvormig. 

platycólews.a.Mm, - van Gr. platus, breed, plat; ko-
Uos, scheede: met breede of platte scheeden. 

platydâctylus,a,wm, - van Gr. platus, breed, plat; 
daktülos, vinger: breedvingerig, met breede of 
platte, als de vingers aan een hand gerangschikte 
organen. 

platygâstrius,a,um, - van Gr. platus, breed, plat; 
gaster (gastros), buik: breedbuikig, platbuikig. 

platyglóssus.a.utn, - van Gr. platus, breed, plat; 
glóssa, tong: breedtongig, plattongig, of (bij orchi
deeën) breedlippig, platlippig. 

Pla tylepis A. RICH., - van Gr. platus, breed, plat; 
lëpis, schub. Orchidacëa met breede, bij schubben 
vergeleken schutbladen. 

platylepis , - van Gr. platus, breed, plat; lëpis, 
schub: met breede schubben. 

platy!obt«,a,w>M, - van Gr. platus, breed, plat; löbus, 
lob: breedlobbig. 

P la ty loma J. SM., - van Gr. platus, breed, plat; lorna, 
zoom. Varen met breed omgeslagen, als dekvliesje 
dienst doenden bladrand. 

29 
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platylophus.o.um, - van Gr. platus, breed, plat; 
löphos, helmbos, heimkam: met breeden of platten 
kam. 

P l a t y m i t r a BOERL., - van Gr. platus, breed, plat; 
mïtra, muts. De drie binnenste kroonbladen han
gen samen tot een breed, mutsvormig geheel. 

P l a t y n é m a w. et A., - van Gr. platus, hier = stevig; 
nêma, draad. De naam zinspeelt op de stijve helm
draden. 

p l a tynéma , - van Gr. platus, breed, plat, bij uit
breiding stevig; nêma, draad: met breede, platte 
of stevige (helm)draden. 

p la tynéüra , - zie platyneurus. 
cplatynéuros.os.on, - van Gr. platus, breed, plat; 
\platynéurus,a,um,- neuron, nerf: breednervig, 

platnervig. 
platynótMS,a,tt»t, - van Gr. platus, breed, plat; nótos, 

rug: met breeden of platten rug. 
p la tyót is , - van Gr. platus, breed, plat; ous (ótos), 

oor: breedoorig, platoorig. 
platypéltis.ts.e, - van Gr. platus, breed, plat; peltê, 

schild: met breede of platte, schildvormige orga
nen. 

platypétaltts,a,u»M, - van Gr. platus, breed, plat; 
petälon, kroonblad: met breede of platte (vlakke) 
kroonbladen. 

p la typhyl la , - zie platyphyllus. 
rplatyphyllos,os,o«, - van Gr. platus, breed, plat, 
tplatyphyllus.a.Mm, - vlak; phullon, blad: breed -

bladig, platbladig, vlakbladig. 
rplatypodus,a,tt»rc, - van Gr. platus, breed, plat; pons 
t p l à t y p u s , - (pödos), voet, steel: met breeden 

of platten voet of steel. 
p l a t y r h . . ., - zie platyrrh . . . 
p l a ty r rhach i s , - van Gr. platus, breed, plat; rhä-

chis, spil van een bloeiwijze of van een gevind tot 
meervoudig gevind blad: met platte of breede 
spil. 

platyrrhizus,a,um, - van Gr. platus, breed, plat; 
rhiza, wortel: breedwortelig, platwortelig. 

p l a ty r rhyncha , - zie platyrrhynckus. 
rplatyrrhynchos,os,OM, - van Gr. plains, breed, plat; 
\platyrrhynchtts,a,wm, - rhunchos, snavel: 

breedsnavelig, platsnavelig. 
platysépalws.a.um, - van Gr. platus, breed, plat; 

Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met breede of platte 
kelkbladen. 

P l a t y s m a BL., - (Gr.) (van platus, breed, plat), iets 
plats, plaat. De stempel wordt bedekt door een 
breede plaat. 

platysórus.a.uw, - van Gr. platus, breed, plat; sôros, 
hoop (j e) : met breede of platte sporenhoop j es of sori. 

p l a t y s p é r m a , - zie platyspermus. 
fplatyspérmos,os.on, - van Gr. platus, breed, plat; 
lplatyspérm«s,a,«m, - sperma, zaad: breedza-

dig, platzadig. 
p la tys tachya , - zie platystach-pus. 

fplatystachye, - van Gr. platus, breed, plat; stächus, 
vplatystâchyMS,a,um, - aar: breedarig, platarig. 
p l a tys t igma , - van Gr. platus, breed, plat; stigma, 

(als bot. term) stempel: breedstempelig, platstem-
pelig. 

p la tystyla , - zie platystylus. 
platystyle , - zie platystylis. 
Pla tys ty l i s LINDL., - van Gr. platus, breed, plat; 

stülis (verkleinw. van stülos, zuil), zuil(tje). - De 
stempelzuil is breed gevleugeld. 

/platystyhs.i 's.e, — van Gr. platus, breed, plat; stülis 
IplatystylMs.a.Mw, - (verkleinw. van stfdos, 

zuil), zuil(tje), stijl: met breede ot platte stempel
zuil; breedstijlig, platstijlig. 

P la ty taénia KUHN, - van Gr. platus, breed, plat; 
tainia, lint. Varen met breed lintvormige onvrucht
bare blaadjes. 

platytaénlus.a.Mw, - van Gr. platus, breed, plat; 
tainia, lint, band: met breed lintvormige organen, 
met breede banden. 

platythyrstts.a,«»», - van Gr. platus, breed, plat; 
thursos, (als bot. term) pluim: met breede of platte 
pluimen. 

platytyret*s,a,M»t, -vanGr . platus, breed, plat; türos, 
kaas : den vorm eener breede of platte kaas hebbend. 

playfair i i , - 2e nv. van Playfairius, Latinizeering 
van Play f air: van Playfair, gevonden door Play-
fair, genoemd naar Playfair. - Mallötus - Hemsl. 
werd in 1894 genoemd naar George Macdonald 
Home Playfair (1850, in Eng. Indië; ?, ?), die in 
1872 in den Eng. consulairen dienst trad en ge
plaatst werd in China, waar hij op verschillende 
plaatsen werkzaam was en planten verzamelde 
(ook 400 op Formosa) voor het herbarium te Kew. 
In 1910 trok hij zich in het ambtelooze leven terug. 
Hij is de schrijver van eenige werken over China. 

cplébéius,a,um, - van Lat. plebs (plebis), de volks-
Iplebéjus.a.um, - menigte, de groote hoop, de 

gemeene man: onaanzienlijk, gering. 
P l e c o s p é r m u m T R É C , - van Gr. plekein, draaien, 

samen vlechten; sperma, zaad. Het zaad bezit twee 
zaadlobben, welke als het ware sâmengevlochten 
zijn, doordat de grootste de kleinste omvat. 

P lec tocéphalus D. DON, - van Gr. plektos, gevloch
ten; kephalê, hoofd. De naam zinspeelt op de over 
elkander liggende, schijnbaar ineengevlochten aan
hangsels der omwindselbladen. 

P lec tocómia MART., - van Gr. plektos, gevlochten, 
gedraaid; komê, kuif: plant met een kuif van vlech
ten. De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze. 

P lec tocomióps is BECC, - van Plectocómia, planten-
gesl. (Palmae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Plectocómia gelijkend gesl. 

Plectógyne LINK, - van Gr. plektos, gevlochten, ge
draaid; günê, vrouw. De naam zinspeelt op de op
waarts gekromde stempellobben (vr. orgaan). 

plectophyllws.a.Mw, - van Gr. plektos, gevlochten, 
gedraaid; phullon, blad: met gedraaide bladeren. 

P lec tóp te r i s FÉE, - van Gr. plektos, gevlochten, ge
draaid; ptëris, varen. - De naar den bladvoet ge
keerde helft der bladslippen is bovenwaarts om
geslagen. 

plectosépsdus,a,um, - van Gr. plektos, gevlochten, 
gedraaid; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met ge
draaide kelkbladen of kelkslippen. 

p lec t ran tho ides , - van Flectranthus, plantengesl. 
(Labiâtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Plectranthus-achtig. 

P l e c t r â n t h u s L'HÉR., - v a n Gr. piêktron, spoor; an-
thos, bloem. De bloemkroon sommiger soorten van 
het gesl. is aan den voet der achterzijde gespoord. 

P lec t rónia L., - van Gr. plêktron, lansspits, spoor. -
De naam zinspeelt op de scherpe doornen der plant. 

pleiânthtts,a,wm, - van Gr. pieios, vol; anthos, bloem: 
met volle bloemen (bv. geheel met meeldraden en 
stampers gevuld), vol bloemen, met dicht opeen-
staande bloemen. 

pleiobrachiatus,α, wra, - van Gr. pieios, vol; Lat. 
brachium, (onder)arm: vol armen, dwz. (met) sterk 
vertakt (e bloeiwijze). - Deze samenkoppeling van 
Gr. en Lat. is niet fraai; in plaats van Lat. bra
chium had men voor het tweede lid der samenstel
ling beter Gr. brachten (brachiönos) kunnen bezi
gen; het afgeleide bnw. had dan pleiobrachïon of 
pleiobrachiönus geluid. 
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pleiocarpus,α, ww, - van Gr. pleios, vol; karpos, 
vrucht: vol vruchten, vol sori. 

pleiocéphalws,a,um, - van Gr. pleios, vol; kephalê, 
hoofd: vol hoofdjes, met vele hoofdjes. 

P le iogynium ENGL., - van Gr. plei&n, meer (telw.); 
günê, vrouw. Plant, welker vruchtbeginsel (vr. or
gaan) meer (5-12) hokjes bevat dan in de familie 
(Anacardiacëae) gemeenlijk het geval is (1-5). 

pleiómerus.a.um, - van Gr. plei&n, meer (telw.); 
miros, deel: met meer deelen (dan gewoonlijk). -
Bij Timonïus - Laut, et Schum. is de kelk 5-lobbig, 
de bloemkroon echter 10-slippig; er zijn 10 meel-
draden en 10 stijlarmen. 

pleiopétalus.a.wm, - van Gr. pleios, vol; petàlon, 
kroonblad : vol kroonbladen, met vele kroonbladen. 

Pleione D. DON, - genoemd naar de nimf Plêiönê, de 
moeder der Pléiades (Pleiaden), zeven maagden, 
die door ôrîôn werden vervolgd en, tot Zeus, den 
oppergod, om hulp smeekend, door dezen in duiven 
en later in sterren (het Zevengesternte) werden ver
anderd. 

pleiópodus,a,um, - van Gr. pleios, vol; pous (pödos), 
voet, steel: met vollen, dwz. gevleugelden steel. 
Vgl. pteropödus en pteröpus. 

pleiosóra, - zie pleios&rus. 
pleiosoroides , - van den soortnaam pleiosörus; 

ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort pleiosörus gelijkend. 

pleiosörus,α,um, — van Gr./>/etos, vol; saros, hoop (je): 
vol sporenhoopjes, vol sori. 

P l e i o s p é r m i u m ENGL., - van Gr. plei&n, meer 
(telw.); sperma, zaad. - De hokjes van het vrucht
beginsel bevatten, in tegenstelling tot verwante 
gesl., meer dan één eitje (toekomstig zaad) in elk 
hokje van het vrucht beginsel. 

Ple iostâchya κ. SCHUM., - van Gr. plei&n, meer 
(telw.); stächus, aar. De bloeiwijze bestaat uit ver
scheidene aren. 

pleiostâchyus,a,um, — van Gr. pleios, vol, of pleión, 
meer (telw.); stachus, aar: vol aren; met gevulde 
(dwz. dichtbloemige) aren; met twee of meer aren 
bijeen. 

p le ios t igma, - van Gr. pleión, meer (telw.); stigma, 
(als bot. term) stempel: met meer stempels dan 
gewoonlijk; met verscheidene stempels. 

pleiótrichus,a,um, - van Gr. pleios, vol; thrix (trï-
chos), haar: vol haren, dicht behaard. 

pleistanthus,a,um, - van Gr. pleistos (overtr. t rap 
bij polus, veel), zeer veel; anthos, bloem: met zeer 
vele bloemen. 

pleistophyllws.a.MW, - van Gr. pleistos (overtr. t rap 
bij polus, veel), zeer veel; phullon, blad: met zeer 
vele bladeren. 

plena, - zie plenus. 
Plenaeiurn κ. Β. PRESL, - anagram van Asplenium. 
pleniflórws,a.um, - v a n Lat. plenus, vol; flos (flóris), 

bloem : met volle bloemen; met gevulde bloemen. 
plenissimus,a,um, - overtr. t rap van Lat. plenus, 

vol, gevuld: zeer vol, geheel gevuld. 
plenus,α,wm, - (Lat.) vol, gevuld. 
Pleocnémia κ. Β. PRESL, - van Gr. pleôs, vol; knê-

mis, wielband. Varen, welker aderen nabij de mid
dennerf tal van boogvormige, hier bij wielbanden 
vergeleken lussen vormen. 

p leocnemioides , - van Pleocnémia, plantengesl. 
(Polypodiacëae) ; Ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Pleocnemïa-achtig. 

P leómele SAL., - van Gr. pleas, vol; mêlos, lid. De 
stengelleden zijn kort (,zooals blijkt uit de dicht 
opeenstaande bladeren en bladlitteekens) ; de vrij 
lange takken zitten dus vol leden. 

/P leopé l t i s HUMB. et BONPL., - van Gr. pleôs, vol; 
Ipleopél t is , - peltê, schild. - Bij sommige soor

ten van het gesl. zijn de sporangiën vermengd met 
en bedekt door vele gesteelde, schildvormige 
schubben. - Als soortnaam gebezigd om overeen
komst met het (voormalige) gesl. Pleopeltis uitte-
drukken. 

P l e s m ó n i u m SCHOTT, - van Gr. plêsmönê, overvloed, 
overvulling, oververzadiging. De naam zinspeelt op 
de dikke, dicht opeengedrongen rudimentaire bloe
men. 

P le th i andra HOOK.f., - van Gr. plêthos, menigte; 
anêr (andros), man: plant met een menigte mann, 
organen of meeldraden. 

plé t tkei , - 2e nv. van Plettkëus, Latinizeering van 
Plettke: van Plettke, genoemd naar Plettke. -
Alopecürus - Mattf. is genoemd naar Fr. Plettke 
(1864, Flinten, Lüneburger Heide; X ), sedert 1886 
onderwijzer te Geestemünde (thans Wesermünde), 
van 1907-27 conservator-directeur van het Stede
lijk Morgenstern-museum (voor praehistorie, eth
nologie, geologie en zoölogie) te Geestemünde, 
thans gepensionneerd en te Wesermünde woon
achtig, hoogst verdienstelijk onderzoeker der flora 
van Lüneburg en N.-Hannover, daarbij praehisto-
ricus en dichter („Strandgut"), schrijver van eenige 
bot. publicaties, waaronder vooral vermelding ver
dienen Alopecürus bulbösus Gouan, eine für 
Deutschland Neue Phanérogame, einheimisch bei 
Geestemünde, en Botanische Skizzen vom Quell
gebiet der Ilmenau, insbesondere über das Vor
kommen von Betüla nana L. und alpestris Fries 
daselbst. - Behalve Alopecürus - Mattf. werden 
naar Plettke genoemd Betüla - Junge en het gesl. 
Plettkëa Mattf. 

P leuradén ia RAFIN., - van Gr. pleura, zijde (zijkant) ; 
aden [adënos), klier. Het omwindsel van het 
cyathium draagt eenerzijds een klier. 

pleurânthus,a,um, - van Gr. pleuron, ribbe, nerf; 
anthos, bloem: met generfde bloemen (of kafjes). 

p leur id io ides , - van Pleuridïum, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Pleuridïum-achtig. 

P l e u r i d i u m FÉE, - van Gr. pleuron, ribbe, nerf: 
varen met krachtige nerven. 

p leuródes , - van Gr. pleuron, ribbe, nerf: krachtig 
geribd, krachtig generfd. 

P l e u r o g r ä r n m e κ. Β. PRESL, - van Gr. pleuron, rib
be, nerf; gramme, lijn. - De lijnvormige sori loopen 
langs de middennerf. 

p l e u r o g r a m m o i d e e , - van Pleurogramma, (voorma
lig) plantengesl. (Polypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pleurogramme-
achtig. 

Pleuropétaluxn BL., - van Gr. pleuron, ribbe, nerf; 
petàlon, kroonblad. Over het midden der kroon
bladen loopt een uitspringende ribbe. 

P leuropl i t i s TRIN., - van Gr. pleuron, ribbe, nerf; 
hoplïtis ( = hoplïtês), gewapend. - De middennerf 
van g4 gaat over in een naald. 

p l eu róp te r i s , - van Gr. pleuron, ribbe, nerf; ptêron, 
vleugel: met gevleugelde ribben; met gevleugelde 
algemeene bladspil (hier vergeleken bij de midden
nerf van het blad). 

P leuro tha l l i s R. BR., - van Gr. pleuron, zijde (zij
kant), ribbe, nerf; thallos, spruit. - Bij de eerst-
beschreven soort, PI. ruscifolïa R. Br., draagt de 
stengel één blad op den top; aan den voet van dat 
blad ontspruit de schijnbaar zijdelings geplaatste 
bloeiwijze. 

p leurothal lo ides , - van Pleurothallis, plantengesl. 
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(Orchidacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Pleurothallis-achtig. 

P l e x a u r e ENDL., - van Lat. plexus (van pleetere, 
vlechten), gevlochten; auris, oor. - De zijdeling-
sche kelkbladen zijn vergroeid met den zuilvoet, 
als het ware er mede samengevlochten, en vormen 
er oortjes aan. 

p lexaurofdes , - van Plexaure, plantengesl. (Orchi
dacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Plexaure-achtig. 

p l ica ta , - zie plieâtus. 
plicatidentatus.a.um, - van Lat. plieâtus, geplooid; 

dentätus, getand:geplooid en tevens getand; met tan
den, welke, als het ware, uit plooien ontspringen. 

plicatilis.t's.e, - van Lat. plieäre (van plica, vouw), 
vouwen: vouwbaar. 

pllcâtulus.a.Mw, - verkleinw. van Lat. plieâtus, ge
plooid: fijn geplooid. 

plieâtus,a,urn, - van Lat. plieäre (van plica, plooi, 
vouw), plooien, vouwen: geplooid, gevouwen. 

plicifóliws.a.wm, - van Lat. plica, plooi, vouw; fo
lium, blad: met geplooide bladeren, met gevouwen 
bladeren. 

p l ic ipes , - van Lat. plica, plooi, vouw; pes, voet, 
steel: met geplooiden voet of steel. 

P l in ia L., - genoemd naar Cajus Plinïus Secundus 
Major (d.i. de Oudere) [23, Comum (thans Como); 
79, op den Vesuvius], een tot in de Middeleeuwen 
zeer beroemd natuurhistoricus, die hetgeen er in 
zijn tijd bekend was van natuurwetenschappen, 
aardrijkskunde en kunst kritiekloos bijeenbracht 
in zijn encyclopedische Historïae Naturalis Libri 
XXXVII (Natuurlijke Geschiedenis in 37 boeken), 
voor welke compilatie hij ruim 2000 werken had 
geraadpleegd. Hij kwam om het leven bij de uit
barsting van den Vesuvius, welke Herculänum, 
Pompeji en Stabïae verwoestte. 

Plocoglót t is BL., - van Gr. plokê, het vlechten; glót-
ta, tong. Orchidacëa, welker (bij een tong vergele
ken) lip met de stempelzuil verbonden (als het ware 
samengevlochten) is door middel van een vlies. 

P l o c o s t é m m a BL., - van Gr. plokos, haarvlecht; 
stemma, krans. De keel der bloemkroon draagt een 
krans van lange, dooreengewarde haren. 

p lóémi i , - 2e nv. van Ploemïus, Latinizeering van 
Ploem: van Ploem, gevonden door Ploem, ge
noemd naar Ploem. - Leëa sambucïna Willd. α 
glaberrïma O. K. 2. - O. K. en Sclerïa - Boeck. 
zijn genoemd naar J. C. Ploem (1819, Gulpen; 1881, 
Sindanglâja, tusschen Buitenzorg en Tjiandjoer), 
medicus, eerst eerste chirurgijn aan het hospitaal 
te Luik, daarna geneesheer te Vaals. In 1851 werd 
hij benoemd tot officier van gezondheid bij het Ne-
derlandschind. leger; in 1852 kwam hij op Java aan. 
Hij was werkzaam te Willem I (bij Ambarâwa) en 
te Salatlga (beide in Midden-Java); in 1853 nam hij 
zijn ontslag en vestigde hij zich als geneesheer te 
Solo (Midden-Java), waar hij echter geen voldoende 
praktijk verwierf. Daarna legde hij zich toe op de 
(paarl)oesterteelt, welke hij echter, daar de Re
geering hetzelfde wilde doen, gedwongen werd op-
tegeven. - Toen na de strafexpedities (1850-54) 
tegen de weerspannige Chineesche kongsi-federatie 
Fo-sjoen op Borneo de hospitalen te Batavia en te 
Buitenzorg onvoldoende ruimte voor de talrijke 
zieke en gewonde militairen boden, richtte Ploem 
te Sindanglaja barakken op; uit deze barakkenver-
zameling is allengs het tegenwoordige gezondheids-
etablissement gegroeid. Ploem was een natuur
vriend; hij bracht in W.-Java een aantal planten 
[vaak geëtiketteerd Sdl (Sindanglaja)] bijeen, welke 

thans in het Buitenzorgsche herbarium berusten. 
P l o i â r i u m KORTH., - Latinizeering van Gr. ploia-

rïon (verkleinw. van ploion, schuitje), klein schuit
je. De naam zinspeelt op den vorm van de kleppen 
der doosvrucht. 

P l o i é r u m , - foutief voor Ploiarïum. 
Pluchea CASS., - genoemd naar Ν. Α. Pluche (1688, 

Reims; 1761, La Varenne-Saint-Maur bij Parijs), 
geestelijke, leeraar eerst te Reims, later te Laon, 
schrijver over natuurhistorisch-religieuze onder
werpen. 

plucken . . . , - zie pluken . . . 
plukenét i , - 2e nv. van Plukenêtus, Latinizeering 

van Plukenet : van Plukenet, genoemd naar Pluke-
net. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Leonard Plukenet (1642, ?; 1706, Westminster, 
Londen), arts te Londen, botanist van koningin 
Maria II ( t l 694; gemalin van Willem III) van 
Engeland, belast met het toezicht op den bot. tuin 
van Hampton Court (Londen), schrijver van eenige 
floristische werken. 

Plukenét ia L., - genoemd naar L. Plukenet (zie plu-
kenëti). 

plukenetiânus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar L. Plukenet (zie plukenéti). 

plukenét i i , - 2e nv. van Plukenetius, Latinizeering 
van Plukenet: van Plukenet, genoemd naar Pluke
net. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
L. Plukenet (zie plukenéti). 

Pluknét ia L., - zie Plukenétia. 
p l u m a , - (Lat.) veer. 
plumarius.a.wm, - van Lat. pluma, veer: op een veer 

gelijkend, veerachtig. 
P l u m b a g i d i u m SPACH, - van Plumbago, planten

gesl. (Plumbaginacëae) ; Gr. eidos, gedaante: plant 
van de gedaante eener Plumbago; op een Plum
bago gelijkende plant. 

P lumbag inacëae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Plumbago (Plumbagïnis) geldt. 

plumbaginifólius,a,um, - van Plumbago (Plum
bagïnis), plantengesl. (Plumbaginacëae); Lat. foli
um, blad: met bladeren als die eener Plumbago. 

p lumbag ino ides , - van Plumbago (Plumbagïnis), 
plantengesl. (Plumbaginacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Plumbägo-achtig. 

P l u m b a g o L., - oude, Lat. plantennaam (van plum
bum, lood), loodkruid. De wortel der Europeesche 
PI. europaea L. kleurt de huid loodgrauw; de plant 
werd in de Oudheid aangewend ter genezing eener 
plumbum genoemde oogaandoening. 

plumbeus.a.um, - van Lat. plumbum, lood: looden, 
loodkleurig, loodgrauw. 

p l u m e a , - zie plumëus. 
P l u m e r i a L., -genoemd naar Charles Plumier (1646, 

Marseille; 1704, Cadiz), pater Franciscaan, goed 
botanicus en voortreffelijk teekenaar. Toen Surian 
(zie Suriäna) in opdracht der Fr. Regeering en op 
aansporing van Begon (zie Begonia) in 1689 een 
reis ondernam naar de Antillen ten einde zeldzame 
en merkwaardige natuurvoorwerpen te verzamelen, 
noodigde hij Plumier wegens diens bot. kennis en 
teekentalent uit hem te vergezellen. Van 1689-90 

'bereisden zij te zamen Martinique, de W.helft van 
Haïti en voorts eenige kleinere eilanden, waarbij 
Surian meer dan 1000 planten verzamelde en Plu-
mier tal van teekeningen maakte; deze laatste 
schijnt niet verzameld te hebben. Door de onver-
zadelijke hebzucht van Surian vijanden geworden 
keerden zij in Frankrijk terug, waar Surian ont
slagen werd en spoedig daarop overleed, terwijl 
Plumier benoemd werd tot Botaniste du Roi. In 
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1693 gaf hij een beschrijving uit der op de reis ver
zamelde planten, welke met welverdienden bijval 
ontvangen werd. In datzelfde jaar maakte hij een 
tweede reis naar W.-Indië; in 1696/97 'een derde. 
In 1703 gaf hij een geïllustreerd werk uit (Nova 
Plantaxurn Americanârum Genera), waarin hij 106 
nieuwe gesl. en 219 soorten beschreef. Hij was de 
eerste, die de na de Ouden in onbruik geraakte 
gewoonte planten naar verdienstelijke personen te 
noemen weder herstelde. Door toedoen van den 
beroemden medicus Fagon (zie Fagonïa) ontving 
Plumier in 1704 de opdracht in Peru naar kinabast 
te gaan zoeken; op het punt staande de reis te aan
vaarden overleed hij op de inschepingsplaats, Cadiz, 
aan pleuritis. Een jaar na zijn dood verscheen nog 
van zijn hand een uitnemend werk over Ameri-
kaansche varens. - Bij zijn overlijden liet hij 6000 
teekeningen na (.waarvan 1200 op dieren betrek
king hebben), welke over verscheidene groote bi
bliotheken in Europa verspreid werden. Boer-
haave (zie Boerhaavïa) deed van 500 dier teeke
ningen copieën maken, welke na zijn dood (1738) 
gekocht werden door J. Burman (zie Burmannia), 
die ze op eigen kosten in koper deed graveeren, 
ze van bijschriften voorzag en uitgaf (1755-60). 
Ongelukkigerwijze heeft de graveur op zijn platen 
herhaaldelijk deelen van verschillende planten tot 
een fantastisch geheei samengevoegd en getuigen 
de door Burman vervaardigde bijschriften van diens 
volslagen onbekendheid met de flora van W.-In
dië - Behalve de bovenvermelde bot. werken heeft 
Plumier ook een verhandeling geschreven over de 
cochenilleschildluis. 

p l u m e r i a e . . ., - zie plumerii . . . 
plumeriiflórMs.a.wm, - van Plumerïa, (voormalig) 

plantengesl. (Apocynacëae) ; Lat. f los (floris), bloem : 
met bloemen als die eener Plumerïa. 

plumeriifóli«5,a,ttw, - van Plumerïa (voormalig) 
plantengesl. (Apocynacëae); Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die eener Plumerïa. 

p lumer io ides , - van Plumerïa, (voormalig) plan
tengesl. (Apocynacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Plumerïa-achtig. 

pluineus,a,um, - van Lat. pluma, veer (van een 
vogel): op een veer gelijkend, veerachtig, veeren 
dragend, bevederd. 

P l u m i é r a L., - zie Plumerïa. 
plumieraeflórws.a.wm, - zie plumieri/lörus. 
plu m i e r i, - 2e nv. van Plumiêrus, Latinizeering van 

Plumier: van Plumier, genoemd naar Plumier. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch. 
Plumier (zie Plumerïa). 

plumieriflóru5,a,um, - van Plumiéra, plantengesl. 
(Apocynacëae); Lat. flos {fions), bloem: met bloe
men als die eener Plumiëra. 

rplumifer , p lumifera , plumiferujm, - van Lat. 
ipluxniferus,a,um, - pluma, veer (van een vo

gel); ferre, dragen: veerachtige organen dragend. 
plumilobus.a.Mm, - van Lat. pluma, veer (van een 

vogel); löbus, lob: met veervormige lobben. 
p l u m m é r a e , - 2e nv. van Plummêra, Latinizeering 

(vr. vorm) van Plummer: van mevr. (mej.) Plum
mer, gevonden door mevr. (mej.) Plummer, ge
noemd naar mevr. (mej.) Plummer. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Sarah Allen Plum
mer (1836, New Gloucester, Maine U.S.A.; 1923, 
Stockton, Californie), enthousiaste plantenvrien-
din, die in 1878 in Californie vele planten, waar
onder de naar haar genoemde, verzamelde. - In 
1880 huwde zij met den botanicus John Gill Lem-
mon (1832-1908). 

plumÖ8us,a,um, - van Lat. pluma, veer (van een 
vogel): als het ware gevederd; veerachtig gewim-
perd, veerachtig vertakt. 

p l u m u l a , - verkleinw. van Lat. pluma, veer (van 
een vogel): veertje. 

pluricapitâtus.a.ttw, - van Lat. plures, verscheide
ne; caput (capitis), hoofd: met verscheidene hoofd
jes; met verscheidene knopvormige organen (blad-
spilklieren bv.). 

pluricaudatus.a.wm, - v a n Lat.plures,verscheidene; 
cauda, staart: met verscheidene staarten. 

pluric6rnis,ts,e, — van Lat. plures, verscheidene; 
cornu, hoorn: met verscheidene hoornen. 

pluricostétMs,a,«m, - van Lat. plures, verscheidene; 
cosla, ribbe: met verscheidene ribben. 

pluriflórws.a.ww, - van Lat. plures, verscheidene; 
flos (flôris), bloem: met verscheidene bloemen. 

plurifólius,a,«m, - van Lat. plures, verscheidene; 
fclium, blad: met verscheidene bladeren. 

pluriglandulÓ8Ms,a,Mm, - van Lat. plures, verschei
dene; glandüla, klier: met verscheidene klieren. 

plurijugus,a,um, - van Lat. plures, verscheidene; 
jügum, juk: met verscheidene jukken. 

pluriloculäris,i5,e, - van Lat. plures, verscheidene; 
locülus (verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als 
bot. term) hokje: met verscheidene hokjes. 

p lu r inérve , - zie plurinervis. 
plur inérv ia , - zie plurinervïus. 

fplurinérvis,ts,£, - van Lat. plures, verscheidene; 
lplurinérvius,a,wm, - nervus, nerf: met verschei

dene nerven. 
pluriracemÓ8Ms,a,«m, - van Lat. plures, verschei

dene; racëmus, tros: met verscheidene trossen. 
pluristriétMs.a.WM, - van Lat. plures, verscheidene; 

strïa, streep: met verscheidene strepen. 
plurivénitts.a.wm, — van Lat. plures, verscheidene; 

vena, ader: met verscheidene aderen. 
fpluviâli's.ts.e, - van Lat. pluvïa, regen: op eenigerlei 
\pluviâtih's,is,e, - wijze tot regen in betrek

king staand, regen aankondigend, in regenrijke 
streken groeiend, in regenbosschen groeiend. 

pneumatóphoru5,a,um, - van Gr. pneuma (pneumä-
tos), adem; phërein, dragen: adem (wortels) dragend. 

P n e u m a t ó p t e r i s NAKAI, - van Gr. pneuma (pneumä-
tos), adem; ptëris, varen: varen met speciale adem
halingsorganen. - De naam zinspeelt op de talrijke 
aërophoren op den bladsteel, welke door de dezen 
bedekkende slijmlaag heensteken. 

pneumonân the , - van Gr. pneumón (pneumönos), 
long; anthê, bloem: longbloem. De plant werd vroe
ger als geneesmiddel tegen longziekten gebezigd. 

Poa L., - (Gr.) gras. 
poaefórm/s,7s,e, — zie poïformis. 
poaeoides, - zie pooxdes. 
Poaeph^ l lum PIDL., - van Cr. poa, gras; phullon, 

blad. Orchidacéa met grasachtige bladeren. 
Poci l lar ia RiDL.,-vanLat. pocillum (verkleinw. van 

pocülum, beker), bekertje. De naam zinspeelt op 
de vergroeidbladige, bekervormige bloemkroon. 

poculifórmi's.i's,«, - van Lat. pocülum, beker; forma, 
vorm: bekervormig. 

Podachâén lum BTH., - van Gr. pous (pödos), voet, 
steel; Nieuwlat. achaenium [van Gr. a, ontk. 
voorv.; chainein, gapen: niet-gapende, dwz. niet 
openspringende (vrucht)], dopvrucht: Composiet 
met gesteelde dopvruchten. 

Podadénia THW., - van Gr. pous (pödos), voet, steel; 
aden (adènos), klier. De vrucht is bezet met ge
steelde klieren. 

ι P o d a g r a r i a MOENCH, - vr. vorm van Lat. podagra-
Ipodagrâ r i a , - rïus (zie aldaar): (vroeger) als 
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geneesmiddel tegen jicht aangewende plant. 
podagrarius,a.um, - van Gr. podagra [van pous 

(pödos), voet; ägra, het vangen], voetkluister, over
drachtelijk een pijnlijke zwelling van het onderste 
groote-teen-gewricht waardoor het gaan belemmerd 
wordt, de voeten, als het ware, gekluisterd worden, 
voeteuvel, podagra, een vorm van jicht: zwellingen 
als van een podagralijder vertoonend; een of meer 
knobbels dragend; een dikken (schijn)knol bezit
tend ; als geneesmiddel tegen podagra aangewend. 

podägricus,a.um, - Lat. transcr. van Gr. podagrïkos 
{van podagra [van pous (podos), voet; ägra, het van
gen] ,voetkluister, overdrachtelijk een pijnlijke zwel
ling van onderste groote-teen-gewricht, waardoor 
het gaan belemmerd wordt, de voeten, als het ware 
gekluisterd worden, voeteuvel, podagra}, aan poda
gra lijdend, aan den voet zwellingen of knobbels 
dragend. 

Podaliria WILLD., - genoemd naar den mythischen 
Gr. held Podaleirios (Lat. Podalirlus) (zoon van 
Asklêpïos, den god der geneeskunde), troepenaan-
voerder en wondarts in het Gr. leger tijdens het 
beleg van Troje (zie Homerïa). 

podaliriifóliws,a,ww!, - van Podaliria, plantengesl. 
(Leguminösae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die eener Podaliria. 

fPodalyr . . ., - zie Podalir . . . . podalir . . . 
tpodalyr . . . , -
podântha, - zie podanthus. 
Podanthéra WIGHT, - van Gr. pous {pödos), voet, 

steel; anthêra, (als bot. term) helmknop. Orchi-
dacëa met gesteelden helmknop. 

podânthus,a.um, - van Gr. pous {pödos), voet, steel; 
anthos, bloem: met gesteelde bloemen. 

podocârpa, - zie podocarpus. 
podocarpifólius.a.uw, - van Podocarpus, planten

gesl. (Taxacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die van een Podocarpus. 

podocârpum, - zie podocarpus. 
Podocarpus L'HÉR., - van Gr. pous {pödos), voet, 

steel; karpos, vrucht. De als vruchten beschouwde 
zaden worden gedragen door een vleezig voetstuk 
(vruchtbladen). 

podocarpus,α,urn, - van Gr. pous {pödos), voet, 
steel; karpos, vrucht: met op een voetstuk ge
plaatste vruchten of schijnvruchten ; met gesteelde 
vruchten of schijnvruchten. 

podochiloides, - van Podochïlus, plantengesl. (Or-
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Podochïlus-achtig. 

Podochilus BL., - van Gr. pous {pödos), voet, steel; 
cheilos, lip. Orchidacëa met gesteelde, dwz. gena
gelde lip. 

Podolasia N. E. BR., - van Gr. pous {pödos), voet; 
Lasïa, plantengesl. (Aracëae): aan Lasïa verwant 
gesl., er van verschillend, doordat het eitje zich niet 
aan den top, doch aan den voet van het vrucht
beginsel bevindt. 

Podólepis LABILL., - van Gr. pons (podos), voet, 
steel; lëpis, schub. - De naam zinspeelt op de ge
nagelde binnenste omwindselbladen der hoofdjes. 

Podopéltis FÉE, - van Gr. pous {pödos), voet, steel; 
peltê, schild. De naam zinspeelt op de gesteelde, 
schildvormige dekvliesjes. 

podopétalus,a,um, - van Gr. pous {pödos), voet, 
steel; petälon, kroonblad: met op een voetstuk of 
een steel geplaatste kroonblad en. 

podophylla, - zie podophvllus. 
Podophyllum L., - van Gr. pous {podos), voet; phul-

lon, blad. — De handspletige bladeren doen aan een 
vogelvoet denken. 

*t pogonatherum 

podophyllum,α,um, - van Gr. pous {pödos), voet, 
steel;phullon, blad:met voetvormige bladeren; met 
voetvormig samengestelde bladeren; met (duide
lijk) gesteelde bladeren of blaadjes. 

Podosémum DESV., - van Gr. pous {pödos), voet, 
steel; sêma, teeken, merk. De naam, waarbij de 
auteur geenerlei toelichting geeft, zinspeelt moge
lijk op de lange haren aan den voet van g8. 

podóstachys, - van Gr. pous {pödos), voet, steel; 
stächus, aar: met gesteelde aren. 

Podostâiiros, - zie Podostaurus. 
Podostàurus JUNGH., - van Gr. pous {pödos), voet, 

steel: stauros, paal, ook het dwarshout, dat tot 
den kruisdood veroordeelden1) naar den (reeds op 
de gerechtsplaats staanden) kruispaal moesten 
dragen, aan of nabij welks top het bevestigd werd, 
waarna zij er met de handen aan vastgenageld 
werden (vaak verkeerdelijk met kruis vertaald). -
Het diep 4-deelige, kruisvormige vruchtbeginsel is 
duidelijk gesteeld. 

Podostémon L. CL. M. RICH., - van Gr. pous {pödos), 
voet, steel; stêm&n, draad. De beide helmdraden 
zijn aan den voet vergroeid tot een steelvormig 
geheel. 

Podostemonaceae, - plan ten f am. als type waarvan 
het gesl. Podostémon geldt. 

poecilànthus.a.tiw, — van Gr. poikïlos, bont, ge
spikkeld; anthos, bloem: bontbloemig; met gespik
kelde bloemen. 

Poecilópteris κ. Β. PRESL, - van Gr. poikïlos, bont; 
ptëris, varen: bonte varen. De naam zinspeelt op de 
bleeke nerven, welke scherp afsteken tegen de rest 
van het blad. 

poénsis,is,e, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Poë in Sarawak (Ν.-Borneo) of daar het eerst ge
vonden. Vgl. poiensis. 

poeppigii, - 2e nv. van Poeppigïus, Latinizeering 
van Poeppig: van Poeppig, gevonden door Poep-
pig, genoemd naar Poeppig. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar E. Fr. Poeppig (1798, 
Plauen, Saksen; 1868, Wahren bij Leipzig), die 
van 1822-24 Cuba, van 1824-26 Pennsylvanie, van 
1827-29 Chili, van 1829-32 Peru en het stroom
gebied der Amazonen-rivier bereisde en op zijn 
reizen ongeveer 4000 plantensoorten in 17000 
exemplaren verzamelde. In 1833 werd hij buiten
gewoon, in 1846 gewoon hoogleeraar in de zoölogie 
te Leipzig; in 1834 directeur van het zool. instituut 
aldaar. 

poëtârum, - 2e nv. mv. van Lat. poêta, dichter: der 
dichters, door dichters „bezongen", dichters-. 

poéticus.a.um, - van Lat. poêta, dichter: dichterlijk, 
door dichters „bezongen", poëtisch, dichters-. 

pogonacänthus,a,um, - van Gr. pôgôn {pôgônos), 
baard; akantha, doorn, stekel: met gebaarde (dwz. 
een haarbosje dragende) doornen of stekels. 

Pogonanthéra BL., - van Gr. pôgôn {pôgônos), 
baard; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helm
knoppen zijn aan de achterzijde gebaard. 

Pogonanthérum DECSNE, - foutief voor Pogona
therum. 

/Pogonatherum p. B., - van Gr. pôgôn {pôgônos), 
Ipogonätherum, - baard; athêr (athëros), kaf-

!) De veroordeelde droeg niet het geheele kruis, dat trouwens 
voor één man in den regel te zwaar zou zijn geweest. Een kruis 
van slechts 4 M. lang (waarvan 1 M. in den grond), met een 
dwarsbalk van 1,8 M. en een dikte en breedte van het hout 
van l'/2 dM. weegt, het S.G. van het hout op 0,8 stellende, 
reeds 56 »4 χ iytx. 1%χ0,8 KG. of ± 100 KG. Dit gewicht torst 
iemand, niet aan het dragen van zeer zware lasten gewend, niet. 
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naald. - Gras met vele lange kafnaalden, waardoor 
de bloeiwijze, bij goeden wil, aan een baard doet 
denken. - Als soortnaam gebezigd om gelijkenis 
met het gesl. Pogonathërum uittedrukken. 

Pogónia A. L. JUSS., - van Gr. pôgèn (pôgônos), 
baard. Bij de eerstbeschreven soort is de lip ge
baard. 

pogonià tes , - Lat. transcr. van Gr. pôg&niatês (van 
pôgôn, baard), gebaard. 

pogonochéila, - zie pogonocheilus. 

{pogonochéüos.os.ow, - van Gr. pôgôn (pôgônos), 
pogonocheÜMS.a.Mw, - baard; cheilos, lip: met 

pogonochÜMS,a,um, - gebaarde lip. 
Pogonópsis j . PRESL, - van Gr. pôgôn (pôgônos), 

baard; opsis, voorkomen, uiterlijk. — Gras met op 
een baard gelijkende bloeiwijzen. 

Pogonos témon HASSK., - van Gr. pôgôn (pôgônos), 
baard; stêmôn, draad. De helmdraden zijn lang
harig. 

Pogonostyi is BERTOL., - van Gr. pôgôn (pôgônos), 
baard; stülis, stijl: plant met gebaarden stijl. 

Pogonót rophe MIQ., - van Gr. pôgôn (pôgônos), 
baard; tröphê, kinderschaar, kroost. - De binnen
zijde der vijgen is tusschen de bloemen en later 
tusschen de vruchten, het „kroost" der vijg, dicht 
langharig. 

Pogos témon DESF., - van Gr. pôgôn, baard; stêmôn, 
draad. De helmdraden zijn langharig. 

pohliânws,a,wra (Commelïna - Seub.), - genoemd 
naar J. E. Pohl (1782, Kamnitz, Boheme; 1834, 
Weenen), hoogleeraar te Weenen, die van 1817-21 
Brazilië bereisde en daar vele planten verzamelde, 
welke door hem in een groot plaatwerk werden 
beschreven (zie Franciscëa). 

poiäna, - zie poiänus. 
poiân thes , - van Dor. poia (Att. poa), gras, weide; 

anthos of anthê, bloem : op weiden bloeiend ; bloem 
der weiden. 

/poiénws,a.utn, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Ipoiénsis.ts.e, - Poi bij Sarawak (Ν.-Borneo) 

of daar het eerst gevonden. Vgl. poënsis. 
poïfórrms.ts.e, - van Poa, plantengesl. (Graminëae) ; 

Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener 
Poa, op een Poa gelijkend, Poa-achtig. 

poikilânthus,a,M»i, - van Gr. poikïlos, bont, gespik
keld; anthos, bloem: bontbloemig; met gespikkelde 
bloemen. 

Poikilógyne BAKER f., - van Gr. poikïlos, bont, ge
spikkeld; günê, vrouw: plant met bont of gespik
keld vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl). 

poikilophyilus,a,um, - van Gr. poikïlos, bont, ge
spikkeld; phullon, blad: met bonte bladeren, met 
tweekleurige bladeren (bv. van boven groen, van 
onder rood), met gespikkelde bladeren. 

Poiki lópter is ESCHW., - van Gr. poikïlos, bont; 
ptëris, varen: bonte varen. De naam zinspeelt op de 
bleeke nerven, welke scherp afsteken tegen de rest 
van het blad. 

Poikilospérjmum ZIPP., - van Gr. poikïlos, bont, ge
spikkeld; sperma, zaad. - Plant met bonte of ge
spikkelde zaden. — Of dit inderdaad het geval is, 
blijkt niet uit de beschrijving. 

Poinc lâna L., — genoemd naar De Poind, omstreeks 
het midden der 17de eeuw Fr. gouverneur van een 
gedeelte der Antillen. — Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

poincillânthtts,a,Mm, - foutief voor poikilanthus. 
Poinsé t t ia R. GRAH., - genoemd naar den Mexic. 

minister Poinsett, die de plant in 1828 naar Charles
ton zond, waardoor zij in de bot. wereld bekend 
raakte. Overigens is mij van hem niets bekend. 

5 P o l e m o n i u m 

poioides, - zie pooïdes. 
poiretiénus.a.um, - planten van dezen naam zijn ge

noemd naar J. L. M. Poiret (1755, Saint-Quentin; 
1834, Parijs), geestelijke-plantkundige, die in 
1785/86 N.-Afrika bereisde en later de door La
marck (zie lamarckiânus) aangevangen bot. en
cyclopedie voltooide. 

poi ré t i i , - 2e nv. van Poiretïus, Latinizeering van 
Poiret: van Poiret, gevonden door Poiret, genoemd 
naar Poiret. - Polygonum - Meissn. is genoemd naar 
J. L. M. Poiret (zie poireliänus). 

poissóni , - 2e nv. van Poissönus, Latinizeering van 
Poisson: van Poisson, genoemd naar Poisson. -
Primula - Franch. werd in 1881 genoemd naar 
Poisson, lid der Société Botanique de France, die 
met den auteur der soort, Franchet (zie franchêti), 
lid was van het Comité consultatif chargé de la 
détermination des plantes de France et d'Algérie 
soumises à l'examen de la Société. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

Póivrea COMM., -genoemd naar Pierre Poivre (1719, 
Lyon; 1786, Lyon), R.C. leerling-missionaris, die 
in 1739 naar China vertrok en daar weldra gevan
gen gezet werd; in zijn gevangenschap leerde hij 
Chineesch. In vrijheid gesteld verbleef hij met de 
missionarissen, die hij begeleidde, twee jaren in 
China en twee in Cochinchina, waar hij bot. studiën 
verrichtte en planten verzamelde. In 1745 ging 
hij scheep naar Frankrijk; zijn vaartuig werd echter 
in straat Bangka door de Engelschen veroverd, 
waarbij Poivre een arm verloor en dus ongeschikt 
werd voor den geestelijken stand. Hij ging voort 
zich met ijver toeteleggen op de studie van 
aardrijkskunde, natuurlijke historie, administratie 
en handel. In Frankrijk teruggekeerd deelde hij de 
door hem verzamelde gegevens mede aan de Fr. 
O.I. Compagnie, welke hem daarop reizen deed on
dernemen naar Cochinchina, de Molukken, de 
Philippijnen en Madagaskar. In de Molukken wist 
hij clandestien een aantal versehe muskaatnoten 
machtig te worden, waarvan hij er 3000 ter uit
zaaiing overbracht naar Réunion (Bourbon). Van 
1767-73 was hij intendant van Réunion en Ile 
de France (Mauritius), waar hij in den tuin van 
Monplaisir vele sier- en vele economisch nuttige 
planten overbracht (broodboom, cacao, kaneel, 
kruidnagelen, mangga, sagopalm, suikerriet, thee). 
Te zamen met den terzelfder tijd op het eiland 
vertoevenden Commerson (zie commersôni) zond 
hij vele planten naar den Jardin des Plantes te 
Parijs. In 1773 keerde hij naar Frankrijk terug. 
Hij schreef eenige publicaties en korte verhandelin
gen ; voorts bestaan vele onuitgegeven manuscrip
ten van zijn hand. Een aantal door hem verzamel
de planten bevindt zich te Parijs. 

poka, - Soend. plantennaam. 
pokapindjangénsts,is,e, - afkomstig van den Poka-

pindjang (berg in het Latimodjong-gebergte bij 
Kalosi in het Z.W.schiereiland van Celebes op 
± 3 % ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

Polanis ia RAFIN., - van Gr. polus, veel; anisos (van 
an, ontk. voorv.; ïsos, gelijk), ongelijk: plant met 
vele, doch niet steeds evenveel meeldraden. - Bij 
P. viscösa A. P. DC. varieert het aantal van 8-30; 
bij P. chelidonïi A. P. DC. zijn er meer dan 30. 

polaris.is.e, - van Lat. polus, pool: afkomstig uit 
de poolstreken, pool-. 

Polemoniâceae , - plantenfam. als type waarvan hét 
gesl. Polemonïtim geldt. 

P o l e m o n i u m L., - Lat. transcr. van den ouden. Gr. 
plantennaam polemônïon, waarmede de tegemvoor-
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dig Polemonïum coerulëumL. [Jacobsladder1)] ge
noemde plant werd aangeduid. De naam wordt wel 
afgeleid van Gr. polëmos, oorlog, strijd, en zou zin
spelen op het (veronderstelde) feit, dat twee konin
gen ( Polëmôn van Pontos en Philetairos van Kap-
podokïa) elkander den roem bestreden zouden heb
ben de eerste te zijn geweest, die de geneeskrachtige 
eigenschappen der plant ontdekte. In vroegere 
eeuwen was de plant, welke ook bekend stond als 
HerbaValerianaeGraeca (GriekscheValeriaan), een 
gewaardeerd geneesmiddel tegen vele ziekten. 

Po l ian thes L., - van Gr. polios, grauw, witachtig; 
anthos, bloem: plant met grauwwitte bloemen. -
Vgl. Polyanthes. 

polifólius.a.ww, - van Lat. polïum (Gr. polïon), een 
sterk riekende plant, tegenwoordig Teucrium po
lïum L.; folium, blad: met bladeren als die van 
(Teucrium) polïum (L.). 

poligamws,a,um, - foutief voor polygämus. 
poliólepis, - van Gr. polios, grauw, witachtig; lëpis, 

schub: met witachtige of bleeke schubben. 
pol ionéura, - zie polioneurus. 

ƒ polionéuros,os,on, - van Gr. polios, grauw, witachtig; 
<-polionéurus,a,um, - neuron, nerf: met wit

achtige of bleeke nerven. 
Pol io th^rs i s OLIV., - van Gr. polios, grauw, wit

achtig; tkursos, (als bot. term) pluim. - De bloei-
wijze is pluimvormig en dicht grauwharig. 

poli ta, - zie polïtus. 
politóriws.a.ttm, — van Lat. polïtor (van polire, po

lijsten), polijster: door polijsters gebezigd (om glad 
te schuren). 

politus.fl.wm, - van Lat. polire, glad maken, polijs
ten: glad; als het ware gepolijst; bij uitbreiding: 
sierlijk, verfijnd. 

pó l ium, - Lat. transcr. van Gr. polïon (van polios, 
grauw, witachtig), naam eener Zuideurop., sterk 
riekende plant met witwollige bladeren (Teucrium 
polïum L.). 

Póllia THUNB., - genoemd naar Jan van de Poll, 
Pietersz. (1726, ?; 1781, ?), vermogend patriciër te 
Amsterdam, van welke stad hij van 1763-81 lid 
van den Raad en in 1779 burgemeester was. Met 
Jean Deutz (zie Deutzia) en David ten Hove (zie 
Hovenia), insgelijks Amsterdamsche patriciërs, 
verschafte hij aan den auteur van het naar hem 
genoemde gesl., den Zw. plantkundige C. P. Thun-
berg (zie Thunbergta), de middelen zich van 1772-
76 voor een natuurhistorisch onderzoek naar Kaap-
land, Java en Japan te begeven, uit dankbaarheid 
waarvoor Thunberg zijn in 1794 uitgegeven Flo
ra Japonica aan hem en zijn medegevers opdroeg 
en naar elk hunner een nieuw gesl. noemde. 

pollicaris.ts.e, - v a n Lat. pollex (pollicis), duim: een 
duim lang; een duim hoog. De Amsterdamsche 
duim is 1/1L voet of bijna 25% mm, de Rijnlandsche 
Vu voet of ruim 26 mm, de Engelsche 1 / l ï voet 
of bijna 25% mm, de oude Fransche Vi* voet of 
ruim 27 mm, de nieuwe Fransche V» voet of ruim 
27% mm, de Nederlandsche 10 mm of 1 cm. 

Pollichia MEDIK., - genoemd naar J. A. Pollich 
(1740, Kaiserslautern, W. van Mannheim; 1780, 
Kaiserslautern), arts, schrijver over de flora van de 
Pfalz. 

pollichii, - 2e nv. van Pollichius, Latinizeering van 

!) De Ned. volksnaam zinspeelt op de gevinde (geveerde) blade
ren, welke een herinnering hebben gewekt aan de ladder van Ge
nesis XXVIII , 12: „Ende hij" (Jacob) „droomde, ende siet, een 
„leeder" (ladder) „was gestelt op der aerde, welker opperste aen 
„den Hemel raekte: ende siet, de Engelen Godes klommen daer by 
,.ορ ende neder." 
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Pollich: van Pollich, gevonden door Pollich, ge
noemd naar Pollich. - Erucastrum - Sch. et Sp. 
is genoemd naar J. A. Pollich (zie Pollichia). 

rpollicifer, pollicifera, pol l iciferum, - van Lat. 
Ipolliciferus,a,um, - pollex {pollicis}, duim; ferre, 

dragen: een of meer duimvormige aanhangsels of 
uitsteeksels dragend. 

Pollinia TRIN., - genoemd naar C. Pollini (1782, 
Alagna bij Pavia; 1833, Verona), medicus, hoog
leeraar in de plantkunde te Verona, schrijver van 
bot. werken, o.a. van een flora van Verona. 

ipollucifer, pollucifera, pol luci ferum, - foutief 
IpolluciferMs,a,um, - voor pollicïfër(us). 
polónicu5,a,um, - van Nieuwlat. Polonta, Polen: 

Poolsch. 
polot, - Amb. plantennaam. 
polyacânthMs,a,um, - van Gr. polus, veel; akantha, 

stekel, doorn: veelstekelig, veeldoornig. 
polyâct is , - van Gr. polus, veel; aktis, straal: veel-

stralig. 
Polyadénia NEES, - van Gr. polus, veel; aden (adë-

nos), klier. De bloemen bevatten vele klieren. 
polyadenitis,a,wm, — van Lat. polus, veel; aden (adë-

nos), klier: veelklierig. 
Polyâl th ia BL., - van Gr. poluallhês [van polus, veel; 

alth[ain)ein, genezen], vele ziekten genezend: vele 
ziekten genezende plant. - Volgens Blume (zie Blu-
mëa), den auteur van het gesl., werd in zijn tijd de 
schors van verschillende soorten door de inlandsche 
bevolking van Java als geneesmiddel aangewend. 

polyal thioides, - van Polyalthia, plantengesl. (An-
nonacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Polyalthïa-achtig. 

fpoly&nder,ra,rum, - van Gr. polus, veel; anêr (an-
lpolyandrws,a,w»w, - dros), man: met vele 

mann, organen, met vele meeldraden, veelbelmig, 
veelmannig. 

polyântha , - zie polyanthus. 
po lyän thema , - zie polyanthëmus. 
polyan themoides , - van den soortnaam pólyan-

thëtnos of polyanthëmus (zie aldaar) ; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort 
polyanthëmos (polyanthëmus) gelijkend. 

rpolyânthemos.os.ow, - van Gr. polus, veel; anthëmon, 
Ipolyânthemws,a,um, - bloem: veelbloemig. 
polyanthér«s,a,w*K, - van Gr. polus, veel; anthêra, 

(als bot. term ) helmknop : met vele helmknoppen. 
Polyanthes L., - van Gr. polus, veel; anthos, bloem: 

veelbloemige plant. Vgl. Polianthes. 
rpolyântho5,os,o«, - van Gr. polus, veel; anthos, bloem: 
lpolyânthMs,a,u»t, - veelbloemig, bij uitbrei

ding: met vele sori. 
po lyarâchne , - van Gr. polus, veel; arachnê, spin: 

met vele spinvormige organen, spinvormige bloe
men bv. 

polyârthr«s,a,«»î, - van Gr. polus, veel; arthron, 
lid, leedje: veelledig. 

polyàtherMs.a.ww, - van Gr. polus, veel; athêr 
(athëros), kafnaald: met vele kafnaalden. 

polybléphara , - zie polyblephärus. 
polyblépharts,î's,e, - van Gr. polus, veel; blephäris, 
polyblépharos,os,on, - wimper: veelwimperig. 
polyblépharu5,a,j<m, -
Polybót rya Η. Β. κ., - van Gr. polus, veel; bôtrus, 

(als bot. term) tros. De vruchtbare blaadjes zijn 
dusdanig gereduceerd, dat de sporangiën een tros
vormige groep vormen ; elk vruchtbaar blad draagt 
vele zulke groepen. 

polybót rya , - zie polybotryus. 
rpol^bot rys , - van Gr. polus, veel; bötrus, (als bot. 

ItpolybótryMs.a.Mw,- term) tros: met vele trossen. 
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polycàmptus,a,uw, - van Gr. polus, veel; kamptetn, 
buigen: met vele bochten. 

polycârpa , - zie poly carpus. 
Polycarpâéa LMK, - van Gr. polus, veel; harpos, 

vrucht: vele vruchten dragende plant. 
Polycârpon LOEFL., - van Gr. polus, veel; harpos, 

vrucht: vele vruchten voortbrengende plant. 
cpolycérvos,os,on, - van Gr. polus, veel; karpos, 
ipolycärpus.a.um, - vrucht: met vele vruchten, 

bij uitbreiding: met vele son, met vele sporangiën. 
polycéphalus.a.um, - van Gr. polus, veel; kephalê, 

hoofd: veelhoofdig, met vele hoofdjes. 
polycerâta , - zie polycerätus. 

(polycerétius,a,um, - van Gr. polus, veel; keras 
^polycerätus,a,um, - (kerätos), hoorn: veel-

hoornig. 
polychâéta , - zie polychaetus. 

rpolychâétis,is,e, - van Gr. polus, veel; chatte, bor-
lpolychaétus,a,um, - stel, dik haar: met vele 

borstels. 
rPolychilos KUHL et VAN HASSELT, - van Gr. polus, 
IPolychllus AUCT., - veel; cheilos, lip. - De lip draagt 

eenige aanhangsels; daardoor schijnt de bloem ver
scheidene lippen te bezitten. 

Polychroa LOUR., - van Gr. polus, veel; chröa, kleur: 
veelkleurige plant. - De naam zinspeelt op de bon
te bladeren der eerstbeschreven soort. 

polychrómus.a.um, - van Gr. polus, veel; chroma, 
kleur: veelkleurig. 

polyclada, - zie polyclädus. 

{polycladcs.es.ÊS, - van Gr. polus, veel; klädos, twijg, 
polyclados,os,on, - uitspruitsel: met vele twij-

polycladus.a.um, - gen of uitspruitsels, sterk 
vertakt. 

P o l y c n é m u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaampoluknêmon (van Gr. polus, veel; knê-
mê, stengellid) : plant met veelledige stengels. 

polydàctylus,a,u>«, - van Gr. polus, veel; daktülos, 
vinger: veelvingerig. 

polydasys , - van Gr. polus, veel; däsus, dicht be
haard, ruig: op vele deelen dicht behaard. 

Polydóntia BL., - van Gr. polus, veel; ödous (ödon-
tos), tand: veeltandige plant. De kelk, welke bij de 
Kosacëae gemeenlijk 4 of 5 slippen bezit, telt er 
bij dit gesl. 6-10. 

P o l y d r â g m a HOOK, f., - van Gr. polus, veel; dragma, 
schoof, garf. De meeldraden zijn tot verscheidene 
bundels vereenigd. 

polyedrus.a.um, - van Gr. polus, veel; hëdra, steun-
vlak: met vele steunvlakken, veelvlakkig. 

Poiygala L., - Latinizeering van den ouden, Gr. plan
tennaam polugälon (van polus, veel; gäla, melk), 
welke (zie Dioscorïdes, Peri hulês iatrikês logoi 
hex, IV, 142, en Plinïus, Historfa Naturalis XXVII, 
96) geschonken werd aan een een span of een palm 
hooge plant, welker bladeren op de blaadjes der 
linze geleken en een aftreksel waarvan geacht werd 
de melkafscheiding te bevorderen. Het is niet dui
delijk, welke plant bedoeld werd. Vgl. ook Do-
doens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), p . 46: „Cruys-
,,bloemen" (dwz. soorten van het tegenwoordige 
„gesl. Polygäla) ,,met bladeren en bloemen in-
„ghenomen . . . maecken ouervloedicheyt van soch 
„ende van melck, ende syn seer goet den voesters 
„ghebruyekt die luttel sochs in huer borsten heb-
,,ben." - Geen der Nederlandschind. of Ned. Poly-
gàla-soorten wordt, voorzooverre mij bekend, voor 
dit doel aangewend. 

Polygalâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Polygäla geldt. 

polygaloides, - van Polygäla, plantengesl. (Polyga-

lacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Polygäla-achtig. 

polygarnus.a.um, - van Gr. polus, veel; gàmein, 
huwen, paren: met velen gehuwd, dwz. met meer 
dan een echtgenoot of echtgenoote. - Als bot. term: 
met $ en 1-slachtige bloemen of aartjes op hetzelfde 
of op verschillende individuen. 

potygona, - zie polygönus. 
polygóna, - zie polygönus. 
Polygonàceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Polygonum geldt. 
polygónata, - zie polygonätus. 
Polygóna tum ADANS., - Lat. transcr. van den ouden, 

Gr. plantennaam polygonäton [van Gr. polus, veel; 
gonu (gonâfos), knie, knobbel, verdikking]. De 
naam zinspeelt op den vele verdikkingen vertoo
nenden wortelstok. 

polygónatus.a.um, - van Gr. polus, veel; gonu (gonä-
i'os), knie, knoop, verdikking: met vele knieën 
(knoopen, verdikkingen). 

polygonifólius.a.MMï, - van Polygonum, plantengecl. 
(Polygonàceae); Lat folium. blad: met bladeren 
als die van een Polygonum. 

polygonofdes, - van Polygonum, plantengesl. (Poly
gonàceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Polygönum-achtig. 

Polygonum L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam polugönon. Sommigen leiden dit 
woord af van Gr. polus, veel; gönu, knoop, stengel
verdikking; de naam beteekent dan veelknoopige 
plant. -- Anderen beschouwen als tweede lid der sa
menstelling Gr. gönos, kroost. Is deze laatste aflei
ding juist, dan zinspeelt de naam op de vele vruch
ten, welke Polygonum's plegen voorttebrengen. 

pol^gonus.a,«»«, - van Gr. polus, veel; gonu, knoop, 
verdikking: met vele verdikkingen. 

POlygónws.a,«*«, - van Gr. polus, veel; gónïa, hoek: 
veelhoekig. 

pol^gynus,a,uw, - van Gr. polus, veel; günê, vrouw: 
met vele vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen). 

polygyrus,a,w»n, - van Gr. polus, veel; güros, krom
ming, cirkel, winding: met vele windingen. 

polylepis, - van Gr. polus, veel; lepis, schub: veel-
schubbig. 

Po l^mnia L. ( — Polyhymnia), - naam van de muze 
der lyrische poëzij, door Linnaeus (zie Linnaea) 
willekeurig aan het hem thans voerende gesl. ge
schonken. 

polymórphus.a.u»», - van Gr. polus, veel; morphê, 
vorm: veelvormig, polymorf. 

polynéurus,a,um, - v a n Gr. polus, veel; neuron, nerf: 
veelnervig. 

polynódws,α,um, - van Gr. polus, veel; Lat. nôdus, 
knoop, stengel verdikking: veelknoopig. - Deze sa-
menkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
zijn: multinödis, multinödus, polygönus. 

polyodon, - van Gr. polus, veel; ödous (ödontos), 
tand: veeltandig. 

Polyodóntia MEISSN., - van Gr. polus, veel; ödous 
(ödontos), tand: veeltandige plant. - De kelk, welke 
bij de Rosacëae gemeenlijk 4 of 5 slippen bezit, 
telt er bij dit gesl. 6-10. 

Po lyósma BL., - van Gr. polus, veel; osmê, geur. 
Plant met sterk geurende bloemen. 

polyoemofdee, - van Polyósma, plantengesl. (Saxi-
fragacPae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Polyosma-achtig. 

polyótis , - van Gr. polus, veel; ous (ôtos), oor: veel-
oorig. 

Polyozus LOUR., - van Gr. polus, veel; özos, tak, 
twijg: sterk vertakte plant. 
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polypetalus,a,urn, - van Gr. polus, veel; petälon, 
kroonblad: met vele kroonbladen. 

/ P o l y p h é m a LOUR., - genoemd naar den mythischen 
Ipolyphéma, - reus Poluphêmos, een der Ku-

klöpen [van kukhs, cirkel; óps (ópos), oog], welke 
slechts één, midden in het voorhoofd geplaatst, rond 
oog bezaten. - Toen de Gr. held Odusseus op zijn 
zwerftochten op het eiland der Kuklöpen (Sicilië) 
landde, werd hij met zijn makkers door Poluphêmos 
gevangen genomen en in een hol opgesloten. Nadat 
zes der schepelingen door den reus verslonden 
waren, gelukte het Odusseus hem zijn oog uitte-
steken en zich met de overlevende tochtgenooten 
op zijn schip in veiligheid te stellen, waar Polu
phêmos hun groote rotsblokken achterna wierp, 
waaraan het schip ternauwernood ontsnapte. De 
naam werd aan de plant gegeven met het oog 
op haar zeer groote, bij de rotsblokken vergeleken 
vruchten en het bezit van slechts 1 meeldraad in 
de rj en 1 vruchtbeginsel in de 9 bloem, hetgeen, 
zooals Loureiro (zieLourëa), de auteur van het gesl., 
zegt, de plant, als het ware, éénoogig maakt. 

polyphlébiMs.a.wm, - van Gr. polus, veel; phleps 
(phlëbos), ader: veeladerig. 

P o l y p h r à g m o n DESF., - van Gr. polus, veel; phragma 
of phragmos, omheining. De naam zinspeelt op de 
veelkernige vruchten; elke kern vormt, als het ware, 
de omheining van een zaad. 

polyphyllws.a.ww, - van Gr. polus, veel; phullon, 
blad: veelbladig; met vele blaadjes. 

polypléurws,a,wm, - van Gr. polus, veel; pleuron, 
ribbe, nerf: veelribbig, veelnervig. 

polypoda, - zie polypödus. 
Polypodiâceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Polypodïum geldt. 
polypodioides , - van Polypodïum, plantengesl. (Po-

lypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Polypodïum-achtig. 

Po lypod ïum L., - van Gr. polus, veel; podion [ver-
kleinw. van pous (pödos), voet], voetje: plant met 
vele voetjes. - De naam zinspeelt op de vele knob
bels (phyllopodièn) van den wortelstok bij de Eu-
rop. P. vulgäre I.., welke elk in hun jeugd een blad 
dragen en vooral goed zichtbaar zijn bij de oudere, 
reeds ontbladerde deelen van den wortelstok. 

polypod«s,a,«Mi, - v a n Gr. polus, veel; pous (pödos), 
voet, steel: veelvoetig, met vele stelen, met vele 
steeltjes, met vele gesteelde blaadjes. 

Polypógon DESF., - van Gr. polus, veel; pôgôn, baard. 
Sterk gebaard, dwz. vele lange naalden dragend 
gras. 

Po lypo rând ra BECC, - van Gr. polus, veel; pöros, 
opening; anêr (andros), man. De helmknoppen 
(mann, organen) zijn verdeeld in talrijke kleine 
vakjes, welke zich met een deksel openen. 

pol^pterws.a.wm, - van Gr. polus, veel; ptiron, vleu
gel: met vele vleugels; met vele bij vleugels ver
geleken blaadjes aan een gevind blad. 

po lypus , - van Gr. polus, veel; pous, voet, steel: 
veelvoetig, met vele stelen, met vele steeltjes, 
met vele gesteelde blaadjes. 

polypyrénMs,a,Mm, - van Gr. polus, veel; puren 
(purênos), pit of kern van vruchten: veelkernig, 
veelzadig. 

polyrhizKS.a,«»», - zie polyrrhizus. 
polyrrhiZMs,a,wwj, - van Gr. polus, veel; rhiza, wor

tel: veelwortelig. 
polyschistMS,a,M»2, - van Gr. polus, veel; schistos (van 

schizein, splijten), gespleten: in vele slippen ge
deeld. 

Polyscias FORST., - van Gr. polus, veel; skias, 

scherm: plant, welker bloeiwijze uit vele schermen 
is opgebouwd. 

po lyséma, - van Gr. polus, veel; sêma, kenteeken: 
met vele (opvallende) kenteekenen. 

polysétMS,a,u«i, - van Gr. polus, veel; Lat. sêta, bor
stel (dik haar): met vele borstels. - Deze samen-
koppeling van Gr. en Lat. is niet fraai: beter zijn 
multisêtus, polychaetis en polychaetus. 

polyspathws,a,ï«m, - van Gr. polus, veel; spâthê, hier 
gebezigd in de beteekenis van Lat. spätha, (als 
bot. term) scheede: veelscheedig. 

polyspérmus.a.um, - van Gr. polus, veel; sperma, 
zaad: veelzadig. 

polystachiws.a.wm, - foutief voor polystachjus. 
Polys tâchya vv. j . HOOK., - van Gr. polus, veel; 

.slächus, aar: plant met vele aarvormige bloeiwijzen. 
polystâchya, - zie polystach-pus. 
'polystâchyos,os,on, — van Gr. polus, veel; stâchus, 
polystachys, - aar: veelarig. 
polystâchyws.a.ww, -
polyst icha, - zie polystïchus. 
poiystichos,os,on, - van Gr. polus, veel; stïchos.riy. 

veelrijig. 
Poljfetichum ROTH, - van Gr. polus, veel; siïchos, rij. 

De naam zinspeelt op de rangschikking der sori. 
polystichMs,a,wm, - van Gr. polus, veel; stïchos, rij: 

veelrijig. 
polysticttts,a,M»w, - van Gr. polus, veel; stiktos, ge

stippeld: veelstippelig. 
polythyrsus,a,um, - van Gr. polus, veel; Ihursos, 

(als bot. term) bloempluim: veelpluimig. 
Polytoca R. BR., - als znw. gebezigde vr. vorm van 

polytöcus, Latinizeering van Gr. polutökos (van Gr. 
polus, veel; tiktein, voortbrengen), vele kinderen 
voortbrengend, (vgl. Gr. theotökos, God voortbren
gend, bijnaam der maagd Maria). De naam Polytoca, 
welke door den auteur van het gesl., Robert Brown 
(zie bronmiänus 1), niet verklaard wordt, schijnt te 
doelen op het feit, dat de plant veelsoortige (mann., 
vr. en onz.) aartjes draagt. 

Po ly t r i as HACK., - van Gr. polus, veel; trias, drie
tal. I.angs de hoofdas der bloeiwijze staan talrijke 
drie aan drie geplaatste aartjes. 

polytr icha, - zie polylrïchus. 
Polyt r ichâceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Polytrïchum geldt. 
polytr ichanthus,a,um, — van Gr. polus, veel; thrix 

(trïchos), haar; anthos, bloem: met vele haren op 
de bloemen; met sterk behaarde bloemen. 

polytr ichoides , - van Polytrïchum, plantengesl. (Po
lytrichâceae) of van den soortnaam polylrïchus; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Polytrïchum-achtig. 
2. op de soort polytrïchus gelijkend. 

P o l y t r ï c h u m DILL., - van Gr. polus, veel; thrix 
[trïchos), haar. Waarschijnlijk zinspeelt de naam 
op het dicht langharige huikje; hij zou ook kunnen 
doelen op de talrijke haarvormige bladeren. 

poly^richus.a.wm, - van Gr. polus, -veel; thrix (trï
chos), haar: met vele haren, sterk behaard. 

polyürus.a.um, - van Gr. polus, veel; oura, staart: 
veelstaartig. 

P o m a d é r r i s LABILL., - van Gr. póma, deksel; derris, 
huid. De drie vruchtkluisjes openen zich met een 
porie, welke door een vliezig deksel wordt afge
sloten. 

Pomatocâ lpa BREDA, - van Gr. pôma (pômâtos), 
deksel; kalpê, kruik. - De bij een kruik vergeleken 
spoor wordt van binnen door een plaat, het ,,dek-
,,sel" afgesloten. 

P o m a t o s t o m a STAPF, - van Gr. pôma (pômâtos), 
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deksel; stoma, mond. De vrucht opent zich met een 
deksel; haar mond is dus, als het ware, met een 
deksel gesloten. 

Pomazo ta RIDL., - van Gr. pômazein (van póma, 
deksel), met een deksel afsluiten. De naam zin
speelt op de met een dekseltje openspringende 
vruchten. 

pomél i i , - 2e nv. van Pomelius, Latinizeering van 
Pomel: van Pomel, gevonden door Pomel, genoemd 
naar Pomel. - Sempervïvum - Lamotte is genoemd 
naar Nicolas Auguste Pomel (1821, Issoire a/d 
Allier, Z.Z.O. van Clermont-Ferrand; 1898, Dra-
el-Mizan, O.Z.O. van Algiers), botanicus-geoloog, in 
1851 door Lodewijk Napoleon Bonaparte, toen 
president der Fransche Republiek om politieke 
redenen naar Algiers gedeporteerd, waar hij de 
botanie, geologie en palaeobotanie van het land 
bestudeerde en tot 1880 in verschillende bestuurs
functies werkzaam was, sedert 1881 hoofd van den 
geol. dienst in Algiers, schrijver van verscheidene 
bot. en geol. publicaties, o.a. over de flora van het 
Atlas-gebergte in N.-Afrika (1860). 

pomeridiânws,a,um, - van Lat. post, na; meridïes, 
middag: des namiddags plaats hebbend; des na
middags bloeiend. 

Pomét i a FORST., - genoemd naar P. Pomet (1658, 
Parijs; 1699, Parijs), schrijver van een groot werk 
over geneesmiddelen. 

pornetiifórrms.ts,«, - van Pometïa, plantengesl. 
(Sapindacëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante eener Pometïa, Pometïa-achtig. 

rpórnifer, pornifera, pomi fe rum, - van Lat. po-
\pomiferus,a,um, - mum, elk van boomen af

komstig ooft (o.a. appels, kersen, noten, moer-
beziën, vijgen, dadels), soms, waarschijnlijk onder 
den invloed van Fr. pomme, gebezigd in de betee-
kenis van appel (Lat. malum): ooftdragend; eet
bare (dat wil op Java ongeveer zeggen niet-ver-
giftige) vruchten dragend, ook: op appels gelijken
de vruchten dragend. 

pomifórmis.is.e, - van Lat. pomum, elk van boo
men afkomstig ooft (o.a. appels, kersen, noten, 
moerbeziën, vijgen, dadels), soms, waarschijnlijk 
onder den invloed van Fr. pomme, gebezigd in de 
beteekenis van appel (Lat. malum); forma, vorm: 
appelvormig. Beter ware maliformis. 

pompönius,a,um (Lilïum - L . ) , - genoemd naar het 
bekende Romeinsche riddergesl. Pompönius, waar
toe o.a. Pomponïus Attïcus, een vriend van Cicero, 
behoorde. 

ponapéns2s,is,e, - afkomstig van het eiland Ponapé 
(een der Carolinen; ±158° O.L.; ± 7 ° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

Ponc i rus RAF., - letterverbinding zonder beteeke
nis. - Vgl. rafinesquïi. 

ponderösus,a,um, - van Lat. pondus (pondëris), ge
wicht: zwaar. 

pondicheriénsîs, îs, i , - afkomstig van Pondichéry 
( = Pondicherry, Fr. bezitting a/d O.kust vanVoor-
Indië op ±12° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

pondok, - fragment van een Mal. plantennaam (ma-
dang pondok). 

Poné ra LINDL., — van Gr. ponêros, zich in een ellen-
digen toestand bevindend. Smalbladige, kleinbloe-
mige, een armelijken indruk makende plant. 

ponero ides , - van Ponëra, plantengesl. (Orchida-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Ponêra-achtig. 

P o n g a m i a VENT., - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam pongam. 

pongât i , - Malab. plantennaam. 

fPongâti 'urn A. L. JUSS., - Latinizeering van den Ma-
*-pongétium, - lab. plantennaam pongati. 
Pongélion ADANS., - Malab. plantennaam. 
pontederânws,a,um (Salix - Willd.), - genoemd naar 

G. Pontedera (1688, Vicenza; 1757, Lonigo tusschen 
Padua en Verona), hoogleeraar in de plantkunde 
en directeur van den bot. tuin te Padua, schrijver 
van bot. werken. 

Pontedér ia L., - genoemd naar G. Pontedera (zie 
pontederänus). 

Ponteder iéceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Pontedéria geldt. 

pontederiaefóliu5,a,um, τ- zie pontederiifolïus. 
pontederiifóliws,a.ttm, — van Pontedéria, planten

gesl. (Pontederiacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Pontedéria. 

p6nticus,a,Mw, - van Lat. Pontus, de Zwarte Zee, 
ook het land om de Zwarte Zee : afkomstig van het 
land om de Zwarte Zee of daar het eerst gevonden; 
Pontisch. 

pooides, — van Poa, plantengesl. (Graminëae); ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Poa-achtig. 

rPoótia DENNST., - genoemd naar Abraham van Poot 
IPoótia MiQ., - (vóór 1650, ?; in of na 1711, 

PAmsterdam), die voor de laatste 6 deelen van den 
Hortus Malabaricus van Van Rheede (zie rheedëi) 
den Lat. tekst schreef en in 1689 van de beide 
eerste deelen een Hollandsche uitgave (Malabaarse 
Kruidhof) het licht deed zien. Hij verzorgde ook 
den tweeden druk (1679) van het bekende geschied
werk van P. Chr. Bor, Oorspronck, begin ende 
vervolg der Nederlandsche oorlogen, beroerten en 
burgerlijke oneenicheyden. 

Popówia ENDL., - afleiding en beteekenis van dezen 
in 1839 gecreëerden naam zijn onbekend. Mogelijk 
is het gesl. genoemd naar iemand van den naam 
Popow (itsch). In geen geval is de naam de Latini
zeering van een Jav. volksnaam der plant. 

Póppya NECK., - genoemd naar Johann Poppe, arts 
te Coburg, schrijver van verscheidene publicaties, 
waaronder een in 1625 te Leipzig uitgegeven 
kruidboek. 

popûleus,a,um, - van Lat. popülus, populier, popel, 
pappel, peppel: populierachtig. 

populifôlius,a,wm, — van Lat. popülus, populier, po
pel, pappel, peppel; Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een populier. 

populnea , - zie populnëus. 
populneoides , - van den soortnaam populnëus; ïdes 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
de soort populnëus gelijkend. 

populnëus,a,um, — van Lat. popülus, populier, popel, 
pappel, peppel: populierachtig. 

Pópulus L., - oude Lat. plantennaam, populier, 
popel, pappel, peppel. 

P o r â n a Ν. L. BURM., - mogelijk van Lat. porus, witte 
tufsteen. - De naam zinspeelt dan op de kleur der 
bloemen. De auteur zelf verklaart den naam niet. 

Poràn ia , - foutief voor Poräna. 
porcinus,a,um, - van Lat. poreus, tam zwijn, varken: 

op eenigerlei wijze tot tamme zwijnen in betrek
king staand, door zwijnen gegeten wordend, bor
stelig behaard, varkens-. 

porophfllus.a.um, - van Gr. poros, opening; phul-
lon, blad : met openingen (of, bij doorvallend licht, 
daarop gelijkende organen, olieklieren bv.) in de 
bladeren. - Vgl. Myopörum en perforatum. 

porôsus,a,um, — van Lat. porus, opening, porie: met 
openingen; met poriën openspringend. 

Poro theca κ. SCHUM., - van Lat. porus, opening. 
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porie; thêca (van Gr. thêkê, doosje), (als bot. term) 
helmhokje.- De helmhokjes openen zich met poriën. 

P o r p a BL., - Lat. transcr. van Gr. porpê, gesp, broche. 
- De naam zinspeelt op den vorm der vruchten. 

P o r p a x SAL., - (Gr.) handvatsel aan de binnenzijde 
van een schild. De naam zinspeelt op den vorm van 
den stempel. 

/porphyrandir . ra .rww, - van Gr. porphüra, purper-
lporphyrândr«s ,a ,um, - kleur; anêr (andros), 

man: met purperroode mann, organen (meeldra-
den, helmknoppen). 

porphyranthérus.a.wm, - van Gr. porphüra, purper-
kleur; anthêra, (als bot. term) helmknop: met pur
perroode helmknoppen. 

porphyreus,a,M»n, - Lat. transcr. van Gr. porphuréos 
(van porphüra, purperkleur), purperkleurig. 

porphyr ico la (znw.), - van Fr. porphyre (van Gr. 
porphüra, purper), porfier, een marmerachtig, al 
of niet purperkleurig gesteente; cölëre, wonen, be
wonen: op porfier groeiende plant. 

porphyricolus.a.MW, - van Fr. porphyre (van Gr. 
porphüra, purper), porfier, een marmerachtig, al 
of niet purperkleurig gesteente; cölëre, wonen, be
wonen: op porfier groeiend. 

porphyróca lyx , - van Gr. porphüra, purperkleur; 
kälux, kelk: met purperkleurigen kelk. 

po rphyrocä rpa , - zie porphyrocarpus. 
/porphyrocârpos.os.ow, - van Gr. porphüra, purper-
tporphyrocârpMs.a.wm, - kleur; karpos, vrucht: 

met purperkleurige vruchten. 
porphyrocàu la , - zie porpkyrocaulus. 
porphyrocâults.is,«, - vàn Gr. porphüra, purper-
porphyrocâulos.os.on, - kleur; kaulos, sten-
porphyrocâulws,a,«m, - gel, steel: met pur

perkleurige stengels of stelen. 
P o r p h y r o d é s m e SCHLTR, - van Gr. porphüra, pur

perkleur; desmê, bundel, bos: orchidee met bossen 
(dwz. vertakte bloeiwijzen) van purperkleurige 
bloemen. 

porphyrodésrrns.xs.e, - van Gr. porphüra, purper
kleur; desmê, bundel, bos: tot purperkleurige bun
dels of bossen vereenigd. 

porphyroglósSMS,a,ww, - van Gr. porphüra, purper
kleur; glóssa, tong: met purperkleurige tong of (bij 
orchideeën) lip. 

Porphyroglo t t i s RIDL., - van Gr. porphüra, purper
kleur; glôtta, tong: orchidee met purperroode tong, 
dwz. lip. 

porphyrolépia , - zie porphyrolepius. 
fporphyrólepis , - van Gr. porphüra, purperkleur; 
tporphyrolépi«s,a,«m, - lëpis, schub: met 

purperkleurige schubben. 
porphyronéurws.a.ttm, - van Gr. porphüra, purper

kleur; neuron, nerf: met purperkleurige nerven. 
porphyrophyllws,α,«»», - van Gr. porphüra, purper

kleur: phullon, blad: met purperkleurige bladeren. 
i po rphyró rach i s , - zie porphyrorrhöchis. 
i po rphyró rhach i s , -
po rphy ró r rhach i s , - van Gr. porphüra, purperkleur; 

rhächis, spil van een gevind of meervoudig gevind 
blad of van een bloeiwijze: met purperkleurige 
spillen. 

porphyrosphàéru5,a,um, - van Gr. porphüra, pur
per; sphaira, bol: met purperkleurige bollen; met 
purperkleurige, bolvormige bloeiwijzen of vruchten. 

porphyrotâéniui .a .uw, - van Gr. porphüra, purper; 
tainïa, band : met eèn of meer purperkleurige ban
den. 

porréct«s,a,t*»i, — van Lat. porrigëre, (zich) uitstrek
ken: uitgestrekt, lang. 

porrifóliws.a.um, - van Lat. porrum, prei, dwz. de 
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echte prei met vlakke bladeren (Allium ampelo-
präsum L. var. porrum Regel), niet de in W.-Java 
vaak verkeerdelijk prei genoemde Allium fistulö-
sum L. (pijplook) met buisvormige bladeren; fo
lium, blad: met bladeren als die van prei. 

pó r r igens , - van Lat. porrigëre, (zich) uitstrekken: 
(zich) uitstrekkend, wijd vertakt. 

f P o r r u m ADANS., - (Lat.) prei, dwz. de echte prei 
I p o r r u m , - met vlakke bladeren (Allium am-

pelopràsum L. var. porrum Regel), niet de in W.
Java vaak verkeerdelijk prei genoemde Allium fis-
tulösum L. (pijplook) met buisvormige bladeren. 

Por t éa BRONGN., - genoemd naar den Fr. plantkun-
dige en wereldreiziger M. Porté, die tusschen 1855 
en 1860 in Brazilië en van 1860-65 bij Singapore 
en in de Philippijnen planten verzamelde en naar 
Europa overzond. Hij was de ontdekker o.a. van 
Phalaenopsis schilleriäna Rchb. - Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

porteànus.a.um (Scotanthus - Naud., - Stromanthe . 
- A .Griseb. ), - genoemd naar M. Porté (zie Portêa). 

por té i , - 2e nv. van Portëus, Latinizeering van Porté: 
van Porté, gevonden door Porté, genoemd naar 
Porté. - Schizocasïa - Schott is genoemd naar M. 
Porté (zie Portêa). 

portenschlagianu5,a,Mm (Campanula - R. et S.), -
genoemd naar Fr. Edler von Portenschlag-Leder
mayer(ΠΊ'2,,W'eenen; 1822, Weenen), schrijver eener 
na zijn dood door zijn vrienden uitgegeven naam
lijst van in Dalmatië verzamelde planten. 

po r t é r i , - 2e nv. van Portêrus, Latinizeering van 
Porter: van Porter, gevonden door Porter, ge
noemd naar Porter. - Pleomële - N. E. Br. is ge
noemd naar G. Porter (bloeitijd 1800-34), eerst 
beambte van den bot. tuin van Calcutta, in welke 
kwaliteit hij in 1822 den directeur dier instelling 
Wallich (zie wallicheänus), vergezelde naar Penang, 
waar hij achterbleef, onderwijzer werd en belast 
werd met het toezicht op den bot. tuin aldaar. Hij 
zond planten vandaar aan Wallich. 

porteriànus.a.Mw, - 1. (Begonia - Fisch, et Mey.), 
- genoemd naar Sir Robert Ker Porter (1777, Dur
ham, Z. van New-Castle, Noord-Engeland ; 1842, 
St.-Petersburg), historieschilder en zoöloog, van 
1826-41 Eng. consul te Caracas (Venezuela, nabij 
de Ν.kust op ±67° W.L.), van welke plaats hij 
planten zond aan den bot. tuin te Kew. — Hij be
reisde Georgië en Perzië. 
2. (Bignonïa - Wall., - Mallötus - M.A.), - ge
noemd naar G. Porter (zie portëri). 

Por t i ând ia p. BR., - genoemd naar Margaret Caven
dish Bentinck, geboren Harley, hertogin van Port
land (1715, Londen; 1785, Bulstrode, Buckingham
shire, Engeland), liefhebster van botanie, goed be
kend met Eng. planten. Op Bulstrode bezat zij een 
bot. tuin en een museum. Zie ook smeathmanni. 

portoricénsis.is,«, - afkomstig van Portorico (het 
westelijkste eiland der Groote Antillen; ± 6 5 % -
±67° W.L.; 18-±18i / 2 ° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. - Het woord Portorico is Portugeesch 
en beteekent rijke haven of goede haven. 

pór tu la , - (als soortnaam) afkorting van Portulöca 
(zie aldaar) om op gelijkenis met dit gesl. te wijzen. 

Por tu léca L., - oude Lat. plantennaam, waarvan af
leiding en beteekenis niet vaststaan. 

por tu lacâcea , - zie portulacaceus. 
Por tu lacaceae , — plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Poriulöca geldt. 
portulacaceus,a.um, - van Portuläca, plantengesl. 

(Portulacaceae), postelein, porselein: postelein-
achtig. 



portulacaetrum 

portulacaetrum, - van Portuläca, plantengesl. (Por-
tulacacëae), postelein; astrum, uitgang met klei-
neerende beteekenis: onechte postelein.-Zie voorts 
alsinastrum. 

portulacoides, - van Portuläca, plantengesl. (Por-
tulacacëae), postelein, porselein; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Portuläca-
achtig. 

portus finschii, - 2e nv. van Portus finschii [van 
Lat. portus, haven; finschii, 2e nv. van Finschïus, 
Latinizeering van Finsch (zie Finschïa): van 
Finsch], haven van Finsch, Finschhafen (een door 
Finsch ontdekte haven in het O. van Kaiser Wil
helmsland op bijna 148° O.L.; ± 6 % ° Z.B.): van 
Finschhafen; afkomstig van Finschhafen of daar 
het eerst gevonden. 

rporulifer, porulifera, poruliferum, - van Lat. 
<.poruliferus,a,uni, - porülus (verkleinw. van 

porus, porie, opening), kleine opening; ferre, dra
gen, bevatten: poriën bevattend. 

posewitzii , - 2e nv. van Posewitzius, Latinizeering 
van Posewitz: van Posewitz, gevonden door Pose-
witz, genoemd naar Posewitz. - Selaginella - Hier. 
is genoemd naar haar ontdekker, Th. Posewitz 
(1850, Iglo = Neudorf, N.O. van Budapest; 1917, 
Budapest), medicus, van 1879-84 officier van ge
zondheid in het Nederlandschind. leger en als zoo
danig werkzaam op Borneo en op Java, in 1887 
benoemd tot chef-geoloog aan het koninklij k-kei
zerlijk geologisch Rijksinstituut te Budapest, 
schrijver van eenige geol. publicaties. 

Posoquéria AUBL., - Latinizeering van posoqueri, 
volksnaam der plant in Fr. Guiana. 

Possoquéria, - foutief voor Posoquéria. 
posticus,a,um, - (Lat.) aan de achterzijde geplaatst. 
posumbu, - Engelschind, plantennaam. 
Potamogéton L., - van Gr. potämos, rivier; geitón, 

nabuur, buurman : plant, welke rivieren tot nabuur 
heeft, dwz. in rivieren en daarop uitmondende wa
teren groeit. 

Potamogetonâceae, -plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Potamogéton geldt. 

potamóphila, - als znw. gebezigde vr. vorm van 
Nieuwlat. potatnophilus (van Gr. potämos, rivier; 
phïlein, beminnen), rivierbeminnend, aan rivieren 
groeiend : riviervriendin, in of aan rivieren groeien
de plant. 

potatnophilus,α,um, - van Gr. potämos, rivier; phï
lein, beminnen: rivierbeminnend, in of aan rivie
ren groeiend. 

potanini, - 2e nv. van Potaninus, Latinizeering van 
Potanin: van Potanin, gevonden door Potanin, 
genoemd naar Potanin. - Adenophöra - Korsh. is 
genoemd naar Gr. N. Potanin [1835, Jamyschews-
kaja (Yaniskewa), prov. Akmolinsk, O. van het 
Aralmeer; 1920, Tomsk], natuuronderzoeker, die 
in 1863/64 deel nam aan een expeditie naar het 
Saissannorgebied (83-84° O.L;. 48° N.B.), in 1865 
wegens een politiek misdrijf tot vijf jaren tucht-
huisstraf werd veroordeeld, in 1876/77, 1879 en 
1884-86 Mongolië en van 1891-94 O.-China en O.
Tibet bereisde, op welke tochten hij vele planten 
verzamelde. Hij schreef verscheidene publicaties 
over zijn reizen. 

potaninii, - 2e nv. van Potaninïus, Latinizeering 
van Potanin: van Potanin, gevonden door Pota
nin, genoemd naar Potanin. - Indigofëra - Craib 
is genoemd naar Gr. N. Potanin (zie potanini). 

Potentilla L., - verkleiningsvorm van Lat. potens 
(potentis), machtig: machtige, dwz. sterk werkende 
plant. - De naam zinspeelt op het gebruik, dat in 
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vroegere tijden van de looistofrijke P. anserîna L. 
(zilverschoon) gemaakt werd tegen diarrhée, dys
enterie, witte vloed, te sterke menstruatie, nier
steen en andere kwalen. 

poteriifólius,a,um, - van Poterium, plantengesl. 
(Rosacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Poterium. 

Poterium L., - Latinizeering van den ouden Gr. 
naam potêrion, waarmede een geneeskrachtige 
plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast 
staat. - Het Gr. woord potêrion beteekent ook 
beker, en als zoodanig wordt de naam verklaard 
door Linnaeus (zie Linnaea) in zijn Philosophïa Bo
tanica (1751), p. 184. De kelk is bekervormig. 

pothof des, - van Pothos, plantengesl. (Aracëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Pothos-achtig. 

Pothoideum SCHOTT, - van Pothos, plantengesl. 
(Aracëae); idëum, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op Pothos gelijkend gesl. 

pothóinus,a,um, - van Pothos, plantengesl. (Aracëae) 
in eenig opzicht, bladvorm bv., op een Pothos ge
lijkend, Pothos-achtig. 

Pothomórphe MIQ., - van Pothos, plantengesl. (Ara
cëae); Gr. morphê, gedaante: op Pothos gelijkend 
gesl. 

Pothos L., - Graecizeering van den Ceylonschen 
plantennaam potha. 

Póttsia HOOK, et ARN., - genoemd naar John Potts 
(?, ?; 1822, Chiswick, Londen), die in opdracht 
der Royal Horticultural Society levende planten 
en herbarium-materiaal verzamelde in China (1821) 
en in Bengalen. In 1822 was hij te Londen terug. 
Volgens Miquel (zie Miquelïa), Sumatra, Inleiding, 
p. XII, heeft hij ook op Sumatra „eenige botani-
,,sche nasporingen in het werk gesteld." 

póttsii, - 2e nv. van Pottsïus, Latinizeering van 
Potts: van Potts, gevonden door Potts, genoemd 
naar Potts: 
1. (Bauhinïa - G. Don), - genoemd naar den vinder 
der plant, J. Potts (zie Pottsïa). 
2. (Tritonïa - Bth.), - in 1877 genoemd naar G. H. 
Potts van Lasswade bij Edinburgh, die de plant in 
Europa had ingevoerd en van wien mij overigens 
niets bekend is. 

Poupârtia COMM., - van Fr. poupard of poupart, een 
soort van groote zeekreeft. De volksnaam van Pou-
partïa op Réunion is bois de poupart. 

Pourrétia RUIZ et PAV., - genoemd naar P. A. Pour-
ret de Figeac (1754, Narbonne; 1818, Santiago 
de Compostéla, N.W. Spanje), geestelijke, die te 
Narbonne een rijken bot. tuin aanlegde en de flora 
van de omstreken dier stad doorvorschte. - Om 
het woeden der Fr. revolutie te ontgaan, nam hij 
de wijk naar Spanje, waar hij eerst professor te 
Barcelona, later directeur van den bot. tuin van 
Madrid, eindelijk domheer te Santiago de Compos
téla werd. Zijn rijk herbarium en zijn bot. aan-
teekeningen gingen verloren in de oorlogen, welke 
in het begin der 19de eeuw het Pyreneesche 
Schiereiland teisterden. — Hij heeft een bot. reis 
door de Pyreneeën gemaakt. 

Pourthiaéa DECSNE, - genoemd naar J. A. Pourthié 
[1830, Dourn, Dépt. Tarn bij Toulouse; 1866, ge
marteld en onthoofd bij Séoul ( = Söul, a/d W.kust 
van Korea op ruim 37 γ2° N.B.)], R. K. missionaris, 
in 1855 naar Korea vertrokken. De door hem over 
de taal, de planten- en dierenwereld en de geologie 
van het schiereiland gemaakte aanteekeningen zijn 
bij zijn gevangenneming en terechtstelling verloren 
geraakt. 
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Pouzols ia , - foutief voor Pouzolzïa. 
Pouzólzia GAUD., - genoemd naar P. C. M. de 

Pouzolz (1785, Nîmes; 1858, Nîmes), schrijver 
eener flora van het département Gard (hoofd
plaats Nîmes). Hij heeft planten verzameld op 
Corsica (± 1850). 

pouzolzian«s,a,«m (Selaginella - Spring), - ge
noemd naar P. C. M. de Pouzolz (zie Pouzolzïa). 

powél lü , - 2e nv. van Powelltus, Latinizeering van 
Powell: van Powell, gevonden door Powell, ge
noemd naar Powell: 
1. (Crinum - Hort.), - kunstmatige hybride, in 1887 
voor het eerst beschreven naar een in Engeland 
gekweekt exemplaar. Naar wien de plant genoemd 
werd, heb ik niet kunnen uitvorschen. 
2. (Polypodïum - Baker), - genoemd naar Thomas 
Powell (?, ?; 1887, Penzance bij kaap Land's End, 
Z.W.-Engeland), van 1860-85 zendeling op de 
Samóa-eilanden, waar hij vele planten, waaronder 
de naar hem genoemde, verzamelde. Hij schreef 
een publicatie over de varens van de Samoa-eilan-
den en de daar gebruikelijke plantennamen. 

praeacutus.a.um, - van Lat. prae, versterkend 
voorv.; acutus, spits: zeer spits. 

praeàltus,a,u*n, - van Lat. prae, versterkend voorv.; 
alius, hoog: zeer hoog. 

praecipuMS,a,«w, - van Lat. praecipëre (van prae, 
vooruit; capëre, nemen), van te voren uitnemen: 
uitnemend, bijzonder. 

p raecox , - van Lat. prae, vóór; coquêre, tot rijpheid 
brengen: voor den tijd rijp, vroeg rijp, vroeg tot 
ontwikkeling komend, vroeg bloeiend, voor het 
ontluiken der bladeren bloeiend. 

praegeriânws,a.wm (Sedum - W. W. Smith), - ge
noemd naar Robert Lloyd Praeger (1865, Holy-
wood, Ν.O. van Belfast, Ierland; Χ), bibliotheca
ris der Nationale Bibliotheek van Ierland te Dublin, 
verdienstelijk plantkundige, die Europa, Madeira 
en de Kanarische eilanden bereisde, schrijver van 
een aantal bot. werken [Open-air Studies in Bo-
tany(1897), - Irish Topographical Botany (1901),-
The Genus Sedum as found in Cultivation (1921), 
- An Account of the Sempervivum Group (1932), 
- The Botanist in Ireland (1934)]. 

praegràndis,i 's,e, - van Lat. prae, versterkend 
voorv.; grandis, groot: zeer groot. 

p rae lónga , - zie praelongus. 
praelongâtws,a,um, - van Lat. praelongäre (van 

praelongus, zeer lang), sterk verlengen: sterk ver
lengd, zeer lang. 

praelongus,a,urn, - van Lat. prae, versterkend 
voorv.; longus, lang: zeer lang. 

praejnórstts.a.um, - van Lat. praemordëre (van 
prae, van voren; mordêre, bijten), van voren aan 
iets bijten: aan den top, als het ware, afgebeten. 

p râén i t ens , - van Lat. praenïtêre (van prae, naar 
voren; nitêre, blinken), uitblinken: uitblinkend. 

p r a e s t a n s , - van Lat. praestäre (van prae, vooraan; 
stare, staan), vooraan staan, de eerste zijn: voor
aanstaand, uitblinkend. 

praestantissimws,a,«m, - overtr. trap van Lat. 
praestans {praestantis ) , vooraanstaand, uitblinkend : 
op de allereerste plaats staand; in de hoogste mate 
uitblinkend. 

praetermissMS.a.Mw, - van Lat. praetermittëre (van 
praeter, voorbij; mittëre, zenden, laten gaan), voor
bij laten gaan: voorbijgegaan, overgeslagen, (tot 
dusverre) onopgemerkt gebleven. 

praetervisws,a,wm, - van Lat. praetervidêre (van 
praeter, voorbij; videre, zien), voorbijzien, over 
het hoofd zien: over het hoofd gezien. 

p r ae tó r i i , - 2e nv. van Praetorius: van Praetorius, 
gevonden door Praetorius, genoemd naar Praeto
rius. - Hoya - Miq. is genoemd naar haar ontdek
ker C. F. E. Praetorius (1799, Brunswijk; 1846. 
Soerabaja), in 1821 in den Nederlandschind. 
staatsdienst opgenomen en benoemd tot pakhuis
meester te Tjikao. Van 1829-34 was hij resident 
van Palembang, van 1834—37 resident van Peka-
longan, van 1837-39 resident van Japara, daarna, 
tot aan zijn eervol ontslag in 1844 directeur der 
cultures. Hij verzamelde planten in Palembang 
en gaf in het tijdschrift De Indische Bij I (1843), 
pp. 449 seq., een lijst van de voornaamste hout
soorten der residentie Palembang onder haar in-
landsche benamingen. 

praetutiânus,a,um, - van Lat. Praetutïi, volksstam 
in Italië, nabij het tegenwoordige Teramo (in 
O.-Italië; ± 42%° N.B.; ± 13%° O.L.): afkomstig 
van de omstreken van Teramo of daar het eerst 
gevonden, Praetutisch. 

praeustws,a,wm, - van Lat. praeurëre (van prae, van 
voren; urëre, branden), aan de voorzijde branden: 
aan de voorzijde, als het ware, gebrand. 

praevaricât«s,a,ww2, - van Lat. praevaricäri, niet 
rechtuit gaan, den rechten weg verlaten: bochtig, 
kronkelend. 

P rage lu r i a N. E. BR., - anagram van Per gularia. 
Prâ inea KING, - in 1888 genoemd naar David Prain 

(1857, Fettercairn, Z.W. van Aberdeen, Schot
land; X), medicus, van 1884-87 officier van ge
zondheid in het Engelschind, leger, van 1887-98 
conservator van het herbarium en bibliothecaris 
van den bot. tuin van Calcutta waarvan de auteur 
van het gesl., King (zie kingi), directeur was, van 
1898-1905 directeur dier instelling, daarnaast van 
1895-1905 hoogleeraar in de plantkunde aan de 
geneeskundige hoogeschool te Calcutta, van 1905-
22 directeur van den bot. tuin van Kew, schrijver 
van vele belangrijke bot. publicaties. 

p ra in i , - 2e nv. van Prainus, Latinizeering van 
Prain: van Prain, gevonden door Prain, genoemd 
naar Prain. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar D. Prain (zie Prainëa). 

prainiânu5,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar D. Prain (zie Prainëa). 

pré in i i , - 2e nv. van Prainïus, Latinizeering van 
Prain: van Prain, gevonden door Prain, genoemd 
naar Prain. Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar D. Prain (zie Prainëa). 

Pra rav in i a KORTH., - genoemd naar den berg 
Prarawin (in Z.O.-Borneo, a/d Doesoen), waar 
de plant het eerst gevonden werd. 

pràsinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. prasinos (van 
prason, look, prei), lookgroen. 

P r â s i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam prasïon, waarmede een Labiaat werd 
aangeduid. 

P rasóxy lon M. J . ROEM., - van Gr. prason, look, prei; 
xülon, hout. Boom met naar look (Allium) riekend 
hout. 

pratensis,is,e, - van Lat. pratum, beemd, weide: in 
beemden groeiend, in weiden groeiend, weide-. 

P r é t i a GAUD., - genoemd naar Ch. L. Prat Bernon 
(?, Jussey, Dépt. Haute-Saône, Frankrijk; 1817, op 
zee), adelborst aan boord van de korvet L'Uranie, 
waarmede De Freycinet (zie Freycinetïa) van 1817-
20 een wetensch. expeditie om de aarde maakte. 
Prat-Bernon overleed reeds zeer spoedig na het 
vertrek uit Frankrijk. Gaudichaud (zie gaudi-
chaudi), de auteur van het gesl., nam als natuur-
vorscher aan dezelfde expeditie deel. 
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pra t ico la (znw.), - v a n Lat. praiutn, beemd, weide; 
cölëre, wonen, bewonen: beemden (weiden) bewo
nende plant; in beemden (weiden) groeiende plant. 

praticolws.a.wm, - van Lat. pratum, beemd, weide; 
cölëre, wonen, bewonen: beemden (weiden) bewo
nend; in beemden (weiden) groeiend. 

prattiónws.a.um (Calamus - Becc), -genoemd naar 
Antwerp E. Pratt, Eng. zoöloog, die van 1887-90, 
in opdracht van den Eng. entomoloog Leech, 
verzamelde langs den bovenloop van den Jang-
tsze-kiang (China), sedert 1889 ook planten. In 
1890 keerde hij naar Engeland terug, waar hij een 
publicatie over zijn reis uitgaf (To the snows of 
Thibet through China, 1892). In 1907 ondernam 
hij een tocht naar Nieuw-Guinea, waar hij in 1908 
het Arfak-gebergte (in het N.O. van den „Vogel
kop") bereisde; ook daar verzamelde hij planten, 
waaronder de naar hem genoemde soort. Overigens 
is mij niets van hem bekend. 

p r â t t i i , - 2é nv. van Prattius, Latinizeering van 
Pratt: van Pratt , gevonden door Pratt , genoemd 
naar P ra t t . - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar A. E. Pratt (zie prattiänus). 

pravus,a,um, - (Lat.) verkeerd, slecht. 
preangeriénws,a,um, - afkomstig van de Preanger 

{-Regentschappen), residentie in W.-Java, of daar 
het eerst gevonden. 

precatóriws.a.ion, - van Lat. precâtor (van precäri, 
bidden), een biddende: door biddenden gebezigd 
(bv. als bidsnoer of rozenkrans). 

précia , - Magnolia - Corr. zou zoo genoemd zijn (zie 
Ventenat, Jardin de la Malmaison, 24 in ann.), 
omdat de bloemen vóór de bladeren verschijnen. -
Het woord precïa in deze beteekenis is geen Latijn; 
praecox had gekozen moeten worden. [Precïae was 
bij de Oude Romeinen de naam eener paar soorten 
van druiven (Plinïus, Historia Naturalis XIV, Sect. 
4, § 4)]. 

P re rnna L., - van Gr. premnon, boomstronk. De 
naam zinspeelt op den korten, krommen stam der 
eerstbeschreven soort (Pr. integrifolïa L.). 

p r emno ides , - van Prernna, plantengesl. (Ver-
benacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Premna-achtig. 

P r e n â n t h e s L., - van Gr. prênês, voorovergebogen, 
overhangend; anthos of anthê, bloem. De naam zin
speelt op de (over)hangende bloemhoofdjes. 

p renan tho idea , - zie prenanthoidëus. 
prenan tho ides , - van Prenanihes, plantengesl. 

(Composïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Prenanthes-achtig. 

prenanthoidews.a.um, - van Prenanthes, planten
gesl. (Composïtae); idëus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Prenanthes-achtig. 

p r e n s a n s , - van Lat. prensäre, aangrijpen, vast
grijpen: aangrijpend, vastgrijpend. 

P r e p t â n t h e RCHB. f., - van Gr. preptos, uitstekend, 
eerbiedwaardig; anthos, bloem: plant met fraaie 
bloemen. 

Prescó t t i a LINDL., - genoemd naar J. D. Prescott 
(?, ?; 1837, St.-Petersburg), medicus, die Siberië 
bereisde en daar zeer vele planten verzamelde. 
Van zijn levensloop is weinig bekend. 

prescottianws,a,Mm (Diplazïum - Th. Moore), - ge
noemd naar / . D. Prescott (zie Prescóttia). 

presliânws,a,wm, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar K. B. Presl (1794, 
Praag; 1852, Praag), hoogleeraar in de natuur
wetenschappen te Praag, schrijver van vele bot. 
werken, waaronder een bewerking (Reliquiae 
Haenkeänae) der door Thaddeus Hänke (zie 

haenkeänus) verzamelde planten. 
p rés l i i , - 2e nv. van Preslius, Latinizeering van 

Presl: van Presl, genoemd naar Presl. -Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar K. B. Presl (zie 
presliänus). 

pressus,α,uw, - van Lat. premëre, drukken, uit
drukken: uitgedrukt. - Solanum - Dun. werd zoo 
genoemd, omdat de zaden uit de vrucht gedrukt 
worden, alvorens deze genuttigd wordt. 

pretiósus,a,um, - van Lat. pretium, prijs: prijzig, 
kostbaar. 

priamanénsts, ïs ,e, - afkomstig van Priaman (plaats 
aan de W.kust van Sumatra, ± 50 K.M. N.W. van 
Padang) of daar het eerst gevonden. 

prianaménsïs. is .e, - foutief voor priamanensis. 
prianganénsis,ïs,e, - afkomstig van Priangan 

(Soend. naam der Preanger-Regentschappen; resi
dentie in W.-Java) of daar het eerst gevonden. 

prieurianws,a,«m (Phyllanthus - Μ. Α.), - genoemd 
naar Fr. R. M. Leprieur (zie leprieurii). 

pr i éu r i i , - 2e nv. van Prieurïus, Latinizeering van 
Leprieur: van Leprieur, gevonden door Leprieur, 
genoemd naar Leprieur. - Trichomànes - Kunze is 
genoemd naar Fr. R. M. Leprieur (zie leprieurii). 

P r i m u l a L., - vr. verkleiningsvorm van Lat. primus, 
eerste : kleine eersteling. De door Linnaeus (zie Lin-
naea) Pr. veris (kleine eersteling der lente) genoem
de plant behoort tot de eerste voorjaarsbloemen. 

P r imulacëae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Primüla geldt. 

primulaefólius,a,MW, - zie primulifolïus. 
P r i m u l i d i u m SPACH, - van Primüla, plantengesl. 

(Primulacëae) ; Gr. eidos, gedaante : op Primüla 
gelijkend gesl. 

primulifólius,a,urn, — van Primüla, plantengesl. 
(Primulacëae), sleutelbloem, hemelsleutels; Lat. 
folium, blad: met bladeren als die eener Primüla. 

primulinws.a.wm, - van Primüla, plantengesl. (Pri
mulacëae), sleutelbloem, hemelsleutels: Primüla-
achtig. 

p r imulo ides , - van Primüla, plantengesl. (Primula
cëae), sleutelbloem, hemelsleutels; ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Primüla-achtig, 
sleutelbloemachtig. 

pr ince i , - 2e nv. van Princêus, Latinizeering van 
Prince: van Prince, gevonden door Prince, ge
noemd naar Prince. - Erycïbe - Wall. werd in 1828 
genoemd naar haar ontdekker, John Prince, die in 
1819 op Sumatra verblijf hield en van 1826-28 een 
bestuursfunctie (resident-councillor) vervulde in 
Singapore, vanwaar hij planten aan Wallich (zie 
wallicheänus) zond. Jack (zie Jackia) beschrijft 
hem als een ijsklomp, die een wel bijgehouden 
grootboek hooger schatte dan de fraaiste plant. 

p r inceps , - (Lat.) eerste, voornaamste, vorst. 
p r ino ides , - van Prinos, voormalig plantengesl. 

(Aquifoliacëae), thans = Ilex; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Prinos-achtig. 

P r inos L., - oude Gr. naam voor den steeneik en 
voor den hulst. Het door Linnaeus (zie Linnaea) 
Prinos genoemde gesl. is een onderdeel van het 
huidige gesl. Ilex, hulst. 

P r insép ia ROYLE, - genoemd naar James Prinsep 
(1799, Thoby Priory, Essex; 1840, Londen), die 
zich in 1819 te Calcutta vestigde en ambtenaar 
werd aan de Munt aldaar. Hij voerde belangrijke 
publieke werken (kanalen, gebouwen) uit, was 
secretaris van de Asiatic Society of Bengal en was 
een goed kenner van en schrijver over oudheden. 

P r inue , - Lat. transcr. van Prinos. - Zie aldaar. 
prionichilws,a.wm, - zie prionochïlus. 
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p r ion i tes , - van Gr. prion (priónos), zaag: plant met 
gezaagde of getande bladeren of blaadjes. 

{Pr ion ï t i s OERST., - oude Gr. plantennaam, wille-
pr ioni t i s , - keurig op een Barlerïa-soort over

gedragen. - Het woord is afgeleid van Gr. prion 
(priónos), zaag; de prionïtis der Ouden had ge
zaagde bladeren, Barleria prionïtis L. = Prionïtis 
hystrix Miq. echter gaaf randige. 

prionochüws,a,w>^, - van Gr. prion {priónos), zaag; 
cheilos, lip: met gezaagde of getande lip. 

prionophyllws,a,«m, - van Gr. prion (priónos), 
zaag; phullon, blad: met gezaagde bladeren of 
blaadjes. 

p r ionó tes , - van Gr. prionôtos [van prion (priónos), 
zaag], op een zaag gelijkend : gezaagd (de bladeren 
bv.). 

prionurus,a,um, - van Gr. prion (priónos), zaag; 
oura, staart: met een gezaagden staart, dwz. ge
zaagde, staartvormige spits. 

prismâticMS,a,uw, - van Gr. prisma (prismätos), 
het gezaagde, het door zaagvlakken begrensde 
meetkundige lichaam, prisma: prismatisch. 

prismatocârpws,a,Mw, - van Gr. prisma (pris
mätos), het gezaagde, het door zaagvlakken be
grensde meetkundige lichaam, prisma; karpos, 
vrucht: met prismatische vruchten. 

P r i s m a t ó m e r i s , - van Gr. prisma (prismätos), het 
gezaagde; mëros, deel. De kelkzoom is afgeknot; 
de kelk is, als het ware, langs den bovenrand afge
zaagd. 

pristichilus.a.Mw, - van Gr. pristos, gezaagd; cheilos, 
lip: met gezaagde of in slippen verdeelde lip. 

Pr i s t ig ló t t i s CRETZ. et j . j . s., - van Gr. pristos, ge
zaagd; glótta, tong en, als bot. term, lip: orchidacëa 
met gezaagde lip. 

p r i s t i s , - (Gr. en Lat.) zaagvisch. Als soortnaam 
gebezigd voor een Bulbophyllum, waarvan de lip 
op de zaag van een zaagvisch gelijkt. 

P r i t c h â r d i a SEEM, et WENDL., - genoemd naar 
William T. Pritchard, Eng. consul op de Fidsji-
eilanden (zie fijiensis), die omstreeks 1859 Tha-
kombau, den koning dier eilanden, bewoog ze aan 
Engeland aan te bieden. De Eng. Regeering deed 
in 1860 door Smythe (zie Smythèa) en Seemann 
(zie seemanni) een onderzoek instellen naar de 
waarde dier eilanden voor strategische en handels
doeleinden, wat hun inbezitneming door Engeland 
ten gevolge had. Pritchard stond Seemann, die bij 
zijn onderzoek den palm ontdekt had, met raad en 
daad bij tijdens diens verblijf op de eilanden. 

P r iva ADANS., - vr. vorm van Lat. privus, afzonder
lijk, elk voor zich. - De naam, welke door Adanson 
(zie Adansonïa), den auteur van het gesl., niet 
verklaard wordt, schijnt te zinspelen op het feit, 
dat de vruchten door den vergrooten kelk geheel 
worden omsloten, zich dus, als het ware, van de 
vruchten der naburige bloemen afzonderen en op 
zich zelve leven. 

proavitMs,a,um, — van Lat. proävus, overgrootvader: 
voorvaderlijk. Als soortnaam gebezigd voor plan
ten, welke men beschouwt als primitieve vormen. 

Probosc idea MOENCH, - van Lat. proboscis (pro-
boscidis), slurf: plant met geslurfde, dwz. lang ge-
snavelde vruchten. 

proboscidews,a,wm, - van Lat. proboscis (proboscï-
dis), slurf: slurfvormig. 

p rocé ra , - zie procerus. 
procerifóliws.a.Mw, - van Lat. procerus, lang; folium, 

blad: langbladig. 
procérior,or,us, - vergr. trap van Lat. procerus, 

hoog, lang: hooger dan gewoonlijk, tamelijk hoog; 
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langer dan gewoonlijk, tamelijk lang. 
procérus,a,Mw, - (Lat.) hoog, lang. 
procridifólius.a.utn, - v a n Procris (Procrïdis), plan-

tengesl. (Urticacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die eener Procris. 

P roc r i s COMM., - Lat. transcr. van Gr. prokris, ge
droogde vijg. - Gedroogde, vruchtdragende bloei-
wijzen van dit gesl. doen inderdaad eenigszins aan 
gedroogde vijgen denken. 

p r o c u m b e n s , - van Lat. procumbëre, neervallen: 
liggend. 

p r o c u r r e n s , — van Lat. procurrëre (van pro, naar 
voren; currëre, loopen), voortloopen, wegloopen: 
voortloopend, wegloopend (door middel van een 
langen, kruipenden stengel of wortelstok bv.). 

prodigiósus,a,wm, - van Lat. prodigïum, wonder-
teeken, iets onnatuurlijks: wonderbaarlijk. 

productus,a,Mm, - van Lat. producëre (van pro, 
naar voren; ducëre, voeren), verlengen: verlengd. 

Proférea κ. Β. PRESL, - van Lat. proferre, voor den 
dag brengen, vertoonen. De naam zinspeelt op het 
feit, dat de plant, wat het verloop der aderen be
treft, overeenstemming vertoont met Pleocnemïa. 

pr of usus,a,urn, - van Lat. profundere (van pro, naar 
voren; fundëre, uitgieten), doen uitstroomen, rijke
lijk doen vloeien : vrijgevig, mild, rijk bloeiend. 

rprólifer, proliféra, p ro l i fe rum, - van Lat. proles 
\prolifer«s,a,t<»n, — (prolis), kroost; ferre, dra

gen, voortbrengen: kroost voortbrengend. Als 
soortnaam gebezigd voor planten, welke een be-
bladerde spruit voortbrengen uit de bloem of uit 
de bloeiwijze (Cytïsus - L.) of een nieuw bloem -
scherm vormen boven het oude (Primüla - Wall.) 
of een nieuwe bloem onder een oudere (Dianthus -
L.) of nieuwe bladeren voortbrengen op de oude 
(Trichomänes - BI.) of bladbundels in de blad
oksels (Lepidïum perfoliätum L. var. - Thell.) 
of broedknoppen vormen op de stengels (Lyco-
podïum - BI.) of op de bladeren (Diplazïum -
Thou., - Dryoptëris - Christensen, - Kalanchöë -
Hamet, - Leptochilus - Christensen, -Woodwardïa 
radïcans J. E. Sm. var. - Christensen) of op de 
wortels (Taeniophyllum - J. J. S.) of kruipende 
uitloopers voortbrengen (Ranunculus - Reinw); 
soms ook voor planten, welke sterk of wijd vertakt 
zijn en vele spruiten, bloemen of vruchten voort
brengen (Vernonïa - Decsne == Conyza - BI. ). 

prolifica, - zie prolifïcus. 
pro l l f i cans , -vanLa t . prolificäre [vanproles (prolis), 

kroost; facëre, maken, voortbrengen], kroost voort
brengen: kroost voortbrengend (op ongewone wijze), 
vivipaar, een nieuwe plant voortbrengend aan de 
oude, een tak voortbrengend uit een bloem of uit een 
bloeiwijze, een bloem voortbrengend uit een andere 
bloem, een bloeiwijze uit een andere bloeiwijze. 

prolificws,a,M*n, - van Lat. proles (prolis), kroost; 
facëre, maken, voortbrengen: kroost voortbren
gend (op ongewone wijze), vivipaar, een nieuwe 
plant voortbrengend aan de oude, een tak voort
brengend uit een bloem of een bloeiwijze, een bloem 
voortbrengend uit een andere bloem, een bloei
wijze uit een andere bloeiwijze. 

prolixt«s,a,Mm, - (Lat.) lang en breed, uitgebreid. 
prolongâtMs,a,wm, - van Lat. prolongäre (van longus, 

lang), verlengen: verlengd, lang. 
p r o m i n e n s , - van Lat. promïnëre, uitsteken, uit

springen: uitstekend, uitspringend. 
P r o n e p h r i u m κ. Β. PRESL, - van Gr. pro, voor; 

nephros, nier. De naam zinspeelt op het niervor-
mige dekvliesje, dat vóór, dwz. over den sorus is 
geplaatst. 
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proniflórws,α,um, - van Lat. pronus, vooroverge
bogen, overhangend; flos (flöris), bloem: met voor
overgebogen of overhangende bloemen, bloeiwijzen 
of sporangiënaren. 

/ p r o p é n d e n s , - van Lat. propendêre (van pro, naar 
lpropénsu5,a,um, - voren; pendëre, hangen), 

afhangen: afhangend. 
próperus.a.wm, - (Lat.) snel, haastig. 
prophantws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. prophan-

tos, van verre zichtbaar, opvallend. 
p rophé tae , - 2e nv. enkv. van Lat. prophêta [Lati-

nizeering van Gr. prophètes (van pro, ten behoeve 
van; phanai, spreken), de namens de Godheid spre
kende], profeet, waarzegger: van den profeet, af
komstig uit het land van den profeet (Mohammed), 
Arabisch. 

p rop inqua , - zie propinquus. 
prop inquoides , - van den soortnaam propinquus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort propinquus gelijkend. 

propinquus,a,wm, - (Lat.) aangrenzend, nabijko-
mend, veel gelijkend op (een andere soort). 

própriws.a.ww, - (Lat.) eigen, persoonlijk, alleen 
toebehoorend. Soms verkeerdelijk gebezigd in de 
beteekenis van buitengewoon, eenig in zijn soort 
(singularis, peculiäris ). 

p r o r é p e n s , - van Lat. prorëpêre (van pro, naar voren; 
repère, kruipen), voortkruipen: (voort)kruipend. 

P r o s ä p t i a κ. Β. PRESL, - van Gr. prosaptein (van 
pros, naar, aan, in, op; haptein, hechten), aan
hechten. - Wat men vroeger bij dit gesl. als het 
dekvliesje beschouwde, is over de geheele lengte 
met de randen aan het blad gehecht. 

P roscepha l iu rn KORTH., - van Gr. proskephalaion 
(van pros, bij; kephölê, hoofd), hoofdkussen. -
Korthals (zie Korthalsella), de auteur van het gesl., 
zegt van de plant: „Haren geslachtsnaam heb ik 
, .gekozen wegens den stand der helmknoppen, die, 
,,als het ware, op een aan de stuifmeeldraden ge-
,,plaatst kussentje van haren rusten." 

P rose rp inâca L., - oude Lat. plantennaam, mogelijk 
afgeleid van Lat. proserpëre (van pro, naar voren; 
serpère, kruipen), voortkruipen: kruipende plant. 

p roserp inacoidee , - van Proserpinâca, plantengesl. 
(Halorrhagidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op een Proserpinâca gelijkend, 
Proserpinäca-achtig. 

P rosóp i s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam prosópis, door Linnaeus (zie Linnaea) 
willekeurig op het hem thans voerende gesl. over
gedragen. 

P r Ó8 or us DALZ., - Lat. transcr. van Gr. prosöros, 
naburig, verwant. De naam werd gekozen om op de 
verwantschap met het gesl. Flueggëa te wijzen. 

P r o s t a n t h é r a LABILL., - van de eerste letters van 
Gr. prosthêkê, aanhangsel; anthêra, (als bot. term) 
helmknop. - Bij de eerstbeschreven soort dragen 
de helmknoppen aan de rugzijde een spoorvormig 
aanhangsel. 

prosteciglóssus,a,um, - foutief voor prostheciglossus. 
prostheciglóssws,a,ww, - van Gr. prosthêkê, aan

hangsel; glóssa, tong: met een aanhangsel aan de 
tong of (bij orchideeën) lip. 

P ros thés ia BL., - van Gr. prosthesis, toevoegsel, 
aanhangsel. Het helmbindsel is boven de helm
hokjes verlengd; de helmhokjes dragen vaak een 
aanhangsel op den top. 

prostrâtMs.a.ttm, - van Lat. prosternëre, neerwerpen: 
(als het ware) neergeworpen, liggend. 

P r ó t e a L., - genoemd naar den Gr. zeegod Prôteus, 
hoeder der zeerobben van Poseidon (Neptünus). 

Hij kon allerlei gedaanten aannemen. De naam 
zinspeelt op de veranderlijkheid van eenige soorten 
van het gesl. 

Pro teàceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Protëa geldt. 

proténsus,a,um, - van Lat. protendëre (van pro, 
naar voren; tendëre, uitstrekken), vooruitsteken: 
vooruitgestoken, vooruitstekend. 

p ro t eus , - Lat. transcr. van Gr. Prôteus, naam van 
een zeegod, hoeder der zeerobben van Poseidon 
(Neptünus). Hij kon allerlei gedaanten aannemen. 
Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor 
planten, welke zich in verschillende vormen kun
nen voordoen. 

protietws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. prótistos 
(overtr. trap van prôtos, eerste), de allereerste. 

P r o t i u m N. L. BURM., - Lat. transcr. van Gr. prô-
teion, eerste rang, eerste plaats, eerste prijs. - De 
naam, welke door den auteur niet verklaard wordt, 
zinspeelt mogelijk op het voortreffelijke hout, dat 
uitmunt door hardheid, sterkte en duurzaamheid. 

Pro to l lndsó^a co PEL., - van Gr. prôtos, eerste; 
Lindsaya, plantengesl. (Polypodiacëae) : varengesl., 
dat als een primitieve Lindsaya beschouwd zou 
kunnen worden. 

Pro to l i r ion RIDL., - van Gr. prôtos, eerste; leirïon, 
lelie. - Gesl., dat als een primitieve Liliacëa be
schouwd zou kunnen worden. 

p ro t r âc t a , - zie protractus. 
protractispicu5,a,Mm, - van Lat. protractus, uitge

rekt, verlengd, lang; spïca, aar: langarig. 
protractus,α,M*W, - van Lat. protrahëre (van pro, 

naar voren; trahëre, trekken), naar voren trekken, 
uitrekken, verlengen: uitgerekt, verlengd, lang. 

p r o t u b e r a n s , - van Lat. protubërâre (van pro, naar 
voren; tubërare, zwellen), uitwassen: een uitwas 
vormend. 

provincialises,e, - van Lat. provincïa, wingewest, 
bij uitbreiding de Provence (Ζ.O.-Frankrijk) : bij een 
wingewest behoorend, uit een wingewest afkom
stig, uit de Provence afkomstig, Provençaalsch. 

próximws.a.Mm, - (Lat.) zeer nabij gelegen, zeer nauw 
verwant, zeer veel gelijkend op een andere soort. 

p ruâ t jan , - verhaspeling van den Jav. plantennaam 
poerwo tjèng. 

pruinâtus,a,iiw, - van Lat. pruïna, rijp (znw.): be-
rijpt, met een waslaag overtogen. 

pru in ipee , - van Lat. pruïna, rijp (znw.); pes, voet, 
steel: met berijpten, dwz. met een waslaag over
togen voet of steel. 

pruinÓ8MS,a,uw, - van Lat. pruïna, rijp (znw.): be-
rijpt, met een waslaag overtogen. 

P ru rnnóp i tys PHILIPPI, - van Gr. proumnon, pruim; 
pïtus, den: naaldboom met pruimachtige vruchten. 

P runé l la L., - variant van Brunella. Zie aldaar. 
prunellaefoÜMs,a,«m, - zie prunellifolïus. 
prunellifóÜMS,a,wm, - van Prunella, plantengesl. 

(Labiätae) ; Lat. folïum, blad : met bladeren als die 
eener Prunella. 

prunel loidee, - van Prunella, plantengesl. (Labiä
tae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een Prunella gelijkend, Prunella-achtig. 

fprunifer, prunifera , p run i f e rum, - van Lat. 
lpruniferws,a,wm, - prunum, pruim ; ferre, dra

gen: pruimen of iets daarop gelijkende dragend. 
pruniflór«s,a,Mm, - van Prunus, plantengesl. (Ro-

sacëae) of van Lat. prunum, pruim; Lat. flos 
(floris), bloem, bij uitbreiding sporangium: 
1. met bloemen als die van een Prunus. 
2. met pruimvormige sporangiën. 

prunifóliu5,a,um, - van Prunus, plantengesl. (Ro-
30 
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sacëae) of van Lat. prunus, pruimeboom; Lat. 
folium, blad : met bladeren als die van een Prunus 
of van een pruimeboom. 

prunifórrrüs.is.e, - van Lat. prunum, pruim; forma, 
vorm: pruimvormig. 

P r u n u s i... - oudeLa t . plantennaam, pruimeboom. 
p r u r i e n s , - van Lat. prurïre, jeuken: jeuking ver

oorzakend. 
p r u r i t a , - foutief voor pruriens. 
P r y ó n a MIQ., - genoemd naar Pryon, die in de Flora 

Indïca (1768) van N. L. Burman (zie burmanni) 
herhaaldelijk vermeld wordt als vinder van planten 
op Java en die door Burman in het voorbericht 
van dat werk gerekend wordt onder de „botanïci 
„praestantissïmi", de alleruitnemendste botanici.-
Overigens is mij niets van hem bekend. 

P s a m m a p. B., - van Gr. psammos, zand: zandplant, 
op zandgrond groeiende plant. 

P s a m m à n t h e HANCE, - van Gr. psammos, zand; 
anthê, bloem: op zandgrond groeiende plant. 

psammóphilw5,a,Mm, - van Gr. psammos, zand; phi-
lein, beminnen: zand beminnend, zandlievend, bij 
voorkeur of uitsluitend op zandgrond groeiend. 

P s é d e r a NECK., - willekeurige vervorming van den 
ouden, Lat. plantennaam Hedêra. 

pseudacâcia , - van Gr. pseudein, bedriegen; Acacia, 
plantengesl. : ten onrechte Acacïa genoemde plant. 

p seudâco rus , - van Gr. pseudein, bedriegen; Acorus, 
plantengesl. (Aracëae), kalmoes: (in haar vegeta
tieve deelen) bedrieglijk op kalmoes gelij kende plant. 

pseudagréstis,is,£, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam agrestis (zie aldaar) : bedrieglijk gelij
kend op de soort agrestis. 

P s é ü d a ï s DECSNE, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Daïs, plantengesl. (Thymelaeacëae) : bedrieglijk 
op Daïs gelijkend gesl. - De naam, welke eigenlijk 
Pseudodaïs had behooren te luiden, is welluidend-
heidshalve ingekort. Zie voorts Adenêma. 

P s e u d a l â n g i u m F. V. M., - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Alangium, plantengesl. (Cornacëae) : bedrieg
lijk op Alangïum gelijkend gesl. 

Pseuda lé ia THOU., - van Gr. pseudalêos of pseuda-
lios, bedrieglijk. De meeldraden schijnen met de 
kroonbladen vergroeid te zijn, doch hangen er in 
werkelijkheid slechts licht mede samen. 

Pseuda lórn ia ZOLL., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Alomïa, plantengesl. (Composïtae): bedrieglijk op 
Alomïa gelijkend gesl. 

p s e u d a n a s t o m ó s a n s , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
anastomosons (zie aldaar), ineenloopend; met in-
eenloopende nerven: 
1. met schijnbaar ineenloopende nerven. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort anastomösans. 

P s e u d ä r t h r i a w. et A., - van Gr. pseudein, bedrie
gen; arthron, gewricht, geleding. De peulen zijn 
schijnbaar geleed, in werkelijkheid ongeleed. 

pseudarundinnceu^a .um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam arundinacëus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort arundinacëus. 

Pseudechinolaéna STAPF, - van Gr. pseudein, be
driegen; Echinolaena, plantengesl. (Graminëae): 
bedrieglijk op Echinolaena gelijkend gesl. 

Pseudehré t i a TURCZ., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Ehretia, plantengesl. (Borraginacëae) : bedrieglijk 
op Ehretïa gelijkend gesl. 

Pseude lephan topus ROHR, - van Gr. pseudein, 
bedriegen; Elephantöpus, plantengesl. (Composï
tae) : bedrieglijk op Elephantöpus gelijkend gesl. 

P s e u d e r a n t h e m u m RADLK., - van Gr. pseudein, 
bedriegen; Eranthimum, plantengesl. (Acanthacë-
ae): bedrieglijk op Eranthëmum gelijkend gesl. 

P seudé r i a SCHLTR, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Eria, plantengesl. (Orchidacëae) : bedrieglijk op 
Erïa gelijkend gesl. 

pseudinterruptus,a,Mnz, - van Gr. pseudein, be
driegen; interruptus, afgebroken, onderbroken: 
1. schijnbaar afgebroken; schijnbaar onderbroken. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort interruptus. 

Pseudi tea HASSK., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Itëa, plantengesl. (Saxifragacëae) : bedrieglijk op 
Itëa gelijkend gesl. 

P seud ixó ra MIQ., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Ixöra, plantengesl. (Rubiacëae) : bedrieglijk op 
Ixöra gelijkend gesl. 

P seud ixus HA VA TA, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
ixos, vogellijm (de plant), Viscum: bedrieglijk op 
Viscum gelijkend gesl. 

p seudoabe lmóschus , - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaamabelmoschus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort abelmoschus. 

pseudoacarnptophyllMS,a,wm, - van Gr. pseudein, 
bedriegen; soortnaam acamptophyllus (zie aldaar): 
bedrieglijk gelijkend op de soort acamptophyllus. 

pseudoacmél la , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam acmella (zie aldaar) : bedrieglijk gelij
kend op de soort acmella. 

p seudoac rós t i chum, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Acrostichum, plantengesl. (Polypodiacëae) : 
bedrieglijk op een Acrostïchum gelijkend (e plant). 

pseudoadenópodws.a.Mw, - van Gr. pseudein, be
driegen ; soortnaam adenopödus (zie aldaar) : be
drieglijk gelijkend op de soort adenopödus. 

pseudoaégi lops , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
aegïlops, soortnaam eener Quercus: bedrieglijk ge
lijkend op Q. aegïlops L. 

pseudoamboinénsï5,t5,e, — van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam amboinensis (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort amboinensis. 

pseudoambólniCMs,a,MW, - van Gr. pseudein, be
driegen ; soortnaam amboinicus (zie aldaar) : be
drieglijk gelijkend op de soort amboinïcus. 

pseudoanacamptophyllws,«,«»!, - van Gr. pseu
dein, bedriegen; soortnaam anacamptophyllus (zie 
aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort ana
camptophyllus. 

pseudoandrógynu5,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; androg'pnus, met <J en $ bloemen op de
zelfde plant of in dezelfde bloeiwijze: 
1. bedrieglijk gelijkend op de soort androgynus. 
2. schijnbaar met <J en Ç bloemen op dezelfde plant 
of in dezelfde bloeiwijze. 

pseudoangulatM5,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam angulâlus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort angulâtus. 

pseudoannulatu5,<z,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam annulötus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort annulätus. 

peeudoaprinMS,a,wm, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam aprïnus (zie aldaar) : bedrieglijk gelij
kend op de soort aprïnus. 

peeudoarabicus.a.um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam arabïcus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort arabïcus. 

pseudoarbuscu la , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam arbuscüla (zie aldaar) : bedrieglijk ge
lijkend op de soort arbuscüla. 

peeudoargénteuf.a.um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam argentëus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort argentëus. 

pseudoarticulâtU5,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen ; articulätus, geleed : 
1. schijnbaar geleed. 
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2. bedrieglijk gelijkend op de soort articulätus. 
pseudoarundinaceu5,a,utH, - van Gr. pseudein, be

driegen; soortnaam arundinacêus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort arundinacêus. 

pseudoasplenio ides , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam asplenioides (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort asplenioides. 

p8eudoaxillarts,ts,£, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
axillaris, (blad)okselstandig: 
1. schijnbaar (blad)okselstandig. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort axillaris. 

Pseudoba r l é r i a TH. ANDERS., - van Gr. pseudein, 
bedriegen; Barlerïa, plantengesl. (Acanthacëae) : 
bedrieglijk op Barlerïa gelijkend gesl. 

pseudobetónica , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam betonïca (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort betonïca. 

p seudob la t t â r i a , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
blattarïa (zie aldaar), soortnaam van eenVerbascum : 
bedrieglijk gelijkend op Verbascum blattarïa L. 

pseudoborbâs i i , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam borbasïi (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort borbasïi. 

p seudobrunón i s , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam brunönis (zie aldaar) : bedrieglijk gelij
kend op de soort brunönis. 

pseudocaenópte r i s , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Caenoptëris, voormalig plantengesl. (Polypodia-
cëae): bedrieglijk op een Caenoptëris gelijkend (e 
plant). 

pseudocâjan , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam cäjan (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort cajan. 

pseudocalcéolum, - foutief voor pseudocalceölus. 
pseudocalcéolus , - van Gr. pseudein, bedriegen; 

soortnaam calceölus (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort calceölus. 

pseudoca lophyl lum, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Calophyllum, plantengesl. (Guttifërae) : bedrieglijk 
op een Calophyllum gelijkend (e plant). 

pseudocalyptratus ,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam calypträtus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort calypträtus. 

pseudocamél l ia , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Camellia, plantengesl. (Theacëae): bedrieglijk op 
een Camellïa gelijkende plant. 

pseudocanéscens , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam canescens (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort canescens. 

pseudocapillâtws,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam capillätus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort capillätus. 

pseudocapitat«s,a,ttttt, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; capitätus, tot hoofdjes vereenigd: 
1. schijnbaar tot hoofdjes vereenigd (de bloemen 
bv.). 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort capitätus. 

pseudocaudatus,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; caudätus, gestaart: 
1. schijnbaar gestaart. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort caudätus. 

pseudocérasus , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
cerösus, soortnaam eener Prunus: bedrieglijk ge
lijkend op de soort (Prunus) ceräsus (kerseboom). 

p s e u d o c h a m a é d r y s , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam chamaedrys (zie aldaar) : bedrieglijk ge
lijkend op de soort chamaedrys. 

pseudochavica , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Chavica, (voormalig) plantengesl. (Piperacëae) : be
drieglijk op een Chavïca gelijkend (e plant). 

pseudochina , - van Gr. pseudein, bedriegen; Nieuw-

lat. china, kina: onechte kina. 
Peeudochrós ia BL., - van Gr. pseudein, bedriegen; 

Ochrosia, plantengesl. (Apocynacëae) : bedrieglijk 
op Ochrosïa gelijkend gesl. 

pseudoclathrâtu5,a,um, - zie pseudoclattâtus. 
pseudoclatràtws.a.uw, - van Gr. pseudein, bedrie

gen; clairätus, getralied: 
1. schijnbaar getralied. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort claträtus. 

pseudoclé thra , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Clêlhra, plantengesl. (Clethracëae) : bedrieglijk op 
een Clethra gelijkend (e plant). 

pseudococcine«5,a,Mw, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam coccinéus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort coccinëus. 

pseudocolónus.a.Mm, - v a n Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam colônus (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort colönus. 

pseudocommunis. ts .e , - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam communis (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort communis. 

pseudoconânthus.a.Mw, — van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam conanthus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort conanthus. 

pseudoconnatws,a,wm, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam connätus, verbonden, vergroeid: 
1. schijnbaar verbonden, schijnbaar vergroeid. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort connätus. 

pseudocuneàtMS,α,«m, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam cuneätus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort cuneätus. 

pseudo-cypérus , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Cypêrus, plantengesl. (Cyperacëae) : bedrieglijk op 
een Cypêrus gelijkende plant. 

P s e u d o d a t u r a VAN ZIJP, - van Gr. pseudein, be
driegen; Datüra, plantengesl. (Solanacëae) : be
drieglijk op Datüra gelijkend gesl. 

pseudodecumànus,a,wm, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam decumänus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort decumänus. 

pseudodensiflórus,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam densiflörus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort densiflörus. 

pseudodichâéa , - van Gr. pseudein, bedriegen; Di-
chaea, plantengesl. (Orchidacëae) : bedrieglijk op 
een Dichaea gelijkend (e plant). 

pseudodistichus,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam distichus, tweerijig. 
1. schijnbaar tweerijig. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort distïchus. 

p s e u d o d r y m o g l ó s s u m , - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Drymoglossum, plantengesl. (Polypodiacëae) : 
bedrieglijk op een Drymoglossum gelijkend (e plant). 

pseudodumÓ8U5,a,Mm, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam dumösus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort dumösus. 

pseudoébena , - zie pseudoëbênus. 
pseudoébenum ( znw.),-van Gr. pseudein, bedriegen ; 

Nieuwlat. ebênum, ebbenhout: onecht ebbenhout. 
pseudoébenws,a,wm, - van Gr. pseudein, bedriegen; 

soortnaam ebënus (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort ebënus. 

Pseudoëugénia SCORT., - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Eugenia, plantengesl. (Myrtacëae) : bedrieg
lijk op Eugenïa gelijkend gesl. 

pseudofalcâtM5,<z,um, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam falcätus (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort falcätus. 

pseudofilicâult's,t.s,£, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam filicaulis (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort filicaulis. 
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pseudofôétens , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam foetens (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort foetens. 

pseudoforrnósu.s,a,wm, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam formösus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort formösus. 

pseudofrigidws,α,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam frigidus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort frigïdus. 

pseudogangéticus,a,uw, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam gangetïcus (zie aldaar) : bedrieg
lijk gelijkend op de soort gangetïcus. 

pseudogermànicMs,a,wm, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam germanïcus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort germanïcus. 

pseudoglobósws,a,Mw, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam globösus (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort globösus. 

p seudogrâya , - van Gr. pseudein, bedriegen; Graya, 
(voormalig) plantengesl. (Graminëae): bedrieglijk 
op een Graya gelijkend (e plant). 

pseudoguestphalicus.a.um, - van Gr. pseudein, 
bedriegen : soortnaam guestphalicus (zie aldaar) : 
bedrieglijk gelijkend op de soort guestphalicus. 

P s e u d o g u n n é r a OERST., - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Gunnëra plantengesl. (Halorrhagidacëae) : 
bedrieglijk op Gunnëra gelijkend gesl. 

p seudogyrans , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam g frans (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend op 
de soort gyrans. 

pseudogyro ides , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam gyroides (zie aldaar) : bedrieglijk gelij
kend op de soort gyroïdes. 

p seudohe l io t róp ium, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Heliotropium,plantengesl. (Borraginacëae) : bedrieg
lijk op een Heliotropïum gelijkend (e plant). 

pseudohemipterus,a,wm, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam hemiptêrus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort hemiptërus. 

pseudohenr ic i , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam henriet (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort henrïci. 

pseudoherrnaphroditws,a,«m, - van Gr. pseudein, 
bedriegen; hermaphroditus, tweeslachtig: schijn
baar tweeslachtig. 

pseudohirsutus,a ,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; hirsütus, borstelig behaard: 
1. schijnbaar borstelig behaard. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort hirsütus. 

pseudohlrtws,a,um, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam hirtus (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend 
op de soort hirtus. 

pseudoïnconspicuws,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam inconspicüus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort inconspicüus. 

pseudoinsulónus,a.um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam insulänus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort insulänus. 

pseudoin t s ia , - van Gr. pseudein, bedriegen; Intsia, 
plantengesl. (Leguminösae) of soortnaam intsia 
(zie aldaar): 
1. bedrieglijk op een Intsïa gelijkend (e plant). 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort intsïa. 

p s e u d o l s c h a é m u m , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
lschaemum, plantengesl. (Graminëae): bedrieglijk 
op een lschaemum gelijkend (e plant). 

pseudo jambolana , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam jamboläna (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort jamboläna. 

pseudojavanicws.a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam javanicus (zie aldaar): bedrieglijk 

gelijkend op de soort javanïcus. 
pseudolaciniatus,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie

gen; soortnaam laciniätus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort laciniätus. 

pseudolâ i s , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam läts (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend op de 
soort laïs. 

P seudó la r ix GORD., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Lärix, plantengesl. (Pinacëae): bedrieglijk op 
Larix gelijkend gesl. 

pseudolaterâh's,ts,e, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
lateralis, zijdelingsch, zijdelings geplaatst: schijn
baar zijdelingsch. 

pseudol ingua , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam lingüa (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort lingüa. 

Pseudo l ipa r i s FINET, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Lipäris, plantengesl. (Orchidacëae) : bedrieglijk op 
Lipâris gelijkend gesl. 

pseudololiâceus,a.utn, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam foliaceus (zie aldaar) : bedrieglijk 
gelijkend op de soort loliacëus. 

/ p s e u d o l o x o g r a r n m a , - van Gr. pseudein, bedrie-
Ipseudo loxogra rnrne , - gen; Loxogramma 

(Loxogramme), plantengesl. (Polypodiacëae) : be
drieglijk op een Loxogramma (Loxogramme) 
gelijkend. 

pseudolycopérs icurn , - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam lycopersicum (zie aldaar): bedrieg
lijk gelijkend op de soort lycopersicum. 

pseudomacroglóssus,α,um, - van Gr. pseudein, 
bedriegen ; soortnaam macroglossus (zie aldaar) : 
bedrieglijk gelijkend op de soort macroglossus. 

pseudomalabàr icus ,a ,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam malabarïcus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort malabarïcus. 

pseudomâxirriMs,a.wm, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam maximus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort maximus. 

pseudomegaphyllus,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam megaphyllus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort megaphyllus. 

p s e u d o m e l a m i r i s , - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam melamiris (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort melamiris. 

pseudornohliànus,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam mohliänus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort mohliänus. 

pseudornóllis,is,e, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam mollis (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend 
op de soort mollis. 

pseudomolucca , - zie pseudomoluccus. 
pseudomoluccanus.a.um, - van Gr. pseudein, be

driegen; soortnaam moluceänus (zie aldaar) : be
drieglijk gelijkend op de soort moluceänus. 

pseudomoluccws,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam moluccus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort moluccus. 

pseudornontanus,a,wm, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam montänus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort montänus. 

P e e u d o m ó r u s BUR., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Mörus, plantengesl. (Moracëae) : bedrieglijk op Mo-
rus gelijkend gesl. 

p s e u d o m u n g o s , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam mungos (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort mungos. 

pseudomuricatus,α,Mm, - van Gr. pseudein, be
driegen; muricötus, zachtstekelig: 
1. schijnbaar zachtstekelig. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort murieätus. 
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pseudomyrobâlanMS,a,um, - van Gr. pseudein, 
bedriegen; soortnaam myrobalänus (zie aldaar): 
bedrieglijk gelijkend op de soort myrobalänus. 

p seudonarc i s sus , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
narcissus, naam, waarmede in de Oudheid eenige 
Narcissus-soorten (N. poëtïcus L. en N. serotinus 
L., doch niet N. pseudo-narcissus L.) werden aan
geduid: bedrieglijk gelijkend op een der narcissus-
soorten der Ouden; onechte narcissus. 

Pseudonephé l ium RADLK., - van Gr. pseudein, be
driegen; Nephelïum, plantengesl. (Sapindacëae) : 
bedrieglijk op Nephelïum gelijkend gesl. 

pseudonigréscens , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam nigrescens (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort nigrescens. 

p8eudopâllidws,a,wm, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam pallïdus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort pallïdus. 

p seudopâ lma , - van Gr. pseudein, bedriegen; Lat. 
palma, palm: bedrieglijk (in habitus bv.) op een 
palm gelijkend. 

pseudopara8iticu5,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; parasiticus (zie aldaar), parasitisch: 
1. schijnbaar parasitisch. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort parasiticus. 

pseudopatentinérviMs.a.wm, - van Gr. pseudein, 
bedriegen; soortnaam patentinervius (zie aldaar): 
bedrieglijk gelijkend op de soort patentinervius. 

pseudopelóricws,a,MW, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; pelorïcus, pelorisch: schijnbaar pelorisch. 

pseudopéndulws,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam pendülus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort pendülus. 

pseudoperfoliatus,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; perfoliätus, door de bladeren heenge-
groeid: (met) schijnbaar door de bladeren heen-
gegroeid (en stengel). 

p seudoph legmär ia , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam phlegmaria (zie aldaar) : bedrieglijk ge
lijkend op de soort phlegmaria. 

p seudophragmi t e s , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Phragmïtes, plantengesl. (Graminëae), riet: be
drieglijk op een Phragmïtes gelijkend. 

pseudophrygia , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
phrygia (zie aldaar), soortnaam eener Centaurëa: 
op Centaurëa phrygïa L. gelijkende plant. 

p seudop la t anus , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Platanus, plantengesl. (Platanacëae) : bedrieglijk 
op een Platanus gelijkend. 

pseudopodocârpws.a.wm, — van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam podocarpus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort podocarpus. 

pseudopopulifólius,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam populifolïus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort populifolïus. 

pseudopruinósus.a.um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam pruinósus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort pruinösus. 

pseudopulifóliu£,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam opulifolïus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de sooit opulifolïus. 

pseudopungens , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Lat. pungens, stekend, scherp gepunt: 
1. schijnbaar scherp gepunt. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort pungens. 

Pseudóraph i s , - zie Pseudorrhäphis. 
pseudorép tane , - van Gr. pseudein, bedriegen; 

soortnaam reptans (zie aldaar) : bedrieglijk gelij
kend op de soort reptans. 

pseudoretrofléxws,a,wm, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam retroflexus (zie aldaar): be

drieglijk gelijkend op de soort retroflexus. 
pseudorevólvene, - van Gr. pseudein, bedriegen; 

soortnaam revolvens (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort revolvens. 

pseudor ibes , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam ribes (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort ribes. 

pseudorosträtus,a, ton, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam roströtus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort rosträtus. 

p seudoró tang , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam rotang (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort rotang. 

P s e u d o r r h ä p h i s GRIFF., - van Gr. pseudein, be
driegen; rhäphis, naald. De spil der aren is boven de 
inplanting van het hoogste aartje naald vor mig 
verlengd. 

pseudorubéllu5,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam rubellus (zie aldaar) : bedrieglijk 
gelijkend op de soort rubellus. 

pseudóruber,ra,rum, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam ruber (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend 
op de soort ruber. 

Pseudory^a GRIFF., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Oryza, plantengesl. (Graminëae): bedrieglijk op 
Oryza gelijkend gesl. 

pseudo8aponaceu5,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam saponacëus (zie aldaar) : be
drieglijk gelijkend op de soort saponacëus. 

pseudosaponariws.a.Mw, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam saponarius (zie aldaar) : be
drieglijk gelijkend op de soort saponarius. 

pseudosà rea , - van Gr. pseudein, bedriegen; sarsa-
(parilla), een geneeskrachtige plant: surrogaat 
voor sarsa(parilla). 

pseudosâssaf rae , - van Gr. pseudein, bedriegen; sas
safras (zie aldaar), een geneeskrachtige plant, sasse-
fras: onechte sassefras, surrogaat voor sassefras. 

pseudoscändens , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
scandens, klimmend: 
1. schijnbaar klimmend. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort scandens. 

pseudoserrulâtws,a.ura, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam serrulötus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort serrulâtus. 

pseudosetàceus,a,uw, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam setacëus (zie aldaar) : bedrieglijk 
gelijkend op de soort setacëus. 

pseudos in tok , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort> 
naam sintok (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort sintok. 

pseudosiesoo, - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam sissoo (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort sissoo. 

pseudospeciósus,a,Mw, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam speciösus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort speciösus. 

p8eudospiràhs,îs,(?, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
spiralis, spiraalvormig (gewrongen): schijnbaar 
spiraalvormig (gewrongen). 

pseudoetellätM5,a,ufM, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam stellätus (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort stellätus. 

P8eudo8teno8iphónium LINDAU, - van Gr. pseu
dein, bedriegen; Stenosiphonïum, plantengesl. 
(Acanthacëae) : bedrieglijk op Stenosiphonïum 
gelijkend gesl. 

Pseudóe t reb lus BUR., - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Strèblus, plantengesl. (Moracëae): bedrieglijk 
op Strèblus gelijkend gesl. 

pseudostriatus,α,ιοκ, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
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soortnaam striâtus (zie aldaar): bedrieglijk gelij
kend op de soort striâtus. 

pseudostrigosus,a,«m, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; soortnaam strigösus (zie aldaar): bedrieglijk 
gelijkend op de soort strigösus. 

pseudosulcätus,a,um, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; sulcätus (zie aldaar), gevoord: 
1. schijnbaar gevoord. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort sulcätus. 

pseudoterrninâhs,i5,e, - van Gr. pseudein, bedrie
gen; terminälis (zie aldaar), eindelingsch: 
1. schijnbaar eindelingsch. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort terminälis. 

pseudoternifólit<s,a,itm, - van Gr. pseudein, be
driegen; ternifolïus (zie aldaar), met drie aan drie 
geplaatste bladeren: 
1. met schijnbaar drie aan drie geplaatste bladeren. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort ternifolïus. 

pseudotetràptertts,a,Mm, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam tetraptêrus (zie aldaar): be
drieglijk gelijkend op de soort tetraptêrus. 

pseudotiliéce«s,a,Kwï, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam tiliacêus (zie aldaar) : bedrieglijk ge
lijkend op de soort tiliacêus. 

p seudó t r agus , - van Gr. pseudein, bedriegen; 
tragus (zie aldaar), soortnaam eener Salsöla: be
drieglijk gelijkend op Salsöla tragus L. 

Pseudo t réwia MIQ., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Trewïa, plantengesl. (Euphorbiacëae) : bedrieglijk 
op Trewïa gelijkend gesl. 

rpseudotriquetrws.a.wm, - van Gr. pseudein, be-
\pseudotriquétrws,a,M»ï, - driegen; soortnaam 

triquëtrus (iriquëtrus) (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort triquëtrus {triquëtrus). 

Pseudó t roph i s WARB., - van Gr. pseudein, bedrie
gen; Tröphis, plantengesl. (Moracëae) : bedrieglijk 
op Tröphis gelijkend gesl. 

Pseudo t suga CARR., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Tsüga, plantengesl. (Pinacëae): bedrieglijk op Tsuga 
gelijkend gesl. 

pseudo tuna , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam tüna (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op 
de soort tüna. 

p seudo tu rné r i , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam turnëri (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend op 
de soort turnëri. 

p seudou lu r , - van Gr. pseudein, bedriegen; soort
naam ulur (zie aldaar) : bedrieglijk gelijkend op de 
soort ulur. 

pseudGumbellatus,a,t0», - van Gr. pseudein, be
driegen; Lat. umbellätus (zie aldaar), tot schermen 
vereenigd : 
1. schijnbaar tot schermen vereenigd. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort umbellätus. 

pseudoundàtws,a,Mw, - van Gr. pseudein, bedriegen; 
soortnaam undätus (zie aldaar): bedrieglijk ge
lijkend op de soort undätus. 

pseudovenulóSMs,a,wm, - van Gr. pseudein, be
driegen; Lat. venulösus (zie aldaar), fijn geaderd: 
1. schijnbaar fijn geaderd. 
2. bedrieglijk gelijkend op de soort venulösus. 

pseudovirginiCMS,a,M»M, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam, virginïcus: bedrieglijk gelij
kend op de soort virginïcus. 

pseudovulcanicu5,a,um, - van Gr. pseudein, be
driegen; soortnaam vulcanicus (zie aldaar) : be
drieglijk gelijkend op de soort vulcanïcus. 

P seuduvä r i a MIQ., - van Gr. pseudein, bedriegen; 
Ovaria, plantengesl. (Annonacëae) : bedrieglijk op 
Uvaria gelijkend gesl. 

Ps iâd ia JACQ., - van Gr. psias (psiädos), droppel. -

De Stengeltoppen dragen vaak droppeltjes eener 
kleverige uitscheiding. 

P s i d i u m L., - waarschijnlijk een modificatie van Gr. 
sidïon (verkleinw. van sidê, granaatappel) : plant 
met op kleine granaatappels gelijkende (evenals 
deze vol pitten zittende) vruchten. 

Ps i laéa MIQ., - van Gr. psilos, kaal: onbehaarde 
plant. 

psilândrus,a,um, - van Gr. psilos, kaal; anêr (an-
dros), man: met kale mann, organen (meeldraden, 
helmdraden, helmknoppen). 

psilänthws,a,«m, - van Gr. psilos, kaal; anthos, 
bloem: kaalbloemig. 

ps i lóbaeis , - van Gr. psilos, kaal; basis, voet (fig): 
met kalen voet. 

Ps i lób ium JACK, - van Gr. psilos, kaal; lobos, hauw: 
plant met kale, hauwvormige vruchten. - De naam 
welke eigenlijk Psilolobïum had behooren te luiden, 
is welluidendheidshalve ingekort. - Zie voorts 
Adenëma. 

psilocârpMS,a,wm, — van Gr. psilos, kaal; karpos, 
vrucht: met kale vruchten. 

ps i lópoda, - zie psilopödus. 
/psilopódiws.a.uwi, - van Gr. psilos, kaal; pous 
Ipsilópodws.a.wm, - (pödos), voet, steel: kaal-

voetig, kaalstelig. 
Ps i lopógon HÖCHST., - van psilos, kaal; pôgôn, 

baard. Gras, welks bij baardharen vergeleken naal
den in de onderhelft kaal zijn. 

psilorhópalos,os,OM, — zie psilorrhopälos. 
psilorrhópalos,os,on, - van Gr. psilos, kaal; rhopä-

lon, knots: met een of meer kale, knotsvormige 
organen. 

ps i los tachya, - zie psilostachfus. 
Psi lós tachys STEUD., - van Gr. psilos, kaal; stâchus, 

aar. - De aarspil en aartjes schijnen kaal te zijn 
of zijn althans niet opvallend behaard. 

rps i lós tachys , — van Gr. psilos, kaal; stächus, aar: 
\psilostâchyMs,a,wm, - kaalarig. 

Ps i lo tâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Psilötum geldt. 

ps i lo toides , - van Psilötum, plantengesl. (Psilota-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Psilötum-achtig. 

P s i l ó t r i chum BL., - van Gr. psilos, naakt, kaal, 
ontbloot; thrix (trïchos), haar: plant, welker bloem -
dek ontbloot van haren, dus kaal is, in tegenstel
ling tot dat van het nauwverwante gesl. Ptilötus. 

P s i l ö t u m sw., - van Gr. psilötês (van psilos, naakt), 
naaktheid. De naam zinspeelt op de schijnbaar 
bladerlooze stengels. 

psittacinus,a,um, - van Lat. psittäcus (Gr. psittä-
kos), papegaai: papegaaiachtig; zoo bont als een 
papegaai. 

ps i t tacoides , - van Lat. psittäcus (Gr. psittäkos), 
papegaai; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: papegaaiachtig, op een papegaai (of 
den kop of eenig ander deel daarvan) gelijkend; 
zoo bont als een papegaai. 

p s i t t a c ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. psittäcus (Gr. 
psittäkos), papegaai: der papegaaien; door pape
gaaien bezocht (om er uit te drinken of van te 
eten). 

P sophoca rpus NECK., - van Gr. psophos, gedruisch; 
harpos, vrucht. De rijpe peul springt met een knal 
open. 

Psorä lea L., - als znw. gebezigde vr. vorm van Gr. 
psôralëos (van psôra, schurft), schurftig, vol uitslag. 
De naam zinspeelt op de zittende klieren, waar
mede de Europ. Ps. bituminösa L. is bedekt. 

psora leo ides , - van Psoralëa, plantengesl. (Legu-
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minösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Psoralëa-achtig. 

psora l io ides , - foutief voor psoraleoides. 
P s y c h â n t h u s κ. SCHUM., - van Gr. psuchê, adem, 

levensadem, ziel, en, wijl deze zinnebeeldig door 
een vlinder werd voorgesteld, ook vlinder; anthos, 
bloem: plant met vlindervormige bloemen. 

rPsychechéi los , - zie Psychechilus. 
iPsychech i los , -

Psychechi lus BREDA, - van Gr. psuchê, adem, 
levensadem, ziel, en, wijl deze zinnebeeldig door 
een vlinder werd voorgesteld, ook vlinder; cheilos, 
lip: orchidee met vlindervormige lip. 

Psychóps i s RAFIN., - v a n Gr. psuchê, adem, levens
adem, ziel, en, wijl deze zinnebeeldig door een vlin
der werd voorgesteld, ook vlinder ; opsis, voorkomen, 
uiterlijk. - Orchidacëa met vlindervormige bloemen. 

Psychó t r i a L.F - willekeurige vervorming van den 
oorspronkelijk door Browne (zie Brownëa) aan het 
gesl. gegeven naam Psychotröphum (van Gr. psuchê, 
ziel; tröphê, voedsel), zielevoedsel. De naam zinspeelt 
op de gelijkenis der steenkernen met die der koffie 
(, waaruit een opwekkende drank bereid wordt). 

psychotriifóliu5,a,um, - van Psychótria, planten-
gesl. (Rubiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Psychótria. 

psychot r io ides , - van Psychótria, plantengesl. 
(Rubiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Psychotria-achtig. 

psychróphilus.a.wm, - van Gr. psuchros, koud; 
phïlein, beminnen: koude beminnend, in koude 
streken groeiend. 

P s y d r a x GAERTN., - Lat. transcr. van Gr. psudrax 
(van psudros, leugenachtig, en dit weer van pseu-
dein, bedriegen), puistje of blaasje, dat, naar men 
geloofde, op iemands tong ontstond, als hij ge
logen had. - De naam zinspeelt op de zeer knobbe-
lige steenkern der vruchten. 

psy l l ium, - van Gr. psulla, vloo: vlooienzaad. Vgl. 
Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 94, 95: „(Het 
,,saet es) cleyn, castaniebruyn, glattich, van 
„grootte coluere ende fatsoene, den vloeyen seer 
„ghelyck . . . Men schrijft oock van Vloycruyt dat 
„gheen vloyen in die huysen en comen oft en 
„wassen daer dit cruyt noch gruen wesende, in 
„ghebracht ende gheleyt wordt." 

Psy l lóphora EHRH., - van Gr. psulla, vloo; pherein, 
dragen: vlooien dragende plant. - De aartjes doen 
aan vlooien denken. 

psyllóphorws,a,wm, - van Gr. psulla, vloo; pherein, 
dragen: vlooien dragend, op vlooien gelijkende or
ganen, aartjes bv., dragend. 

/ P t â r m i c a NECK., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
I p t â r m i c a , - plantennaam ptarmikê [van ptar-

nusthai (stam ptar), niezen], een plant, welke deed 
niezen, nieskruid. De huidige ptarmïca is echter 
niet de ptarmïkê der Ouden. Dit was een sterk 
vertakte berg- en rotsplant, welker bladeren op die 
van den olijfboom geleken. 

ptarjmicaeflór«s,a,Mm, - zie ptarmiciflórus. 
ptarmiciflórws,a,«m, - van ptarmïca, soortnaam 

eener.Achillea; Lat. flos (floris), bloem: met bloe
men als die van Achillea ptarmïca L. 

p t a rmico ides , - van Ptarmïca, (voormalig) planten
gesl. (Composïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Ptarmïca-achtig. 

Pté lea L., - oude Gr! naam voor den olm of iep. -
De vruchten van het tegenwoordige gesl. Ptelëa ver-
toonen een oppervlakkige overeenkomst met die 
van den iep: evenals bij dezen zijn zij rondom breed 
gevleugeld. 
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pteleifoliws.a.Mm, - van Ptelëa, plantengesl. (Ruta-
cëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die eener 
Ptelëa. 

P te leocärpa OLIV., - van Ptelëa, plantengesl. (Ruta-
cëae) of van Gr. ptelëa, olm, iep: met rondom gevleu
gelde vruchten als die van Ptelëa of van een iep. 

pteracänthu£,a,um, - van Gr. pteron, vleugel; akan-
tha, stekel, doorn: met vleugelachtig verbreede 
stekels of doornen. 

P t e r a n t h é r a BL., - van Gr. ptëron, vleugel; anthêra, 
(als bot. term) helmknop: plant met gevleugelde 
helmknoppen. 

pteridifóliMs.a.uwi, - van Lat. pteris (pterïdis), een 
soort varen; folium, blad: met varenachtige bla
deren. 

pteridifórrrns,is,c, - van Pteris (Pterïdis), planten
gesl. (Polypodiacëae) of van Lat. pteris [pterïdis), 
(een soort) varen; Lat. forma, gedaante: 
1. op een Pteris gelijkend. 
2. op een varen gelijkend, varenachtig. 

p ter id io ides , - van Pteris (Pterïdis), plantengesl. 
(Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Pteris-achtig. 

P t e r i d i u m GLED., - van Pteris (Pterïdis), planten
gesl. (Polypodiacëae): aan Pteris verwant gesl. 

p te r ido ides , - van Pteris (Pterïdis), plantengesl. 
(Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Pteris-achtig. 

P t e r idophy i lum THW., - van Gr. pteris (pterïdos), 
varen; phullon, blad. De bladeren doen, vooral bij 
jonge individuen, aan die van varens denken. 

P te r ig iurn CORR., - zie Pterygium. 
P t e r i l é m a REINW., - van Gr. ptëron, vleugel; eilêma, 

omhulsel. De naam zinspeelt op het vleugelvor-
mige schutblad, welks voet het nootje omvat. 

P t e r i s L., - (Gr.) varen. 
p t e r i s an tha , - zie pterisanthus. 
P t e r i s â n t h e s BL., - van Gr. ptëron, vleugel; anthos 

of anthê, bloem. De bloemen worden gedragen door 
de vleugelachtig verbreede as der bloeiwijze. 

pterisanthws.a.ww, - van Gr. ptëron, vleugel; an
thos, bloem: met op een vleugelachtig verbreede 
bloeiwijze-as geplaatste bloemen. 

pteritMs.a.ttm, - van Gr. ptëron, vleugel : gevleugeld. 
P t e r n ä n d r a JACK, - van Gr. pterna, hiel; anêr (an

dres), man. Het helmbindsel (deel van het mann, 
orgaan, den meeldraad) is aan den voet verlengd 
in den vorm van een hiel. 

p te róca lyx , - van Gr. pteron, vleugel; kälux, kelk: 
met gevleugelden kelk. 

rp te rocarpa , - zie pterocarpus. 
t p t e r o c ä r p u m , -

P t e r o c a r p u s L., - van Gr. ptëron, vleugel; karpos, 
vrucht: boom met gevleugelde vruchten. 

pterocârpu5,a,um, - van Gr. ptëron, vleugel; karpos, 
vrucht: met gevleugelde vruchten. 

P t e rocâ rya KTH, - van Gr. ptëron, vleugel; karüon, 
noot. De nootachtige vrucht is gevleugeld door de 
ermede vergroeide schutblaadjes. 

pterocérytts.a.um, - van Gr. pteron, vleugel; ka
rüon, noot: met gevleugelde noten. 

p te rocäula , - zie pterocaulus. 
pterocauhs,ïs,e, - van Gr. ptëron, vleugel; kaulos, 

stengel, steel: met gevleugelde stengels of stelen. 
P te rocâu lon ELL., - van Gr. ptëron, vleugel; kaulos, 

stengel. De stengels en takken zijn gevleugeld. 
rpterocâulos.os.on, - van Gr. ptëron, vleugel; kaulos, 
\pterocâulMS,a,«w, - stengel, steel: met ge

vleugelde stengels of stelen. 
P t e roce r a s HASSK., - van Gr. ptëron, vleugel; këras, 

hoorn:plant met hoornvormigevleugels.-De naam 
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zinspeelt op den vorm van de zijlobben der lip. 
P te roch i lus HOOK, et ARN., - van Gr. ptëron, vleu

gel; cheilos, lip. De lip draagt twee vleugelachtige 
oortjes. 

p te róc lada , - zie pteroclädus. 
/pteróclados,os,on, - van Gr. pteron, vleugel; klädos, 
tpterócladtts,a,tt»n, - twijg: met gevleugelde 

twijgen. 
/p te rocócca , - zie pterococcus. 
Ip te rocóccum, -
Pterococcus HASSK., - van Gr. ptëron, vleugel; kok

kos, vruchtnootje: plant met gevleugelde vrucht
nootjes. 

pterococcus,α,urn, - van Gr. ptëron, vleugel; kokkos, 
vruchtnootje: met gevleugelde vruchtnootjes. 

Pterocóél ion TURCZ., - van Gr. pteron, vleugel; 
koilïa, buik. - De vruchtkleppen zijn gewelfd (bui
kig) en gevleugeld. 

P t e r o c y m b i u m R. BR., - van Gr. pteron, vleugel; 
kumbïon (verkleinw. van kumbos, nap, schaal), 
napje, schaaltje. - De opengesprongen vrucht doet 
aan een gevleugeld napje denken. 

pterodónttts.a.Mm, - van Gr. ptëron, vleugel; odous 
(odontos), tand: met getande vleugels. 

p te ro ides , - van Ptêris, plantengesl. (Polypodia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Pteris-achtig. 

pteroléptws,a,wm, - van Gr. ptëron, vleugel; leptos, 
dun, fijn: met een dunnen vleugel, smal gevleugeld. 

P t e ro lób ium R. BR., - van Gr. ptëron, vleugel; 
lobos, peul. Plant met gevleugelde peulen. 

Pterolóxna A. P. D C , - van Gr. ptëron, vleugel; lorna, 
zoom. De bladsteel draagt aan weerszijden een 
vieugelachtigen rand of zoom. 

p t e ronéura , - zie pteroneurus. 
fP te ronéuron A. P. D C , - van Gr. ptëron, vleugel; 
i P t e r o n é u r u m A. P. D C , - neuron, nerf. De 

(hier bij nerven vergeleken) zaadlij sten zijn aan 
de rugzijde gevleugeld. 

pteronéurws.a.Mm, - van Gr. ptëron, vleugel; neuron, 
nerf: met gevleugelde nerven. 

P te rón ia L., - van Gr. ptëron, vleugel. - Bij de eerst-
beschreven soort, Pt. camphoräta L., worden de 
dopvruchten gekroond door vleugelachtige stroo-
schubben. 

pteropétalws,a.ttm, - van Gr. ptëron, vleugel; petälon, 
kroonbläd: met vleugelachtige kroonbladen. 

pteróphorMs,a,«m, - van Gr.ptëron, vleugel; pkerein, 
dragen: een of meer vleugels dragend, gevleugeld. 

P terophyl la D. DON, - van Gr. ptëron, vleugel; phul-
lon, blad. De steunbladen zijn zeer groot, vleugel
achtig. 

pterópodws.a.Mm, - van Gr. ptëron, vleugel; pous 
(pödos), voet, steel: met gevleugelden voet of steel. 

P t e róps i s DESV., - van Pteris, plantengesl. (Poly-
podiacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Pteris 
gelijkend gesl. 

p t é r o p u s , - v a n Gr. ptëron, vleugel; pous, voet, steel: 
met gevleugelden voet of steel, bij uitbreiding: met 
gevleugelde algemeene bladspil (als de gemeenschap-
pelijke steel der blaadjes beschouwd). 

p t e r o s p é r m a , - zie pterospermus. 
P t e r o s p é r m u m SCHREB., - van Gr. ptëron, vleugel; 

sperma, zaad. De zaden zijn gevleugeld. 
pterospérrnws,a,MW, - van Gr. ptëron, vleugel; sper

ma, zaad: met gevleugelde zaden. 
pterósporws,a,wm, - van Gr. ptëron, vleugel; spöra, 

zaad, spore: met gevleugelde zaden of sporen. 
P t e r o s t é l m a WIGHT, - van Gr. ptëron, vleugel; stelma, 

gordel. De bijkroonschubben vormen een gordel 
om de stempelzuil; zij zijn vliezig met omlaag ge

bogen randen en doen denken aan een vlinder met 
neergeslagen vleugels. 

P t e r o s t i g m a BTH., - van Gr. ptëron, vleugel; stigma, 
(als bot. term) stempel. De stijl is onder den stem
pel gevleugeld. 

p te ros ty le , - zie pterostylis. 
Pteros ty l i s R. BR., - van Gr. ptëron, vleugel; stülis 

(verkleinw. van stülos, zuil), zuiltje. De stempelzuil 
is gevleugeld. 

pterostylis.is.e, - van Gr. ptëron, vleugel; stülis 
(verkleinwoord van stülos, zuil), zuiltje, stijl: met 
gevleugelde stempelzuil; met gevleugelden stijl. 

P t e r ó s t y r a x SIEB, et z u c c , - van Gr. pteron, vleu
gel; Stfrax, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Styracacëae: Styracacëa met (overlangs) ge
vleugelde vruchten. 

p te ró ta , — zie pterötus. 
Pte ro théca CASS., - van Gr. pteron, vleugel; thêkê, 

doos: plant met gevleugelde, hier als zaaddoozen 
beschouwde dopvruchten. 

pterótws,a.um, - Lat. transcr. van Gr. ptërotos (van 
ptëron, vleugel), gevleugeld. 

P t e r y g i u m ENDL., - van Gr. pterux (pterügos), vleu
gel: plant met vleugelachtig uitgroeiende kelk
slippen. 

p terygócalyx, - van Gr. pterux (pterügos), vleugel; 
kälux, kelk: met gevleugelden kelk. 

P t e r y g ó d i u m sw., - van Gr. pterugódês [van pterux 
(pterügos), vleugel], gevleugeld. De naam zinspeelt 
op de beide wijd afstaande, zijdelingsche kelk-
bladen. 

pterygospérmtis.a.wm, - van Gr. pterux (pterügos), 
vleugel; sperma, zaad: met gevleugelde zaden. 

Pte rygó ta SCHOTT et ENDL., - van Gr. pterugótos 
[van pterux (pterügos), vleugel, veder], gevleugeld, 
gevederd. - De zaden zijn gevleugeld. 

Ptilocnéjma D. DON, - van Gr. ptilon, vleugel; knêmê, 
scheenbeen. De bij een scheenbeen vergeleken stem
pelzuil is gevleugeld. 

P t i lophyl lum v. d. BOSCH, - van Gr. ptilon, vleugel; 
phullon, blad. De algemeene bladspil is gevleugeld. 

ptilótes,es,es, - van Gr. ptilôtos (van ptilon, veer, 
donsveer), gevederd: gevederd, veerachtig. 

P t i ló tus R. BR., - Lat. transcr. van Gr. ptilôtos (van 
ptilon, veer, donsveer), gevederd, in dons gehuld. 
Bij vele soorten van het gesl. is het bloemdek wol
lig behaard. 

P t y c h â n d r a SCHEFF., - van Gr. ptux (ptuchos), vouw, 
plooi; anêr (andros), man. De helmdraden (mann, or
ganen) zijn in den knop binnenwaarts omgeslagen. 

ptychanthér«s,a,wm, - van Gr. ptux (ptuchos), vouw, 
plooi; anthêra, (als bot. term) helmknop: met ge
plooide helmknoppen. 

p tychócalyx, - van Gr. ptux (ptuchos), vouw, plooi; 
kälux, kelk: met geplooiden kelk. 

Ptychocóccus BECC, - van Gr. ptux (ptuchos), dal, 
klove; kokkos, vrucht (kern). De zaden zijn gevoord. 

P tychógyne PFITZ., - van Gr. ptux (ptuchos), vouw, 
plooi; tweede helft van den naam Coelogfne: nauw 
aan Coelogyne verwant gesl., daarvan verschillend, 
doordat de lip boven den voet een dwarse plooi 
draagt. 

P tychopyxis MIQ., - van Gr. ptux (ptuchos), vouw, 
plooi; puxis, doos. De doosvrucht is sterk geribd -
geplooid. 

P tychó rhaph i s , - zie Ptychorrhäphis. 
P t y c h ó r r h a p h i s BECC, - van Gr. ptux (ptuchos), dal, 

kloof; rhâphê, naad, zaadnerf (het met het eitje 
vergroeide deel der zaadstreng, dat een ribbe op 
het zaad vormt). Palm, welks zaden naast de zaad
nerf aan weerszijden een groeve vertoonen. 
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P t y c h o s p e r m a LABILL., - van Gr. ptux (ptuchos), 
dal, kloof; sperma, zaad. Vele soorten van het gesl. 
hebben gevoorde zaden. 

ptychospérrnus.a.wm, - v a n Gr. ptux (ptuchos), dal, 
kloof, plooi; sperma, zaad: met gevoorde of gerim
pelde zaden. 

ptychóstomtts.a.ttm, - van Gr. ptux (ptuchos), plooi; 
stoma, mond: met geplooiden mond; met plooien 
op den toegangsweg tot den mond der kroonbuis. 

Ptychótie w. D. j . KOCH, - van Gr. ptux (ptuchos), 
plooi; ous (ôtos), oor. - De kroonbladen vertoonen 
een dwarse plooi, waarop de beide kroonslippen als 
het ware oortjes vormen. 

Ptyss iglót t i s TH. ANDERS., - van Gr. ptussein, vou
wen, plooien; glôtta, tong. De bij een tong vergele
ken onderlip is rimpelig-geplooid. 

pubens , - van Lat. pubère, geslachtsnjp zijn: ge
slachtsnjp, bij uitbreiding: de teekenen der ge-
slachtsrijpheid dragend, behaard, zachtharig. 

puber,er,er, - (Lat.) geslachtsnjp; bij uitbreiding de 
teekenen der geslachtsrijpheid dragend, behaard, 
zachtharig. 

pube ra , - (als vr. enkv.) foutief voor puber. 
pubéru la , - zie puberülus. 
puberulanthérus.a.wm, - van Lat. puberülus, ijl be

zet met korte, zachte haren; Nieuwlat. anthëra, helm-
knop: met ijl en kort zachtharige helmknoppen. 

puberulilingms.ts,«, - van Lat. puberülus, ijl bezet 
met korte, zachte haren; lingüa, tong of (bij orchi
deeën ) lip : op de lip ij 1 bezet met korte, zachte haren. 

puberu l ipes , - van Lat. puberülus, ijl bezet met kor
te, zachte haren; pes, voet, steel: met ijl en kort 
zachtharigen voet of steel. 

puberulispicws,α,um, - van Lat. puberülus, ijl be
zet met korte, zachte haren; spica, aar: met ijl en 
kort zachtharige aren. 

puberülus,α,wm, - verkleinw. van Lat. puber, be
haard, zachtharig: ijl zachtharig, ijl bezet met kor
te, zachte haren, fijn zachtharig. 

r p u b e r u m , - foutief voor puber. 
t p u b e r u s , -

pubes.es.es, - (I-at.) geslachtsnjp; bij uitbreiding de 
teekenen der geslachtsrijpheid dragend, behaard, 
zachtharig. 

pubéscens , - van Lat. pubescêre, geslachtsnjp wor
den: teekenen der geslachtsrijpheid krijgend, be
haard, zachtharig. 

pubesquamt*5,a,um, - van Lat. pubes, zachtharig; 
squäma, schub: met zachtharige schubben of kafjes. 

pubfcalix, - van Lat. pubes, zachtharig; calix, kelk: 
met zachtharigen kelk. 

pubicallósus,a,um, - van Lat. pubes, zachtharig; 
callum of callus, (eelt)knobbel: met een of meer 
zachtharige knobbels. 

pubicalyx, - van Lat. pubes, zachtharig; cälyx, kelk: 
met zachtharigen kelk. 

pubicârpus,a,wtn, - van Lat. pubes, zachtharig; Gr. 
karpos, vrucht: met zachtharige vruchten. - Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai ; hebe-
carpus is beter. 

pubicâults,t5,e, - van Lat. pubes, zachtharig; caülis, 
stengel, steel: met zachtharige stengels of stelen. 

pubicos ta , - van Lat. pubes, zachtharig; costa, (als 
bot. term) middennerf: met zachtharige midden
nerf. 

pubicù\xnis,is,e, - van Lat. pubes, zachtharig; cul-
mus, halm: met zachtharige halmen. 

pubiflórws.a.wm, - van Lat. pubes, zachtharig; flos 
(flöris), bloem: met zachtharige bloemen. 

pubifalius,a,urn, - van Lat. pubes, zachtharig; folium, 
blad: met zachtharige bladeren. 

pubiger , pubigera , p u b i g e r u m , - van Lat. pubes, 
beharing; gérire, dragen: een beharing dragend, 
behaard. 

pub igé rmen , - van Lat. pubes, zachtharig; germen, 
kiem, bij uitbreiding vruchtbeginsel: met zacht
harig vruchtbeginsel. 

pubigerus,a,ton, - van Lat. pubes, beharing; gërëre, 
dragen: een beharing dragend, behaard. 

pubinérve , - zie pubinervis. 
pubinérv ia , - zie pubinervïus. 

rpubinérvïs.is.e, - van Lat. pubes, zachtharig; ner-
\pubinér\ius,a,um, - vus, nerf: met zachtharige 

nerven. 
pubinódïs, is, e, - van Lat. pubes, zachtharig; nödus, 

knoop: met zachtharige knoopen. 
pubipaniculàttts,α,u*n, — van Lat. pubes, zacht

harig; panicüla, (als bot. term) bloempluim: met 
zachtharige bloempluimen. 

pubipedunculus,a,uw, - van Lat. pubes, zachtharig; 
peduncülus, steel eener bloeiwijze: met zachtharige 
stelen der bloeiwijze. 

pubipes , - van Lat. pubes, zachtharig; pes, voet, 
steel: met zachtharigen voet of steel. 

pubipétalus,a,um, - van Lat. pubes, zachtharig; 
Nieuwlat. petälum, kroon blad: met zachtharige 
kroonbladen. 

pubisépalus,α,um, — van Lat. pubes, zachtharig; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met zachtharige 
kelkbladen. 

pubisquàmws,a.um, — van Lat. pubes, zachtharig; 
squäma, schub: met zachtharige schubben of kafjes. 

pubistylws,a,wm, - van Lat. pubes, zachtharig; stylus 
stijl: met zachtharigen stijl; met zachtharige stijlen. 

Puccinéll ia PARL., - genoemd naar B. Puccinelli 
(1808, Coreglia bij Lucca; 1850, Lucca), leeraar in 
de nat. historie te Lucca, schrijver eener bot. pu
blicatie. 

Puccinia PERS., - genoemd naar T. Puccini (?, ?; 
±1735, Florence), uit een patricisch gesl. te Pis-
toja (N.W. van Florence) stammend, hoogleeraar 
in de anatomie aan het hospitaal van Santa Maria 
Nuova te Florence. 

Pucciniâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Puccinia geldt. 

pudibundus,a.um, - van Lat. pudêre, beschaamd 
zijn: beschaamd, vol schaamte, bij uitbreiding: 
(van schaamte) blozend. 

pudicus,a,um, - van Lat. pudëre, zich schamen: 
licht beschaamd, zedig, preutsch, zich bij aan
raking terugtrekkend. 

puéli i , - 2e nv. van Puelius, Latinizeering van Puel: 
van Puel, gevonden door Puel, genoemd naar Puel. 
- Anthoxanthum - Lecoq et Lamotte is genoemd 
naar Timothée Puel (1812, ?; 1890, ?), arts te 
Parijs, schrijver eener bot. publicatie en uitgever 
van verzamelingen gedroogde planten. 

puélla, - zie puelius. 
pue l l â rum, - 2e nv. mv. van Lat. puella (vr. vorm 

van puelius, jongetje), meisje: der meisjes, door 
meisjes (als speelgoed of sieraad) gebruikt. 

puéllws,a,um, - het bijvoeglijk gebezigde Lat. sub
stantief puelius (verkleinw. van puer, knaap), jon
getje. Bedoeld wordt: klein. 

P u e r â r i a A. P. D C , - in 1825 genoemd naar M. N. 
Puerari (1765, volgens sommigen 1766, volgens an
deren 1768, Genève; 1845, Genève), van 1794-1819 
hoogleeraar in de plantkunde te Kopenhagen, daar
na weer te Genève gevestigd, schrijver van onuit
gegeven Adversaria Botanica (Botanische Aantee-
keningen), bevriend met A. P. de Candolle (zieCan-
dollëa), den auteur van het gesl., wien hij in 1827 
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zijn mikroskoop en zijn boeken ten geschenke gaf. 
pugerénst's.t's.e,-afkomstig van Poeger(ÄoeZon), kust

plaats in Ζ.Ο.-Java, of daar het eerst gevonden. 
pugioniformts.is.ß, - van Lat. pugio (pugiônis), 

dolk; forma, vorm: dolkvormig. 
pu&maèus ,a,um, - zie pygmaeus. 
pulchéll«s,a,ww, - verkleinw. van Lat. pulcher, fraai: 

fraai. 
pulcher,ra.rum, - (Lat.) fraai. 
pulchérrimMs.a.uw, - overtr. trap van Lat. pulcher, 

fraai: zeer fraai. 
pu lchra , - zie pulcher. 
pulchrinérviws.a.MW, - van Lat. pulcher (pulchri), 

fraai; nervus, nerf: met fraaie nerven; opvallend 
generfd. 

pulchrivénitts.a.um, - van Lat. pulcher {pulchri), 
fraai; vena, ader: fraai geaderd. 

p u l c h r u m , - zie pulcher. 
pulegiifóliws,a,um, - van Pulegium, plantengesl. 

(Labiätae), polei; Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van Pulegïum. 

ƒ Pu l eg ium MILL., - van Lat. pulex, vloo: vlooien-
Ipu lég ium, - kruid, polei. Vgl. Dodoens, Cruy-

deboeck, 2e druk (1563), 199: ,,Die bloemen van 
„Poleye noch versch wesende gebrant veiiaghen 
,,die vloyen". Nog ten huidigen dage wordt de 
plant in Duitschland op het platteland voor dit 
doel aangewend. 

pulgarensu.is ,«, - afkomstig van den berg Pulgar op 
Palawan (het zuidwestelijkste van de grootere 
eilanden der Philippijnen, bij de N.punt van Bor
neo) of daar het eerst gevonden. 

pul icare , - zie pulicäris. 
Pul icä r ia GAERTN., - van Lat. pulex (pulicis), vloo: 

vlooienkruid. - Gedroogde planten der sterk rie
kende P. dysenterïca Gaertn. werden vroeger wel 
gebezigd om vlooien uit bedden te verdrijven. 

pulicarts . is .e,- van Lat. pulex (pulicis), vloo: bij een 
vloo behoorend, op een vloo gelijkend, met op vlooi
en gelijkende organen (aartjes bv.), vlooien-. 

pul la , - zie pullus. 
Pullea SCHLTR, - genoemd naar A. A. Pulle (1878, 

Arnhem; X), van 1906-14 lector in de systema
tische en pharmaceutische botanie aan de Rijks
universiteit te Utrecht, sedert 1914 hoogleeraar in 
de bijzondere plantkunde en de plantengeographie 
aldaar, tevens directeur van het bot. museum en 
herbarium, daarnaast sinds 1920 directeur van het 
Cantonspark te Baarn. Jn 1902/03 nam hij als bo
tanicus deel aan de Saramacca-expeditie in Surina
me, in 1912/13 aan de door Franssen Herderschee 
(zie fransseniänus) geleide expeditie naar Z.W.-
Nieuw-Guinea. Hij schreef een aantal publicaties 
over de flora van Suriname en van Nieuw-Guinea. 

pulleanus.a.um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A. A. Pulle (zie PulUa). 

pullei , - 2e nv. van Pullëus, Latinizeering van Pulle : 
van Pulle, gevonden door Pulle, genoemd naar 
Pulle. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar A. A. Pulle (zie Pullëa). 

pulloides , - van den soortnaam pullus (zie aldaar) ; 
ïdcs (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op de soort pullus gelijkend. 

pullulus.a.um, - verkleinw. van Lat. pullus, donker 
van kleur, zwart: zwartachtig. 

pullus,a,urn, - (Lat.) donker van kleur, zwart. 
P u l m o n ä r i a L., - van Lat. pulmo (pulmonis), long: 

voor de longen heilzame plant, long(en)kruid. In de 
vlekken op de bladeren van P. officinalis L. zag men 
in de Middeleeuwen gelijkenis met longweefsel, in 
de kleur der bloemen gelijkenis met die der longen. 

Daaruit leidde men af (signatuurleer), dat de plant 
een geneesmiddel tegen longziekten zou zijn. 

pu lmona r io ides , - van Pulmonaria, plantengesl. 
(Borraginacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Pulmonarïa-achtig. 

pulogénsis,t5,f, - afkomstig van den Pulog (een bijna 
3000M. hoogen berg ± 225 K.M. N. van Manila, op 
Luzon, het noordelijkste van de groote eilanden der 
Philippijnen) of daar het eerst gevonden. 

rPulsa t i l la ADANS., - in het Lat. overgenomen Ital. 
\ Pulsat i l la , - volksnaam van Anemone - L. -

De naam wordt beschouwd als te zijn afgeleid 
van Ital. (en Lat.) pulsare, kloppen, stooten, slaan. 
Waarop hij zinspeelt, is niet duidelijk. 

pu lu t imbeo , - als wetensch. soortnaam overgeno
men, verkeerd gelezen volksnaam van Canarium -
Engl, in de Minahasa (ten rechte toeloe-timbeo). 

pul véruia , - zie pulverülus. 
pulveruléntMs.a.wm, - van Lat. pulvis (pulveris), 

stof: bedekt met stof of daarop gelijkende haren 
of klierstippels. 

pulvérultts,a,ww, - van Lat. pulvis (pulvëris), stof: 
stoffig, als het ware met stof bedekt. 

rpulvillifer, pulvillifera, pulvi l l i ferum, - van Lat. 
tpulvillifertis.a.MW, - pulvillus (verkleinw. van 

pulvïnus, kussen), kussentje; ferre, dragen: een of 
meer kussentjes of iets daarop gelijkends dragend. 

pulvinàris,is,e, - van Lat. pulvïnus, kussen: op een 
kussen geplaatst (de bloemen bv.), kussen vormig. 

pulvinàtus,a,Mw, - van Lat. pulvïnus, kussen: kus
sens of iets daarop gelijkends (zooals dichte bossen 
verwarde haren) dragend, kussenvormig. 

rpulvlnifer, pulvinifera, pulv in i ferum, - van Lat. 
lpulviniferus,a,t«M, - pulvïnus, kussen; ferre, 

dragen: een of meer kussenvormige organen dra
gend. 

rpulvinulifer, pulvinul i iera , pulvinul i ferum, -van 
\pulvinuliferMS,a,«w, - Lat. pulvinülus (ver

kleinw. van pulvïnus, kussen), kussentje; ferre, 
dragen: een of meer kleine, kussenvormige organen 
dragend. 

pumi l a , - zie pumïlus. 
pumi l io , - (Lat.) dwerg. 
pumïlus,α,urn, - het bijvoeglijk gebezigde Lat. sub

stantief pumïlus, dwerg: dwergachtig. 
punaménsis,*s,£, - afkomstig van Punam (in Nieuw-

Ierland = Nieuw-Mecklenburg, een eiland O. van 
Nieuw-Guinea; ruim 151 tot ruim 153° O.L.; ruim 
2 % tot ± 5 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

punctâtus,a,um, - van Lat. punctum, stip: gestip
peld, fijn geknobbeld. 

puncticàulîs.îs.e, - van Lat. punctum, stip, punt; 
caulis, stengel, steel: met gestippelden of fijn ge-
knobbelden stengel of steel. 

puncticulétws.a.um, - van Lat. puncticülum (ver
kleinw. van punctum, punt, stip), puntje, stipje: 
fijn gestippeld, fijn geknobbeld. 

puncticulÓ8MS,a,Mw, - van Lat. puncticülum (ver
kleinw. van punctum, punt, stip), puntje, stipje: 
vol puntjes, vol stipjes, dicht en fijn geknobbeld. 

fpunctifer, punct i fera , punc t i fe rum, - van Lat. 
\punctifertis,a,w>w, - punctum, punt, stip; ferre, 

dragen: puntjes dragend, gestippeld, fijn geknob
beld. 

punctifórrm's.is.e, - van Lat. punctum, punt, stip; 
forma, vorm: stipvormig. 

punc tüoba , - zie punctilöbus. 
punctilóbulM5,a,wwz, - van Lat. punctum, stip; lo-

bülus (verkleinw. van lobus, lob), lobje: met een of 
meer stippen (of stipvormige sori) op de lobjes. 

punctilobws,a,um, - van Lat. punctum, stip; löbus, 
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lob: met een of meer stippen (of stipvormige sori) 
op de lobben. 

punctipétalws,a,«m, - van Lat. punctum, stip; 
petälum, kroonblad: met gestippelde kroonbladen. 

punctulâtws,a,um, - van Lat. punctülum (verkleinw. 
van Lat. punctum, punt, stip), puntje, stippeltje: 
met puntjes bezet, gestippeld, fijn wrattig. 

pungaxn, - Philipp, plantennaam. 
pungens , - van Lat. pungëre, steken: stekend, scherp 

gepunt, met scherpe haren bezet. 
pungentifóli»5,a,ttm, - van Lat. pungens (pungen-

tis), stekend, scherp gepunt; jolïum, blad: met 
scherp gepunte bladeren. 

Punica L., - van Lat. punïcus, Punisch, Phoenicisch. 
- De granaatappels heetten bij de oude Romeinen 
poma punïca, Punisch ooft, omdat de beste werden 
ingevoerd uit de Punische (Phoenicische) kolonie 
Carthâgo. 

punica , - zie punïcus. 
Punicâceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Punica geldt. 
puniceus.a.um, - Latinizeering van Gr. phoinikëos 

fvan phoinix (phoinïkos), de purperkleurige verf
stof, welke door de Phoeniciërs was uitgevonden], 
purperrood. 

puniCM5,a,Mw, - (Lat.) Phoenicisch, overdrachtelijk: 
purperkleurig, naar de purperkleurige verfstof, 
welke door de Phoeniciërs was uitgevonden. 

puntjakénsis.ïs.c, - van Soend. poentjak, dat eigen
lijk heuvel- of bergtop beteekent, doch hier als 
eigennaam is gebezigd voor den ^ ^ β Ο Μ . hoogen 
top van den bergpas tusschen den Pangèrango en 
den Megamendoeng, Z.O. van Buitenzorg, op de 
grens der residenties Batavia en Preanger-Regent
schappen: afkomstig van den Poentjak of daar het 
eerst gevonden. 

Pupâ l ia A. L. JUSS., - Latinizeering van den En-
gelschind. plantennaam pupali. 

pupi l la , - (Lat.) oogappel, pupil. - Bij Nephelïum 
- Wight zinspeelt de soortnaam op het donker-
kleurige zaad in den bleeken zaadrok. 

pup i l lum (Nephelïum - Wight), - foutief voor pu
pilla. 

p u r a , - zie purus. 
p u r d ó m i , - 2e nv. van Purdömus, Latinizeering van 

Purdom: van Purdom, gevonden door Purdom, ge
noemd naar Purdom. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar William Pur dom (1880, He-
versham, N. van Lancaster, Engeland; 1921, Pe
king), van 1902-08 tuinman van den bot. tuin 
te Kew, van 1909-11 verzamelaar in N.W. China 
voor de firma Veitch (zie Veitchia) en voor het 
Arnold Arboretum te Boston, van 1914-15 met
gezel van R. J. Farrer (zie farrêri) in China, van 
1915 tot aan zijn dood boschbouwkundig adviseur 
der Chin, regeering. Hij illustreerde en schreef 
eenige publicaties. 

pu rdy i , - 2e nv. van Purd$us, Latinizeering van 
Purdy: van Purdy, gevonden door Purdy, genoemd 
naar Purdy. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar haar ontdekker, Carlton Elmer Purdy 
(1864, in Michigan; χ ) , gedurende vele jaren 
bloemkweeker te LTkiah (Californie), die zich voor
al toelegde op het kweeken van in Amerika in-
heemsche bolgewassen, waarover hij vele publi
caties geschreven heeft. 

p u r g a , - van Lat. purgäre (van purus, rein; agëre, ma
ken), rein maken, reinigen: reinigende, dwz. darm-
reinigende, als purgeermiddel gebezigde plant. 

p u r gans , - van Lat. purgäre (van purus, rein; agëre, 
maken), rein maken, reinigen: reinigend, darm-
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reinigend, purgeerend. Vgl. cathartïcus. 
purissimus.a.um, - overtr. t rap van Lat. purus, 

zuiver, rein: zeer zuiver, zeer rein, bij uitbreiding: 
helderwit. 

p u r p u r â s c e n s , - van Lat. purpurascëre (van pur-
puräre, purperrood zijn, en dit weer van purpura, 
purper), purperkleurig worden: purperkleurig wor
dend, dwz. licht purper of ten deele purperkleurig. 

purpurâtu£,a,um, - van Lat. purpuräre (van purpu
ra, purper), purperkleurig maken: purperkleurig. 

p u r p u r e a , - zie purpurëus. 
purpureiflórus.a.um, - van Lat. purpurëus, pur

perkleurig; f los (flöris), bloem: met purperkleurige 
bloemen. 

purpureifóliu5,a,um, - van Lat. purpurëus, purper
kleurig; folium, blad : met purperkleurige bladeren. 

purpuréllus.a.uw, - verkleinw. van Lat. purpurëus, 
purperkleurig: licht purperkleurig. 

purpureocéntrws,a,ww, - van Lat. purpurëus, pur
perkleurig; centrum, midden: met purperkleurig 
middendeel, met purperkleurig hart. 

purpureocoerulews,a,uw, - van Lat. purpurëus, 
purperkleurig; coerulèus, (donker)blauw: purper
kleurig met (donker)blauw; blauwpurper. 

purpureofusews,a,Mw, - van Lat. purpurëus, pur
perkleurig; fuscus, donkerbruin: tusschen purper
kleurig en donkerbruin in; purperkleurig met don
kerbruin. 

purpureomarginàtws.a .uw, - van Lat. purpurëus, 
purperkleurig; margo (marginis), rand: purper ge
rand, purper omrand. 

purpureonervÓ8u5,a,um, - van Lat. purpurëus, pur
perkleurig ; nervus, nerf: met purperkleurige nerven. 

p u r p u r e ó r a c h i s , - zie purpureorhächis. 
p u r p u r e ó r h a c h i s , - van Lat. purpurëus, purper

kleurig; Nieuwlat. (eigenlijk Gr.) rhächis, spil van 
een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig 
gevind blad: met purperkleurige spil(len). 

purpureovaginatws,a,wm, - van Lat. purpurëus, 
purperkleurig; vagina, scheede: met purperkleu
rige scheeden. 

purpureoviridï's.is.c, - van Lat. purpurëus, purper
kleurig; viridis, groen: purperachtig groen; groen 
met purperkleurig. 

purpureus.a.tim, - (Lat.) purperkleurig. - Omtrent 
de kleur van purper bestaan bij de systematici zeer 
uiteenloopende opvattingen. Alle tinten van bleek-
rose tot donkerblauwrood zijn met den naam pur
purëus aangeduid. 

pu rpus i i , - 2e nv. van Purpusius, Latinizeering van 
Purpus: van Purpus, gevonden door Purpus, ge
noemd naar Purpus. - Cornus - E. Koehne is ge
noemd naar J. A. Purpus ( 1860, Hanneleshof, ge
meente Bürrstad, Beiersche Pfalz; 1932, Darm
stadt), parkinspecteur te Darmstadt, die de plant in 
1887 in den staat Ohio, W. van Toledo (aan Lake 
Erie) ontdekt had. Zijn broeder, K. A. Purpus 
(1853, Hanneleshof; ?, ?) heeft in het W. van N.
Amerika (voornamelijk in de Rocky Mountains) en 
voorts in Mexico tal van planten verzameld. 

p u r s é é t h a , — Ceylonsche plantennaam (pusaetha). 
purshlanM5,a,Mm (Artemisia - Besser), - genoemd 

naar Fr. Tr. Pursh (eigenlijk Pursch) (1774, Gros-
senhagen, Saksen; 1820, Montreal, Canada), die 
in 1799 naar Baltimore (U.S.A.) ging om daar een 
grooten tuin aanteleggen en van 1802-05 te Phila
delphia belast was met het toezicht op een groot 
park als opvolger van J. Lyon (zie Lyonia). Hij 
legde zich met ijver op de plantkunde toe en be
reisde van 1805-06 voor bot. doeleinden een deel 
van N.-Amerika. In 1807 werd hij benoemd tot 
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directeur van den bot. tuin van New York; van 
1810-11 bereisde hij W.-Indië; in 1811 vertrok hij 
naar Engeland, waar hij in 1814 een flora van N.
Amerika het licht deed zien. In 1814 ging hij terug 
naar Amerika; hij vestigde zich in Canada, waar hij 
to t aan zijn dood zijn bot. studiën voortzette. 

p u r s h i i , - 2e nv. van Purshïus, Latinizeering van 
Pursh: van Pursh, gevonden door Pursh, genoemd 
naar Pursh. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Fr. Tr. Pursh (zie purshiänus). 

purus.a.um, - (Lat.) zuiver, rein. 
Puschk in ia ADANS., - genoemd naar graaf A. A. 

Mussin-Puschkin (zie mussinii). 
pusi l la , - zie pusillus. 
pusilliflórus.a.um, - van Lat. pusillus, zeer klein; 

f los (f loris), bloem: met zeer kleine bloemen. 
pus i l lo ides , - van den soortnaam pusillus (zie al

daar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort pusillus gelijkend. 

pusillus,α,uw, - bijvoeglijk gebezigd verkleinw. van 
Lat. pusus, jongetje: zeer klein. 

pustulatus,a.um, - van Lat. pustüla, puist: puisten 
dragend, puisterig, geknobbeld. 

pustulósus,a,um, - van Lat. pustüla, puist: vol puis
ten, vol knobbels. 

ptttidus.a.um, - van Lat. putêre, kwalijk rieken, stin
ken: onaangenaam riekend, muf, stinkend. 

Pu t ran j iva WALL., - Béng. plantennaam. 
Put te r l i ck ia ENDL., - genoemd naar A. Putterlick 

(1810, Iglau, Mähren; 1845, Weenen), adjunct-
custos van het bot. museum te Weenen, schrijver 
over Pittosporacëae. 

/ P u y a MOLINA, - (Sp.) lanspunt, stekel, voorts een in 
t p u y a , - Chili gebruikelijke volksnaam van 

Puya chilensis Molina, welker bladeren in een 
stekel eindigen. Als soortnaam gebezigd voor een 
Maoutïa met spits toegespitste bladeren. 

pycnân tha , - zie pycnanthus. 
P y c n à n t h e m u m L. CL. M. RICH., - van Gr. puknos, 

dicht opeengedrongen; anthëmon, bloem: dicht-
bloemige plant. 

pycnànthws.a,«»!, - van Gr. puknos, dicht opeenge
drongen; anthos, bloem: dichtbloemig. 

P y c n a r r h e n a MIERS, - van Gr. puknos, dicht opeen
gedrongen; arrhên (arrhënos), mannelijk. - Bij <$ 
zijn de helmknoppen (mann, organen) dicht op
eengedrongen. 

pycnocârpws,a,um, - van Gr. puknos, stevig, vast, 
dicht opeengedrongen; karpos, vrucht: met stevige 
of dicht opeengedrongen vruchten, sori of sporan-
giën. 

pycnocéphalus,a,Mtw, - van Gr. puknos, stevig, vast, 
dicht opeengedrongen; kephalê, hoofd: met dichte 
hoofdjes; met dicht opeengedrongen hoofdjes. 

Pycnolóma CHRISTENSEN, - van Gr. puknos, stevig; 
lorna, zoom. Varen met dik leerachtige bladeren. 

pycnophyllws.a.um, - van Gr. puknos, stevig, dicht 
opeengedrongen; phullon, blad: met stevige bla
deren ; met dicht opeengedrongen bladeren, blad
slippen of blaadjes. 

Pycnosândra BL., - van Gr. puknos, dicht opeen
gedrongen; anêr (andros), man. De meeldraden 
(mann, organen) zijn dicht opeengedrongen. 

Pycnóspora R. BR., - van Gr. puknos, dicht opeenge
drongen; spöra, zaad. - D e zaden zitten dicht opeen. 

pycnostâchya, - zie pycnostachfus. 
Pycnós tachys w. j . HOOK., - van Gr. puknos, dicht 

opeengedrongen; stächus, aar. De bloeiwijze is dicht 
aarvormig. 

rpycnóstachys , - van Gr. puknos, dicht, dicht opeen-
\pycnostâchy«5,a,Mw, - gedrongen ; stächus, aar : 
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met dichte aren; met dicht opeengedrongen aren. 
Pyc réus P. B., - anagram van Cypërus. 
pygeifólius,a,um, - van Pygêum, plantengesl. (Ro-

sacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Pygëum. 

P y g é u m GAERTN., - van Gr. pugê, bil. De dwars ova
le, in het midden ingesnoerde steenkern der eerst-
beschreven soort doet aan een paar billen denken. 

pygmàéa , - zie pygmaeus. 
pygmaeóps i s , - van Gr. pugmaios (van pugmê, 

vuist), een vuist hoog, dwergachtig; opsis, voor
komen, uiterlijk: het voorkomen van een dwerg 
hebbend, dwergachtig. 

pygmaéus,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. pugmaios 
(van pugmê, vuist), een vuist hoog. De pugmaioi 
(pygmeeën) waren een mythisch dwergvolk van 
die hoogte, dat in voortdurenden strijd leefde met 
kraanvogels. Zij waagden het zelfs Hêraklês (Her
cules) aantevallen, die een geheel leger ervan in zijn 
leeuwenhuid wikkelde. - Tegenwoordig als soort
naam gebezigd in de beteekenis van dwergachtig. 

pylzowiânus,a,«w (Geranium - Maxim.), - in 1880 
genoemd naar Pylzow, een officier van den Russ. 

' Generalen staf, die belast was met het doen van 
landopmetingen in Russ. Azië. - Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

P y r a c â n t h a M. J . ROEM., - Lat. transcr. van den 
ouden Gr. plantennaam purakantha [van Gr. pur 
(puros), vuur; akantha, doorn], vuurdoorn, plant 
met vuurroode doornen. 

pyracänthus,α,um, - van Gr. pur (puros), vuur; 
akantha, doorn, stekel: met vuurroode doornen of 
stekels. 

pyramidâh's . isA - van Lat. pyrämis (pyramidis), 
pyramide: pyramidaal. 

P y r a m i d â n t h e MIQ., - van Gr. purämis (purami-
dos), pyramide; anthê, bloem. De bloemen zijn 
pyramidevormig. 

pyramidàtus,a ,um, - van Lat. pyrämis (pyramidis), 
pyramide: pyramidevormig, pyramidaal. 

pyramidosphàérus,a ,ww, - van Gr. purämis (pu-
ramidos), pyramide; sphaira, bol: (met) bol-pyra-
midevormig (e bloeiwij zen ). 

pyrenâicus.a.wwî, - van Lat. (montes) Pyrenaei, het 
Pyrenaeische gebergte op de grens van Frankrijk 
en Spanje, de Pyreneeën: afkomstig van de Pyre
neeën of daar het eerst gevonden. - Volgens de sage 
is het gebergte genoemd naar Pyrënê (Gr. Purênê), 
een minnares van Hercules (Hêràklês); zij zou daar 
begraven zijn. 

P y r e n â r i a BL., - van Lat. pyrëna [van Gr. puren 
(purênos), steen of kern eener vrucht], steenkern. 
De naam zinspeelt op de harde zaden. 

PyVethrum SCOP., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam purêthron, waarmede een scherp 
smakende plant werd aangeduid, welker identiteit 
niet vast staat. 

pyr i . . ., - zie piri . . . 
r P y r o l . . ., - zie Pirol . . ., pirol . . . 
I p y r o l . . . , -
pyropâéus,a,uw, - van Gr. purôpos [van pur, vuur; 

ôps (ôpos), voorkomen, uiterlijk], goudbrons, een 
alliage van drie deelen rood koper en één deel goud : 
goudbronskleurig, oranjerood. 

pyróphilus,a,um, - van Gr. pur (puros), vuur; phi-
lein, beminnen: vuurbeminnend; op vuurspuwende 
bergen groeiend; op plaatsen groeiend, waar vul
kanische werking te bespeuren valt (bij heete bron
nen bv.); op plaatsen opslaand, waar een bosch-
of grasbrand heeft gewoed. 

pyrophyllws,α,«»η, - foutief voor pyrophïlus. 
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Pyros tég ia κ. Β. PRESL, - van Gr. pur {puros), vuur; 
stege, dak, bedekking: een vurige (vuurroode, 
oranjeroode) bedekking vormende plant; rijk 
bloeiende klimplant met oranjeroode bloemen. 

Pyrós t r i a , - zie Pirostria. 
P y r r a n t h u s , - zie Pyrrhanthus. ' 
pyrrh.acantb.ws,a,um, - van Gr. purrhos (van pur, 

vuur), vuurrood; akantha, stekel, doorn: met vuur
roode stekels of doornen. 

pyrrhanéurws.a.um, - zie pyrrhoneurus. 
P y r r h a n t h u s JACK, - van Gr. purrhos (van pur, 

vuur), vuurrood; anthos, bloem: met vuurroode 
bloemen. 

P y r r h é i m a HASSK., - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; heima, gewaad: plant met een 
vuurroode bekleeding. - De geheele plant is bezet 
met lange, afstaande, bruine haren. 

pyrrhobótryws.a.wm, - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; botrus, (als bot. term) tros: met 
vuurrood behaarde trossen. 

pyrrhocarpws.a.ttm, - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; karpos, vrucht: met vuurroode 
of vuurrood behaarde vruchten. 

p y r r h o d â s y a , - zie pyrrhodasfus. 
/ p y r r h ó d a s y s , - van Gr. purrhos (van pur, vuur), 
IpyrrhodâsyMs.a.Mw, - vuurrood ; däsus, dicht be

haard, ruig: met een dichte, vuurroode beharing. 
pyr rhó lep i s , - van Gr. purrhos (van pur, vuur), 

vuurrood; lëpis, schub: met vuurroode of vuurrood 
behaarde schubben. 

pyrrhonéurws,a,«m, - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; neuron, nerf: met vuurroode of 
vuurrood behaarde nerven. 

pyrrhopéppus.a .uw, - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; pappos, vruchtpluis der Compo-
sïtae: met vuurrood vruchtpluis. 

pyrrhópodws.a.ttm, - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; pous (pödos), voet, steel: met 
vuurrooden of vuurrood behaarden voet of steel. 

p y r r h ó r h a c h i s , - zie pyrrhorrhächis. 
p y r r h ó r r h a c h i s , - van Gr. purrhos (van pur, vuur), 

vuurrood; rhächis, spil van een bloeiwijze of van 
een gevind tot meervoudig gevind blad : met vuur

roode of vuurrood behaarde spillen. 
P y r r h ó s a ENDL., - van Gr. purrhos (van pur, vuur), 

vuurrood. Plant met vuurroode beharing. 
pyrrhothyre«s,a, i iw, - van Gr. purrhos (van pur, 

vuur), vuurrood; thursos, (als bot. term) bloem -
pluim: met vuurroode of vuurrood behaarde bloem -
pluimen. 

py r rhó t r i cha , - zie pyrrhotrichus. 
Pyr rho t r i ch i a w. et A., - van Gr. purrhos (van pur, 

vuur), vuurrood; thrix (trïchos), haar: roodbehaar-
de plant. 

pyrrhótrichtts.a.wm, - van Gr. purrhos (van pur, 
vuur), vuurrood; thrix (trïchos), haar: met vuur
roode beharing. 

Pyr ro t r i ch ia , - zie Pyrrhotrichia. 
Pyr sonó ta RIDL., - van Gr. pursos, vuur; nôtos, rug. 

- De rugzijde (onderzijde) der bladeren draagt 
vuurkleurige (geelroode) haren. 

P y r u · . ., - zie Piru . . . 
pyxidâriws.a.Mm, - van Gr. puxis (puxïdos), doos (van 

Buxus-hout) : doosjes, dwz. doosvruchten dragend. 
pyxidâtws.a.wra, - van Gr. puxis (puxïdos), doos (van 

Buxus-hout): doosvormig, doozen of iets daarop 
gelijkends dragend. 

rpyxidifer, pyxidifera, pyxid i fe rum, - van Gr. 
lpyxidifer«s,a,Mw, - puxis (puxïdos), doos 

(van Buxus-hout); Lat. ferre, dragen: doozen of 
iets daarop gelijkends dragend. Deze samenkoppe-
ling van Gr. en Lat. is niet fraai: pyxidophörus en 
capsulïfër(us) zijn beter. 

pyxidifórmts.is.e, - van Gr. puxis (puxïdos), doos 
(van Buxus-hout); Lat. forma, vorm: den vorm 
eener doos hebbend, doosvormig, op een doos ge
lijkend. - Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. 
is niet fraai: pyxidomorphus en capsuliformis zijn 
beter. 

P y x i d i u m MIQ., - Lat. transcr. van Gr. puxidion 
[verkleinw. van puxis (puxïdos), doos (van Buxus-
hout)], doosje. De naam zinspeelt op de met een 
deksel openspringende vrucht. 

P y x i p ó m a FENZL, - van Gr. puxis, doos (van Buxus-
hout); pôma, deksel: doos met deksel. - De naam 
zinspeelt op den bouw der vrucht. 

o. 
quadragónu5,a,um, - van Lat. quadri (in samen

stellingen), vier; Gr. g&nïa, hoek: vierhoekig, vier
kant. - Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is 
niet fraai; beter zijn quadranguläris en tetragönus. 

quadràngu la , - zie quadrangülus. 

{q u a d r a n g u l a ris.is.e, — van Lat. quadri (in samen-
quadrangulâtws.a, w»t, - stellingen), vier; angü-

quadrângulus,a,Mm, - lus,hoek: vierhoekig. 
q u a d r a n s , - van Lal. quadräre, passen: passend, er

gens in of op passend. Bij Bulbophyllum - J. J. S. 
past de voet der stempelzuil in een uitholling der 
lip. 

q u a d r a s i i , - 2e nv. van Quadrasïus, Latinizeering 
van Quadras: van Quadras, gevonden door Qua
dras, genoemd naar Quadras. - Selaginella - Hier. 
is genoemd naar José Florencio Quadras, in het 
begin der twintigste eeuw houtvester op de Phüip-
pijnen, verzamelaar op groote schaal van week
dieren. Bij Manila verzamelde hij ook planten, 
waaronder de naar hem genoemde. 

quadrâtM5,a,um, - van Lat. quadräre [van quadrus, 
vierkant (bnw.)] vierkant maken: vierkant ge
maakt, vierkant, vierhoekig. 

quadrialatws,a,ww, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; ala, vleugel: viervleugelig. 

quadriauritus,a,wm, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; auris, oor: vieroorig. 

quadribrachiatus ,a ,um, - van Lat. quadri (in sa
menstellingen), vier; brachïum, (onder)arm: vier-
armig. 

quadribracteatM£,a,wm, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; bractëa, schutblad: met vier schut
bladen. 

quadribullàtM$,a,ton, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; bulla, bobbel: vierbobbelig. 

{quadribul l i fer , quadr ibul l i fe ra , quadribull i fe-
r u m , - van Lat. quadri (in samenstellingen), 

quadribulliferws,a,um, - vier; bulla, bobbel; 
ferre, dragen: vierbobbelig. 

quadricaudâtws,a,wm, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; cauda, staart: vierstaartig. 

rquadr ichâé te , - van Lat. quadri (in samenstellin-
\quadrichâét is , is ,e , - gen), vier; Gr. chaitê, 

borstel: met vier borstels. - Deze samenkoppeling 
van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn quadrisëtus 
en tetrachaetis. 

http://pyrrh.acantb.ws
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quadr ico lor , - van Lat. quadri (in samenstellingen), 
vier; color, kleur: vierkleurig. 

quadricornutus.a .um, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; cornu, hoorn: vierhoornig. 

rquâdr idens , - van Lat. quadri (in samenstellingen), 
tquadridentatus,a ,um, - vier; dens (dentis), 

tand: viertandig. 
quadrifalciculâtus,a,um, - van Lat. quadri (in sa

menstellingen), vier; falcicüla [verkleinw. van falx 
(falcis), sikkel], kleine sikkel: met vier kleine sik-
kelvormige organen. 

quadrifàrius,a,um, - van Lat. quadri (in samenstel-
lingen),vier; fari, spreken: naar vier zijden sprekend, 
dwz. naar vier zijden gekeerd, vierrijig.Vgl. bifartus. 

/ quàdr i f e r , q u a d r i f e ra , quad r i f e rum, - van Lat. 
<.quadrifert<s,a,um, - quadrum, vierkant; ferre, 

dragen: een vierkant dragend. 
quadrifidus,a,um, - van Lat. quadri (in samenstel

lingen), vier; findëre (stam fïd), splijten: viersple-
tig, vierdeelig. 

quadriflórus,a,um, - van Lat. quadri (in samenstel
lingen), vier; flos (flöris), bloem: vierbloemig; met 
vier bloemen bijeen. 

quadrifól ia , - zie quadri f olïus. 
rquadrifoliâtus,a,um, - van Lat. quadri (in samen-
Iquadrifólius,a,«m, - stellingen), vier; folïum, 

blad: vierbladig; met vier bladeren of blaadjes 
(bijeen). 

quadriglandulós»s,a ,um, - van Lat. quadri (in sa
menstellingen), vier; glandüla, klier: met vier klie
ren. 

quadriglumatus,a ,um, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; gluma, kaf je: met vier kafjes. 

quadrijügus,a,um, - van Lat. quadri (in samenstel
lingen), vier; jügum, juk: vierjukkig. 

quadrilatérales,i's,e, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; latus (latëris), zijde: vierzijdig. 

quadr i loba , - zie quadrilöbus. 
rquadrilobâtus,a,um, - van Lat. quadri (in samen-
lquadr i lobus ,a ,um,- stellingen), vier; löbus, lob: 

vierlobbig. 
quadriloculârts,îs,£, - van Lat. quadri (in samen

stellingen), vier; locülus (verkleinw. van locus, 
plaats), vakje, (als bot. term) hokje: vierhokkig. 

quadrinérve, · - zie quadrinervis. 
quadr iné rv ia , - zie quadrinervïus. 

rquadrinérvis,i's,e, - van Lat. quadri (in samenstel-
«.quadrinérvius,a,um, - lingen), vier; nervus, 

nerf: viernervig. 
quadriparMS,α,um, - van Lat. quadri (in samenstel

lingen), vier; parère, baren: viermaal barend, dwz. 
vier bloemen, vier bloeiwijzen, vier (schijn)aren 
enz. dragend. 

quadripétalus,a,um, — van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; Nieuwlat./>c/ä/um; kroon blad: met 
vier kroonbladen. 

quad r ip inna , - zie quadri f inru<. 
quadripinnâtus,a,um, - van Lat. quadri fin samen

stellingen), vier; pinna, vin (onderdeel van een 
gevind blad): 
1. viervoudig gevind. 
2. met vier paar vinnen. In deze beteekenis ver
dient quadrijügus (zie aldaar) de voorkeur. 

quadripinnws,.i,twï, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; pinna, vin (onderdeel van een 
gevind blad): met vier (paar) vinnen. Beter is het 
woord quadrijügus (zie aldaar). 

/quadr iquet rus ,a ,um, - monsterwoord, samenge-
tquadr iquét rus ,a ,um, - steld uit Lat. quadri 

(in samenstellingen), vier, en de beide laatste let
tergrepen van Lat. triquëtrus of triquêtrus (zie al

daar). Bedoeld wordt: vierhoekig. Vgl. tetraquë-
trus (tetraquêtrus),een dergelijk monsterwoord.-De 
goede woorden zijn quadranguläris en tetragönus. 

quadr i radiâ tus ,a,um, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; radius, straal: vierstralig, met 
vier straalbloemen. 

quadrispinósus,a,um, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; spina, doorn, stekel: vierdoornig, 
vierstekelig. 

quadr isubulâtus ,a,um, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; subüla, priem: met vier priem-
vormige organen. 

quadrisulcätus,α,um, - van Lat. quadri (in samen
stellingen), vier; sulcus, vore: viervorig. 

quadrivâlvî's.i's.e, - van Lat. quadri (in samenstel
lingen), vier; valva, (als bot. term) klep: vier-
kleppig. 

quadr ivéna , - zie quadrivênus. 
quadrivenulósus.a.um, - van Lat. quadri (in samen

stellingen), vier; venüla, (verkleinw. van vena, 
ader), adertje: met vier adertjes. 

quadrivênus,a.um, - van Lat. quadri (in samenstel
lingen), vier; vêna, ader: vieraderig. 

q u a m a s h , - in het W. van N.-Amerika gebruikelijke 
Indiaansche plantennaam. 

Quämoc l i t MOENCH, - Afleiding en beteekenis niet 
bekend. Gemeenlijk wordt het woord afgeleid van 
Gr. huämos, boon; klinein, buigen, doen leunen, 
doen hellen, doch er is niets aan deze windende 
plant, dat aan een boon doet denken. Waarschijn
lijker dunkt het mij, dat het woord de verbastering 
is van een of anderen volksnaam. Vgl. hdmalata, 
Sanskr. naam van Quämoclit pinnäta Bojer. 

quaquavérsus.a.um, - van Lat. quaqua, naar alle 
zijden; versus (van vertere, wenden, keeren), ge
wend, gekeerd: naar alle zijden gewend (gekeerd). 

q u a r t a , - zie quartus. 
quart iniânus,a,um (Arthraxon hispïdus Makino var. 

- Hack.), - genoemd naar R. Quartin-Dillon (?, 
?; 1840, in Abyssinië), civiel arts, die in opdracht 
van het Museum voor Natuurlijke Historie te Pa
rijs van 1839 af deel nam aan een door den luite-
nant-ter-zee Ch. Théophile Lefebvre geleide ex
peditie in Abyssinië, waar hij een rijke verzameling 
planten bijeenbracht en door onvoorzichtigheid 
zware malaria opliep, waaraan hij bezweek. Zijn 
werk werd voortgezet door zijn collega Petit, die 
in 1843 bij het overzwemmen van den Nijl door 
een krokodil werd verslonden, daarna door Le
febvre. - Het totaal aantal der verzamelde planten 
bedroeg ongeveer 1500. 

quarttts,a,um, - (Lat.) vierde, de vierde (soort van 
het gesl.). 

Quass ia L., - genoemd naar den neger Quassi, slaaf 
der schoonmoeder van C. G. Dalberg (zie Dalber-
gïa) in Suriname. Hem was bekend, dat het wortel-
hout der plant een „schier onfeilbaar middel" was 
tegen de in Suriname heerschende, kwaadaardige 
koortsen en hij deelde dit aan Dalberg mede. Deze 
stelde er Linnaeus (zie Linnaea) van in kennis, 
die voor het nieuwe middel ijverig propaganda 
maakte in Zweden. 

quaternifólius,a,um, - van Lat. quaterni, vier aan 
vier; folïum, blad: met vier aan vier bijeengeplaat-
ste bladeren of blaadjes. 

quercifólius.a.um, - van Lat. quer eus, eik; folium, 
blad: met bladeren als die van een (Noordeuro-
peeschen) eik. 

quercinus,a,um, - van Lat. quercus, eik: eikachtig. 
De gelijkenis wordt soms zeer ver gezocht; zij be
staat wel eens alleen in de kleur der droge bladeren. 
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rquercioides , - van Lat. quercus, eik; ïdes (Gr. eidês), 
Iquercoides , - uitgang, welke gelijkenis uit

drukt: eikachtig. 
Quercus L., - (Lat.) eik. 
Quesnél ia GAUD., - Gaudichaud (zie gaudichaudi), 

de auteur van het gesl. (1844-52), deelt niet mede, 
naar wien hij het genoemd heeft. 

Quetelét ia BL., - genoemd naar L. A. J. Quételet 
(1796, Gent; 1874, Brussel), mathematicus-physi-
cus-meteoroloog-astronoom-statisticus, van 1814-
19 professor te Gent, daarna te Brussel, schrijver 
van vele wetensch. publicaties, ontdekker (1871) der 
naar hem genoemde wet (de verdeeling der varian
ten over een variantekromme is dusdanig, dat de 
middelwaarde het grootste aantal individuen telt 
en dat de afwijkingen naar de plus- en minuszijden 
zeldzamer worden in verhouding tot de grootte 
der afwijking). 

quihóui , - 2e nv. van Quihoüus, Latinizeering van 
Quihou: van Quihou, genoemd naar Quihou. -
Ligustrum - Carr. werd in 1869 genoemd naar 
Quihou, tuinman van den Jardin d'Acclimatation 
te Parijs. Overigens is mij van hem niets bekend. 

Q u i l à m u m BLANCO, - Latinizeering van den Philipp, 
plantennaam kilamo. 

quilioi, - 2e nv. van Quiliöus, Latinizeering van Du 
Quilio: van Du Quilio, genoemd naar Du Quilio. -
Phyllostächys - A. et C. Rivière is genoemd naar 
A. L. M. le Couriault du Quilio (1815, Quimper, 
Dépt. Finistère, Frankrijk; ?, ?), in 1831 in dienst 
getreden bij de Fr. marine, in 1870 bevorderd tot 
schout-bij-nacht (contre-amiral), in 1877 opge
nomen in de 2de sectie van het kader. - De naar 
hem genoemde plant had hij in 1866 - toen capi
taine de vaisseau (kolonelsrang) - uit Japan ge
ïmporteerd. 

Qu inä r i a LOUR. (Rutacëae), - van Lat. quinarius 
(van quini, vijf aan vijf), vijftallig. Plant met vijf-
tallige bloemen. 

Quinär ia RAFIN. ( Vitacëae),- van Lat. quinarius (van 
quini, vijf aan vijf), vijftallig. De naam zinspeelt 
op de vijftallige bladeren. 

quinarius,α,uw, - van Lat. quini, vijf aan vijf: vijf
tallig. 

quinät«s,a,um, - van Lat. quini, vijf aan vijf: vijf
tallig samengesteld; in vijftallige kransen. 

quinóa, - Chil. volksnaam van Chenopodïum -
Willd. 

qu inosaura , - foutief voor quiscosaura. 

Î
quinquangularts,î5,e, - van Lat. quinque, vijf; 
quinquangulätws,a,wra, - angülus, hoek: vijf-

quinqueangulärt 's,ts,e, - hoekig. 
quinqueangulätu5,a,unt, -
quinquecallósus,a,MtM, - van Lat. quinque, vijf; 

callus of callum, knobbel: vijfknobbelig. 
quinquecaudâtu5,a,um, - van Lat. quinque, vijf; 

cauda, staart: vijfstaartig. 
quinquecostnt«s,a,«m, - van Lat. quinque, vijf; 

costa, ribbe, nerf: vijfribbig; vijfnervig. 
quinquedentätus,a,um, - van Lat. quinque, vijf; 

dens (denlis), tand: vijftandig. 
quinquéfidtts,a.utw, - van Lat. quinque, vijf; fin

dete (stam fïd), splijten: vijfspletig, vijfdeelig. 
quinqueflórus.a.wm, - van Lat. quinque, vijf; flos 

(floris), bloem: vijfbloemig. 
quinquefólia, - zie quinque folius. 
quinquefoliätus.a.wm, - van Lat. quinque, vijf; fo

lium, blad : met vijf bladeren of blaadjes, vijfbladig, 
met vijf bladeren of blaadjes bijeen. 

quinquefoliolâtH5,a,«m, - van Lat. quinque, vijf; 
foliölum (verkleinw. van folïum, blad), blaadje 

(onderdeel van een samengesteld blad): met vijf 
blaadjes. 

quinquefóliu5,a,wm, - van Lat. quinque, vijf; folïum, 
blad: met vijf bladeren of blaadjes, vijfbladig, met 
vijf bladeren of blaadjes bijeen. 

quinquefurcótus.a.wm, - van Lat. quinque, vijf; 
furcätus, gevorkt: vijfmaal gevorkt. 

quinquegónus,a,um, - van Lat. quinque, vijf; Gr. 
gônïa, hoek: vijfhoekig. - Deze samenkoppeling 
van Lat. en Gr. is niet fraai: quinquanguläris, 
quinquangulätus en pentagönus zijn beter. 

quinquéjugtts,a,wm, - van Lat. quinque, vijf; jügum, 
juk: vijfjukkig. 

quinquéloba, - zie quinquelöbus. 
quinquelobâttts.a.MW, - van Lat. quinque, vijf; löbus, 

lob: vijflobbig. 
quinquelobulâtws,a,«m, - van Lat. quinque, vijf; 

lobülus (verkleinw. van lobus, lob), lobje: met vijf 
lobjes. 

qu inqué lobum, - zie quinquelöbus. 
Quinquelöbus BENJ., - van Lat. quinque, vijf; löbus, 

lob. Plant met 5-lobbige bloemkroon. 
quinquelöbus,α,«m, — van Lat. quinque, vijf; löbus, 

lob: vijflobbig. 
quinqueloculârts,îs,e, — van Lat. quinque, vijf; lo-

cülus (verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. 
term) hokje: vijfhokkig. 

qu inquenérva , - zie quinquenervus. 
quinquenérve , - zie quinquenervis. 
quinquenérv ia , - zie quinquenervïus. 
quinquenérvï's.is.c, - van Lat. quinque, vijf; nervus, 

{quinquenérviu5,a,ttm, - nerf: vijfnervig. 

quinquenérvMS,a,Mw, -
quinquenotétws,a,wwz, - van Lat. quinque, vijf; nota, 

teeken, kenteeken, merk: met vijf merken, vijf 
vlekken, bv. 

quinquéstyli's.ïs.e, - van Lat. quinque, vijf; stflus, 
stijl: vijfstijlig. 

quinquevalvét«s,a,tt7«, - van Lat. quinque, vijf; 
valva, (als bot. term) klep: vijfkleppig. 

quinquevenósws,a,wm, - van Lat. quinque, vijf; 
vena, ader: vijfaderig. 

qu inque vulnerws,a,um, - van Lat. quinque, vijf; 
vulnus (vulnëris), wonde: met vijf wonden, dwz. 
met vijf bloedroode (bloedige) vlekken. 

Quint i l ia ENDL., - van Lat. quintus, vijfde. De kelk 
is vijfhoekig, de kroon vijflobbig. 

Quint in ia A. D C , - genoemd naar J. de la Quintinie 
(1626, Chabannais, W. van Limoges; 1688, Ver
sailles), rechtsgeleerde, verdienstelijk tuinbouw
kundige, schrijver over vruchten- en groenteteelt. 
- Terzelfdertijd zinspeelt de naam op de 5-tallige 
(quintus — vijfde) bloemen der plant. 

qu in tupl inérve , - zie quintuplinervis. 
quin tupl inérv ia , - zie quintuplinervïus. 

rquintuplinérvts.ts.e, - van Nieuwlat. quintüplus, 
lquintuplinérviu£,a,um, - vijfdubbel; nervus, 

nerf: vijfdubbelnervig, dwz. met vijf hoofdnerven, 
waarvan de beide rechtsche en de beide linksche 
even boven den voet der middennerf uit deze ont
spruiten. 

Qui rós ia BLANCO, - genoemd naar den Sp. zeevaar
der P. F. de Quirós, die eerst als stuurman onder 
Mendana (den ontdekker der Salomo-eilanden; zie 
salomoniensis) voer, na diens overlijden zelf als 
leider eener expeditie optrad en in 1606 de Nieuwe 
Hebriden en de Gezelschapseilanden ontdekte. 

quiscosâurus.a.Mm, - van Lat. quiescëre, rusten; 
aura, wind: op den wind rustend. De naam zin
speelt op den door den wind verbreiden geur der 
bloemen. - Korthals (zie Korthalsella) geeft bij de 
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door hem Calpandrïa quiscosaura genoemde, in de 
Soendalanden gevonden plant de volgende, niet 
zeer duidelijke uiteenzetting: „Daar de reuk het 
„eenige opmerkelijke is, wat de inlanders aan deze 
,,boomen vonden, hebben zij hun den naam Drang-
,,dan angien gegeven, waardoor zij aan dezelve 
„invloed op den wind toekennen." - Drangdan 
angien, ten rechte Darangdan angin, zou men moe
ten vertalen met „windvijgeboom; de plant gelijkt 
echter in het minst niet op een Ficus. Mogelijk 
heeft Korthals den naam verkeerd gehoord. 

Quisqualis L., - van Lat. quis, wat voor een; quälis, 
hoe: hoedanig. De naam is oorspronkelijk een door 
Rumphïus (Herbarium Amboinense V, 71, 72) ge
maakte woordspeling met den Mal. naam der plant, 
oedâni: „Oedâni is een uytlandisch gewas . . . van 
„zulke twyffelagtige en ongestadige gedaante, dat 
„indien het zyn naam by eenige Duytsche" (d.i. 
Nederlandsche) „Natie gekreegen hadde, men 
„zeggen zoude, het moeste Hoedanig, dat is Quis 
„quälis genoemt zyn, in plaats van Oedâni; want 
„zoo men 't eerst voorkomende aanziet, gelykt ' t 
„een regt overeynd staand boompje, ' t welk niet 
„hoger dan 3 en 3 % voeten werd, en daar van 
„verders niet komt; een tyd lank daarna, ziet gy 
„een langen en regten rank voortkomen, dewelke 
„verder tot een touw" (d.i. liaan) „word. Hier ziet 
„gy de bladeren enkeld en zonder ordre, daar met 
„paaren en ryen eenigsints tegen malkanderen, op 

raapii, - 2e nv. van Raapïus, Latinizeering van Raap : 
van Raap, gevonden door Raap, genoemd naar 
Raap. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar H. Raap, tuinman van den bot. tuin der hoo-
geschool te Genua, die in Juni en Juli 1896 een 
aantal (thans te Leiden berustende) planten ver
zamelde bij Tandjong Priok, Batavia, Buitenzorg 
en Tjibodas en van Sept.-Dec. 1896 de flora der 
Batoe-eilanden (voor de W.kust van Sumatra, 
even Z. van den aequätor) onderzocht, daarbij het 
zendingsstation op Poeloe Tello tot middelpunt 
nemend. In Dec. 1896 vertrok hij naar Padang om 
daar genezing te zoeken van hem door landbloed-
zuigers toegebrachte beenwonden, doch weldra 
keerde hij terug naar Poeloe Tello, waar hij tot 
Maart 1897 bleef om zich via Padang naar Batavia 
te begeven. - Van de door hem op de Batoe-ei
landen verzamelde planten schonk hij 570 nummers 
aan het Buitenzorgsche Herbarium. Overigens heb 
ik niets omtrent hem kunnen uitvorschen. 

rabani, - 2e nv. van Rabänus, Latinizeering van 
Raban: van Raban, gevonden door Raban, ge
noemd naar Raban. - Dendrobïum - Lindl. werd 
in 1859 genoemd naar Raban, woonachtig in de 
Khasia-heuvels (zie khasiänus), in wiens tuin J. D. 
Hooker (zie hookêri 2) de plant omstreeks 1850 
had aangetroffen. Overigens is mij omtrent hem 
niets bekend. 

rabärbarum , - zie rhabarbârum. 
Rabdo . . ., - zie Rhabdo . . . 
Rabelâisia PLANCH., - genoemd naar Fr. Rabelais 

(±1490, Chinin in Touraine; 1553, Meudon, bij 
Parijs), Fr. geestelijke en beroemd satiricus, die in 
zijn roman Pantagruel (Livre I I I , Chap. 48) zijn 
gedachten neerschreef over den naamsoorsprong 
der planten. 

„een andere plaats drie in een drie-angel. Hier 
„zyn de ranken doornachtig, daar niet zoodat men 
„niet vast kan zeggen Hoedanig hy eygentlyk 
„zy . . . [De bloemen zijn] in de morgen-stonden 
„wit, na de middag bleek-rood, des avonds rooze-
„rood, des anderen daags bloed-rood, zoodat deze 
„bloem van drie of vierderley coleuren op een tyd 
„aan dezen stok te zien is." 

„Ik heb dit gewas in ' tLatynQuis qualis genoemd, 
„als of ik hem na het Duytsche Hoedanig gefor-
„meerd hadde, en dat wegens zyne veele verande
r i n g e n en ongestadige gedaante." 

/quiténsis.is.e, - afkomstig van Quito (hoofdstad der 
tquitoénsis.i's.e, - republiek Ecuador, in het 

W. van Z.-Amerika, even Z. van den equator) of 
daar het eerst gevonden. 

quoyänws,a,«m (Acrostïchum - Gaud. = Campïum 
- Copel.), - genoemd naar J. R. C. Quoy (1790, 
Maillé, Vendée, Frankrijk; 1869, Rochefort), chi
rurgijn bij de Fr. marine, die als natuuronderzoeker 
deelnam aan de door De Freycinet (zie Freyci-
netïa) geleide expeditie der korvet L'Uranie en 
later van La Physicienne (1817-20) en aan de door 
Durmond d'Urville (zie durvillaei) geleide expe
ditie van L' Astrolabe (1826-29), beide naar den 
Stillen Oceaan. Op deze laatste expeditie verzamel
de hij met Gaimard (zie gaimardiânus) planten, 
o.a. bij de baai van Dorè (zie doreensis) en in de 
Minahasa. 

r racémifer , racejnifera, r a c e m i f e r u m , - van Lat. 
\racemiferus,a,wm, - racêmus, tros; ferre, dra

gen: trosdragend. 
racemiflóru5,a,um,- van Lat.racêmus, tros; flos (flö-

ris), bloem: met tot trossen vereenigde bloemen. 
rracémiger, racemigera, racemigerum, - van Lat. 
lracemigerws,a,wm, - racêmus, tros; gërëre, 

dragen: trosdragend. 
racemósus,a,Mm, — van Lat. racêmus, tros: tot tros

sen vereenigd, tros-. 
racemulÓ8u5,a,ww, - v a n Lat. racemülus (verkleinw. 

van racêmus, tros), korte tros, trosje: tot korte 
trossen vereenigd. 

rachisórws,a,M»M, - zie rhachisörus. 
rachmâtii , - 2e nv. van Rachmattus, Latinizeering 

van Rachmat: van Rachmat, gevonden door Rach-
mat, genoemd naar Rachmat. - Dendrobïum -
J. J. S. is genoemd naar Rachmat (1881; x ) , in
boorling van Java, sedert 1896 in dienst van 
's Lands Plantentuin te Buitenzorg. - In 1909/10 
was hij als plantenverzamelaar toegevoegd aan 
Lorentz (zie lorentziänus) en Von Römer (zie roe-
mêri) op hun expeditie in Z. Nieuw-Guinea, in 1914 
aan Van Vuuren (zie vanvuurëni) op Celebes, in 
1924/25 aan Hans Winkler (zie johannis winklêri) 
en Dakkus (hortulanus van 's Lands Plantentuin) 
in de Wester-afdeeling van Borneo. 

raciborskii, - 2e nv. van Raciborskïus, Latinizee
ring van Raciborski: van Raciborski, gevonden 
door Raciborski, genoemd naar Raciborski. -
Cyathëa - Copel.; - Dryoptëris - V. A. v. R.; -
Polypodïum - Christensen; - Stenochlaena - Chris-
tensen en Thrixspermum - J. J. S. zijn genoemd 
naar haar ontdekker, M. Raciborski (1863, Brzos-
tawa bij Opotów of Opatow; bijna 21%° O.L.; 
ruim 50%° N.B.; 1917, Zakopane, Ζ. van Krakau), 
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van Dec. 1896 tot Mei 1897 verbonden aan 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, waar hij voor de Flora 
van Buitenzorg vele pteridophyten verzamelde en 
uitnemend bewerkte, daarna tot Oct. 1898 werk
zaam aan het suikerproefstation te Kagok bij Tegal, 
vervolgens aan het proefstation voor Vorstenland-
sche tabak te Klatèn (Midden-Java). In 1900 legde 
hij deze betrekking neder en aanvaardde hij het ambt 
van hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool en 
directeur vanden bot. tuin te Dublany bij Lemberg 
in Gallicië, in 1903 werd hij buitengewoon hoog
leeraar, in 1909 gewoon hoogleeraar en tevens direc
teur van het plantenphysiol. instituut te Lemberg, 
in 1912 hoogleeraar en directeur van den bot. tuin 
te Krakau. Behalve over varens schreef hij over 
algen en zwammen; voorts verschenen van zijn 
hand publicaties op morphol. en biol. gebied. 

Racka j . FR. GMEL., - Latinizeering van den Arab, 
plantennaam rack. 

raddiânu5,a,um (Penicillarîa - Fig. et Not.), - ge
noemd naar G. Raddi (1770, Florence; 1829, eiland 
Rhodos; ±28° O.L.; ±36° N.B.), goed kenner der 
flora van Toscane, custos van een kabinet van 
natuurhistorische voorwerpen te Florence, die in 
1817/18 Brazilië bereisde, later Madeira en einde
lijk (1827) Egypte, op de terugvaart van welk land 
hij overleed. Hij schreef eenige bot. publicaties, o.a. 
over de varens en de grassen van Brazilië. 

R a d e m à c h i a STEUD., - genoemd naar J. C. M. 
R a d e r m a c h é r a z. M., - Radermacher (1741, 
-Radermàchia THUNB., - 's Gravenhage; 1783, 

op de terugreis van Batavia naar Nederland ver
moord door een amok makenden, Chin, schepeling), 
die in 1758 in Indië kwam, daar opklom tot Raad 
van Indië, in 1778 het Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen oprichtte en een 
aantal artikelen schreef in de Verhandelingen van 
dat genootschap. Thunberg (zie Thunbergïa), die in 
1776 en wederom in 1776 Java bereisde, gaf in 
dit laatste jaar het gesl. Radermachïa zijn naam. 

r a d i a n s , - van Lat. radiäre (van radius, straal), stra
len: stralend, naar alle zijden uitstaand, gelijk de 
stralen eener ster. 

radiâtws,a.um, - v a n Lat. radius, spaak, straal: naar 
alle zijden uitstaand gelijk de spaken van een wiel 
ol de stralen eener ster, stralend, met straal-
bloemen. - Bij Chloris - Sw. zinspeelt de soort
naam op de stervormig uitstaande schijnaren, bij 
Coccülus - A. P. DC. op de tot een stervormig ge
heel vereenigde vrachtjes, bij Cypërus - Vahl op 
de hoofdtakken der bloeiwijze, bij Cytisanthus -
Lang op den stand der stengeltakken, bij Ficus -
Decsne op de ribben der vijg, bij Hibiscus - Cav. 
op de stervormig uitstaande bijkelkslippen, bij 
Hydrangea - Walt. op de hoofdtakken der bloei
wijze, bij Mesembrianthëmum - Haw. op de stami-
nodiën, bij Phaseölus - L. op de wijd afstaande, 
lijnvormige peulen, bij Riedleia - BI. op de ster
vormig uitstaande takken der bloeiwijze, bij Tae-
niophyllum - J. J. S. op de stervormig uitstaande 
bloemdekbladen. 

radicalism's,e, - van Lat. radix {radicts), wortel: uit 
den wortel ontspruitend. 

r ad i cans , - van Lat. radicäre [van radix (radias), 
wortel], wortelen, wortelslaan: wortelend, wortel-
slaand. 

radicantissirriMS,a,Mm, - overtr. t rap van Lat. radi
cans, wortelslaand : zeer rijkelijk wortelslaand. 

radicâtus,α,utn, - van Lat. radicäre [van radix 
(radicts), wortel], wortelen, wortelslaan: (stevig) 
geworteld, met (krachtige) wortels. 
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radiciflórus,a,um, - van Lat. radix (radicts), wor
tel; f los (flöris), bloem: met (schijnbaar) uit de 
wortels ontspruitende bloemen of bloeiwijzen; met 
uit onderaardsche organen ontspruitende bloemen 
of bloeiwijzen. 

radicóeus.a.wm, - van Lat. radix (radicts), wortel: 
met vele of lange of dikke wortels. 

rad icu la , - verkleinw. van Lat. radix (radicts), wor
tel: kleine wortel; bij uitbreiding: radijs. 

radinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. radïnos, slank, 
buigzaam. 

radióferens , - van Lat. radius, straal; ferre, dragen: 
stralen dragend, straalvormig uitstaande organen 
dragend. 

Radiola ROTH, - van Lat. radiölus (verkleinw. van 
radius, straal), kleine straal. De naam zinspeelt op 
de regelmatig vertakte bijschermen. 

radiósus,a,um, - van Lat. radius, straal: vol stra
len; met vele of groote, straalvormig uitstaande 
organen. 

radja , - (Mal.) koning, vorst. - Myristïca - Miq. werd 
zoo genoemd, omdat de Mal. naam der plant pala 
radja is, dwz. koningsnootmuskaat; nootmuskaat 
met klein zaad en sterk ontwikkelden zaadrok 
(foelie). 

radlkoféri , - 2e nv. van Radlkofêrus, Latinizeering 
van Radlkofer: van Radlkofer, genoemd naar Radl-
kofer. - Canarium - Perk. is genoemd naar L. Radl
kofer (1829, München; 1927, München), medicus, 
van 1859-63 buitengewoon hoogleeraar te München, 
van 1908-27 directeur van het bot. museum en 
het Staatsherbarium aldaar, schrijver van vele bot. 
publicaties, inzonderheid over Sapindacëae. 

radlkoferiânws,a,wm (Euodïa - Laut.), - genoemd 
naar L. Radlkofer (zie radlkoféri). 

rédu la , - van Lat. radere, afkrabben, radeeren: 
krabmes, rasp. Als soortnaam gebezigd voor plan
ten, welke in eenig opzicht, ruwheid der bladeren 
bv., aan een rasp doen denken. 

r â d u l a n s , - van Lat. radüla (zie aldaar), krabmes, 
rasp: op een krabmes of een rasp gelijkend. 

/ r adu l i fe r , radul i fera , radul i ferurn , - van Lat. 
Iraduliferws,a,um, - radüla (zie aldaar), krab

mes, rasp; ferre, dragen: raspen of iets daarop 
gelijkende dragend. Bij Flindersïa - R. Br. zin
speelt de soortnaam op de met puntige uitwassen 
bezette vrucht. 

radulóstts,a,um, - van Lat. radüla (zie aldaar), krab
mes, rasp: vol raspen of daarbij vergelijkbare or
ganen, ruw gerande bladeren bv. 

raéticws.a.Mtn, - van Raetia, oude naam eener Ro-
meinsche provincie, welke het tegenwoordige N.-
Lombardije, Grauwbunderland, Vorarlberg en Tirol 
omvatte: afkomstig van Raetïa of daar het eerst 
gevonden, Raetisch. 

Rafflésia R. BR., - genoemd naar Sir Thomas Stam
ford Bingley Raffles (1781, op zee, bij Jamaica; 
1826, Highwood Hill, Middlesex, Engeland), van 
1811-16 Eng. gouverneur-generaal van Ned. Indië, 
sinds 1817 luitenant-gouverneur van Benkoelen, 
in welke functie hij op een reis door dat gewest 
(1818) vergezeld werd door Arnold (zie arnoldi), 
welke bij die gelegenheid de naar hen beiden ge
noemde plant ontdekte. Raffles heeft zich niet 
alleen verdienstelijk gemaakt als bewindsman, 
doch ook als krachtig bevorderaar der wetenschap. 
Hij was de stichter der Eng. kolonie te Singapore. -
Het vaartuig Fame, waarop hij zich in Febr. 1824 
te Benkoelen inscheepte naar Europa, geraakte 
onderweg in brand; de door Raffles bijeenge
brachte verzamelingen, teekeningen en aanteeke-
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ningen (ook die van Jack; zie Jackia) gingen bij 
dien brand verloren; Raffles zelf bracht er ter
nauwernood het leven af. 

Rafflesiaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Rafflesïa geldt. 

rafflésiae, - 2ë nv. van Rafflesïa, plantengesl. (Raf
flesiaceae): van Rafflesïa, dwz. dienst doend als 
voedsterplant van Rafflesïa. 

rafflesiânus,a,um (Dischidïa - Wall.), - genoemd 
naar Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (zie 
Rafflesïa). 

rafflésii, - 2e hv. van Rafflesïus, Latinizeering van 
Raffles: van Raffles, gevonden door Raffles, ge
noemd naar Raffles. - Chavïca - Miq. is genoemd 
naar Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (zie 
Rafflesïa). 

raf inésqui i , - 2e nv. van Rafinesquîus, Latinizeering 
van Rafinesque: van Rafinesque, gevonden door 
Rafinesque, genoemd naar Rafinesque. - Opuntïa 
- Engelm. is genoemd naar C. 5. Rafinesque-
Schmaltz (1783, Gâlata bij Constantinopel; 1840, 
Philadelphia), plantkundige, die langen tijd op 
Sicilië vertoefde en het eiland doorvorschte, en 
zich later in Amerika vestigde, schrijver van vele 
bot. publicaties, o.a. over de flora van Sicilië en 
over die van Amerika. - Zeer vele der door hem 
geschonken geslachtsnamen zijn letterverbindingen 
zonder beteekenis. 

r a h m â t i i , - 2e nv. van Rahmatïus, Latinizeering van 
Rahmat: van Rahmat, gevonden door Rahmat, ge
noemd naar Rahmat. - Bauhinïa - Merr. is ge
noemd naar den ontdekker der plant, den Suma-
traan Rahmat Si Toroes, die, in dienst van Bart-
lett (zie bartlettii) in 1927/28 planten verzamelde 
in het Gt O.-kust van Sumatra. 

r a iné r i , - 2e nv. van Rainërus, latinizeering van 
Rainer: van Rainer, genoemd naar Rainer. - Cam
panula - Perpenti is genoemd naar aartshertog 
Rainer van Oostenrijk (zie elisabëthae). 

rajaénsî's.î's.e, - afkomstig van den Boekit Raja 
( = vorstelijke berg), den hoogsten berg (2278 M.) 
van Ned. Borneo, in het Schwaner-gebergte, op de 
grens tusschen de Wester- en de Zuider- en Ooster-
afdeeling, of daar het eerst gevonden. 

ra jah , - Eng. schrijfwijze van Mal. radja, vorst. -
Nepenthes - Hook, f. werd in 1859 door J . D. Hooker 
(zie hookêri 2) genoemd naar zijn vriend, Sir James 
Brooke (zie Brookëa), radja van Sarawak. - Waar
om Quercus - Hance dien soortnaam heeft ont
vangen, blijkt niet. 

ra jâna , - zie rajânus. 
Rajania L., - genoemd naar J. Ray (1627, Black 

Notley, Essex, Engeland; 1705, Black Notley), die, 
de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam lati-
nizeerde tot Rajänus, geestelijke-plantkundige, 
een der eerste natuuronderzoekers van zijn tijd, 
schrijver van groote bot. werken, waaronder zijn 
beroemde Historïa Plantärum (1686-1704). 

ra\énus,a,um, - afkomstig van den Boekit Raja 
( = vorstelijke berg), den hoogsten berg (2278 M.) 
van Ned. Borneo, in het Schwaner-gebergte, op de 
grens tusschen de Wester- en de Zuider- en Ooster-
afdeeling, of daar het eerst gevonden. 

rambayén8i5,ïs,e, - afkomstig van de desa Ram-
baj (Java, in het Z.W. der Preanger-Regentschap-
pen, aan den rechteroever der Tji Boeni, 6 à 7 K.M. 
hemelsbreed van zee) of daar het eerst gevonden. 

r a m b o u t a n , - Mal. plantennaam (ten rechte ram-
boetan). 

r é m e a , - zie ramëus. 
ramentâcews.a.ttw, - van Lat. ramentum, splinter, 

schilfer, vijlsel, hamerslag (onz.), (als bot. term) 
droge schub (bv. op wortelstokken en bladstelen 
van varens): als het ware bedekt met schilfers, 
met schubben, schilferig. 

râmeus,a,um, - van Lat. ramus, tak: aan een tak 
geplaatst. 

r ramifer , r ami fe ra , r a rn i fe rum, - van Lat. ramus, 
\raxaiferus,a,um, - tak; ferre, dragen: takken 

dragend, vertakt. 
r ami f icans , - van Nieuwlat. ramificäre (van ramus, 

tak; facëre, maken), takken maken, zich vertak
ken: zich vertakkend, vertakt. 

ramiflórws, a.um, - van Lat. ramus, tak; f los (flöris), 
bloem: de bloemen (bloeiwijzen) aan de (oudere) 
takken dragend. 

r r âmige r , r a rn igera , r a m i g e r u r n , - van Lat. ramus, 
Iraniigerus,a,urn, — tak; gërëre, dragen: takken 

dragend, vertakt. 
Ramisch i a OPIZ, - in 1852 genoemd naar F. A. 

Ramisch, hoogleeraar in de plantkunde te Praag, 
schrijver van bot. publicaties. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

ramispârsus ,a ,um, - van Lat. ramus, tak; spar sus 
(van spargëre, verspreiden), verspreid: langs de 
takken verspreid. 

ramispinus,α,um, - van Lat. ramus, tak; spina, 
doorn, stekel: met vertakte doornen of stekels. 

R â m i u m o. κ., - Latinizeering van den Mal. plan
tennaam ramt. 

r R a m ó n d a L. CL. M. RICH., - genoemd naar L. Fr. E. 
IRamónd ia , AUCT., - Ramond, baron De Carbonnière 

(1753, Straatsburg; 1827, Parijs), leeraar in de nat. 
geschiedenis te Tarbes (Dépt. Hautes-Pyrénées, 
Frankrijk), die herhaaldelijk den Pic du Midi 
(2900 M.) en den Mont Perdu (ruim 3300 M.) be
klom en in het departement Puy-de-Dôme baro
metrische waarnemingen verrichtte. 

r amond io ides , - van Ramondïa, plantengesl. (Ges-
neriacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Ramondïa-achtig. 

r a m ó n t c h i , - Malg. plantennaam. 
ra rnósa , - zie ramösus. 
ramosissirn«s,a,«m, - overtr. trap van Lat. ramö

sus, vertakt: zeer sterk vertakt. 
ramÓ8Ms,a,Mw, - van Lat. ramösus, tak: takken dra

gend, vertakt. 
R a m p h i d i a MIQ., - zie Rhamphidïa. 
Ramt i l l a A. P. D C , - Latinizeering van den Béng. 

plantennaam ram-til. 
(T2kia.u&nus,a,um, - afkomstig van het stroomgebied 
lramuénsis, ts ,£, - der rivier Ramu (Kaiser 

Wilhelmsland, langs den N.rand van het Bismarck-
gebergte, uitmondend aan de N.kust op ruim 
144*4° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

ramuliflórus,a,wm, - van Lat. ramülus (verkleinw. 
van ramus, tak), twijg; flos (flöris), bloem: uit de 
twijgen bloeiend, uit ontbladerde twijggedeelten 
bloeiend. 

ramulósus,a.wm, - van Lat. ramülus (verkleinw. van 
ramus, tak), twijg, takje: takjes dragend, met korte 
takken. 

ranaiénsts,is,e, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Ranai op Boengoeran ( = Groot Natoena, het 
grootste der Natoena-eilanden, tusschen Malaka 
en Borneo, ruim 108° O.L., ± 4 ° N.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

ranauénsis,ts,£, - afkomstig van het iïanaw-gebied 
(Sumatra, in het uiterste Z.W. der res. Palembang 
en het daaraan grenzende deel van Benkoelen) of 
daar het eerst gevonden. 

Rând ia L., - genoemd naar J. Rand (?, ?; 1743, 
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Londen), apotheker en plantkundige te Londen, 
hoofd van den tuin van geneeskrachtige planten 
te Chelsea (Londen). Hij hielp Elizabeth Blackwell 
(zie Blackwellïa) bij haar bot. werk. 

rangiferinws,a,um, - van Nieuwlat. rangïfer, ren
dier: op eenigerlei wijze tot een rendier, in betrek
king staand, op een rendiergewei gelijkend, door 
rendieren gegeten wordend. 

ranteleménsis, is ,e, - afkomstig van Rante Lemo op 
Celebes of daar het eerst gevonden. 

r an t i i , - 2e nv. van Rantius, Latinizeering van Rant : 
van Rant, gevonden door Rant, genoemd naar 
Rant. - Dendrobïum - J. J. S. en Saccolabïum -
J J. S. zijn genoemd naar den ontdekker der plan
ten, A. Rant (1876, Batavia; X), bioloog, die, na 
in Nederland volbrachte studiën, in 1907 op Java 
terugkwam en werd aangesteld tot botanicus bij 
de Gouvernements Kina-onderneming te Tjinji-
roean, in 1918 belast werd met de waarneming der 
betrekking van leeraar aan de Middelbare Land
bouwschool te Buitenzorg en in 1924 benoemd tot 
leeraar aan de N.I.A.S. (Nederlandschindische 
Artsenschool) te Soerabaja, vriend van natuur
studie, schrijver van een aantal bot. publicaties. 
In 1933 werd hij gepensionneerd. 

Ranunculaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Ranunculus geldt. 

r anunculo ides , - van Ranunculus, plantengesl. (Ra
nunculaceae), boterbloem; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: boterbloemachtig. 

Ranuncu lus L., - verkleinw. van Lat. rana, kikker: 
kikkertje, dwz. plant, welke tusschen kikkers, d.i. 
aan en in slooten en poelen leeft. Op dergelijk 
terrein groeien inderdaad soorten van het gesl., 
waartoe ook de waterranonkels, Batrachium (zie 
aldaar), wel worden gerekend. 

Raoul ia HOOK, f., - genoemd naar E. F. L. Raoul 
(1815, Brest; 1852, Brest), in 1836 benoemd tot 
chirurgijn 3de klasse bij de Fr. marine, in 1844 
bevorderd tot chirurgijn 1ste klasse. Van 1840-46 
was hij gestationneerd in Nieuw-Zeeland, waar hij 
vele planten verzamelde; in 1846 verscheen van 
zijn hand een werk over de Composïtae van Nieuw-
Zeeland. In 1847 werd hij aan de W.kust van Afri
ka geplaatst, van 1849 tot aan zijn dood was hij 
hoogleeraar in de geneeskunde te Brest. 

r apa , - (Lat.) raap. 
Rapânea AUBL., - Aublet (zie Aubleüa), in 1775 de 

auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

rapaneo ides , - van Rapanëa, plantengesl. (Myrsina-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Rapanëa-achtig. 

raphaninws,a,tfm, - Lat. transcr. van Gr. rhaphanï-
nos (van rhaphänos, radijs, ramenas), op eenigerlei 
wijze tot radijs of ramenas in betrekking staand, 
ramenasachtig, radijsachtig. 

R â p h a n u s L., - Lat. transcr. van Gr. rhaphänos, 
radijs, ramenas (, die betrapten overspeligen tot 
straf in den anus gestoken werd). 

rRaphi . . ., - zie Rhaphi . . . . rhaphi . . . 
t r a p h i . . ., -
rrâpifer , rapifera , r ap i f e rum, - van Lat. rapa of 
lrapiferus,a,um, - rapum, knol; ferre, dragen: 

een knol- of raapvormigen wortel bezittend. 
rapifórrms.t's.e, - van Lat. rapa of rapum, knol; 

forma, vorm: knolvormig. 
Rapin ia LOUR., - genoemd naar R. Rapin S. J. (1621, 

Tours;.1687, Parijs), „smaakvol tuinbouwkundige", 
schrijver van een werk over tuinbouw. 

R a p i s t r u m CRANTZ, - oude. Lat. plantennaam (van 

Lat. rapum, raap) : aan de raap verwante plant. 
r a p p a , - in Koetjing (N.-Borneo) gebruikelijke plan

tennaam. 
r a p u m genis tae , - Lat. rapum, raap, knol; genistae, 

(2e nv. van genista, brem), van de brem: raap of 
knol van de brem, bremraap, dwz. op brem parasi
teerend kruid met knolvormig onderaardsch orgaan. 

rapunculo ides , - van den soortnaam rapuncülus 
(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: op de soort rapuncülus gelijkend. 

r apuncü lus , - verkleinw. van Lat. rapum, raap, 
knol: raapje. 

R a p u n t i u m MILL., - Latinizeering van Fr. raiponce 
(, dat zelf weer verbasterd is uit Lat. rapuncülus; 
zie aldaar), volksnaam van Campanula rapuncülus 
L., waarvan de dikke wortel als salade wordt ge
geten. 

r a r a , - zie rarus. 
r a rak , - Mal. plantennaam (rërak of rërëk). 
r â r idens , - van Lat. rarus, uiteengeplaatst; dens, 

tand: met uiteengeplaatste tanden. 
rar i f lóra , - zie rariflörus. 
ra r i f lórens , - van Lat. rare, met groote tusschen-

poozen; flor ens (van flörëre, bloeien), bloeiend: 
met groote tusschenpoozen bloeiend. 

rariflórws.a.um, - van Lat. rarus, uiteengeplaatst 
(in ruimte of tijd); flos (flôris), bloem: met uiteen-
geplaatste bloemen; met zich lang na elkander 
ontwikkelende bloemen. 

rarilepidót«5,a,Mm, - van Lat. rare, (bijw.) uiteenge
plaatst; lepidöius (zie aldaar), beschubd: bezet met 
uiteengeplaatste schubben, ijl beschubd. 

rarus,a,um, - (Lat.) uiteengeplaatst, ijl; met uiteen
geplaatste organen. 

r a sa , - zie rassa. 
rasa rna lae , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 

behandelde woord Rasamóla, hier naam van een 
berg (Goenoeng Rasamâla): afkomstig van den 
Rasamâla of daar het eerst gevonden. - Acrostï-
chum variabfle W. J. Hook. var. - Rac. en Poly-
podïum - Rac. ( = Cyclophörus - Christensen) 
zijn genoemd naar een door de inlandsche bevol
king Goenoeng Rasamâla genoemden bergrug, 
O. van den Goenoeng Pantjar (O. van Buitenzorg). 
Ook in de Preanger Regentschappen dragen een 
paar bergen dien naam. Alle zijn genoemd naar 
den bekenden Westjav. boom Kajoe rasamâla 
(Altingïa excelsa Nor.). Zie voorts rasaamöla. 

r a s s a , - Mal. plantennaam (ten rechte rasa). 
raesak , - Mal. plantennaam (ten rechte rasak). 
r a s s a m a l a , - ten rechte rasamâla (mal. ; het woord 

zou verbasterd zijn uit Lat. ros mellSus, honig-
dauw), naam eener geurige hars (storax rosemal-
loes). De echte rasamâla wordt in continentaal A-
zie gewonnen uit den binnenbast van Liquidambar 
orientälis Mill. ; onechte rasamâla wordt o.a. in de 
Molukken geleverd door Canarium microcarpum 
Willd. - De bekende Westjav. Altingïa excelsa 
Nor. levert eveneens, in geringe hoeveelheid echter, 
een geurige hars en ontving daarom de namen 
Kajoe rasamâla,m, - K i mala .s . - Het woord rassa
mala wordt wel als soortnaam gebezigd voor hars 
leverende planten. 

Ratónia A. P. D C , - Latinizeering van raton, op 
San (to) Domingo (oostelijk deel van Haiti) ge
bruikelijke plantennaam. Raton beteekent in het 
Sp. muis. 

r a t t r ay i , - 2e nv. van Rattrayus, Latinizeering van 
Rattray: van Rattray, gevonden door Rattray, ge
noemd naar Rattray. - Crinum - Hort. is genoemd 
naar Haldane Burney Rattray (1870, ?; X ), officier 
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in het Eng. leger in Afrika en later in Eng. Indië, 
die de plant in 1905 in Uganda ontdekte en haar 
aan Sir Trevor Lawrence (zie lawrenceänus) zond. 

rauniénsts.is,«, - afkomstig van het stroomgebied 
der Soengei (rivier) Raoen in de Wester-afdeeling 
van Borneo of daar het eerst gevonden. 

Rauwenhóffia SCHEFF., - genoemd naar N. W. P. 
Rauwenhoff (1826, Amsterdam; 1909, Utrecht), 
eerst lector aan de Klinische School te Rotterdam, 
daarna leeraar aan de H. B. S. aldaar, van 1871-96 
hoogleeraar te Utrecht. - Hij was de eerste, die aan 
een Ned. universiteit plantenphysiologie doceerde; 
van zijn hand verschenen eenige publicaties over 
plantenphysiologie en over Cryptogamen. 

rauwenhoff il , - 2e nv. van Rauwenhoff tus, Latinizee-
ring van Rauwenhoff: van Rauwenhoff, genoemd 
naar Rauwenhoff. - Melothria - Cogn. is genoemd 
naar N. W. P. Rauwenhoff (zie Rauwenhóffia). 

Rauwólfia L., - genoemd naar Leonhard Rauwolf 
(± 1540, ?; 1596, Hatvan, O.N.O. van Boedapest), 
arts-botanicus, die van 1573-76 Klein-Azië, Méso
potamie en Arabië bereisde en in 1583 van die reis 
een geïllustreerde beschrijving uitgaf, waarin ook 
planten beschreven en afgebeeld zijn [de door hem 
verzamelde, later door Gronovius (zie gronovïi) 
bewerkte planten berusten in het Rijksherbarium 
te Leiden]. Na zijn terugkomst werd hij belast met 
de leiding van het pesthospitaal te Augsburg. Later 
nam hij als legergeneesheer deel aan den strijd 
tegen de Turken; bij het beleg van Hatvan over
leed hij aan dysenterie. Hij maakte het eerst de 
koffie, welke hij in Aleppo (zie chalepensis) had 
leeren kennen, in Europa bekend. 

rauwólf ï i , - 2e nv. van Rauwolfïus, Latinizeering 
van Rauwolf: van Rauwolf, gevonden door Rauwolf, 
genoemd naar Rauwolf. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar L. Rauwolf (zie Rauwólfia). 

rauwolfioidee, - van Rauwólfia, plantengesl. (Apo-
cynacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Rauwolfïa-achtig. 

r ava , - zie ravus. 
ravaccénsis,«,«, - afkomstig van Rawak (ten rechte 

Lawak, nietig eilandje aan de N.kust van Waigeoe, 
een paar K.M. Z. van den aequator, op ^ 131° O.L.) 
of daar het eerst gevonden. 

Ravenala ADANS., - wijziging van den Malg. plan
tennaam ravin-dla (blad der bosschen). 

Ravénla VELL., - genoemd naar den Fr. geneesheer 
J. Fr. Ravin (1656, ?; 1708, Benguella, aan de 
W.kust van Afrika op ± 12%° Z.B.), leerling van 
Tournefort (zie Tournefortia). In het binnenland 
van Brazilië verzamelde hij planten, waarvan hij 
de minder algemeene beschreef. Daarna scheepte hij 
zich in naar Afrika, waar hij weldra overleed. Zijn 
manuscripten gingen bij die gelegenheid verloren. 

r avénnae , - 2e nv. van Ravenna, naam eener stad 
in Italië, nabij de O.kust op bijna 4414° N.B.: 
afkomstig van Ravenna of daar het eerst gevonden. 

ravus,a,um, - (Lat.), grauw, grauwgeel. 

{rawacénsts,»s,£, - afkomstig van Rawak (ten rechte 
rawakénsi's.ts.e, - Lawak, nietig eilandje aan 

de N.kust van Waigeoe, een paar K.M. Z. van den 
aequàtor, op ± 131° O.L.) of daar het eerst ge
vonden. 

Razumóv ia SPRENG., - genoemd naar Alexei Kiril-
lowitsch Rasumowsky (Rasoemowski, Razoumoffshy, 
Razoumowsky) (1748, ?; 1822, ?), sedert 1810 
minister van onderwijs in Rusland, die in 1798 op 
zijn landgoed Gorenki bij Moskou een fraaien bot. 
tuin aanlegde, waarvan in 1804 door Redowsky 
(zie redowskîi) en in 1808 door Fischer (zie fischëri I 
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2) een catalogus werd uitgegeven. - Na Rasu-
mowsky's dood ging de tuin te gronde. 

Reana BRIGN., - genoemd naar graaf F. Re (1763, 
Reggio; 1817, Reggio), eerst hoogleeraar in de land-
bouwkünde aan de universiteit te Bologna, later in 
de landbouw- en plantkunde aan de universiteit te 
Modena, schrijver van bot. werken, o.a. overplanten-
ziekten. 

recédens , - van Lat. recëdëre (van re, terug; cëdëre, 
gaan, weggaan), terugtreden, afwijken: afwijkend, 
van andere soorten aanmerkelijk verschillend. 

rechingeriânus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
tegelijkertijd genoemd naar: 
1. Karl Reckinger (1867, Weenen; x ) , van 1893-
1902'assistent aan de universiteit te Weenen, van 
1902 tot aan zijn pensionneering in 1922 als regee-
ringsraad verbonden aan het Hofmuseum ter
zelfder plaatse. In 1905 maakte hij met zijn echt-
genoote L. Rechinger (zie sub2),eenonderzoekings-
reis naar de Samóa-eilanden, Kaiser Wilhelmsland 
en de Salomo-eilanden, waar hij vele planten en 
dieren verzamelde, waarvan er verscheidene zijn 
naam dragen. Behalve de resultaten dezer reis 
publiceerde hij een groot aantal belangrijke ver
handelingen op anatomisch-physiologisch en syste-
matisch-floristisch-plantengeographisch gebied. 
2. Lily Rechinger, geboren Favarger (1880, Aussee 
in Stiermarken, O.Z.O. van Salzburg; χ ), echtge-
noote van K. Rechinger (zie boven), die onder haar 
meisjesnaam, te zamen met haar lateren echtge
noot, een plantengeographische opname van het 
Ausseegebied publiceerde (1905). Zij vergezelde 
haar echtgenoot op diens reis naar de Samóa-
eilanden, Kaiser Wilhelmsland en de Salomo-
eilanden en schreef over die reis met hem te zamen: 
Streifzüge in Deutsch Neu-Guinea. 

reclinätM5,a,um, - van Lat. reclinäre, achterover-
buigen, terugbuigen: achterovergebogen, terug
gebogen. 

recóndi ta , - zie recondïtus. 
reconditiflórws,a,M»n, - van Lat. recondïtus, ver

borgen; f los (jlöris), bloem: met verborgen bloe
men of bloeiwijzen. 

recónditMs,a,wm, - van Lat. recondëre (van re, terug, 
weg; condëre, bergen), wegbergen, verbergen: ver
borgen. 

rec ta , - zie rectus. 

{rectangulârts.is.i?, - van Lat. rectus, recht; angühts, 
rectangulâttts.a.Mw, - hoek: rechthoekig. 
rectifóliu5,a,um, - van Lat. rectus, recht; folium, 

blad: rechtbladig. 
r rec t ig luma (znw.) , - van Lat. rectus, recht; glüma, 
XrectiglujriM5,a,utM, - kafje: met rechte kaf jes. 
rectilabrts.ts.e, - van Lat. rectus, recht; läbrum, lip: 

rechtlippig. 
rectieulcus,a.um, - van Lat. rectus, recht; sulcus, 

vore, groeve: met een of meer rechte groeven. 
rectiu8cultts,a,Mm, - verkleinw. van Lat. rectus, 

recht: tamelijk recht. 
Rec tóml t r a BL., - van Lat. rectus, recht, opgericht; 

mïtra, muts. De kelkslippen zijn vergroeid tot een 
opgericht mutsje. 

rectus,a,um, - (Lat.) recht. 
r ecûrva , - zie recurvus. 
r ecu rvans , - vanLa t . recurväre (van recurvus, terug-

gekromd), (zich) terugkrommen: zich terugkrom-
mend, teruggekromd. 

recurvâtws,a,wm, - van Lat. recurväre (van recurvus, 
teruggekromd), terugkrommen, terugbuigen : terug-
gekromd, teruggebogen. 

I recurviflórus.a.Mw, - van Lat. recurvus, terugge-
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kromd; f los (floris), bloem: met teruggekromde 
bloemen of bloeiwijzen. 

recurvifólius.a.um, - van Lat. recurvus, terugge-
kromd; folium, blad: met teruggekromde bladeren. 

recurvflabrts.ts.e, - van Lat. recurvus, terugge-
kromd; läbrum, lip: met teruggekromde lip. 

recurvijmarginatus.a.um, - van Lat. recurvus, te-
ruggekromd; margo (margïnis), rand: met terug-
gekromden rand. 

r ecurv ipes , - van Lat. recurvus, teruggekromd; pes, 
voet, steel: met teruggekromden voet of steel. 

r e c u r v i r ó s t r a , - zie recurvirostrus. 
ι recurviróstr ts , is ,e , - van Lat. recurvus, terugge-
irecurviróstrt is .a. t tm, - kromd; rostrum, sna

vel: met teruggekromden snavel. 
recurvivenósus.a.um, - van Lat. recurvus, terugge

kromd; vena, ader: met teruggekromde aderen. 
recurvus,a,urn, - van Lat. re, terug; curvus, krom: 

teruggekromd. 
recutitws,a,ttm, - van re, voorv., dat verwijdering 

uitdrukt; cutis, huid: besneden [met weggesneden 
voorhuid (man) of kleine schaamlippen (vrouw)], 
glad geschoren, kaal. 

Teäivi\us,a,um, - van Lat. redt, opnieuw; vïvus, 
levend: herlevend. - Lunarfa - L. ontving dien 
naam, omdat zij, als overblijvende plant, in tegen
stelling tot Lunaria annua L., elk voorjaar op
nieuw opschiet (herleeft); Lewisïa - Pursh werd 
zoo genoemd, omdat geheel uitgedroogde planten, 
zelfs zulke, welke gedurende korten tijd in kokend 
water zijn gedompeld geweest, nog vermogen uit-
teloopen, soms zelfs na een uitdrogingstermijn 
van twee jaren; Agalma - Seem. ( = Schefflëra -
Harms) heet zoo, omdat zich uit den steel van af
gestroopte en op den grond gevallen bladeren wor
tels ontwikkeld hadden en deze bladeren dus, als het 
ware, een nieuw bestaan, als plant, aanvingen. 

rédolens , - van Lat. redölêre (van re, terug, tegen; 
ölëre, rieken), (iemand) tegenrieken, geurig zijn: 
geurend, geurig, riekend (naar). 

redówski i , - 2e nv. van Redowsktus, Latinizeering 
van Redowsky: van Redowsky, gevonden door 
Redowsky, genoemd naar Redowsky. - Lappüla -
Greene is genoemd naar Ivan (Johan) Redowsky 
(1774, ?; 1807, Ischiginsk in Kamtsjatka), sedert 
1805 lid der Akademie van Wetenschappen te 
St.-Petersburg. Hij bereisde Kamtsjatka en het 
uiterste N.O. van Azië en werd vergiftigd door 
inwoners van Ischiginsk, die in hem een spion der 
Russ. Regeering zagen. Een deel der door hem 
verzamelde planten werden bewerkt door A. von 
Chamisso (zie Chamissöa). - Hij schreef een in 1804 
verschenen naamlijst der in den bot. tuin te Go-
renki (zie Razumovïa) gekweekte gewassen, van 
welken tuin hij hortulanus geweest is. 

redùctus,a,um, - van Lat. reducëre (van re, terug; 
ducëre, voeren, leiden), terugvoeren, op den achter
grond brengen, vereenvoudigen: vereenvoudigd, 
minder samengesteld of kleiner dan gewoonlijk. 

reduplicaties,a,um, - van Lat. reduplicäre (van re, 
wederom; duplicäre, verdubbelen), (wederom) ver
dubbelen: verdubbeld. 

Reevésia LINDL., - in 1827 genoemd naar J. Reeves 
(1774,West Ham, Essex, Engeland; 1856,Clapham, 
Surrey, Engeland), van 1812-31 in China werk
zaam als theeinspecteur, laatstelijk als hoofd-
theeinspecteur der Eng. O. I. Compagnie. Ge
woonlijk woonde hij te Macao, in het theeseizoen 
echter te Kanton. - Hij zond vele levende en ge
droogde Chin, planten en een fraaie verzameling 
Chin, visschen naar Engeland en legde een ver

zameling teekeningen van Chin, planten en Chin, 
visschen (van deze laatste 340 gekleurde platen) 
aan. - Ten onrechte [zie daarover Bretschneider, 
History of European botanical discoveries in 
China I (1898) p. 264] wordt wel vermeld, dat de 
plant genoemd zou zijn naar zijn zoon, J. R. Ree
ves (zie reevesiänus 2). 

reevesiânus.a.um, - 1. (Skimmïa - Fort.), - ge
noemd naar J. Reeves (zie Reevésia). 
2. (Spiraea - Lindl.), - genoemd naar John Russell 
Reeves (1804, ?; 1877, Wimbledon bij Londen), 
zoon van J. Reeves (zie Reevésia). Gedurende 
dertig jaren was hij in dienst der Eng. O. I. Com
pagnie in China, waar hij ijverig de natuurlijke 
historie beoefende, een herbarium aanlegde en 
vanwaar hij visschen en levende planten naar 
Engeland zond. 

refléxa, — zie reflexus. 
reflexibarbàtulus.a.um, - van Lat. reflexus, terug

geslagen; barbatüla (verkleinw. van barba, baard), 
baardje: een klein, teruggeslagen baardje of haar-
groepje dragend. 

reflexilabm.is.e, - van Lat. reflexus, teruggeslagen; 
läbrum, lip: met teruggeslagen lip. 

reflexipétalus,α,um, - van Lat. reflexus, terugge
slagen; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met terug
geslagen kroonbladen. 

«reflexisépalws,α,um, - van Lat. reflexus, terugge
slagen; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met terug
geslagen kelkbladen. 

reflexitépalus,a,um, - van Lat. reflexus, terugge
slagen; Nieuwlat. tepälum, bloemdekblad : met 
teruggeslagen bloemdekbladen. 

refléxus.a.uw, - van Lat. reflectëre (van re, terug; 
flectëre, buigen), terugbuigen: teruggebogen, ach
terwaarts omgeslagen, teruggeslagen. 

refloréecens, - van Lat. reflorescëre (van re, op
nieuw; florescëre, in bloei geraken), op nieuw in 
bloei geraken: op nieuw in bloei gerakend, ander
werf bloeiend. 

reforrnâtus.a.um, - van Lat. reformâre (van re, op
nieuw; formäre, vormen), hervormen, verbeteren: 
hervormd, verbeterd. 

réfracta , - zie reftactus. 
refractilingms,ts,£, - van Lat. refractus, geknikt; 

lingua, tong: met geknikte tong (bij orchideeën lip). 
refractus,α,urn, - van Lat. refringëre (van re, terug; 

frangëre, breken), breken, terugkaatsen: gebroken, 
geknikt. 

refulgens, - van Lat. refulgëre (van re, tegemoet, 
tegen; fulgêre, schitteren), tegenschitteren, tegen-
stralen: tegenschitterend, tegenstralend. 

regâlts.îs.e, - van Lat. rex (regis), koning: koninklijk. 
Regélia LEM., - genoemd naar E. A. von Regel (zie 

Aregelia). 
regeliànus,a,um, - planten van dezen naam zijn 

genoemd naar E. A. von Regel (zie Aregelia). 
regéli i , - 2e nv. van Regelius, Latinizeering van 

(Von) Regel: van Von Regel, genoemd naar Von 
Regel. - Metrosidêros - F. v. M. is genoemd naar 
E. A. von Regel (zie Aregelia). 

regenerätus.a.um, - van Lat. regeneräre (van re, op
nieuw; generare, verwekken), opnieuw verwekken, 
opnieuw doen ontstaan, wederom voortbrengen: 
opnieuw voortgebracht; opnieuw ontstaan. 

régia , - zie regius. 
reg ina , - (Lat.) koningin. Vgl. rex. 
reg inae , - 2e nv. van Lat. regina, koningin: der 

koningin. - Hippeastrum - Herb, werd toegewijd 
aan Caroline Amelia Elizabeth van Brunswijk-
Wolfenbüttel (1768, Brunswijk; 1821, Londen), in 
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1795 gehuwd met den toenmaligen prins van 
Wales, die eenige weken voor haar dood als George 
IV den Eng. troon beklom, doch haar niet als 
koningin erkende en weigerde haar bij zijn kroning 
toe te laten; - Cypripedïum - Walt. en Strelitzïa 
- Banks zijn opgedragen aan Charlotte Sophia van 
Mecklenburg-Strelitz (1744, ?; 1818, Kew), sinds 
1761 gemalin van George I I I (1738-1820; sedert 
1760 koning van Engeland). 

reginae amaliae, - 2e nv. van regïna Amalïa, 
koningin Amalia: van koningin Amalia, genoemd 
naar koningin Amalia. — Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Amalïa, prinses van Oldenburg 
(1818, ?; 1875, Bamberg), in 1836 gehuwd met den 
toenmaligen (in 1862 verdreven) koning Otto I van 
Griekenland (1815-67), vriendin van tuinbouw, 
stichteres van den fraaien tuin bij het koninklijk 
slot. te Athene. 

registrator,»-»*, - van Nieuwlat. registräre (van 
regesta, register), opteekenen, registreeren: op-
teekenaar, registreerder. - Costus - Büsgen ont
ving dien soortnaam, omdat op de internodiën, bij 
welke perioden van groei en van rust met elkander 
afwisselen, gedurende de rustperioden door het in 
de bladscheeden bevatte water smalle, witte bandj es 
van silicaten worden afgezet, waardoor de groei-
snelheid als het ware geregistreerd wordt. - Zie Be
richte Deutsch. Bot. Gesellsch. XXI (1903), 435. 

régiws,a.um, - van Lat. re* (remi's), koning: koninklijk. 
Regnàldia BAILL., - in 1860 genoemd naar J. Re-

gnauld, hoogleeraar in de pharmakologie te Parijs, 
van wien mij overigens niets bekend is. 

r egn ié r i , - 2e nv. van Regniêrus, Latinizeering van 
Régnier: van Régnier, genoemd naar Régnier. -
Phalaenopsis - Hort. is genoemd naar Régnier te 
Fontenay-sous-bois bij Parijs, die de plant aan 
den orchideeën-specialist H. G. Reichenbach (zie 
reichenbachiänus) gezonden had. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

regnierianus.a.um (Phalaenopsis - Rchb. f . ) , -ge
noemd naar Régnier (zie regniéri). 

regulârts,is,e, - van Lat. régula (van regSre, regelen, 
richten), regel: regelmatig (.waarmede de oudere 
schrijvers gemeenlijk actinomorf bedoelden). 

rehdéri, - 2e nv. van Rehdêrus, Latinizeering van 
Rehder: van Rehder, genoemd naar Rehder. -
Robinïa - Kirchn. is genoemd naar J. H. Rehder 
(1790, Eutin, Z.O. van Kiel; 1852, Muskau, Z.O. 
van Kottbus in D. Silezië), kweeker, sedert 1818 
parkdirecteur te Muskau. 

rehmanni, - 2e nv. van Rehmannus, Latinizeering 
van Rehmann: van Rehmann, gevonden door 
Rehmann, genoemd naar Rehmann. - Cypërus -
Boiss. en Zantedeschïa - Engl. ( = Richardïa -
J. D. Hook.) zijn genoemd naar Antoni Rehmann 
(1840, Krakau; 1917, Lemberg), hoogleeraar in de 
aardrijkskunde te Lemberg, die Gallicië, Z.-Rusland 
en Transvaal (1883) bereisde en de naar hem ge
noemde planten ontdekte. 

Rehmannia LIBOSCH., - genoemd naar Joseph 
Xaver Rehmann (1753, Freiburg i/d Breisgau; 1831, 
St.-Petersburg), medicus, schrijver eener pharma-
kol. publicatie. 

rehneltianus,a,um (Colëus - A. Berger), - in 1914 
genoemd naar F. Rehnelt (1861, Märgdorf in 
Silezië; x ) , tuinbouwkundige, laatstelijk hortu-
lanus van den bot. tuin te Giessen, die de plant op 
Ceylon verzameld had. 

reichârdi, - 2e nv. van Reichardus, Latinizeering 
van Reichard : van Reichard, genoemd naar 
Reichard. - Erodïum - A. P. DC. is genoemd naar 

J. J. Reichard (1743, Frankfort a/d Main; 1782, 
Frankfort a/d Main), stadsgeneesheer te Frankfort 
a/d Main), schrijver van eenige bot. publicaties, 
waaronder een flora zijner woonplaats. 

Reichàrdia ROTH, - genoemd naar J. J. Reichard 
(zie reichardi). 

reichardtii, - 2e nv. van Reichardtïus, Latinizeering 
van Reichardt: van Reichardt, gevonden door 
Reichardt, genoemd naar Reichardt. - Salix -
Kerner is genoemd naar H. W. Reichardt (1835, 
Iglau, Boheme; 1884, Mödling bij Weenen), hoog
leeraar te Weenen en custos aan het Hofmuseum 
aldaar, schrijver van verscheidene bot. publicaties. 

Reichélia SCHREB., - in 1789 genoemd naar G. Chr. 
Reichet (1727, ?; 1771, Leipzig), schrijver over de 
spiraalvaten der planten. 

reichenbachiänus,a,um (Phyllanthus - Sieber), -
genoemd naar H. G. Reichenbach (1823, Leipzig; 
1889, Hamburg), van 1863 tot aan zijn dood hoog
leeraar in de plantkunde en directeur van den bot. 
tuin te Hamburg. Na Lindley's (zie lindleyänus) 
dood (1865) was hij de „orchideeënkoning", wien 
van heinde en ver specimina dezer familie ter 
determinatie werden toegezonden en die het ande
ren euvel duidde, als zij zich met dit werk bezig 
hielden; hij schreef vele publicaties over orchi
deeën. Hij vermaakte zijn herbarium, zijn schetsen 
en aanteekeningen en zijn bibliotheek aan het 
keizerlijk Hofmuseum te Weenen, onder voor
waarde, dat de orchideeën en teekeningen pas 25 
jaar na zijn dood voor anderen toegankelijk zouden 
worden gesteld. Zóó, niet indachtig der les in Gala
ten V, 26: „En laet ons niet zijn soeckers van ydele 
,,eere", maakte hij, om zelfde betreurde specialist te 
blijven, nog een kwart eeuw na zijn dood aan ande
ren het werken noodeloos moeilijk! - In 1927 heeft J. 
J. Smith (ziesmithiänus 3) in Bull. Jard. Bot. Buiten-
zorg, 3e Serie VIII, 353, seq. de resultaten gepubli
ceerd van zijn onderzoek van Reichenbach's typen 
van Mal. orchideeën, waarbij bleek, dat vele van 
diens nieuwe soorten identiek waren met vroeger 
door Blume, Lindley en anderen beschrevene. Vaak 
bevatte het herbarium slechts schetsteekeningen of 
fragmenten, onvoldoende voor determinatie. 

reichenbachii, - 2e nv. van Reichenbachïus, Latini
zeering van Reichenbach: van Reichenbach, gevon
den door Reichenbach, genoemd naar Reichenbach. 
1. (Carex - Kükenth., - Poa nemorälis L. var. -
Asch, et Gr.), - genoemd naar H. G. L. Reichen
bach (1793, Leipzig; 1879, Dresden), vader van 
H. G. Reichenbach (zie reichenbachiänus), sedert 
1820 hoogleeraar in de nat. historié en directeur 
van den bot. tuin te Dresden, schrijver van vele 
belangrijke bot. werken, waaronder zijn beroemde 
Icônes Florae Germanïcae (afbeeldingen van D. 
planten) en uitgever van een verzameling van 2600 
gedroogde D. planten. 
2. (Aërïdes-J.J. Linden; -Camelostälix -P f i t z . ) , -
genoemd naar H. G. Reichenbach (zie reichen
bachiänus). 

Réidia WIGHT, - genoemd naar Francis A. Reid 
(?, ?; 1862, Beauly, Inverness, Schotland), in 1819 
in dienst getreden bij het Eng. leger te Madras, 
in 1860 bevorderd tot luitenant-kolonel, secretaris 
van de Horticultural Society of Madras en direc
teur van den bot. tuin van dat genootschap. 

Reimâria FLUEGGE, - genoemd naar J.A.H. Rei-
marus (1729, Hamburg; 1814, Rantzau in Hol
stein), medicus, die te Leiden, Edinburgh en 
Londen studeerde, in 1757 te Leiden tot Med. Dr. 
promoveerde en zich te Hamburg vestigde, waar 
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hij in 1796 benoemd werd tot leeraar aan het 
gymnasium. - Hij ontdekte, dat bij indroppeling 
eener atropine-oplossing in het oog de pupil ver
wijd wordt, waardoor het onderzoek van het in
wendige van het oog vergemakkelijkt wordt, ijver
de voor het aanbrengen van (de door Benjamin 
Franklin omstreeks 1750 uitgevonden) bliksem
afleiders en schreef vele wetensch. publicaties. 

r e imar io ides , - van Reimarïa, plantengesl. (Gra-
minëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Reimaria-achtig. 

re in w a r d t i , - 2e nv. van Reinwardtus, Latinizeering 
van Reinwardt: van Rein wardt, gevonden door 
Reinwardt, genoemd naar Reinwardt. - Planten 
van dezen naam zijn genoemd naar C. G. C. Rein
wardt (1773, Lüttringhausen bij Remscheid, Rijn-
provincie; 1854,Leiden), die in Nederland studeerde, 
in 1800 benoemd werd tot hoogleeraar in de nat. 
historie te Harderwijk, in 1808 tot directeur der 
menagerie van Lodewijk Napoleon en in 1810 tot 
hoogleeraar in de scheikunde, artsenijbereidkunde 
en nat. historie te Amsterdam. - In 1815 vertrok 
hij in opdracht van Willem I naar Ned. Indië ter or
ganisatie van Onderwijs, Geneeskundigen Dienst, 
Landbouw, Nijverheid en Wetenschappelijk On
derzoek; hij was de stichter (18 Mei 1817) en eerste 
directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg1). 
Hij bereisde Java, waar hij verscheidene bergen 
beklom, Timor, Ν.-Celebes en de Molukken en 
verzamelde op zijn reizen vele planten en dieren; 
hem trof echter het ongeluk, dat een groot deel 
zijner verzamelingen vernietigd werd door het 
achtereenvolgens verloren gaan van vier der sche
pen, waarmede zij naar Europa werden overge
bracht. Na zijn terugkeer in Nederland (1822) aan
vaardde hij (1823) een professoraat in scheikunde, 
plantkunde, mineralogie en geologie te Leiden en 
verzonk hij in volkomen onbeduidendheid. Zijn 
wetensch. nalatenschap werd uitgegeven door De 
Vriese (zie devriesëi). 

fReinwàrdt ia DUM., - genoemd naar C. G. C. Rein-
<-Reinwârdtia KORTH., - wardt (zie reinwardti). 
reinwardtién«s,a,tt»M, - planten van dezen naam 

zijn genoemd naar C. G. C. Reinwardt (zie rein
wardti). 

re in w a r d ti i , - 2e nv. van Reinwardtius, Latini
zeering van Reinwardt: van Reinwardt, gevonden 
door Reinwardt, genoemd naar Reinwardt. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naarC.G.C. 
Reinwardt (zie reinwardti). 

Reinward t iodéndron KDS, - van Reinwardt (zie 
reinwardti);Gr. dendron, boom: Reinwardt's boom; 
ter eere van Reinwardt genoemde boom. 

reiterianus,a,um (Elatostêma - H. Winkl.), - ge
noemd naar Käthe Reiter (1891, Schweidnitz, Z.W. 
van Breslau; x ) , onderwijzeres, van 1918-19 
hulpassistente aan den bot. tuin van Breslau, in 
1919 gehuwd met Professor Dr. Hubert Winkler 
(zie winklëri 1), schrijfster eener bot. publicatie. In 
1929 bereisde zij Noorwegen, in 1931 Lapland. 

Rejoua GAUD., - in 1826 genoemd naar P. Réjou 
(1775, Rochefdrt; ?, ?), in 1793 benoemd tot hulp
apotheker (aide-pharmacien) bij de Fr. marine, in 
1799 tot apotheker 1ste klasse, in 1817 tot chef-
apotheker, in 1832 gepensionneerd. Hij gaf les in 
plant- en dierkunde. 

l) Een aantal weinig bekende bijzonderheden omtrent Rein
wardt en het aanleggen van den bot. tuin te Buitenzorg vindt 
men in de brieven van Mr. C. Th. Elout, opgenomen in J. van 
Lennep, Het Leven van Mr. D. J. van Lennep, 2e deel (1862), 
pp. 130 en vgd. 
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reHcinus,a,utn, — (Lat.) teruggebogen, in lokken 
naar achter vallend. 

relictus,a,um, - van Lat. relinquëre, achterlaten, 
buiten beschouwing laten, niet noemen: niet ge
noemd, nog geen naam hebbend. 

religiósus,a,um, - van Lat. religio (van religëre, 
overpeinzen), vrome overpeinzing, godsdienst: 
godsdienstig, bij godsdienstige plechtigheden ge
bezigd, met een of ander geloof verbonden, bij 
tempels gekweekt. - Zittend en peinzend onder 
een exemplaar van Ficus - L. kwam Boeddha tot 
,,het ware inzicht". De D. plantkundige Link (zie 
linkiänus), het Boeddhisme als bijgeloof beschou
wend, noemde denzelfden boom F. superstitiösa. 
Zie onder dit laatste woord. 

r e m b l a s , - Jav. plantennaam (ten rechte rëmpëlas). 
rrémifer , remifera , r e m i f e r u m , - van Lat. remus, 
\remiferus,a,um, - roeispaan; ferre, dragen: 

iets dragend, dat aan een roeispaan doet denken. 
remiforniis.is.e, — van Lat. remus, roeispaan; 

forma, vorm: roeispaanvormig. 
/ r e i n i g e r , r emige ra , r e m i g e r u m , - van Lat. remus, 
Iremigerws,a,um, - roeispaan; gërëre, dragen: 

iets dragend, dat aan een roeispaan doet denken. 
Remi rea AUBL., - Aublet (zie Aubletïa), in 1775 de 

auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

rernóta , - zie remótus. 
rexnotiïlórus.a.um, - van Lat. remötus, verwijderd, 

uiteengeplaatst; f los (floris), bloem: met uiteen-
geplaatste bloemen. 

remotifóliws.a.um, - van Lat. remötus, verwijderd, 
uiteengeplaatst; folium, blad: met uiteengeplaatste 
bladeren. 

remotisépalus,a,wra, - van Lat. remötus, verwijderd, 
uiteengeplaatst; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met 
uiteengeplaatste kelkbladen. 

remóttts.a.ttm, - van Lat. removêre (van re, terug; 
movere, bewegen), verwijderen: verwijderd, uit
eengeplaatst. 

R e m u s à t i a SCHOTT, - genoemd naar J. P. A. 
Rémusat (1788, Parijs; 1832, Parijs), arts en kenner 
van Oostersche talen, vooral van het Chineesch, 
sedert 1814 hoogleeraar in het Chin, te Parijs, 
voorzitter van het Aziatisch Genootschap aldaar, 
schrijver van vele wetensch. publicaties. 

Renan thé ra LOUR., van Lat. ren (renis), nier; 
Nieuwlat. anthêra, helmknop: orchidee met nier-
vormigen helmknop. 

r enda , - Mal. plantennaam (pinang rendah). 
/ R e n e â l m i a L. f., - genoemd naar P. de Reneaulme 
IRenea lmia ROSCOE, - (± 1560, Blois; 1624, 

Blois), schrijver van een bot. werk. 
r engger i , - 2e nv. van Renggêrus, Latinizeering van 

Rengger: van Renger, gevonden door Rengger, ge
noemd naar Rengger. - Panïcum - Steud. is ge
noemd naar J. R. Rengger (1795, Baden in Aargau, 
Zwitserland; 1832, Aarau), die van 1818-26 Para
guay bereisde, daar vele planten verzamelde, waar
onder de naar hem genoemde, en een beschrijving 
zijner reis uitgaf. 

r enghas , - Mal. plantennaam (rengas). 
rrénifer, renifera, r en i fe rum, - van Lat. ren(renis), 
lrenifer«s,a,um, - nier; ferre, dragen: een of 

meer niervormige organen dragend. 
renifóliMs,a,w*w, - van Lat. ren (renis), nier; folium, 

blad: met niervormige bladeren. 
renifórmis.t's.e, - van Lat. ren(renis), nier; forma, 

vorm: niervormig. 
renilabris,is,e, - van Lat. ren(renis), nier; läbrum, 

lip: met niervormige lip. 
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renipétalus,a,um, - van Lat. ren(renis), nier; Nieuw-
lat. petälum, kroonblad: met niervormige kroon-
bladen. 

r én i t ens , - van Lat. rentiere (van re, tegen, tege
moet; nïtëre, blinken), tegenblinken: tegenblinkend. 

Rennél l ia KORTH., - genoemd naar James Bennell 
(1742, Chudleigh, Devonshire, Engeland; 1830, 
Londen), aardrijkskundige, die van 1763-82 een 
groot deel van Eng. Indië opmat en de eerste goede 
kaart van dat land vervaardigde; voorts maakte 
hij kaarten van de zeestroomingen in den Atlanti
schen Oceaan. Korthals (zie Korthalsella), de 
auteur van het gesl., geeft de volgende toelichting: 
,,Ik heb dit gesl. aan den beroemden Rennell ge-
,,wijd, ten einde daardoor de verdiensten van eenen 
„man te huldigen, uit wiens uitgebreide zeevaart-
,,kennis en nauwkeurige opgave der stroomen zoo-
,,veel nut voor de maatschappij is voortgevloeid, 
,,doch die tevens in het bijzonder over de geogra
p h i s c h e verspreiding van sommige gewassen 
„eenig licht heeft doen opgaan." 

rénsch i i , - 2e nv. van Renschius, Latinizeering van 
Rensch: van Rensch, genoemd naar Rensch.-
Adenostemma - Koster is genoemd naar B. Rensch 
(1900, Thale am Harz; χ ), bioloog, sinds 1925 hoofd 
der af deeling Weekdieren van het Zool. Museum der 
Berlijnsche universiteit. In 1927 ondernam hij, ver
gezeld van eenige andere geleerden, een expeditie 
naar de kleine Soenda-eilanden Bali, Lombok, Soem-
bawa en Flores voor dierengeogr., floristische en 
anthropol. studiën. Zijn echtgenoote Ilse, welke als 
botaniste aan de expeditie deelnam, verzamelde een 
aanzienlijk aantal planten (1661 nommers) waar
onder de naar Rensch genoemde. Over de resul
taten der expeditie verscheen een reeks publicaties. 

r epanda , - zie répandus. 
repandifólius,a,Mm, - van Lat. répandus, uitge-

schulpt; folïum, blad: met uitgeschulpte bladeren. 
repândulus,a,wm, - verkleinw. van Lat. répandus, 

uitgeschulpt : ondiep uitgeschulpt. 
répandus,a,um, - (als bot. term) uitgeschulpt. 
r epens , - van Lat. repère, kruipen: kruipend (sten

gel, uitloopers, wortelstok, enz.). 
replétws.a.tmi, - van Lat. replêre, vullen, voltallig 

maken: gevuld, voltallig. 
replicâtMs,a,t<m, - van Lat. replicäre (van re, terug; 

plicäre, vouwen), terugvouwen, terugbuigen : terug
gebogen. 

représsus,a,um, - van Lat. reprimêre (van re, tegen, 
terug; premëre, drukken), tegenhouden, terug
houden, klein houden: kleiner dan gewoonlijk. 

r e p t a n s , - van Lat. reptâre, kruipen: kruipend 
(stengel, uitloopers, wortelstok, enz.). 

reptéAor.rix, - van Lat. reptäre, kruipen: kruiper, 
kruipster. 

requiéni i , - 2e nv. van Requienïus, Latinizeering 
van Requien: van Requien, gevonden door Re-
quien, genoemd naar Requien: Mentha - Bth. is 
genoemd naar E. Requien (1788, Avignon; 1851, 
op Corsica), verdienstelijk onderzoeker der Flora 
van Z.-Frankrijk en Corsica. 

requiniânws,a,wm (Platytaenïa - Kuhn), - ge
noemd naar Jean Joseph Hippolyte Requin (1785, 
Cotignac, Dépt. Var, Frankrijk; ?, ?), in 1806 als 
buitengewoon kommies in dienst getreden bij de 
Fr. marine, in 1816 benoemd tot „commis entre
t e n u " der 2de klasse, als hoedanig hij deel nam 
aan de door De Freycinet (zie Freycinetïa) geleide 
expeditie der korvet L'Uranie in den Stillen 
Oceaan (1817-20), waarop hij met de administra
tie was belast, van welken plicht hij zich tot groote 

tevredenheid zijner superieuren kweet. In 1823 
werd hij benoemd tot hoofdkommies, in 1835 als 
zoodanig gepensionneerd. Of hij ooit verzameld 
heeft, is mij onbekend. 

reaéctus.a.um, ~ van Lat. resecâre (van re, weg; 
secure, snijden), wegsnijden: (als het ware) weg
gesneden. 

Reseda L., - van Lat. resêdare (van re, wederom; së-
dâre, stillen), weder stillen, weder heelen. - Reseda 
alba L. was in de Oudheid bij de inwoners van Ari-
mïnum (het tegenwoordige Rimini, aan de O. kust 
van Italië op ruim 44° N.B.) in gebruik als genees
middel tegen gezwellen en ontstekingen (ziePlinïus, 
Hist. Natur. XXVII, 106). Bij het aanwenden der 
plant spraken zij driemaal deze bezwering uit, waar
bij zij evenvele malen spuwden: „Resedamorbos 
„reseda, scisne, scisne quishicpullos egërit radices; 
„nee caput nee pedes habëant", dwz. Reseda, genees 
(onze) ziekten, weet gij niet, weet gij niet, wie hier 
zwarte wortels heeft voortgebracht ? mogen (deze) 
hoofd noch voeten hebben (dwz. niet meer groeien) ! 

Resedâceae , — plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Reseda geldt. 

resedaefl6rus,a,um, — zie resediflórus. 
resediflÖTus.a.um, - van Reseda, plantengesl. (Re-

sedacëae); Lat. flos (flôris), bloem: met bloemen 
als die eener Reseda. 

re&iànus.a.um, - afkomstig van den Resi-rag in het 
Z. van Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst ge
vonden. 

rresinifer , resinifera, res in i fe rum, - van Lat. re-
\resiniferus,a,«w, - sïna, hars; ferre, dragen, 

voortbrengen: hars voortbrengend, harshoudend. 
re&inösus.a.um, - van Lat. résina, hars: harsrijk, 

harsachtig. 
respic iens , - van Lat. respieëre (van re, terug; 

spieëre of speeëre, zien), rugwaarts zien: rugwaarts 
ziend, dwz. rugwaarts of omlaag gericht; met rug
waarts of omlaag gerichte borstelt]es of tandjes 
bezet. 

Res t iâ r ia LOUR., - van Lat. restis, strik, strop. - De 
twijgen zijn geschikt voor het vervaardigen van 
strikken of stroppen. 

Rést io L., - van Lat. resits, strik. - De taaie halmen 
sommiger soorten worden voor de vervaardiging 
van strikken gebezigd. 

Rest ionàceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Restïo (Restiönis) geldt. 

rRes t rép ia H. B. K., - in 1815 genoemd naar J. E. 
I r e s t r é p i a , - Restrepo, die de aardrijkskunde 

en de planten- en dierenwereld van het aequatori-
ale gedeelte der Andes bestudeerde. - Als soort
naam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Restre-
pïa uittedrukken. Van Restrepo is mij overigens 
niets bekend. 

resupinattts.a.um, - van Lat. resupinäre, achterover 
werpen, omkeeren: achteroverliggend, omgekeerd. 

ret&tus,a,um, - van Lat. rete(refis), net: van een net 
voorzien, dwz. netvormig geaderd; met opvallend 
adernet. 

reticósus,a,um, - van Lat. rete(retis), net: netvormig 
geaderd. 

re t icu la ta , - zie reticulatus. 
reticulatissirriM5,a,Mm, - overtr. trap van Lat. 

reticulatus, netvormig geaderd: dicht netvormig 
geaderd. 

reticulatovenóSMS,fl,uw, - van Lat. reticulatus, net
vormig; vëna, ader: netvormig geaderd. 

reticulâtus.a.ww, - van Lat. reticulum (verkleinw. 
van rete, net), netje: netvormig geaderd, netvor
mig geteekend. 
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reticul68U5,a,um, - van Lat. reticulum (verkleinw. 
van rete, net), netje: opvallend netvormig geaderd; 
opvallend netvormig geteekend. 

Re t iné r i a GAERTN., - van Lat. rete, net. De naam zin
speelt op de netvormig geaderde vruchtvleugels. 

Re t in i spora SIEB, et z u c c , - van Gr. rêtinê, hars; 
spÖra, zaad. - De zaden dragen twee harsblaasjes. 

Re t inodéndron KORTH., - van Gr. rêtinê, hars; den-
dron, boom: hars leverende boom. 

re t inódes , - Lat. transcr. van Gr. rêtinôdes (van 
rêtinê, gom, hars), rijk aan gom, harsrijk. 

Re t inóspora CARR., - zie Retinispora. 
re tór tus ,a ,«m,-vanLat . retorquëre (van re, terug; tor-

quëre, draaien, wenden ), terugbuigen : teruggebogen. 
retrofléxu5,a,um, - van Lat. retroflectëre (van retro, 

achterwaarts, terug; flectëre, buigen), achterwaarts 
buigen, achterwaarts omslaan, terugbuigen: ach
terwaarts omgebogen, achterwaarts omgeslagen, 
teruggebogen. 

retrofrâctus,a,«»n, - van Lat. retro, achterwaarts, 
terug; f ranger e, breken: met een knik achterwaarts 
gericht, achterovergebogen. 

retrophyllws.a.u»», - van Lat. retro, achterwaarts, 
terug; phullon, blad: met rugwaarts gerichte (dwz. 
omlaag of schuin omlaag gerichte) bladeren of 
blaadjes. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. 
is niet fraai; opisthophyllus is beter. 

r e t r ó r s a , - zie retrorsus. 
r e t r ó r s i d e n s , - van Lat. retrorsus, achterwaarts ge

wend, omlaag gericht; dens, tand: met achter
waarts gewende of omlaag gerichte tanden. 

retrórsus.a .uw, - samengetrokken uit Lat. retro-
vorsus [van retro, achterwaarts, terug; vorsus (van 
vortëre, wenden), gewend], achterwaarts gewend, 
rugwaarts gewend, omlaag gericht. 

retro8piculatu5,a,um, - v a n L a t retro, achterwaarts, 
terug; spicülum (verkleinw. van spicus, haarnaald), 
spitsje: met een rugwaarts gericht spitsje. 

r e tu sa , - zie retüsus. 
retusifólius.a.wm, - van Lat. retüsus, afgestompt, 

zwak uitgerand; folïum, blad: met afgestompte of 
zwak uitgerande bladeren of blaadjes. 

retusirnéntus,a,um, - van Lat. retüsus, afgestompt, 
zwak uitgerand; mentum, kin: met afgestompte of 
zwak uitgerande kin. 

retuSMs,a,«*n, - van Lat. retundëre (van re, terug; 
tundêre, stooten), terugstooten, afstompen: afge
stompt, zwak uitgerand. 

ré tz i i , - 2e nv. van Retztus: van Retzius, genoemd 
naar Retzius. - Glycosmis - M. J. Roem. is genoemd 
naar A. J. Retzius (1742, Christianstad, Z.-Zweden; 
1821, Stockholm), hoogleeraar te Lund (Z.-Zweden), 
schrijver van vele bot. publicaties. 

r eversa , — zie reversus. 
revérs idens , - van Lat. reversus, omgekeerd; dens, 

tand: met een of meer omgekeerde, dwz. achter
waarts of omlaaggerichte, tanden. 

revereiflóru.s.a.wm, - van Lat. reversus, omgekeerd; 
flos(flöris), bloem: met omgekeerde bloemen. 

re\érsus,a,um, - van Lat. revertëre, omkeeren: om
gekeerd, omlaag gericht. 

rev i réecens , - van Lat. revirescëre (van re, op
nieuw; virescëre, groen worden), hergroenen: her-
groenend. 

revolu.tus,a,um, - van Lat. revolvëre (van re, terug; 
volvêre, draaien, wentelen), terugdraaien, (zich) te
rugbuigen: teruggebogen, ruggelings omgerold. 

revólvens , - van Lat. revolvëre (van re, terug; vol
vêre, draaien, wentelen), terugdraaien, (zich) terug
buigen: terugbuigend, teruggebogen. 

rex , - (Lat.) koning. Vgl. regina. 

9 r h a b d o t h a m n o s 

Reynaudia KTH, - in 1829 genoemd naar A. A. M. 
Reynaud (1804, Toulon; ?, ?), in 1821 benoemd to t 
leerling-arts (élève-chirurgien entretenu) bij de Fr. 
marine, hetzelfde jaar tot arts der derde klasse, in 
1830 tot leeraar aan de medische school te Brest, 
in 1858 tot hoofdinspecteur van den Geneeskun
digen Dienst, in 1872 gepensionneerd. Van 1827-28 
nam hij op de korvet La Chevrette deel aan een 
tocht naar Eng. Indië, Java en Kaap de Goede 
Hoop, op welken tocht hij op eigen kosten belang
rijke verzamelingen bijeenbracht, welke hij aan 
het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs 
schonk. Vele der door hem verzamelde planten wa
ren nieuw voor de wetenschap. - Hij schreef ver
scheidene, meest kleine, wetensch. publicaties. 

reynaudiânus,α,um (Arundo - Kth), - genoemd 
naar A.A. M. Reynaud, den ontdekker der plant 
(zie Reynaudia). 

reynvaâniae , - 2e nv. van Reynvaania, Latinizee-
ring (vr. vorm) van Reynvaan: van mevr. (mej.) 
Reynvaan, gevonden door mevr. (mej.) Reynvaan, 
genoemd naar mevr. (mej.) Reynvaan. - Taenio-
phyllum - J. J. S. is genoemd naar mej. C. C. 
Reynvaan (1891, Amsterdam; χ ), van 1915-26 
particulier assistente van haar zwager, Docters van 
Leeuwen (zie doctersii), te Buitenzorg, van 1926-32 
adjunct-assistente voor de plantkunde bij den
zelfde aan de Geneeskundige Hoogeschool te Wel
tevreden (Batavia), schrijfster eeniger populaire 
artikelen in De Tropische Natuur, ontdekster der 
naar haar genoemde plant. Zij was een trouwe 
medewerkster aan het boek van Docters van 
Leeuwen: „Biology of Plants and Animals occur
r i n g in the higher parts of Mount Pangrango-
„Gedeh in West-Java" (1933), ofschoon door dien 
auteur in dat boek van die medewerking geen ge
wag gemaakt wordt [Zie Van Steenis in De Tro
pische Natuur XXIV (1935), p. 36]. 

r h a b â r b a r u m , - van den ouden plantennaam rha 
(ook: rheu, rhu, rui), waarmede een geneeskrach
tige plant werd aangeduid; Lat. barbärus (Gr. 
barbäros), buitenlandsch : uit het buitenland af
komstige rha, rabarber. 

r h a b â r b a r u m rédolens , - van Nieuwlat. rhabâr
barum, rabarber; redölens (zie aldaar), riekend naar: 
naar rabarber riekend. 

Rhabd ia MART., - van Gr. rhabdos, roede: plant met 
roedevormige, dwz. lange, dunne twijgen. 

rhàbdinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. rhabdïnos 
(van rhabdos, roede), uit roeden bestaand, roede-
vormig. 

rhabdobólbos.os,<m, - van Gr. rhabdos, roede, staf, 
staaf, streep; bolbos, bol: met staafvormige bollen 
of schijnknollen; met gestreepte bollen of schijn-
knollen. 

rhabdobólbos,o5,on, - foutief voor rhabdobolbos. 
rhabdocàrpws,a,um, - van Gr. rhabdos, streep; 

karpos, vrucht: met gestreepte vruchten. 
Rhabdóchloa KTH, - van Gr. rhabdos, roede, staf; 

chlöa of chlöê, gras: gras met op dunne staafjes 
gelijkende schijnaren. 

rhabdoglóesus,a,um, - v a n Gr. rhabdos, streep; glóssa, 
tong: met gestreepte tong of (bij orchideeën) lip. 

rhabdophyllws,a,um, - van Gr. rhabdos, streep, 
strook; phullon, blad: met een streep of strook (van 
andere kleur) over de bladeren. 

Rhabdós ia HASSK., - van Gr. rhabdos, roede: plant 
met roedevormige, dwz. lange, dunne takken. 

r h a b d o t h a m n o s , - van Gr. rhabdos, roede; thamnos, 
heester: heester met roedevormige (dwz. lange, 
dunne) twijgen. 
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rhachipterus ,a.um, - van Gr. rhachis, spil van een 
gevind blad of van een bloeiwijze; ptëron, vleugel: 
met gevleugelde spil. 

rhachisórws.a.wm, - van Gr. rhachis, ruggegraat; 
saros, hoopje: met zeer nabij de middennerf (als 
het ware de ruggegraat van het blad) geplaatste 
sporenhoopjes of sori. 

rhacodisCM5,a,ttttz, - van Gr. rhakoun, scheuren, ver
scheuren; diskos, schijf: met ingescheurde, dwz. 
gelobde schijf. 

rhaétiCMS,a,ww, - zie raetïcus. 
Rhagad io lus SCOP., - van Gr. rhagadïon [verkleinw. 

van rhagas (rhagädos), spleet], spleetje. - De vruch
ten zitten, als het ware, bekneld in spleten der 
om windselbladen. 

rhaibocârp«s,a,wra, - van Gr. rhaibos, krom; harpos, 
vrucht: kromvruchtig. 

rhakodiscMs,a,um, - zie rhacodiscus. 
R h a m n à c e a e , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Rhamnus geldt. 
rhamnifólius,a,um, - van Rhamnus, plantengesl. 

(Rhamnacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Rhamnus. 

r h a m n o i d e s , - van Rhamnus, plantengesl. (Rham
nacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Rhamnus-achtig(e plant). 

R h a m n u s L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam rhamnos, waarmede eenige gedoomde 
struiken, mogelijk Rhamnus-soorten, werden aan
geduid. 

R h a m p h i d i a LINDL., - van Gr. rhamphidion (ver
kleinw. van rhamphis, haak), haakje. De naam zin
speelt op den haakvormigen top der lip. 

r R h a p h a n i s t r u r n ADANS., - van Rhaphànus, plan-
t r h a p h a n i s t r u m , - tengesl. (Crucifërae) ; is-

trum, uitgang met kleineerende beteekenis : onechte 
Rhaphänus, wilde Rhaphànus. 

R h a p h à n u s L., - Lat. transcr. van Gr. rhaphänos, 
radijs, ramenas. - Zie voorts Raphânus. 

Rhâph ia STEUD., - van Gr. rhaphis, naald. De naam 
zinspeelt op de scherpe spits op den top der vrucht. 

R h a p h i d ó p h o r a HASSK., - van Gr. rhaphis (rhaphi-
dos), naald; pherein, dragen. De naam zinspeelt op 
het groote aantal kristalnaalden in de vrucht. 

rhaphidóphorM5,a,wm, - van Gr. rhaphis (rhaphi-
dos), naald; pherein, dragen: naaldvormige or
ganen dragend of bevattend. 

R h a p h i d ó s p o r a NEES, - van Gr. rhaphis (rhaphi-
dos), naald; spöra, zaad. - De zaden zijn bezet met 
scherpe, bij naalden vergeleken haren. 

Rhaphió lep i s LINDL., - van Gr. rhaphis, naald; 
lëpis, schub. - Denaam zinspeelt op de zeer spitse 
schutblaadjes, waarmede de bloemsteeltjes zijn 
bezet. 

R h a p h i s LOUR., - (Gr.) naald. - De £ aartjes vallen 
af te zamen met een naar onder zeer scherp toe
loopend, bij een naald vergeleken deel der aarspil. 

R h a p h i s t é m m a WALL., - van Gr. rhaphis, naald; 
stemma, krans. De in een krans geplaatste bijkroon-
schubben eindigen in een naaldvormige spits. 

r h a p h i s t i g m a , - van Gr. rhaphis, naald; stigma, 
(als bot. term) stempel: met naaldvormigen 
stempel. 

R h a p h i t h à m n u s MIERS, - van Gr. rhaphis, naald; 
thamnos, struik, heester: heester, welks twijgen 
vaak met (bij naalden vergeleken) doornen ge
wapend zijn. 

R h a p i s L., - (Gr.) roede. De naam zinspeelt op de 
dunne stammetjes. 

r h a p ó n t i c u m , - oude plantennaam, van Gr. rha, 
naam eener geneeskrachtige plant; Lat. pontïcus 

(zie aldaar), afkomstig van de landen om de Zwarte 
Zee, Pontisch: Pontische rha, dwz. rabarber. Vgl. 
rhabarbärum. 

rhéd i i , - zie rheedëi. 
rheédei , - 2e nv. van Rheedëus, Latinizeering van 

Van Rheede : van Van Rheede, genoemd naar Van 
Rheede. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar Hendrik Adriaan van Rheede tot Draakestein 
[1637, kasteel Draakestein bij De Vuursche, N.O. 
van Utrecht; 1691, op zee, tusschen Ceylon en 
Surat (zie surattensis), begraven te Surat], die in 
1657 in dienst trad bij de Ned. O. I. Compagnie en 
in 1669 benoemd werd tot gouverneur van Malabar 
(zie malabarïcus) ; in 1676 trad hij als zoodanig af; 
in 1677 repatrieerde hij. In 1684 werd hij benoemd 
tot commissaris-generaal der Ned. O. I. Compagnie 
en vertrok hij weer naar (het tegenwoordige Eng.) 
Indië. Tijdens zijn verblijf in Malabar deed hij het 
beroemde plaatwerk Hortus Malabarïcus (12 folio-
deelen; 794 platen met bijbehoorenden tekst; 
1678-1703) samenstellen; omtrent de wijze, waarop 
dit werk tot stand kwam, zie men Busken Huet, 
Het Land van Rembrand, deel II , hoofdstuk 3, 
geciteerd bij Sirks, Indisch Natuuronderzoek, p. 18. 
Zie voorts Achudemïa, buchananeänus, Casearïa, 
Dennstaedtia, Hasskarlïa, Matthaea en Pootïa. 

Rheédia L., - genoemd naar H. A. van Rheede tot 
Draakestein (zie rheedëi). 

rheédi i , - 2e nv. van Rheedïus, Latinizeering van 
Van Rheede: van Van Rheede, genoemd naar Van 
Rheede. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naar H. A. van Rheede tot Draakestein (zie rheedëi). 

Rhe i th rophy l lum HASSK., - van Gr. rheithron, 
beekbedding; phullon, blad. De naam zinspeelt op 
de gootvormige bladeren. 

rhenânws,a,Mw, - (Lat.) van Rhenus, Rijn: bij den 
Rijn behoorend, in het stroomgebied van den Rijn 
voorkomend, Rijn-. 

r neophilias, α, uw, - van Gr. rheos, stroomend water, 
rivier; phïlein, beminnen: van stroomend water 
houdend, dwz. in rivierbeddingen groeiend. 

Rhesa , - foutief voor Bhesa. 
rhe t sa , - Engelschind, plantennaam. 
R h e u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan

tennaam rhêon, waarmede een rabarbersoort, ook 
wel rha genoemd, werd aangeduid. 

Rhigiólepis HOOK, f., - van Gr. rhigïos, bevroren; 
lëpis, schub : plant met stijve (als het ware bevro
ren), bij schubben vergeleken schutbladen. 

rhignos, (ê), on, - (Gr.) stijf. De vr. vorm wordt ge-
latinizeerd tot rhigna. 

Rhinacän thus NEES, - van Gr. rhis[rhinos), neus; 
Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Acanthacëae : Acanthacëabij welke de smalle boven
lip der bloemkroon als een neus naar voren steekt. 

Rh inan thé ra BL., - van Gr. rhis (rhinos), neus; 
anthêra, (als bot. term) helmknop. De naam zin
speelt op het boven de hokjes verlengde helm-
bindsel. 

rhinanthérws,a,wm, - van Gr. rhis (rhinos), neus; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: met in een neus 
verlengde (d.i. gesnavelde) helmknoppen. 

Rh inchog lós sum BL., - foutief voor Rhynchoglos-
sum. 

Rhiniachne HÖCHST., - van Gr. rhinê, vijl; achnê, 
kafje. Het onderste kafje is bezet met krachtige, 
door een spitsje gekromde knobbels of korte, 
dwarse richels en doet daardoor eenigszins aan een 
vijl denken. 

rh inoceros , - Lat. transcr. van Gr. rhinokërós [van 
rhis (rhinos), neus; këras, hoorn], neushoorn. - Het 
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woord wordt λνβΐ als soortnaam gebezigd voor 
planten, welke in eenig opzicht met een neushoorn 
overeenkomen, bv. aan orchideeën met gehoornde 
lip of stempelzuil. - Voorts treft men het aan als 
vertaling van Soend. badak (neushoorn), dat, aan 
inlandsche plantennamen toegevoegd, de beteekenis 
heeft van forsch. - Vgl. piit en zie ook canïnus. 

rh inoceró t i s , - 2e nv. enkv. van Lat. rhinocéros (zie 
aldaar) : van (de afmetingen van) een neushoorn, 
dus groot, forsch. - Het woord wordt wel als soort
naam gebezigd voor planten, van welke het tweede 
lid van den Mal. of Soend. volksnaam badak (neus
hoorn) is. Dit woord, aan een inlandschen planten
naam toegevoegd, heeft de beteekenis van forsch. 
Vgl. piit en zie ook canïnus. 

Rhinos t igma MIQ., - van Gr. rhinê, vijl; stigma, (als 
bot. term) stempel. De met kegelvormige papillen 
bezet-te stempel wordt bij een vijl vergeleken. 

rh inozeró th i s , - foutief voor rhinocerótis. 
rhioènsis.is.e, - afkomstig van den Äiowa>-archipel 

(Ζ.O. van Singapore) of daar het eerst gevonden. 
Rh ip id ium TRIN., - Lat. transcr. van Gr. rhipidton 

[verkleinw. van rhipis (rhipïdos), waaier], waaier-
tje. - De naam zinspeelt op den vorm der pluim. 

rhipidólobws.a.wra, - van Gr. rhipis (rhipïdos), 
waaier; lobos, lob: met waaiervormige of waaier
vormig uitgespreide lobben. 

Rh ip idos t igma HASSK., - van Gr. rhipis (rhipïdos), 
waaier; stigma, (als bot. term) stempel: plant met 
waaiervormig uitgespreide stempels. 

Rhipsa l i s GAERTN., - van Gr. rhips, vlechtwerk van 
twijgen. - Sommige soorten van het gesl. doen in
derdaad aan een dusdanig vlechtwerk denken. 

rh ipsa lo ides , - van Rhipsalis, plantengesl. (Cacta-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Rhipsälis-achtig. 

rh izan tha , - zie rhizanthus. 
R h i z ä n t h e m u m v. TIEGH., - van Gr. rhiza, wortel; 

anthimon, bloem. - De bloemen zijn vaak aan 
wortelachtige uitloopers geplaatst. 

rhizânthws.a.wm, - van Gr. rhiza, wortel; anthos, 
bloem : met uit de wortels, dwz. uit onderaardsche 
organen ontspruitende bloemen; met nabij de 
wortels ontspruitende bloeiwijzen. 

Rhiz ina PERS., - van Gr. rhiza, wortel. - Het vrucht
lichaam dezer zwam is korstachtig, gewelfd, van 
onder hol en daar met wortelachtige aanhangsels 
bezet. 

rh iz inoides , - van Rhizina, een tot de zwammen 
behoorend plantengesl.; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander opzicht 
op het vruchtlichaam eener Rhizina gelijkend, de 
bladeren bv. 

rhizocârpws,a,wm, - van Gr. rhiza, wortel; karpos, 
vrucht: met (schijnbaar) uit de wortels ontsprui
tende vruchten. 

rhizocaülos.os.ow, - van Gr. rhiza, wortel; haulos, 
stengel: met wortelende stengels. 

rh izódes , - Lat. transcr. van Gr. rhizôdês (van rhiza, 
wortel), wortelachtig. Nephrolëpis - Kunze bezit 
lange, koordvormige, op wortels gelijkende uit
loopers. 

rhizomatós»5,a,wm, - van Nieuwlat. rhizöma (Gr. 
rhizôma, wortel), wortelstok: met goed ontwik
kelden (langen of dikken) wortelstok. 

Rh izóphora L., - van Gr. rhiza, wortel; pherein, 
dragen. - Gesl. van boomen, welke boven den 
stamvoet en uit de takken wortels voortbrengen 
en vaak, na het afsterven van den voet van den 
stam, door deze wortels worden gedragen. 

rh izóphora , - zie rhizophörus. 
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Rhizophoracëae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Rhizóphora wordt beschouwd. 

rhizophoraephyiltt$,a,um, - zie rhizophoriphyllus. 
rh izophoré t i , - 2e nv. van Nieuwlat. rhizophorêtum 

(van Rhizóphora, rhizophoor), rhizophorenbosch : 
van een rhizophorenbosch; in een rhizophoren
bosch groeiend. - Zie voorts bambusetôrum. 

rh i zopho re tó rum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. rhi
zophorêtum (van Rhizóphora, rhizophoor), rhizo
phorenbosch: der rhizophorenbosschen, in rhi-
zophorenbosschen groeiend. - Zie voorts bam
busetôrum. 

rhizophoriphyllus,a,um, - van Rhizóphora, plan
tengesl. (Rhizophoracëae); Gr. phullon, blad: met 
bladeren als die eener Rhizóphora. 

rh izophoro ides , - van Rhizóphora, plantengesl. 
(Rhizophoracëae) of van den soortnaam rhizo
phörus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: 
1. Rhizophöra-achtig. 
2. op de soort rhizophörus gelijkend. 

rhizóphorus,a,um, - van Gr. rhiza, wortel; pherein, 
dragen: wortels dragend (op een ongewone plaats, 
bv. aan den bladtop, aan een bovenaardschen 
stengel of stam, aan takken). 

rhizophyllus.a.um, - van Gr. rhiza, wortel; phullon, 
blad: met wortels voortbrengende bladeren. 

rhodacânthws.a.wm, - van Gr. rhodon, roos; akantha, 
doorn, stekel: met rozeroode doornen of stekels. 

R h o d ä m n i a JACK, - van Gr. rhodon, roos; amnion, 
lamsvlies (het vlies, dat een ongeboren vrucht om
sluit). - De naam zinspeelt op de roode kleur der 
nog niet volkomen rijpe vruchten. 

r hodân tha , - zie rhodanthus. 
Rhodân the LINDL., - van Gr. rhodon, roos; anthos, 

bloem. - Plant met rozeroode bloemen. 
rhodanthérws,«,Mw, - van Gr. rhodon, roos; anthêra, 

(als bot. term) helmknop: met rozeroode helm
knoppen. 

rhodanthus,α,uw, - van Gr. rhodon, roos; anthos, 
bloem: met rozeroode bloemen. 

Rhódea , - foutief voor Rohdêa. 
rhodeân«5,a,wm (Coelogyne - Rchb. f.), - genoemd 

naar G. Rhode van Leipzig, dien H. G. Reichenbach 
(zie reichenbachiänus) in 1867 een vurig planten
liefhebber noemde en van wien mij overigens niets 
bekend is. 

fRhodiola L., - vr. vorm van Lat. rhodiölus (zie al-
i r h o d i o l a (znw.), - daar), (zwak) naar rozen 

riekend, als geslachtsnaam gebezigd voor een plant 
(thans Sedum rosëum Scop.) met naar rozen rie
kenden wortelstok. — Als soortnaam gebezigd 
voor een Sedum, welke vroeger tot het gesl. 
Rhodiöla gerekend werd. 

rhodioltts,ä,um, - Lat. verkleinw. van Gr. rhodïos 
(van rhodon, roos), roosachtig, rooskleurig, naar 
rozen riekend: licht rozerood, zwak naar rozen 
riekend. 

rhodobâlios,os,on, - van Gr. rhodon, roos; balios, 
gevlekt: met rozeroode vlekken. 

rhodobólba , - zie rhodobolbus. 
rrhodobólbos.os.o«, -van Gr. rhodon, roos; bolbos, 
lrhodobólbi*s,a,Mm, - bol: met rozeroode bol

len of schijnknollen. 
r hodóbo t rys , - van Gr. rhodon, roos; bötrus, druif en 

(als bot. term) tros: met rozeroode, druifachtige 
vruchten; met rozeroode bloemtrossen. 

rhodobractews,a,«m, - van Gr. rhodon, roos; Lat. 
bractëa, schutblad: met rozeroode schutbladen. 
Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; 
beter is roseibractëus. 
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rhodobu lba , - zie rhodobulbus. 
rhodobulbos,os,OM, - foutief voor rhodobolbos. 
rhodobulbus.a.um, - van Gr. rhodon, roos; Lat . 

bulbus, bol: met rozeroode bollen of schijnknollen. 
Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet 
fraai; beter zijn rhodobolbos en roseibulbus. 

rhodocàrpus,a,um, - van Gr. rhodon, roos; karpos, 
vrucht: met rozeroode vruchten. 

rhodochilws,a,wm, - van Gr. rhodon, roos; ckeilos, 
lip: met rozeroode lippen, rozenlippig. 

rhodocinctus,a.uw, - van Gr. rhodon, roos; Lat . 
cinctus (zie aldaar), omgord, gerand, omringd, om
sloten: met rozerooden rand; door rozeroode or
ganen omsloten. Deze samenkoppeling van Gr. en 
Lat. is niet fraai; beter zijn roseocinctus, rhodo-
craspëdus en rhodozónus. 

rhodocraspedus,a ,um, - van Gr. rhodon, roos; 
kraspëdon, rand: met rozerooden rand. 

rhodocyâneus,α,um, - v a n Gr. rhodon, roos; kuanëos, 
korenbloemblauw: rozerood met korenbloemblauw. 

rhododendrifólius,a,um, - van Rhododendron, plan-
tengesl. (Ericaceae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Rhododendron. 

/ R h o d o d e n d r o n L., - van Gr. rhodon, roos; dendron, 
ί R h o d o d é n d r u m , - boom : boomachtige, dwz. 

houtige plant met rozeroode bloemen. - De rho
dodendron der Ouden was de Europ. oleander; 
pas in de 16de eeuw is de naam overgedragen op 
een soort van het hem thans voerende gesl. 

frhododictyos,os,on, - van Gr. rhodon, roos; diktüon, 
t rhododictyon(znw.) , - net: (plant) met roze

rood (ader)net. 
rhodoglóss«5,a,Mw, -' van Gr. rhodon, roos; glóssa, 

tong : met rozeroode tong of (bij orchideeën) lip. 
Rhodohypóxis NEL, - van Gr. rhodon, roos; Hypoxis, 

plantengesl. (Amaryllidacëae) : aan Hypoxis ver
want gesl. met rozeroode bloemen. 

Rhodoléia CHAMP, ex w. j . HOOK., - van Gr. rhodon, 
roos; leios, glad: gladde, dwz. ongestekelde boom 
met eenigszins op rozen gelijkende bloeiwijzen. 

rhodólepis , - van Gr. rhodon, roos; lëpis, schub: met 
rozeroode schubben. 

rhodoléucus,α,um, - van Gr. rhodon, roos; leukos, 
wit: rozerood met wit. 

rhodomélius,a,um, - van Gr. rhodon, roos; melon, 
appel: rozeroode appels of daarop gelijkende 
vruchten dragend. 

R h o d o m y r t u s RCHB., - van Gr. rhodon, roos; Myr-
tus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myr-
tacëae: Myrtacëa met rozeroode bloemen. 

r h o d o n é u r a , - zie rhodoneurus. 
rrhodonéûros.os.ow, - van Gr. rhodon, roos; neuron, 
Ïrhodonéurus,a ,um, - nerf: met rozeroode 

nerven. 
rrhodopâéus,<z,um, - afkomstig van het Rhodope-
lrhodopénsts,ts,e, - gebergte (in Z.W.-Bulga-

rije) of daar het eerst gevonden. 
rhodopétalus,a,um, - van Gr. rhodon, roos; petalon, 

kroonblad: met rozeroode kroonbladen. 
rhodophyllus.a.um, - van Gr. rhodon, roos; phullon, 

blad: met rozeroode bladeren. 
rhodopléurus,a,um, - van Gr. rhodon, roos; pleuron, 

ribbe, nerf: met rozeroode ribben of nerven. 
rhodópteru£,a,um, — van Gr. rhodon, roos; ptëron, 

vleugel: met rozeroode vleugels. 
(Rhódora L., - in het Lat. overgenomen, oude, Gal-
IRhodóra L., - lische plantennaam, waarmede 

een kruid werd aangeduid, dat Plinïus (zie Plinia) 
als volgt beschrijft (Historla Naturalis XXIV, 112) : 
, ,caulem habet virgae ficulnëae modo geniculâtum, 
,,folïa urtïcae in medïo exalbïda, eädem procedente 
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„tempore tota rubentïa, florem argentëum: prae-
„cipüe contra tumöres fervoresque, cum axun-
,,gïa vetere tusa ita u t ferro non attingätur: qui 
„perunctus est despuit ad suam dextram ter. Effi-
„cacïus remedium esse aïunt si tres quoque trium 
„natiönum homïnes perungunt dextrorsus" [haar 
stengel is knoopig gelijk een vijgetakje; de blade
ren, welke op die eener brandnetel gelijken, zijn 
in het midden bleek en worden later geheel rood; 
de bloemen zijn zilverwit. (De plant wordt) voor
namelijk (aangewend) tegen gezwellen en ont
stekingen; zij wordt gestampt met oud smeervet, 
zóó, dat zij niet met ijzer in aanraking komt. Na 
ermee ingesmeerd te zijn moet men driemaal naar 
rechts spuwen. Beweerd wordt, dat het middel 
beter helpt, als de insmering geschiedt aan de 
rechterzijde door drie personen van verschillende 
nationaliteit]. - Welke plant bedoeld werd, is on
bekend. - Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam 
willekeurig overgedragen op soorten van Rhodo
dendron, zeer zeker niet de rhodora der Ouden. 

rhodórhach ie , - zie rhodorrhächis. 
r h o d ó r r h a c h i s , - van Gr. rhodon, roos; rhächis, spil 

van een bloeiwijze of van een gevind blad: met 
rozeroode spillen. 

rhodosânthws,a,um, - van Gr. rhodon, roos; anthos, 
bloem: met rozeroode bloemen. 

rhodosépalus,a,um, - van Gr. rhodon, roos; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met rozeroode kelkbladen. 

rhodospäd ix , - van Gr. rhodon, roos; spädix, (als 
bot. term) kolf: met rozeroode kolven. 

rhodóspathus,a,um, - van Gr. rhodon, roos; Lat. 
spätha (Gr. spâthê), (als bot. term) kolfscheede: 
met rozeroode kolfscheeden. 

rhodospérmus,a ,um, - van Gr. rhodon, roos: sperma, 
zaad: met rozeroode zaden. 

rhodós tachys , - van Gr. rhodon, roos; stächus, aar: 
met rozeroode aren. 

rhodos té le , - van Gr. rhodon, roos; stêlê, zuil: met 
rozeroode (stempel)zuil. 

rhodostictus.a.um, - van Gr. rhodon, roos; stiktos, 
gestippeld: met rozeroode stippels. 

/ R h o d ó t y p o s SIEB, et z u c c , - van Gr. rhodon, roos; 
IRhodótypus ENDL., - tüpos (van tuptein, 

slaan), indruk van een slag, afdruk van een stem
pel, bij uitbreiding model, voorbeeld. - De bloe
men doen eenigszins aan rozen denken. 

rhodozónus,a,urn, — van Gr. rhodon, roos; zônê, gor
del: met rozerooden gordel, met rozerooden rand. 

rhoeadiflórus,α,um, - van rhoeas (rhoeädis), soort
naam van een Papaver (klaproos) ; Lat. flos (flöris), 
bloem: met bloemen als die eener klaproos. 

rhoeas , - Lat. transcr. van den ouden, Gr. planten
naam rhoias, waarmede een Papaversoort werd 
aangeduid. 

Rhoeo HANCE, - de naam wordt door Hance (zie 
Hancëa), den auteur van het gesl. [zie Walpers, 
Annales I I I , 659 (1853)] niet verklaard. Hij zou 
een latinizeering kunnen zijn van den Gr. vrouwen
naam Rhoiô; hij zou ook een modificatie kunnen 
wezen van Gr. rhoia, paardenwed. De beide boven
ste, dicht bijeengeplaatste schutbladen, welke vaak 
water bevatten, doen aan een miniatuur-paarden-
wed denken. 

rhoIfólius,a,um, - van Rhus (Rhots), plantengesl. 
(Anacardiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Rhus. 

rrhóxnbeus.a.um, - van Lat. rhombus, ruit (meetkun-
\rhómbicus,a ,um, - stige figuur) : ruitvormig. 
rhombifól ia , - zie rhombifolius. 
rhombifoliolatus,a,um, - van Lat. rhombus, ruit 
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(meetkunstige figuur); foliölum (verkleinw. van 
folium, blad), blaadje: met ruitvormige blaadjes. 

rhombifólius,a,um, - van Lat. rhombus, ruit (meet
kunstige figuur); folium, blad: met ruitvormige 
bladeren. 

rhoxabü&bris,is,e, - van Lat. rhombus, ruit (meet
kunstige figuur) ; läbrum, lip: met ruitvormige lip. 

rhombipétalus,a.um, - van Lat. rhombus, ruit (meet
kunstige figuur); Nieuwlat. petälum, kroonblad: 
met ruitvormige kroonbladen. 

R h o m b ó d a LiNDL., - van Gr. rhombôdês [van rhom-
bos, ruit (meetkunstige figuur)], ruitvormig. - De 
lip draagt twee ruitvormige aanhangsels. 

rhombódetts,a,M»n, - van Gr. rhombôdês [van rhom-
bos, ruit (meetkunstige figuur)], ruitvormig: ruit
vormig. 

rhornboglósSMS.a.wm, - van Gr. rhombos, ruit (meet
kunstige figuur); glôssa, tong: met ruitvormige 
tong of (bij orchideeën) lip. 

rhoxriboidalis,is,e, - van Lat. rhomboïdes, ruit (meet
kunstige figuur): ruitvormig. 

rhomboideu5,a,um, - van Lat. rhombus, ruit (meet
kunstige figuur); idëus, uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: ruitvormig. 

rhombopétalws,a,um, - van Gr. rhombos, ruit (meet
kunstige figuur) ; petälon, kroonblad : met ruitvor
mige kroonbladen. 

R h o m b ó s p o r a KORTH., - van Gr. rhombos, ruit 
(meetkunstige figuur); spöra, zaad. - De zaden 
bezitten een ruitvormigen vleugel. 

Rhópala SCHREB., - van Gr. rhopälon, knots. De stijl 
en de bloemknoppen zijn knotsvormig. De naam 
is mogelijk gegeven onder den invloed van den 
door Aublet (zie Aubletia) aan het gesl. geschonken 
naam Roupäla. 

Rhopa léphora HASSK., - van Gr. rhopalêphörein(van 
rhopälon, knots; phörein, dragen), een knots dra
gen: knotsen (dwz. knotsvormige vruchten) dra
gende plant. 

Rhopalobläs te SCHEFF., - van Gr. rhopälon, knots; 
blastê, kiem. De kiem draagt een knotsvormig aan
hangsel. 

rhopaloblépharos,os,on, - van Gr. rhopälon, knots; 
blephäris, wimper: bezet met knotsvormige wim
pers. 

rhopalobólba , - zie rhopalobolbus. 

{rhopalobólbos,os,on, - van Gr. rhopälon, knots; bol-
rhopalobólbws,a,um, - bos, bol: met knots

vormige bollen of schijnknollen. 
rhopalobulbus,a,um, - van Gr. rhopälon, knots; 

Lat. bulbus, bol: met knotsvormige bollen of 
schijnknollen. - Deze samenkoppeling van Gr. 
en Lat. is niet fraai; beter zijn clavibulbus, rho
palobólbos, rhopalobolbus. 

rhopa locâ rpa , - zie rhopalocarpus. 
Rhopa locnrpus τ. et Β., - van Gr. rhopälon, knots; 

karpos, vrucht: plant met knotsvormige vruchten. 
rhopalocârpu5,a,um, - van Gr. rhopälon, knots; kar

pos, vrucht: met knotsvormige vruchten. 
Rhopa locnémis JUNGH., - van Gr. rhopälon, knots; 

knêmis, scheenplaat. - De bloeiwijzen zijn knots
vormig; haar steel wordt aan den voet omgeven door 
een (hiei bij een scheenplaat vergeleken) scheede, 
bestaande uit de schors van den wortelstok, welke 
wordt opgelicht en doorbroken door den groei der 
binnen in den wortelstok ontstaande kolf. 

rhopalóphorws,a,um, - van Gr. rhopälon, knots; 
pherein, dragen: een of meer knotsvormige organen 
dragend. 

rhopa ló rhach i s , - zie rhopalorrhächis. 
rhopa ló r rhach i s , - van Gr. rhopälon, knots; rhächis, 

spil van een bloei wij ze of van een gevind blad: 
met knotsvormige spillen. 

rhopalótrichus,a,u>n, - van Gr. rhopälon, knots; 
thrix (trïchos), haar: met knotsvormige haren. 

Rhophostémon ENDL., - van Gr. rhophos (van rho-
phein, inslikken), het ingeslikt wordende; stêm&n, 
draad. - De helmknop (deel van den meeldraad) is 
diep weggedoken in, als het ware ingeslikt door, 
den top der stempelzuil. 

Rhuacóphi la BL., - van Gr. rhuax (rhuäkos), lava-
stroom; phïlein, beminnen: lavastroomen bemin
nende, dwz. op oude lavastroomen groeiende plant. 

R h u s L., - Lat. transcr. van Gr. rhous, oude naam 
van een boom, welks bladeren en jonge twijgen 
als looimiddel [o.a. voor de bereiding van maro(k)-
kijn- en corduaanleder] worden aangewend (Rh. 
coriarïa L.). 

rhusiophyllus,α,um, — van Gr. rhousïos, roodbruin, 
roodachtig; phullon, blad: met roodbruine of rood
achtige blad (er) en. 

rhyncanthérws.a.ton, - zie rhynchanthêrus. 
Rhynchan thé ra BL., - van Gr. rhunchos, snavel; 

anthêra, (als bot. term) helmknop. Orchidacëa met 
gesnavelden helmknop. 

rhynchanthérMS,a.um, - van Gr. rhunchos, snavel; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: met gesna-
velde helmknoppen. 

Rhynchân thus HOOK, f., - van Gr. rhunchos, snavel; 
anthos, bloem: plant met gesnavelde bloemen. 

Rhynché ly th rum NÉES, - foutief voor Rhynchely-
trum. 

Rhynché ly t rum HÖCHST., - van Gr. rhunchos, sna
vel; elütron, omhulsel. — De naam zinspeelt op den 
vorm van g t en g3, welke uit buikige onderhelft 
toegespitst (gesnaveld) zijn. 

Rhynchocàrpa AUCT. DIV., - van Gr. rhunchos, sna
vel; karpos, vrucht: plant met gesnavelde vruchten. 

rhynchocârpws.a.ttwt, - van Gr. rhunchos, snavel; 
karpos, vrucht: met gesnavelde vruchten. 

Rhynchódia BTH., - van Gr. rhunchôdês (van rhun
chos, snavel), gesnaveld. - De naam zinspeelt op de 
gesnavelde zaden. 

rhynchoglóssa , - zie rhynchoglossus. 
Rhynchoglôesum BL., - van Gr. rhunchos, snavel; 

glôssa, tong. De onderlip is tongvormig en steekt 
als een snavel vooruit. 

rhynchoglóssMs.a.Mw, - van Gr. rhunchos, snavel; 
glôssa, tong: met gesnavelde tong of (bij orchi
deeën) lip. 

Rhynchólepis MIQ., - van Gr. rhunchos, snavel; 
lëpis, schub. - De schutbladen zijn schubvormig 
en eindigen in een lange, snavelvormige spits. 

rhynchophyllus.a.um, - van Gr. rhunchos, snavel; 
phullon, blad: met gesnavelde, dwz. smal toege
spitste bladeren. 

Rhynchópyle ENGL., - van Gr. rhunchos, snavel; 
pülê, poort. - Plant .welker zaden op de plaats van 
het voormalige poortje (van het eitje) een langen 
snavel dragen. 

Rhynchós ia LOUR., - van Gr. rhunchos, snavel. -
De naam zinspeelt op de gesnavelde peul. 

rhynchosioides, - van Rhynchósia, plantengesl. 
(Leguminösae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Rhynchosïa-achtig. 

Rhynchospér jmum REINW., - van Gr. rhunchos, 
snavel; sperma, zaad. - De (hier als zaden beschou-
de) dopvruchten zijn gesnaveld. 

Rhynchóspora VAHL, - van Gr. rhunchos, snavel; 
spöra, zaad, vrucht. - De vruchten zijn door den 
blijvenden stijlvoet gesnaveld. 

Rhynchostyl is BL., - van Gr. rhunchos, snavel; stülis 
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(verkleinw. van stülos, zuil), kleine zuil. - De stem-
pelzuil is boven den stempel in een spits verlengd. 

rhynchostyloides, - van Rhynchostylis, plantengesl. 
(Orchidacëae) ; ïdes (Gr. eidés), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Rhynchostylis-achtig. 

Rhyncho téchum, - foutief voor Rhynchothëcum. 
Rhynchothécum BL., - van Gr. rhunchos, snavel; 

thêkê, doos. - De vruchten (doozen voor de zaden) 
zijn gesnaveld. 

/Rhynco . . ., - zie Rhyncho . . ., rhyncho . . . 
trhynco . . ·, -
rRhypària BL., - van Gr. rhupäros, vuil, goor. De 
(.Rhyparósa BL., - naam zinspeelt op de kleur 

van de beharing der plant. 
Rhysotóécbia RADLK., - van Gr. rhusos, gerimpeld; 

toichos, wand. - Na het openspringen der vrucht 
frommelen de kleppen (deelen van den vrucht-
wand) zich ineen. 

Rhyssópteryx BL., - van Gr. rhussos, gerimpeld; 
ptërux, vleugel. De vruchtjes zijn gerimpeld-ge
knobbeld en gevleugeld. 

Rhyticâryurn BECC, - van Gr. rhutis, rimpel; ka-
rüon, noot. - De steenkern is netvormig gerimpeld. 

Rhytidàndra A. GRAY, - van Gr. rhutis (rhutïdos), 
rimpel; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann, 
organen) zijn dwars gerimpeld. 

Rhytidea SPRENG., - van Gr. rhutis (rhutïdos), rim
pel, plooi. Het kiemwit is diep ingesneden, schijn
baar geplooid. 

rhytidiphyllus.a,um, - zie rhytidophyllus. 
Rhytidocâryujn SCHUM. et LAUT., - van Gr. rhu

tis (rhutïdos), rimpel; karüon, noot. - De steenkern 
is netvormig gerimpeld. 

rhytidóm«s,a,um, - van Gr. rhutidóma [van rhutï-
doun, rimpelen, en dit weer van rhutis (rhutïdos), 
rimpel], iets gerimpelds: rimpelig, gerimpeld. 

rhytidophyllMs.a.Mm, - van Gr. rhutis (rhutïdos), 
rimpel; phullon, blad: met gerimpelde bladeren. 

rhytidothécts.is.c, - van Gr. rhutis (rhutïdos), rim
pel; thêkê, doos: met gerimpelde doozen of iets 
daarbij vergelijkbaars (bladscheeden, helmknop
pen, vruchten). 

Rhytiglóssa NEES, - van Gr. rhutis, rimpel; glóssa, 
tong. - De bij een tong vergeleken onderlip is ge
rimpeld. 

Rhytilix RAFIN., - van Gr. rhutis, rimpel. - Het on
derste kaf je is gerimpeld. 

Rhytis LOUR., - Lat. transcr. van Gr. rhutis, rimpel. 
- De naam zinspeelt op de gerimpelde vrucht. 

rhytispérmus.a.um, - van Gr. rhutis, rimpel; sper
ma, zaad: met rimpelige zaden. 

ι Ribes L., - Latinizeering van Arab, rîbâs, naam eener 
tr ibes , - in Palestina voorkomende, zuur sma

kende rhabarbersoort (Rheum - L.). - Toen de 
Arabieren in 711 Spanje hadden veroverd en daar 
de hun uit Palestina bekende rîbâs niet aantroffen, 
brachten zij den naam over op de er wel groeiende, 
eveneens zuur smakende kruisbessen (Ribes gros-
sularïa L; Sp. ribésio). Het tegenwoordige gesl. 
Ribes omvat niet alleen de kruisbes, doch o.a. ook 
de roode, lichtgele of zwarte aalbes. - Het woord 
wordt als soortnaam gebezigd voor planten (Em-
belïa, Ficus, Symplöcos), welker vruchten of schijn-
vruchten op aalbeziën gelijken. 

rribesioides, - van Ribes, plantengesl. (Saxifraga-
tribesoides, - cëae), kruisbes, aalbes, of van

den soortnaam ribes (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Ribes-achtig. 
2. op de soort ribes gelijkend. 

Richârdia KTH (Aracëae), - genoemd naar L. Cl. M. 

Richard (1754, Auteuil bij Parijs; 1821, Parijs), in 
1781 op voorstel der Fr. Akademie van Wetenschap
pen door Lodewijk XVI naar Guiana gezonden 
om daar nuttige planten uit de Oude Wereld inte-
voeren en over de Fr. Antillen te verbreiden. Van 
Cayenne uit bezocht hij op eigen kosten Brazilië 
en bereisde hij in 1786/87 de Antillen. In 1789 
keerde hij met vele planten, dieren en teekeningen 
naar Frankrijk terug. De daar inmiddels plaats 
gehad hebbende revolutie had anderen aan het 
bestuur gebracht, die aan Richard de terugbeta
ling der door hem voorgeschoten reiskosten wei
gerden, zoodat hij, om in zijn levensonderhoud te 
voorzien, tuinarchitect werd. In 1795 werd hij be
noemd tot hoogleeraar aan de pas gestichte Ecole 
de Médecine te Parijs, welken post hij tot aan zijn 
dood bekleedde. Hij schreef een aantal bot. publi
caties, waaronder de op naam van Michaux (zie 
michauxiânus) staande Flora van N.-Amerika. 

Richârdia L. (Rubiacëae), - genoemd naar R. Ri
chardson (zie Richardsonïa). 

richardiânws,a,Mm (Ophiorrhiza - Gaud.), - ge
noemd naar Λ. Richard (1794, Parijs; 1852, Parijs), 
zoon van L. Cl. M. Richard (zie Richardïa Kth) 
en diens opvolger als hoogleeraar te Parijs, schrij
ver van vele belangrijke bot. werken. 

Richardsónia KTH, - genoemd naar R. Richardson 
(1663, North Bierly bij Bradford, Yorkshire, Enge
land; 1741, North Bierly), medicus, schrijver van 
eenige bot. publicaties. 

richardsónii, - 2e nv. van Richardsonïus, Latini
zeering van Richardson : van Richardson, gevonden 
door Richardson, genoemd naar Richardson. - Po-
lemonïum - R. Grah. is genoemd naar Sir John 
Richardson (1787, Dumfries, Z.O.-Schotland; 1865. 
Grasmere, N.-Engeland), medicus, deelnemer aan 
den eersten (1819) en tweeden (1825-28) tocht van 
John Franklin en aan een poolexpeditie van 1851, 
op welke tochten hij vele planten, waaronder de 
naar hem genoemde, verzamelde. 

Richétia HEIM, - genoemd naar Ch. R. Richet (1850, 
Parijs; 1935, Parijs), verdienstelijk dierphysioloog, 
van 1887-1927 hoogleeraar in de physiologie te 
Parijs, sedert 1898 lid van de Académie de Médecine, 
sedert 1914 van de Académie des Sciences, schrij
ver van vele zool. publicaties, voorts van eenige 
werken op maatschappelijk gebied, alsmede van 
gedichten en romans. 

richii, - 2e nv. van Richïus, Latinizeering van Rich: 
van Rich, genoemd naar Rich. Cupanïa - A. Gray 
is genoemd naar A. Richard (zie richardiänus), die 
zijn naam vaak tot A. Rich, afkortte. Den auteur 
der soort, Asa Gray (zie Gr ay a), was schijnbaar 
onbekend, dat Rich, een afkorting was. 

ricinifóli«s,a,w»i, - van Ricinus, plantengesl. (Eu-
phorbiacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die van een Ricinus. 

Ricinocérpus o. κ., - van Ricinus, plantengesl. 
(Euphorbiacëae); Gr. harpos, vrucht: plant met 
vruchten als die van een Ricinus. 

ricinoides, - van Ricinus, plantengesl. (Euphorbia
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Ricïnus-achtig. 

Ricinus L., - oude, Lat. plantennaam, ook teek. 
Beweerd wordt wel, dat de plant zoo genoemd is, 
omdat haar zaden op (van bloed gezwollen) teken 
gelijken. - Anderen brengen het woord Ricinus in 
verband met kiki, een oud-Egyptische naam voor 
de plant. 

ridleyénws,a,Mm, - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Henry Nicholas Ridley (1855, West-
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Harling, Norfolk, Engeland; X), van 1880-87 
assistent aan de bot. afdeeling van het British 
Museum te Londen, van 1888-1911 directeur van 
den bot. tuin te Singapore, dien hij zeer verrijkte. 
In 1887 maakte hij met twee anderen een tocht 
naar het eiland Fernando de Noronha (bij de N.O. 
punt van Z.-Amerika) om de flora, fauna en mine
ralen ervan te onderzoeken. Van Singapore uit be
reisde hij het Mal. Schiereiland, Java, Sumatra, 
Borneo, de Cocos- of Keeling-eilanden (groep van 
33 eilanden; ±97° O.L.; 12-13° Z.B.; in 1689 ont
dekt door kapitein Keeling) en het Christmas-
eiland (ruim 105° O.L.; ±10i/2° Z.B.); op deze 
reizen bracht hij een herbarium van ongeveer 
50 000 nummers bijeen. Hij maakte zich uitermate 
verdienstelijk voor de rubbercultuur (Hevea), zoo
wel door het uitwerken eener goede tapmethode als 
door het propaganda maken voor de cultuur bij 
de planters, waardoor hij den grond legde tot de 
tegenwoordige reusachtige rubberindustrie in tro
pisch Azië. Voorts schreef hij vele bot. publicaties, 
o.a. Materials for a Flora of the Malayan Peninsula, 
Monocotyledons (1907-08), Spices (1912), Flora 
of the Malayan Peninsula (1922-25) en Dispersal 
of Plants throughout the World (1930), verder 
tal van tijdschriftartikelen. - De schrijver van dit 
woordenboek dankt hem tal van waardevolle na-
sporingen en inlichtingen. 

Ridleyélla SCHLTR, - genoemd naar H. N. Ridley 
(zie ridleyänus). 

r idléyi , - 2e nv. van Ridleyus, Latinizeering van 
Ridley: van Ridley, gevonden door Ridley, ge
noemd naar Ridley. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar H. N. Ridley (zie ridleyänus). 

Ridólfia MORIS, - genoemd naar markies Cosimo 
Ridolfi (1769, Florence; 1844, Pisa), schrijver van 
een catalogus van in den bot. tuin te Bibbiani bij 
Florence gekweekte planten. 

Riedélia OLIV. (Zingiberacëae), - genoemd naar 
J. G. Fr. Riedel (1832, Tondano, Minahasa, N.O.-
Celébes; 1911, Batavia), die na opleiding in Europa 
in 1853 in den Nederlandschind. staatsdienst trad 
en in de Minahasa werd geplaatst. In 1864 werd 
hij assistent-resident van Gorontalo, later assistent
resident van Biliton, vervolgens resident van Timor, 
eindelijk van Ambon; in 1883 werd hij gepension-
neerd. Hij verzamelde planten, waaronder de naar 
hem genoemde, in de Minahasa, op Biliton en in 
Borneo. 

Riedélia TRIN. (Graminëae), - genoemd naar L. 
Riedel (1790, Berüjn; 1861, Sâo Christovào, a/d 
O.kust van Brazilië op ±11° Z.B.), tuinbouw
kundige, die in 1811 in opdracht der Petersburg-
sche Akademie met Von Langsdorff (zie Langs -
dorffia) naar Brazilië vertrok, waar hij tot 1836 
groote bot. verzamelingen bijeenbracht. In 1836 
werd hij benoemd tot directeur van het stads
park (Paseo publico) te Rio de Janeiro (O.kust 
van Z.-Amerika; ±23° Z.B.), welke betrekking hij 
in 1858 nederlegde. Hij werd opgevolgd door Gla-
ziou (zie glaziovii). 

riedeUânu5,a,um, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar J. G. Fr. Riedel (zie 
Riedelia Oliv.). 

r iedél i i , - 2e nv. van Riedelius, Latinizeering van 
Riedel: van Riedel, gevonden door Riedel, genoemd 
naar Riedel. - Nederlandschind. planten van dezen 
naam zijn genoemd naar J. G. Fr. Riedel (zie Rie
délia Oliv.). 

riedleanus,α,wm (Polystïchum - Gaud.), - genoemd 
naar A. Riedlé [1775, Yrsee bij Ausbourg (? Irsee 

bij Kaufbeuren, Beieren); 1801, Koepang, Timor], 
tuinman van den Jardin des Plantes te Parijs, 
toegevoegd aan de Fr. expeditie, welke onder lei
ding van kapitein Baudin van 1796-98 de Kana
rische eilanden, Trinidad, St. Thomas en Portorico 
bezocht, en in 1800 aan een tweede expeditie op 
de korvetten Le Naturaliste en Le Géographe on
der bevel van denzelfden kapitein naar China en 
de Stille Zuidzee, aan welke expeditie ook Le-
schenault de la Tour (zie leschenaultiänus), Guiche-
not (zie guichenotiänus) en Sautier (zie Sautiêra) 
deel namen. - Op de uitreis hield 'de expeditie 
van 21 Aug. tot 13 Nov. 1801 verblijf op Timor, 
waar Riedlé, na in de omgeving van Koepang plan
ten verzameld te hebben, op 21 Oct. aan malaria 
overleed; hij werd te Koepang begraven. Sautier 
werd eveneens door malaria aangetast en over
leed enkele dagen na het vertrek van Timor naar 
Nieuw-Holland. 

r iedléi , - 2e nv. van Riedlëus, Latinizeering van 
Riedlé: van Riedlé, gevonden door Riedlé, ge
noemd naar Riedlé. Dubrueilïa — Decsne is ge
noemd naar A. Riedlé (zie riedleanus). 

rRiedléia A. P. D C , - genoemd naar A. Riedlé (zie 
IRiedléja HASSK., - riedleanus). 
riedlianus, a.um (Nephrodïum - Th. Moore), - fou

tief voor riedleanus. 
r igens , - van Lat. rigêre, stijf zijn: stijf. 
r igéscens , - van Lat. rigescêre (van rigêre, stijf zijn), 

stijf beginnen te worden: beginnend stijf te worden; 
tamelijk stijf. 

r ig ida , - zie rigïdus. 
rigidicâuhs,is,e, — van Lat. rigïdus, stijf; caulis, 

stengel, steel: stijf stengelig, stijfstelig. 
rigidifilws.a.ww, - van Lat. rigïdus, stijf; fïlum, 

draad: stijve draden dragend (langs den rand der 
kroonbladen bv.). 

rigidiflórus.a.tow, - van Lat. rigïdus, stijf; flos (/Zo
rn), bloem: stijfbloemig. 

rigidlfólius.a.Mw, - van Lat. rigïdus, stijf; folium, 
blad: stijfbladig. 

r igidifrons, - van Lat. rigïdus, stijf; frons, loof, ge
bladerte: stijfbladig. 

r ig id ipes , - van Lat. rigïdus, stijf; pes, voet, steel: 
stijfvoetig, stijfstelig. 

rigidissirnus.a.um, — overtr. t rap van Lat. rigïdus, 
stijf: zeer stijf. 

rrigidiu8culus,a,utt2, - verkleinw. van Lat. rigïdus, 
Irigidulus.a.wm, - stijf: tamelijk stijf; eenigs-

zins stijf. 
rigidws.a.wm, - van Lat. rigêre, stijf zijn: stijf. 
Rigiólepis , - zie Rhigiolëpis. 
r i m a , - Philipp, plantennaam. 
r i m â n n i i , - 2e nv. van Rimannïus, Latinizeering 

van Rimann : van Rimann, gevonden door Rimann, 
genoemd naar Rimann. - Dendrobïum - Rchb. f. 
en Eria - Rchb. f. zijn genoemd naar Rimann, 
in de tachtiger jaren der 19de eeuw planten verza
melaar voor de Eng. kweekersfirma Sander & Sons 
te St. Albans bij Londen. - Op navraag bij die 
firma (1932) werd mij geantwoord, dat men zich 
hem niet meer herinnerde, doch wel meende dat 
hij eenmaal voor de firma verzameld had. 

r i m b o , - (Mal.) wildernis. - Als soortnaam gebezigd 
voor een in een wildernis aangetroffen plant. 

rimestadiânMS,a,wm, - zie rimestadtianus. 
rimestadtianus,a,wm (Phalaenopsis - Hort.), - ge

noemd naar Rimestadt te Malang, die omstreeks 
1900 orchideeën uit Java in Europa importeerde. 
Hij zond vele planten aan de firma Sander & Sons 
te St. Albans bij Londen. Overigens is mij niets 
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van hem bekend. 
rlxnàsus,a,um, - van Lat. rima, spleet, barst, reet: 

vol spleten, barsten, reten. 
rrindjanénsts.ts.e, - afkomstig van den 3775 M. hoo-
jrindjàniCMs.a.um, - gen vulkaan Rindjdni in 
Irindjaniénets.js.e, - N.-Lombok of daar het 

eerst gevonden. 
r i ndu , - Soend. plantennaam (rindoe). 
r i ngens , - van Lat. ringt, den mond opensperren, 

wijd gapen: wijd gapend, (als bot. term) grijnzend. 
Vgl. personätus. 

r ingo , - Jap. volksnaam eener appelsoort. 
R inórea AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 

auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

{ rioèn&is,is,e, - afkomstig van den Atowtf-Archipel 
riouwénsts,i's,e, - (Z.O. van Singapore) of 

riowénsi's,ts,e, - daar het eerst gevonden. 
ripàrius.a.um, - van Lat. ripa, oever, waterkant: 

aan waterkanten groeiend, oever-. 
r ipicola (znw.), - van Lat. ripa, oever, waterkant; 

cölëre, wonen, bewonen: waterkanten bewonende, 
dwz. aan waterkanten groeiende plant. 

riplcolus.a.um, — van Lat. ripa, oever, waterkant; 
colère, wonen, bewonen: waterkanten bewonend, 
aan waterkanten groeiend. 

R ip id ium, - zie Rhipidïum. 
r i r i e i , - 2e nv. van Ririëus, Latinizeering van Ririe: 

van Ririe, genoemd naar Ririe. - Rhododendron -
Hemsl. et E. H. Wils. is genoemd naar B. Ririe, 
zendeling te Kia-ting in Sze-tsjoean ( = Szechuan; 
zie szechuanïcus) in China; bijna 104° O.L.; ruim 
29y2° N.B.), die aan den ontdekker der plant, 
E. H. Wilson (zie wilsóni), tijdens diens tweede 
reis in China (1903-05) groote diensten bewezen 
had. Overigens is mij niets van hem bekend. 

r i tchie i , - 2e nv. van Ritchiëus, Latinizeering van 
Ritchie: van Ritchie, gevonden door Ritchie, ge
noemd naar Ritchie. - Bruguiëra - Merr. is ge
noemd naar John W. Ritchie (1871, Sparta, Illi
nois, U.S.A.; x ) , van 1902-07 onderwijzer in de 
Philippijnen, waar hij voor Merrill (zie Elmerrillia) 
aanzienlijke bot. verzamelingen bijeenbracht. 
Thans (1933) woont hij te Yonkers (New York), 
waar hij verbonden is aan de World Book Com
pany. 

r i t r o , - Latinizeering van den ouden, Gr. planten
naam rutros, waarmede een gedoomde of gestekel-
de plant werd aangeduid, welker identiteit niet 
vast staat. 

ritschlianws,a,ton (Viola - Becker), - genoemd naar 
G. A. Ritschl (1816, Berlijn; 1866, Posen), leeraar 
bij het Middelbaar Onderwijs te Posen, bekend 
door zijn studiën over bastaarden in het planten-
rijk, schrijver eener flora van Posen. 

riurniniànw5,a,M»i (Cycas - Porté), - in 1863 ge
noemd naar Riumin, toen voorzitter van het Tuin
bouwkundig Genootschap te Moskou. Overigens 
is mij van hem niets bekend. 

rivàlis,is,e, - van Lat. rivus, beek, waterleiding: aan 
beken of waterleidingen groeiend. 

Rivea CHOISY, - genoemd naar A. A. de la Rive 
(1801, Genève; 1873, Genève), sinds 1823 hoog
leeraar in de natuurkunde te Genève, collega van 
Choisy (zie choisyänus), den auteur van het gesl., 
uitvinder (1836) der galvanoplastiek, opsteller 
eener theorie over het Noorderlicht, actief deel
nemer aan het staatkundig leven van Zwitserland, 
schrijver van vele wetensch. publicaties. 

r iv iér i , - 2e nv. van Riviërus, Latinizeering van 
Rivière: van Rivière, genoemd naar Rivière. -

Amorphophallus - Dur. is genoemd naar Aug. 
Riviere (?, ?; 1877, Parijs), hortulanus van den 
Jardin du Luxembourg te Parijs, schrijver van 
tuinbouwkundige en andere artikelen. 

Rivina L., - genoemd naar A. Q. Bachmann (1652, 
Leipzig; 1723, Leipzig), die, de gewoonte van zijn 
tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Rivinus 
(van rivus, beek, D.: Bach), hoogleeraar in de 
plantkunde te Leipzig, schrijver van vele bot. wer
ken, met Tournefort (zie Tournefortia) de schep
per van het tegenwoordige geslachtsbegrip. 

riviniânws.a.um (Viola - Rchb.), - genoemd naar 
A. Q. Bachmann (zie Rivïna). 

rivularis,is,e, - van Lat. rivülus (verkleinw. van 
rivus, beek), beekje: aan beekjes groeiend. 

robel ini i , - foutief voor roebelinïi. 
rRobérgia ROXB., - genoemd naar Lars Roberg (1664, 
IRobérgia SCHREB., - Stockholm; 1742, Up-

sâla), hoogleeraar te Upsâla, schrijver van bot. 
publicaties. 

robertiânMs.a.itm, - 1. (Geranium - L.), - genoemd 
naar den Heiligen Robertus, die de geneeskrach
tige eigenschappen der plant ontdekt en bekend 
gemaakt zou hebben. - Zij werd, en wordt nog 
wel, aangewend tegen bind vliesontsteking, neus
bloedingen, uitslag, dysenterie, gezwellen, aange-
zichtspijn, koorts, jicht, nier- en blaasaandoenin-
gen. - De H. Robertus (OHD. = de roemrijke = 
Hrodbertus, Hrodperht, Hrodprecht, Robert, Rupert, 
Ruppert, Ruprecht) (?, ?; 718, Salzburg in Oosten
rijk) , was de eerste bisschop van Salzburg, beroemd 
als bekeerder van heidenen, stichter van kerken en 
kloosters en eerste ontginner der Salzburgerzout-
mijnen, waarom hij vaak wordt afgebeeld met een 
zoutvaatje in de hand. Zijn naamdag valt op 24 Sept. 
2. (Dryoptëris - Christensen), - zoo genoemd, 
omdat de plant in geur overeenkomt met Gera
nium - L. Zie sub 1. 
3. (Andropögon - Steud.), - genoemd naar Robert 
Brown (zie browniänus l ) . 

Robinia L., - genoemd naar J. Robin (1550, Parijs; 
1629, Parijs), hovenier van Hendrik I I I , Hendrik 
IV en Lodewijk XI I I van Frankrijk, organisator 
van den bot. tuin der medische faculteit te Parijs, 
die de plant in 1600 uit Virginie naar Parijs over
gebracht zou hebben. - Men vindt echter ook ver
meld, dat het eerste ex. in 1635 te Parijs geplant 
zou zijn door zijn zoon en opvolger, Vespasien Ro
bin (1579, Parijs; 1662, Parijs). 

robinsoniânus,a,um (Calamus - Becc), - genoemd 
naar Ch. B. Robinson (1871, Pictou, Nova Scotia; 
1913, Ambon), verbonden aan het Bureau of 
Science te Manila, schrijver van vele publicaties. 
Bij het verrichten van een floristisch onderzoek 
op Ambon, ter identificatie van door Rumphius 
(zie Rumphïa) beschreven planten, werd hij, toen 
hij onvergezeld een tocht maakte, door eenige in
boorlingen, die hem uit domme bijgeloovigheid voor 
een kinderroover aanzagen, vermoord en in zee 
geworpen. 

robinsóni i , - 2e nv. van Robinsonïus, Latinizeering 
van Robinson: van Robinson, gevonden door Ro
binson, genoemd naar Robinson. 
1. [Macrosölen — Dans. ( = Elytranthe — Gamble); 
- Lettsomïa - Ridl.; - Symplöcos - Ridl.], - ge
noemd naar H. Ch. Robinson (1874, Liverpool; 
1929, Oxford), zoöloog, van 1906-26 directeur van 
het Federated Malay States Museum te Kwala 
Loempoer, die op zijn vele zoölogische verzamel -
tochten (hij beklom o.a. in 1906 als eerste Euro
peaan den Goenoeng Tahan, den hoogsten en moei-
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lijkst toegankelijken top van het Mal. Schiereiland) 
ook planten verzamelde. Op het tijdstip van zijn 
dood was hij bezig met de uitgave van een werk 
over de vogels van het Mal. Schiereiland, dat voort
gezet: wordt door Boden Kloss (zie bodenïi). 
2. (Adiantum - V. A. v. R.; - Aglaïa - Merr.; -
Dissochaeta - Merr.; - Hugonïa - Merr.; - Lepi-
dagäthis - Merr.; - Henslowïa - Merr.; - Macaran-
ga - Merr.; - Maesa - Merr.; - Microstylis - J. J. S.; 
- Phalaenopsis - J. J. S.; - Platanthëra - J. J. S.; 
Rubus - Merr.; - Selaginella - V. A. v. R.; -
Strychnos - Hill; - Vincentïa - Merr.), - genoemd 
naar haar ontdekker, Ch. B. Robinson (zie robin-
soniänus). 

Robiquetia GAUD., - genoemd naar P. J. Robiquet 
(1780, Rennes; 1840, Parijs), apotheker, hooglee
raar in de pharmakologie te Parijs. 

robur, - (Lat.) hard hout, eikenhout, kracht. 
robusta, - zie robustus. 
robûstior,or,us, - vergr. trap van Lat. robustus, 

stevig: steviger dan gewoonlijk; vrij stevig. 
robustipes, - van Lat. robustus, stevig, krachtig; 

pes, voet, steel: met stevigen steel. 
robustius, - zie robustior. 
robustus,a,urn, - van Lat. robur, kracht: krachtig. 
Rócama FORSK., - Lat. transcr. van den Arab, plan

tennaam rókama. 
Róchea A. P. D C , - genoemd naar François Dela-

Roche (?, ?; 1813, Parijs), medicus-botanicus, 
schrijver van een bot. publicatie en van den tekst 
van deel 5 en 6 van Redouté's Les Liliacées. 

Rochélia RCHB., - genoemd naar A. Rochel (1770; 
Neunkirchen am Steinfeld, Neder-Oostenrijk; 1847, 
Grätz), medicus-botanicus, van 1820-40 hortulanus 
van den bot. tuin van Budapest, verdienstelijk 
kenner der flora van Hongarije, schrijver van eenige 
bot. publicaties. 

rocheliän«s,a,wm (Saxifräga - Sternb.), - genoemd 
naar A. Rochel (zie Rochelïa). 

rochuesénii, - 2e nv. van Rochussentus, Latinizee
ring van Rochussen : van Rochussen, genoemd naar 
Rochussen. - Coelog^ne - De Vr. en Rafflesïa -
T. et B. zijn genoemd naar J. J. Rochussen (1797, 
Etten bij Breda; 1871, 's Gravenhage), eerst werk
zaam ten behoeve van den handel, van 1840-43 
minister van financiën, van 1843-45 buitengewoon 
gezant te Brussel, van 1845-51 gouverneur-gene
raal van Ned. Indië, als zoodanig de eerste, die 
brak met het systeem van niet-bemoeienis met 
de politieke aangelegenheden der Buitenbezit
tingen, ijverig bevorderaar van het natuurkundig 
onderzoek van Ned. Indië, beschermer van Jung-
huhn (zie Junghuhnia), in 1858 benoemd tot mi
nister van koloniën, schrijver over koloniale aan
gelegenheden. 

rodeckiânws,α,um (Calathëa - Κ. Schum.), - ge
noemd naar E. Rodecke, Belg. plantkundige van 
het einde der negentiende eeuw, van wien mij 
overigens niets bekend is. 

Rodgérsia A. GRAY, - genoemd naar John Rodgers 
(1812, in Harford County, Maryland; 1882, 
Washington, District of Columbia, Z.W. van Bal
timore), die in 1828 in dienst trad op de Amer, 
oorlogsvloot en in 1869 bevorderd werd tot schout
bij-nacht. Als luitenant-ter-zee was hij van 1852-
55 leider der United States North Pacific Exploring 
Expedition, op welken tocht het naar hem ge
noemde gesl. ontdekt werd. 

rodocarpus,a.um, - zie rhodocarpus. 
roebelinii, - 2e nv. van Roebelinïus, Latinizeering 

van Roebelin: van Roebelin, gevonden door Roe-
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belin, genoemd naar Roebelin. - Aglaonëma -^Gen
til en Phoenix - O'Brien zijn genoemd naar den 
Zwitser Roebelin, in de tachtiger jaren der negen
tiende eeuw plantenverzamelaar voor de bloem-
kweekersfirma Sander & Sons (zie sandêri) ; later 
begon hij eigen zaken in Bangkok. - Hij zond vele. 
orchideeën van de Philippijnen en andere Ooster-
sche landen naar Europa en overleed in N.-Siam, 
op een reis ondernomen om een nieuwe variëteit 
van Vanda coerulëa te verzamelen. Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

roeméri, - 2e nv. van Roemërus, Latinizeering van 
Von Römer: van Von Römer, gevonden door Von 
Römer, genoemd naar Von Römer. - Nederlandsch
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
L. S. A. M. von Römer (1873, Kampen; x ) , van 
1903-06 werkzaam als psychiater te Amsterdam, 
van 1906-13 als officier van gezondheid bij de 
Kon. Ned. Marine, in 1913 overgegaan (als in
specteur) naar den Burgerlijken Geneeskundigen 
Dienst in Ned. Indië, van 1930 tot aan zijn pen-
sionneering in 1932 hoofd-gouvernementsarts bij 
den Dienst der Volksgezondheid te Bondowoso, 
thans arts teMalang, schrijver van vele publicaties, 
vooral op medisch en genealogisch gebied. In 
1909/10 nam hij deel aan een expeditie naar Z.-
Nieuw-Guinea, waar bij 1350 planten bijeenbracht; 
in 1911 verzamelde hij op Nias. De schrijver van 
dit woordenboek dankt hem vele waardevolle in
lichtingen. 

Roeméria MEDIK., - genoemd naar J. J. Roemer 
(1763, Zürich; 1819, Zürich), hoogleeraar in de 
plantkunde te Zürich, schrijver van bot. werken, 
uitgever, te zamen met Schultes (zie schultesiänus) 
van den 16den druk van Linnaeus' (zie Linnaea) 
Systëma Vegetabilïum. 

roemerianus,a,um, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar L. S. A. M. von 
Römer (zie roemëri). 

roernérli, - 2e nv. van Roemerïus, Latinizeering van 
Von Römer: van Von Römer, gevonden door Von 
Römer, genoemd naar Von Römer. -Nederlandsch
ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar 
L. S. A. M. von Römer (zie roemëri). 

roeperiénws,α,um (Microëlus - W. et Α.), - ge
noemd naar J. A. Chr. Roeper (1801, Doberan, 
W. van Rostock; 1885, Rostock), hoogleeraar in 
de plantkunde te Rostock, verdienstelijk morpho-
loog en systematicus, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties. 

roeezli, - 2e nv. van Roeszlus, Latinizeering van 
Röszl: van Röszl, gevonden door Röszl, genoemd 
naar Röszl. - Ribes - Regel is genoemd naar den 
ontdekker der plant, B. Röszl (1825, ?; 1885, Smi-
chow bij Praag), tuinbouwkundige, die N.-Amerika 
en tropisch Amerika van Mexico tot Peru bereisde 
en uit die landen vele planten, waaronder de naar 
hem genoemde, naar Europa overbracht. 

roeszliénus.a.um (Dalechampïa - Μ. Α.), - ge
noemd naar den ontdekker der plant, B. Röszl 
(zie roeszli). 

roettléri (Polygonum - Roth), - foutief voor rottlêri. 
rogéri, - 2e nv. van Rogërus, Latinizeering van 

Roger: van Roger, gevonden door Roger, genoemd 
naar Roger. - Ipomoea - Choisy werd in 1845 ge
noemd naar Roger, van wien mij niets bekend is 
dan, dat hij de plant in Senegambië had gevonden. 

rogiéri, - 2e nv. van Rogiërus, Latinizeering van 
Rogier: van Rogier, genoemd naar Rogier. - Bar-
bacenïa - Hort. is genoemd naar Rogier, van wien 
mij niets bekend is. 
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rohanianus,α,um(Aërides - Rchb. f., -Renanthêra -
Rchb. f.), - genoemd (resp. in 1884 en 1858) naar 
Prins Camille de Rohan, bezitter van een der fraai
ste tuinen en parken der wereld t e Sichrow [in 
Czecho-Slovakije (Boheme); ±15°5'O.L.; ±50°37' 
N.B.), „enthousiast liefhebber, kenner en verzame
l a a r van planten." 

Róhdea ROTH, - in 1821 genoemd naar Michael 
Rohde (1782, Bremen; 1812, Bremen), schrijver van 
een werk over kina (1804). 

/rohitóca, - Sanskr. plantennaam (rohituka). 
trohituka, -
Rolândra ROTTB., - genoemd naar Daniel Rolander 

(1725-93), Deen, die te Upsâla onder Linnaeus (zie 
Linnaea) kwam studeeren en zoozeer diens ver
trouwen en genegenheid won, dat deze hem tot 
huisonderwijzer bij zijn zoon aanstelde. Hij wijdde 
zich met grooten ijver aan de studie der natuur, 
vooral aan entomologie, en deed op dit gebied be
langrijke waarnemingen. - Toen C. G. Dalberg (zie 
Dalbergia), een in Suriname wonend Zw. officier, 
in 1754 een bezoek aan zijn vaderland bracht, bood 
hij Linnaeus aan een jong natuuronderzoeker, die 
naar Suriname wilde reizen, kosteloos in zijn huis 
optenemen; Linnaeus koos daarvoor Rolander uit. 
Toen deze uit Suriname terugkeerde, bracht hij 
vandaar een bloempot mede, met een cactus, 
waarop zich levende cochenilleschildluizen bevon
den. Hij zond dien aan Linnaeus, die zeer verlang
de de hem onbekende dieren te zieri. Doch diens 
overijverige hortulanus verplantte den cactus en 
„zuiverde" dien van het „ongedierte", zoodat de 
schildluizen verloren gingen, vóór Linnaeus ze on
der de oogen kreeg. Zoo verzwond diens hoop ze 
in zijn oranjerie te kunnen kweeken, wat Linnaeus 
zich zoo aantrok, dat hij er zware hoofpijn van kreeg. 

rólfei, - 2e nv. van Rolfëus, Latinizeering van Rolfe: 
van Rolfe, genoemd naar Rolfe. - Artabötrys -
Vidal en Gleditschïa - Vidal zijn genoemd naar 
R. A. Rolfe (1855, Ruddington, Notts. Engeland; 
1921, Kew), assistent aan het Kew-Herbarium, or-
chideeënspecialist, schrijver van vele wetensch. pu
blicaties. 

rólfii, - 2e nv. van Rolfius, Latinizeering van Rolfe: 
van Rolfe, genoemd naar Rolfe. Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar R. A. Rolfe (zie rolfëi). 

Rollinia A. ST.-HIL., - genoemd naar Ch. Rollin 
(1661, Parijs; 1741, Parijs), geschied- en letter
kundige, hoogleeraar in de rhetorica te Parijs, be
vorderaar van natuurstudie. Hij steunde Tourne-
fort (zie Tournefortia) bij de uitgave van diens 
Institutiönes rëi herbarïae. 

rollinsónii (Vaccinïum - Auct.), - foutief voor rol-
lisonii. 

rollisónii, - 2e nv. van Rollisonïus, Latinizeering 
van Rollison: van Rollison, genoemd naar Rolli-
son. - Vaccinïum - Hook. f. werd in 1851 genoemd 
naar de gebroeders George Rollison (±1800, ?; 
1880, Londen) en W. Rollison (?, ?; 1875, ?), 
eigenaars eener toen beroemde, in 1880 opgeheven 
kweekerij te Tooting (Londen), waar de naar hen 
genoemde plant gekweekt werd. 

rornàna, - zie romänus. 
rornanétii, - 2e nv. van Romanetius, Latinizeering 

van Romanet: van Romanet, genoemd naar Roma-
net. - Vitis - David werd genoemd naar Romanet 
de Caillaud, kweeker te Périgneux (W. van St,-
Etienne, Z.W. van Lyon), die de plant in 1881 en 
volgende jaren kweekte u ilhem uit China toege
zonden zaden. 

rornanws,α,um, — van Lat. Roma, Rome: Romeinsch. 

romanzoffiânus,a,um (Cocos - Cham.), - genoemd 
naar vorst N. P. Romanzoff (Romanzow; Routniant-
sov) (1754, ?; 1826, St.-Petersburg), in 1802 minis
ter van handel, in 1807 minister van binnenland-
sche zaken van Rusland, later rijkskanselier, die 
de door Von Kotzebue geleide expeditie der brik 
Rurik om de aarde (1815-18) bekostigde. Aan dien 
tocht nam de auteur der soort, Chamisso (zie Cha-
missöa), als natuuronderzoeker deel. Romanzoff liet 
zijn bibliotheek en zijn verzamelingen na aan de 
stad Moskou. 

romburghiànus, α, urn (Alpinïa - Valet.; - Willugh-
beia - Pierre), - genoemd naar P. van Romburgh 
(1855, Leiden; x ) , van 1890-1903 chef der Af-
deeling Cultuurtuin en Agricultuur-Chemisch La
boratorium van 's Lands Plantentuin te Buiten-
zorg, in welke kwaliteit hij op Java, Sumatra, Bor
neo en Riouw rubberleverende planten verzamel
de, van 1903-26 hoogleeraar in de scheikunde te 
Utrecht, schrijver van scheikundige publicaties. 
Thans (1935) woont hij te Baarn. 

rornburghii, - 2e nv. van Romburghïus, Latinizee
ring van Van Romburgh: van Van Romburgh, ge
vonden door Van Romburgh, genoemd naar Van 
Romburgh. - Bulbophyllum - J. J. S. en Hymeno-
löphus - Boerl. zijn genoemd naar P. van Rom
burgh (zie romburghiànus). 

Romnéjte HARV., - genoemd naar Thomas Romney 
Robinson (1792, Dublin; 1882, Armagh, Z.W. van 
Belfast), sterrekundige verbonden aan het obser
vatorium te Armagh, beroemd door zijn plaats
bepaling van zeer vele sterren. 

Romulea MARATTI, - genoemd naar Romülus, den 
mythischen stichter (met Remus; 753 v. Chr.) en 
eersten koning van Rome. 

Rondelétia L., - genoemd naar G. Rondelet (1506 of 
1507, Montpellier; 1566, Réalmont tusschen Tou
louse en Montpellier), kanselier der universiteit 
van Montpellier, leermeester van vele in hun tijd 
beroemde botanici, o.a. de gebr. Bauhin (zie Bau-
hinïa), De 1'Ëcluse (zie Clusia), Dalechamps (zie 
Dalechampïa), De 1'Obel (zie Lobelia) en andere. 

rondelétii, - 2e nv. van Rondeletïus, Latinizeering 
van Rondelet: van Rondelet, genoemd naar Ronde
let. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
G. Rondelet (zie Rondelétia). 

rooseboórnii, — 2e nv. van Rooseboomïus, Latini
zeering van Rooseboom: van Rooseboom, genoemd 
naar Rooseboom. - Canarïum - Hochr. is genoemd 
naar W. Rooseboom (1843, Amsterdam; 1920, 'sGra-
venhage), in 1861 benoemd tot 2den luitenant der 
genie bij het Ned. leger, opgeklommen tot generaal-
majoor, van 1899-1904 gouverneur-generaal van 
Ned. Indië, krachtig bevorderaar van de pacificatie 
dier bezitting, van den landbouw, van het onder
wijs en van de wetenschappen [hij maakte o.a. den 
tocht der Sarasin's (zie sarasinïi) door Celebes in 
1902/03 mogelijk]. Onder zijn bestuur werden het 
Rechtswezen en het Binnenlandsch Bestuur gere-
organiseerd.werd de Gouvernementspandhuisdienst 
ingevoerd en werd een commissie ingesteld voor het 
onderzoek der oorzaken naar de (niet bestaand blij
kende) mindere welvaart der inlandsche bevolking 
van Java. Van 1906-17 was hij voorzitter van het 
Curatorium der Nederlandschind. Bestuursacade-
mie. - Hij schreef eenige krijgskundige en andere 
werken. 

ropalo . . ., - zie rhopalo . . . 
Rophoetérnon, - zie Rhophostémon. 
ràridus,a,um, — van Lat. ros (roris), dauw: bedauwd, 

berijpt, met een dunne waslaag overtogen. 
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/ R o r i p a AD ANS., - Latinizeering van den ouden, D. 
i R o r i p p a SCOP., - plantennaam Rorippen. 
roruléntus,a,wm, - van Lat. ros (roris), dauw: be-

dauwd, berijpt, met een dunne waslaag overtogen. 
Rosa L., - oude, Lat. plantennaam, roos. 
rosacea , - zie rosacius. 
Rosâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Rosa geldt. 
ros&ceus,a,um, - van Lat. rosa, roos: roosachtig, 

rozerood, op een roos gelijkend. 
r o s a e f . . ., - zie rost f . . . 
r o s a n s , - rozerood. 
rosa s inens is , - Lat. rosa, roos;sinensis (ziealdaar), 

Chineesch: Chineesche roos. 
rosatus,a,um, - van Lat. rosa, roos: van of met rozen 

bereid, in kleur of geur met rozen overeenkomend, 
rozerood, naar rozen riekend. 

Roscóëa ROXB., - genoemd naar W. Roscoe (1753, 
Liverpool; 1831, Liverpool), stichter van den bot. 
tuin van Liverpool (1802), schrijver over Canna-
cëae en Zingiberacëae. 

roscoëânws,a.wm (Canna - Hort. Berol. ex Bouché), 
- genoemd naar W. Roscoe (zie Roscoëa). 

rósea , - zie rosëus. 
róseans , - van Lat. rosa, roos: rozerood. 
roseatus.a.um, - van Lat. rosa, roos: in kleur of 

geur met rozen overeenkomend, rozerood, naar 
rozen riekend. 

roseibrâcteus.a.uw, - van Lat. rosëus, rozerood; 
bractëa, schutblad: met rozeroode schutbladen. 

roseibulbus.a.Mw, - van Lat. rosëus, rozerood; bul
bus, bol: met rozeroode bollen of schijnknollen. 

roseiflórws.a.um, - van Lat. rosëus, rozerood; flos 
(flöris), bloem: met rozeroode bloemen. 

rosé ipes , — van Lat. rosëus, rozerood; pes, voet, 
steel: met rozerooden voet of steel. 

roséllws.a.um, - verkleinw. van Lat. rosëus, roze
rood: licht rozerood. 

rosenbachiànws,a.um (Allium - Regel; - Iris - Re
gel), - in 1884 genoemd naar generaal JV. O. von 
Rosenbach, gouverneur-generaal van Turkestan.van 
wien mij overigens niets bekend is. 

rosenbergianus,a,um (Uvarïa - Scheff.), - genoemd 
naar C. B. H. baron Von Rosenberg (1817, Darm
stadt; 1888, 's Gravenhage), die in 1840 als fuselier 
in Ned. Indië kwam en gedurende 16 jaren terrein-
opnamen verrichtte op Sumatra [van 1840-42 als 
assistent van Junghuhn (zie Junghuhnia)], later 
Nieuw-Guinea, Ceram en andere eilanden bereisde, 
ornithol. waarnemingen deed, planten verzamelde, 
waaronder de naar hem genoemde soorten (zie 
rosenbergïi), en een aantal publicaties schreef op 
ethnol. en ornithol. gebied. 

rosenbérg i i , - 2e nv. van Rosenbergius, Latinizee
ring van Von Rosenberg: van Von Rosenberg, ge
vonden door Von Rosenberg, genoemd naar Von 
Rosenberg. - Dendrobïum - Scheff. is genoemd 
naar den ontdekker der plant, C. B. H. baron Von 
Rosenberg (zie rosenbergiänus). 

rosenstócki i , - 2e nv. van Rosenstockïus, Latinizee
ring van Rosenstock: van Rosenstock, genoemd 
naar Rosenstock. - Dennstaedtïa - V. A. v. R.; -
Nephrolëpis - Brause en Trichomänes - V. A. v. R. 
zijn genoemd naar E. Rosenstock (1856, Franken
berg, Kurhessen; X ), lid van den Raad van Onder
wijs met den titel van professor te Gotha, schrijver 
van vele publicaties over varens. 

róseo-aéneus,a,um, - van Lat. rosëus, rozerood; 
aënëus, bronskleurig, koperrood: het midden hou
dend tusschen koperrood en bronskleurig; rozerood 
met bronskleurig. 
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roseocinctws,a,um, - van Lat. rosëus, rozerood ; cinc-
tus, omgord, gerand: met een rozerooden gordel of 
rand. 

ràseo-flàviaus,a,um, - van Lat. rosëus, rozerood; 
flavidus, geelachtig: geelachtig rose; rozerood met 
geelachtig. 

roseonervottts,a,ttm, - van Lat. rosëus, rozerood; 
nervus, nerf: met rozeroode nerven (of aderen). 

roseopunctâtus,a,um, - van Lat. rosëus, rozerood; 
punctum, stip: met rozeroode stippels. 

roseostriatu£,a,um, - van Lat. rosëus, rozerood; 
stria, streep: met rozeroode strepen. 

röseus.a.um, - van Lat. rosa, roos: roosachtig, roze
rood. 

rosiflórus.a.um, - van Lat. rosa, roos; flos (flöris), 
bloem: met roosachtige bloemen. 

rosifólius,a,u>n, - van Lat. rosa, roos; folium, blad: 
met bladeren als die eener roos. 

rosmarinifóliws.a.uw, — van Rosmarinus, planten-
gesl. (Labiätae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Rosmarinus. 

rosmarinifórrms.ts .e, - van Rosmarinus, planten-
gesl. (Labiätae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Rosmarinus, Rosmarïnus-achtig. 

R o s m a r i n u s L., - oude, Lat. plantennaam, oogen
schijnlijk afgeleid van Lat. ros, dauw; marïnus (van 
mare, zee), bij de zee behoorend: zeedauw. De 
plant zou dan zoo genoemd zijn, omdat zij veel
vuldig voorkomt op kustrotsen, waar de uit zee 
opkomende nevels overheen strijken. - Anderen 
zien in deze verklaring een verwerpelijke volks
etymologie en beschouwen het woord als een ver
bastering van Gr. rhops murine [vanrhôps, struik
gewas; murinos (van muron, geurige hars, myrrhe), 
geurig]: geurige struik. - Het Ned. rozemarijn is 
een verbastering van den Lat. naam. 

rössicus,a,um, - van Nieuwlat. Rossïa, Rusland: 
Russisch. 

Roste l lâr ia NÉES, - van Lat. rostellum (verkleinw. 
van rostrum, snavel), snaveltje.- Het onderste helm
hokje draagt een bij een snavel vergeleken spoor. 

rostellatu5,a,um, - van Lat. rostellum (verkleinw. 
van rostrum, snavel), snaveltje: kort gesnaveld. 

Roste l lu lér ia RCHB., - van Lat. rostellülum (ver
kleinw. van rostellum (snaveltje), dat zelf weer een 
verkleinw. is van rostrum, snavel), zeer klein sna
veltje. Het onderste helmhokje draagt een bij een 
snavel vergeleken spoor. 

rostkoviànMS,a,u?M (Euphrasia - Hayne), - genoemd 
naar Fr. W. G. Rostkov(tus) (1770, ?; 1848, Stet
tin), medicus te Stettin, schrijver van vele bot. 
publicaties, o.a. te zamen met W. L. E. Schmidt 
(zie schmidtiänus) van een flora van Stettin (Flora 
Sedinensis). Hij was de eerste, die de naar hem ge
noemde plant als soort onderscheidde. 

rostrétus,a,um, - van Lat. rostrum, snavel, snebbe, 
nebbe: gesnaveld, genebd. 

r róstr i fer , ros t r i fe ra , rostriferujm, - van Lat. 
\rostrifer«s,a,Mm, - rostrum, snavel, snebbe, 

nebbe; ferre, dragen: een snavel dragend, gesnaveld, 
genebd. 

Rota la L., - van Lat. rotalis (van rota, rad), van rade
ren voorzien. - De naam zinspeelt op de krans-
standige, als spaken van een wiel uitstaande bla
deren der eerstbeschreven soort, R. verticilläris L. 

ro t ang , - Mal. palmnaam (ten rechte rotan). 
Rotân tha BAKER, - van Lat. rota, rad; Gr. anthos, 

bloem: radbloem; plant met radvormige bloem-
kroon (dwz. met korte kroonbuis en vlak uitge-
spreiden, actinomorfen, diep ingesneden zoom). 
Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; 
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Trochantha zou beter geweest zijn. 
rotatus,a,um, - van Lat. rota, rad: radvormig. 
ro thé r t i i , - 2e nv. van Rothertîus, Latinizeering van 

Rothert: van Rothert, gevonden door Rothert, ge
noemd naar Rothert. - Selaginella - V. A. v. R. 
en Trichomänes - V. A. v. R. zijn genoemd naar 
Wl. Rothert (?, ?; 1916, St.-Petersburg), hoog
leeraar te Riga en te Odessa, die in 1909 een lang
durig bezoek aan Java bracht en daar de naar hem 
genoemde planten ontdekte. Hij verzamelde ook 
op de Aroe-eilanden (zie aruänus). 

rothiânws,a,um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A. W. Roth (1757, Dötlingen in Olden
burg; 1834, Bremen), arts te Vegesack bij Bremen, 
schrijver van vele bot. publicaties. Hij bewerkte 
o.a. de door B. Heyne (zie Heynëa) in Eng. Indië 
verzamelde planten. 

ró th i i , - 2e nv. van Rothïus, Latinizeering van Roth: 
van Roth, genoemd naar R o t h . - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar A. W. Roth (zierothiänus). 

rothornagénsis,ts,e, - zie rotomagensis. 
rothschildiän«5,a,um, - 1. (Cirropetàlum - O'Brien 

= Bulbophyllum - J. J. S.), - in 1895 genoemd 
naar Baron Lionel Walter Rothschild (1868, Lon
den; Χ ), schrijver over de avifauna van het eiland 
Laysan (W.N.W, van den Hawaii-Archipel) en van 
andere zoöl. publicaties, bezitter van een groot 
zool. museum te Tring (N.W. van Londen). De 
naar hem genoemde plant had hij ingezonden op 
een door The Royal Horticultural Society gehou
den tentoonstelling. 
2. (Cypripedïum - Rchb.f. = Paphiopedïlum -
Pfitz.), - in 1888 genoemd naar baron Ferdinand 
James de Rotschild van Lodgehill te Aylesbury (O. 
van Oxford), Highsheriff van Buckingham, bezit
ter eener fraaie verzameling orchideeën, waaronder 
deze soort. Overigens is mij van hem niets bekend. 

rotornagénsts,ts,£, - van Rotomâgus, oud-Lat. naam 
voor Rouaan: Rouaansch. 

rot tbóél l l , - 2e nv. van Rottboellus, Latinizeering 
van Rottböll: van Rottböll, genoemd naar Rott-
böll. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
Chr. Fr. Rottböll (1727, Hörbygaard op Seeland, 
Denemarken; 1797, Kopenhagen), leerling van Lin
naeus (zie Linnaea), hoogleeraar in de plantkunde 
te Kopenhagen, schrijver van bot. publicaties. 

Rot tbóél l ia L. f., - genoemd naar Chr. Fr. Rottböll 
(zie rottboelli). 

rottboelliànws,a,um (Abildgaardïa - Nees), - ge
noemd naar Chr. Fr. Rottböll (zie rottboelli). 

ro t tboel l lo ides , - van Rottboellia, plantengesl. (Gra-
minëae); ides (Gr. eidés), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Rottboellla-achtig. 

Ro t t l é r a ROXB., - genoemd naar J. P. Rottier (1749, 
Straatsburg; 1836, Vepery; voorstad van Madras), 
zendeling in Tranquebar (aan de O.kust van Voor-
Indië op ±11° N.B.), oriëntalist. In 1788 hield hij 
verblijf op Ceylon; in 1795/96 verzamelde hij aan 
de kust van Coromandel (O.kust van Voor-Indië 
tusschen 10 en 16° N.B.). 

rot t léri* - 2e nv. van Rottlërus, Latinizeering van 
Rottier: van Rottier, gevonden door Rottier, ge
noemd naar Rottier. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. P. Rottier (zie Rottlëra). 

rott lerlanus,a,»m (Rhinacanthus - Nees), - ge
noemd naar J. Pr Rottier (zie Rottléra). 

ro t t l e ro ides , - van Rottlëra, (voormalig) planten
gesl. (Euphorbiacëae); ides (Gr. eidés), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Rottlëra-achtig. 

Rótula L O U R . , - verkleinw. van Lat. rota, rad: raadje. 
- De naam zinspeelt op de kleine, radvormige 

bloemkroon. 
r o t u n d a , - zie rotundus. 
rotundatus,a,um, - van Lat. rotundâre (van rotun

dus, rond), afronden: afgerond, rond. 
rotundiflórws.a.um, - van Lat. rotundus, rond; f los 

(flöris), bloem: rondbloemig. 
rotundifól ia , - zie rotundifolïus. 
rotundifoliâtMs,a,Mm, - van Lat. rotundus, rond; 

folium, blad: rondbladig. 
rotundifoliolatMS,a,«m, - van Lat. rotundus, rond; 

foliölum (verkleinw. van folium, blad), blaadje: 
met ronde blaadjes. 

rotundifóliM5,a,Mm, — van Lat. rotundus, rond; fo
lium, blad: rondbladig. 

rotundüobtts,a,um, — van Lat. rotundus, rond; löbus, 
lob: rondlobbig. 

rotundMS,a,um, - van Lat. rota, wiel: rond. - Bij 
Cypêrus - L. en Kaempfëra - L. zinspeelt de soort
naam op den vorm der onderaardsche knolletjes. 

Rouchér ia PLANCH., - genoemd naar / . A. Roucher 
(1745, Montpellier; 1794, geguillotineerd, Parijs), 
dichter, vriend van natuurstudie, „die in een tijd, 
,,dat deugd haar bezitter op het schavot kon 
„brengen, in de bloemen, welke zijn dochter hem 
„bracht, verlichting vond van de afgrijselijkheden 
„eenerrévolutionnaire gevangenis." Zijn meest be
kende gedicht is Le Poème des Mois, waarin tal 
van bloemen worden vermeld. - Hij werd ter dood 
veroordeeld wegens monarchale gezindheid. - De 
overlevering wil, dat hij op de kar, welke hem naar 
het schavot voerde, zijn eveneens ter dood ver
oordeelden vriend, den dichter André Chenier aan
trof, die hem ironisch begroette met de vier eerste 
regels van Racine's Andromaque: 

Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, 
Ma fortune va prendre une face nouvelle; 
Et déjà son courroux semble s'être adouci, 
Depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. 

Roupâla AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. 

Roupéll ia WALL, et HOOK., - genoemd naar mevr. 
A. E. Roupell, die in 1849 een plaatwerk uitgaf 
over de flora van Z.-Afrika. - De platen waren 
door haarzelve geteekend. Overigens is mij van 
haar niets bekend. 

Rourëa AUBL., - genoemd naar het kerspel Aroura 
in Fr. Guiana, in welks nabijheid de eerste soort 
van het gesl. gevonden werd. 

Roureóps i s PLANCH., - van Rourëa, plantengesl. 
(Connaracëae) ; Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Rourëa gelijkend gesl. 

rowelliànus.a.um (Ficus - King), - in 1888 ge
noemd naar Dr. Irvine Powell (?, ?; ?1892, ?Lon-
den), van ± 1 8 7 8 - ± 1 8 9 0 Hoofd van den Genees
kundigen Dienst in de Straits Settlements, be
vriend met King (zie kingi), den auteur der soort. 
- In 1888 zond hij een aantal houtsoorten naar een 
tentoonstelling in Engeland. 

Roxburgh i a BANKS, - genoemd naar W. Roxburgh 
(1761, Craigie, Ayrshire, Schotland; 1815, Edin
burgh), medicus, in 1776 in dienst getreden bij de 
Eng. O.I. Compagnie, van 1793-1814 directeur van 
den bot. tuin te Calcutta, zeer verdienstelijk schrij
ver over de flora van Eng. Indië. Zijn voornaamste 
werk, de uitnemende Flora Indïca, kwam pas na 
zijn dood uit. 

r oxbu rgh ia , - zie roxburghius. 
roxburgbianus,a,t tm, - planten van dezen naam zijn 

genoemd naar W. Roxburgh (zie Roxburghia). 
roxburgh i i , - 2e nv. van Roxburghîus, Latinizeering 

van Roxburgh: van Roxburgh, gevonden door Rox-



roxburgbius f 

burgh, genoemd naar Roxburgh. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar W. Roxburgh (zie 
Roxburghïa). 

roxburghius.a.um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar W. Roxburgh (zie Roxburghïa). 

Roxburgia, - foutief voor Roxburghïa. 
Róydeia RoxB., - genoemd naar Sir John Royds 

(?1750, Halifax; 1817, in Eng. Indië), rechter in het 
Hooggerechtshof van Bengalen, „ijverig botanicus 
,,en uitnemend weldoener der wetenschap." 

royéni, - 2e nv. van Royënus, Latinizeering van Van 
Roy en: van Van Royen, genoemd naar Van Royen. 
- Melastöma - BI. is genoemd naar A. van Royen 
(1704, Leiden; 1779, Leiden),van 1732-55hooglee
raar in de plantkunde en de geneeskunde te Leiden, 
van 1755-75 alleen in de geneeskunde, schrijver van 
eenige bot. publicaties, voorts van Lat. gedichten. 

royenianus,a.um (Fimbristylis - Nees), - genoemd 
naar (Van) Royen, uit wiens herbarium de plant 
afkomstig was. - Denkelijk is A. van Royen bedoeld 
(zie royêni). 

royleanws.a,um (Paspälum - Nees), - genoemd naar 
J. Foroes Royle (1799, Cawnpore, ±80%° O.L.; 
±26%° N.B.; 1858, Acton, Middlesex, Engeland), 
medicus, eerst officier van gezondheid in het En-
gelschind. leger, van 1823-31 directeur van den bot. 
tuin van Saharanpur (± 77% O.L.; ± 30°N.B.), 
later hoogleeraar te Londen, schrijver van eenige 
bot. werken. 

róylei, - 2e nv. van Roylius, Latinizeering va.nRoyle: 
van Royle, gevonden door Royle, genoemd naar 
Royle. - Impatiens - Walp. is genoemd naar J. 
Forbes Royle (zie royleänus). 

royoc ( = roioc), - Sp., waarschijnlijk aan een der 
Westind. talen ontleende naam eener als purgeer-
middel gebezigde plant. 

Roystónia COOK, - in 1900 genoemd naar Roy Stone 
(1836, Staat New York; 1905, Staat New Jersey), 
ingenieur, die tijdens den Spaansch-Amerikaan-
schen oorlog van 1898 als generaal van een vrij
willigerscorps diende in het leger der Vereenigde 
Staten en als zoodanig geplaatst was op Portorico, 
waar hij zich verdienstelijk maakte door het aan
leggen van wegen en het bouwen van bruggen. 

rubéllws,a,uw, - verkleinw. van Lat. ruber, rood: 
roodachtig. 

rubens , - van Lat. rubere (van ruber, rood),rood zijn: 
rood. 

Tuber.ra.rum, - (Lat.) rood. 
rubérrirnus,a,ttm, - overtr. trap van Lat. ruber, rood: 

fel rood. 
rubéscene, — van Lat. rubescêre (van rubere, rood 

zijn), rood worden: rood wordend, roodachtig. 
Rubia L., - oude, Lat. naam (van Lat. ruber, rood) 

voor de meekrap (R. tinctörum L.). De wortel van 
eenige Rubïa-soorten, ook die der Jav. R. cordi-
folïa L., bevat een roode kleurstof. Meekrap werd 
vroeger in Europa veelvuldig als verfplant ge
kweekt, doch de uit haar bereide kleurstof is sinds 
lang verdrongen door andere. 

rubiécea, - zie rubiacëus. 
Rubiacëae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Rubïa geldt. 
rubiàcews,a,uw, - van Rubïa, plantengesl. (Rubia-

cëae) of van Rubiacëae (plantenfam.): Rubïa-ach-
tig; op een Rubiacëa gelijkend. 

rubicaults,i5,e, - van Lat. rubus, braam, framboos; 
caulis, stengel: met stengels als die van een braam 
of framboos (gestekeld; bij uitbreiding: met scherpe 
wratten bezet). 

rubicunda, — zie rubicundus. 
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rubicundipes, - van Lat. rubicundus, helrood; pes, 
voet, steel: met helrooden voet of steel. 

rubictmdus.a.um, - (Lat.) helrood. 
rubida, - zie rubïdus. 
rubidiflórus,a,um, - van Lat. rubïdus, donkerrood; 

flos (flöris), bloem: met donkerroode bloemen. 
rübidus,a,um, - van Lat. rubor, donkerroode kleur: 

donkerrood. 
rrubifer, rubifera, rubiferum, - van Lat. rubus, 
Irubiferus,a,um, - braam, framboos; ferre, 

dragen: op bramen of frambozen gelijkende orga
nen (bloei wij zen bv.) dragend. 

rubiflóru5,a,ww, - van Rubus, plantengesl. (Rosa-
cëae), braambezie, framboos; Lat. flos (flöris), 
bloem: met bloemen als die van een Rubus. 

rubifólius,a,um, - van Rubus, plantengesl. (Rosa-
cëae), braambezie, framboos; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Rubus. 

rubifórmts.ts.e, - van Lat. rubus, braamstruik, fram
boos; forma, gedaante: van de gedaante van een 
braamstruik, braamachtig. 

rubiginósa, - zie rubiginósus. 
rubigino8Î8simu5,a,um, - overtr. trap van Lat. 

rubiginósus, (ijzerJroestkleurig, roestbruin: zeer op
vallend roestbruin; zeer dicht bekleed met roest
bruine haren. 

rubiginósws.a.um, - van Lat. rubïgo, roode aanslag, 
ijzerroest: roestbruin; met roestbruine haren of 
klieren 

rubioides, - van Rubïa, plantengesl. (Rubiacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Rubïa-achtig. 

rubieépaltts.a.wm, - van Rubus, plantengesl. (Rosa-
cëae), braam, framboos; Nieuwlat. sepälum, kelk
blad: met kelkbladen als die van een Rubus. 

rubra, — zie ruber. 
rubraméntws,a,«m, - van Lat. ruber (rubri), rood; 

amentum, katje (bloeiwijze) : met roode katjes. 
rubribrnctews,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 

bractëa, schutblad: met roode schutbladen. 
rubricaerulews,a,MW, - van Lat. ruber (rubri), rood; 

caerulëus, (donker)blauw: rood met (donker)blauw. 
rubricäulis,ts,e, - van lAt.ruber (rubri), rood; caulis, 

stengel, steel: roodstengelig, roodstelig. 
rubricoerulews.a.Mtn, - van Lat. ruber (rubri), rood; 

coerulëus, (donker)blauw: rood met (donker)blauw. 
rubriflórus,a,«m, - van Lat. ruber (rubri), rood; 

flos (flöris), bloem: roodbloemig. 
rubrlfolius,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 

folium, blad: roodbladig. 
rubrinérve, - zie rubrinervis. 
rubrinérvia, - zie rubrinervïus. 

{rubrinérvts.t's.e, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
rubrinérvitts,a,u»i, - nervus, nerf: roodnervig. 
rubripunctulatus,a,Mw, - van Lat. ruber, rood; 

punctülum (verkleinw. van punctum, punt, stip), 
puntje, stippel: rood gestippeld. 

rubriviridi's,i5,e, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
viridis, groen: rood met groen, roodachtig groen. 

rubrobrunneus,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
Nieuwlat. brunnëus, bruin: roodbruin, rood met 
bruin. 

rubrocaeruleus.a.uw, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
caerulëus, (donker)blauw; rood met (donker)blauw. 

rubrócalyx, - van Lat. ruber (rubri), rood; cälyx, 
kelk: met rooden kelk. 

rubrocinctu5,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
cinctus, omgord, gerand: met een rooden gordel 
of rand, rood gerand, rood omrand. 

rubrocoeruleus,<z,um,- van Lat. ruber (rubri),rood; 
coerulëus, (donker)blauw: rood met (donker)blauw. 



rubrocyaneus < 

rubroeyâneMs,a,tt»w, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
cyanëus, korenbloemblauw: rood met korenbloem
blauw. 

rubrofusCM5,a,Mm, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
fuscus, donkerbruin: rood met donkerbruin, don
kerbruinrood. 

rubrol imbätus ,a ,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
limbus, zoom: rood omzoomd, rood gerand. 

rubrol ineatus,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
linea, lijn: rood gestreept. 

rubrolutews,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
lutëus, geel: rood met geel, roodachtig geel. 

rubronérvi's,is,e, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
nervus, nerf: roodnervig. 

rubropedicellatws.a.um, - van Lat. ruber (rubri), 
rood; pedicellus, steel eener bloem : metroode bloem-
stelen. 

rubropict«s,a,M»M, — van Lat. ruber (rubri), rood; 
pictus, bont, gevlekt: roodgevlekt, roodbont. 

rubropunctâtMS,a,um, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
punctum, stip: rood gestippeld. 

rubróstylws.a.Mw, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
stflus, stijl: met rooden stijl. 

rubrovaginâtMs,a,u»n, — van Lat. ruber (rubri), rood; 
vagina, scheede: met roode scheeden. 

rubrovénitts,a,M>M, - van Lat. ruber (rubri), rood; 
vena, ader: rood geaderd. 

rubroviridî's.is.e, - van Lat ruber (rubri), rood; 
viridis, groen: rood met groen, roodachtig groen. 

r u b r u m , - zie ruber. 
R u b u s L., - oude, Lat. plantennaam, braamstruik. 
Rudbéckia L., - genoemd naar O Rudbeck (1660, 

Upsâla; 1740, Upsâla), hoogleeraar in de plant
kunde en de anatomie te Upsâla, leermeester en 
beschermer van Linnaeus (zie Linnaea), schrijver 
van verscheidene bot. publicaties, waaronder een 
groot plaatwerk over Lapland, waarvan het eerste 
deel verscheen in 1701, terwijl het manuscript der 
elf overige deelen verloren ging bij den grooten 
brand, die in 1702 Upsâla teisterde. 

rude , - zie rudis. 
r u d é n t u m , - 2e nv. mv. van Lat. rudens (ruden-

tis), kabel: der kabels, als kabel gebezigd (voor 
rivieroverspanning bv.). 

ruderalis.is.e, - van Lat. rudus (rudëris), puin: op 
puin groeiend, op ruigten groeiend, ruderaal. 

rudgei , - 2e nv. van Rudgëus, Latinizeenng van 
Rudge: van Rudge, genoemd naar Rudge. - Calyp-
trostylis - Nees is genoemd naar E. Rudge (1763, 
Evesham, Z. van Birmingham; 1846, Evesham), 
schrijver o.a. over de flora van Guiana en van 
Nieu w-Holland. 

r u d i m e n t ä r e , - zie rudimentäris. 
r u d i m e n t â r i a , - zie rudimentarius. 

/ rud imen tä r« , i s , e , - van Lat. rudimentum, eerste 
(.rudimentarius.a.um, - aanvang, begin, iets 

kleins, rudiment: weinig ontwikkeld; met een of 
ander weinig ontwikkeld orgaan (dekvliesje bv.). 

r u d i m e n t u m , - (Lat.) eerste aanvang, begin, iets 
kleins, rudiment. 

rudis,is,e, - (Lat.) ruw, wild, grof, kunsteloos, on
geordend. 

rudó lph i , - 2e nv. van Rudolphus, Latinizeering van 
Rudolf: van Rudolf, gevonden door Rudolf, ge
noemd naar Rudolf. - Polyalthïa - Diels is ge
noemd naar F. R. Rudolf Schlechter (1872, Berlijn; 
1925, Berlijn), plantkundige, die voornamelijk voor 
economisch-botanische doeleinden van 1891-95 Z.
Afrika, van 1896-98 Z.-Afrika en Moçambique, van 
1899-1900 W.-Afrika, van 1901-03 Ceylon, Mala-
ka, den O.I.Archipel, Kaiser Wilhelmsland en den 
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Bismarck Archipel, in 1905 W.-Afrika en Kame
roen, van 1906-10 den O.I.Archipel bereisde. Hij 
schreef vele bot. publicaties, vooral over Orchi-
dacëae en Asclepiadacëae, waaronder zijn hoofd
werk: Die Orchidaceen von Deutsch Neu-Guinea. -
Vóór zijn reizen waren van Kaiser Wilhelmsland 
32 gesl. en 90 soorten van orchideeën bekend; door 
zijn onderzoekingen stegen deze aantallen tot resp. 
116 en 1450; van deze soorten waren er 1102 nieuw 
voor de wetenschap. 

Ruel ingia EHRH., - genoemd naar J. Ph. Rueling 
(1741, ?; ?, ?), geneesheer, eerst te Einbeck 
(N.N.W, van Göttingen, Hannover), later te Nord
heim (Ν. van Göttingen), schrijver van eenige bot. 
publicaties. 

Ruéllea o. κ., - zie Ruellïa. 
ruel leódes , - van Ruellëa ( = Ruellïa), plantengesl. 

(Acanthacëae) ; ödes (Gr. ódês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Ruellïa-achtig. 

Ruell ia L., - genoemd naar Jean Ruel (ook genoemd: 
de la Ruelle) (1479 of volgens sommigen 1474, 
Soissons; 1537, Parijs), die, de gewoonte van zijn 
tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Ruellïus, 
lijfarts van Frans I, koning van Frankrijk, schrij
ver van een uit de werken der Ouden gecompi
leerd, groot plantkundig werk, uitgever van ge
neeskundige werken der Ouden. 

ruéll i i , - 2e nv. van Ruellïus, Latinizeering van Ruel: 
van Ruel, genoemd naar Ruel. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Jean Ruel (zie Ruellïa). 

/ rue l l io ides , - van Ruellïa, plantengesl. (Acantha-
Iruel loides, - cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 

welke gelijkenis uitdrukt: Ruellïa-achtig. 
rufa, - zie rufus. 
ruféscens, — van Lat. rufescêre (van rufus, rossig), 

rossig worden: rossig wordend, eenigszins rossig. 
ruffia, - modificatie van raffïa, de als bindmateriaal 

gebezigde opperhuid der bladbovenzijde van den 
palm Rhaphïa pedunculäta Ρ. Β. ( = Rh. ruffïa 
Mart.). - Het woord raffia schijnt een verbastering 
van Rhaphïa (zie aldaar) te zijn. 

rufibârbws,a,«w, - van Lat. rufus, rossig; barba, 
baard: met rossigen baard, rossig behaard. 

ruficaudntus,a,unt, - van Lat. rufus, rossig; cauda, 
staart: met rossigen staart. 

ruficauhs.j's.e, - van Lat. rufus, rossig; caulis, sten
gel, steel: met rossige stengels of stelen. 

ruficeps, - van Lat. rufus, rossig; caput, hoofd: met 
rossige hoofdjes of daarop gelijkende bloeiwijzen. 

ruficincttts.a.ttwi, - van Lat. rufus, rossig; cinctus, 
omgord, gerand: met een rossigen gordel of rand, 
rossig gerand, rossig omrand. 

ruf ida, - zie rufïdus. 
rufidulMS,a,Mw, - verkleinw. van Lat. rufïdus, ros

sig: eenigszins rossig. 
rûfidus,a,um, - (Lat.) rossig. 
rufifóli«s,a,u»i,-van Lat. rufus, rossig; folium, blad: 

met rossige bladeren. 
rufifrons, - van Lat. rufus, rossig; frons, loof, ge

bladerte: met rossige bladeren. 
ruf inérva , - zie rufinervus. 

{ ruiinérvis.is.e, - van Lat. rufus, rossig; nervus, nerf: 
rufinervus,a.um, - met rossige of rossig be

haarde nerven. 
ruiipilws,a,w»w, - van Lat. rufus, rossig; pïlus, haar: 

rossig behaard. 
rufipógon, - van Lat. rufus, rossig; pógon, baard: 

met rossigen baard; met rossige naalden; rossig be
haard. 

rufispicus,a,um, — van Lat. rufus, rossig; spïca, aar: 
met rossige aren. 
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rufoglâucus.a.wm, - van Lat. rufus, rossig; glaucus, 
blauwgroen: blauwgroen en (door de beharing) 
tevens rossig. 

rato-p&ùper,er,er, - van I-at. rufus, rossig; pauper, 
arm. - Bij Strobilanthes - Clarke zinspeelt de soort
naam op de rossig behaarde, armbloemige bloei-
wijzen. 

rufovillósus,a,um, - van Lat. rufus, rossig; villósus, 
bezet met lange, zachte haren: bezet met lange, 
zachte, rossige haren. 

rufulus,a,um, - verkleinw. van Lat. rufus, rossig: 
eenigszins rossig, rosachtig. 

ruf us,a,urn, - (Lat.) rossig, bruinrood. 
meatus,a,urn, - van Lat. ruga, rimpel: gerimpeld. 
rugósa , - zie rugösus. 
rugosissimus.a.wm, - overtr. t rap van Lat. rugö

sus, gerimpeld: zeer sterk gerimpeld. 
rugósulus,a,um, - verkleinw. van Lat. rugösus, ge

rimpeld: zwak gerimpeld. 
rugósus,a,um, - van Lat. ruga, rimpel: gerimpeld. 
rugulósws,a,«m, - van Lat. rugüla (verkleinw. van 

ruga, rimpel), rimpeltje: fijn gerimpeld. 
r u h m é r i , - 2e nv. van Ruhmërus, Latinizeering van 

Ruhmer: van Ruhmer, gevonden door Ruhmer, 
genoemd naar Ruhmer. - Rumex - Hausskn. is ge
noemd naar G. F. Ruhmer (1853, Schloss Räuden, 
Opper-Silezië; 1883, Schmalkalden), ambtenaar 
aan het Bot. Museum te Berlijn, verdienstelijk on
derzoeker der flora van Brandenburg en W.-Prui
sen en der in Thüringen voorkomende planten-
bastaarden. 

r u i b â r b a r u r n rédolens , - van Nieuwlat. ruibar-
bärum, rabarber; redölère, rieken (naar): naar ra
barber riekend. 

ruidilobu5,a,MW, - van Lat. ruïdus, ruw, oneffen; 
löbus, lob: met ruwe lobben. 

ruiziànus,a,um (Maranta - Koern.), genoemd naar 
H. Ruiz Lopez (1754, Belorada, O. van Burgos, 
N.-Spanje; 1815, Madrid), leider eener bot. ex
peditie (1779-88) naar Peru en Chili [de andere 
leden waren Dombey (zie Dombeya) en Pavon (zie 
Pavonia)], schrijver van verscheidene bot. werken. 

r u k a m , - Mal. (ook Soend. en Jav.) plantennaam. 
R u m e x L., - oude, Lat. plantennaam, zuring. 
rumici8pérrnu5,a,Mm, - van Rumex (Rumïcis), 

plantengesl. (Polygonacëae), zuring; Gr. sperma, 
zaad: met zaden, welke op de driekante vruchten 
der zuring gelijken. 

ruminétus,a,um, - van Lat. ruminâre, herkauwen: 
er uitziend, alsof er herhaaldelijk op gekauwd ware; 
vol indruksels en insnijdingen. 

r u m p e n s , — van Lat. rumpire, breken, barsten : bre
kend, barstend. 

Rurnph ia L., - genoemd naar G. E. Rumpf (1628, 
Hanau a. Main of in de Rijnprovincie; 1702, Am
bon), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn 
naam latinizeerde tot Rumphïus, opgevoed te Ha
nau aan de Main, in 1646 als soldaat geronseld 
door graaf Ludwig von Solms, zoogenaamd voor 
Venetië, doch in werkelijkheid voor de Ned. W.I. 
Compagnie. Het vaartuig De Swarte Raef, dat 
hem en zijn medebedrogenen van Tessel naar Bra
zilië zou overbrengen, werd veroverd door de Por-
tugeezen, wat tengevolge had, dat Rumphius in 
Port. krijgsdienst trad. Omstreeks 1652 was hij in 
Hanau terug; kort daarop nam hij dienst bij de 
Ned. O.I. Compagnie; hij bereikte in 1653 Java en 
werd datzelfde jaar overgeplaatst naar Ambon, 
waar hij in 1657 benoemd werd tot onderkoopman, 
in 1662 tot koopman. Omstreeks dien tijd begon 
hij zich toeteleggen op de studie der flora en fauna 

van Ambon en omliggende eilanden, een studie, 
welke hij onvermoeid voortzette, ook toen hij in 
1670 ongeneesüjk blind geworden was.-Hij schreef 
het beste kruidboek, dat bestaat, het onvolprezen, 
door de bekrompenheid zijner superieuren een 
halve eeuw lang ongedrukt gebleven, door de goede 
zorgen van J. Burman (zie Burmannïa) uitgegeven 
Herbarium Amboinense (Ambonsch Kruidboek), 
een nog heden ten dage vaak geraadpleegde, rijke 
verzameling van wetenswaardigheden, waaruit wij 
herhaaldelijk hebben geciteerd. Voorts verscheen 
van zijn hand De Amboinsche Rariteitkamer, een 
uitnemende beschrijving van schelpen en enkele 
mineralen. - Voor verdere bijzonderheden omtrent 
dezen grooten natuuronderzoeker, een eenigszins 
gedetailleerde beschrijving van wiens verdiensten 
vele pagina's van dit boekje zou vullen, raadplege 
men het door het Koloniaal Museum te Haarlem 
in 1902 uitgegeven Rumphius-gedenkboek, of Sirks, 
Indisch Natuuronderzoek. - Zie ook susannae. 

ru rnph iae , - 2e nv. van Rurnphia, naam van een 
groot, door Blume (zie Blumëa) geschreven plaat
werk over de flora van Ned. Indië: van Rurn
phia, beschreven in Rumphïa. - Dendrobïum -
Rchb. f. is in Rumphïa (IV, 192) beschreven onder 
den naam Cadetïa angustifolïa BI. 

rumphiânu5,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar G. E. Rumpf (zie Rumphïa). 

ru rnph i i , - 2e nv. van Rumphïus, Latinizeering van 
Rumpf: van Rumpf, gevonden door Rumpf, be
schreven door Rumpf, genoemd naar Rumpf. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar G. E. 
Rumpf (zie Rumphïa). 

runcinâtws,a,wm, - van Lat. runcïna, schaaf: 
schaafswijs ingesneden, d.w.z. vinspletig of vin-
deelig met schuin omlaag gerichte, spitse, daardoor 
op het mes eener schaaf gelijkende slippen. 

runénsis.is.e, - afkomstig van Poelau Run {Poelau 
Roen), het westelijkste eiland der Banda-groep; 
±130° O.L.; ±4i/2° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

Rungia NEES, - genoemd naar Fr. F. Runge (1795, 
Billwärder bij Hamburg; 1867, Oranienburg bij 
Berlijn), hoogleeraar in de scheikunde te Breslau, 
schrijver over phytochemische onderwerpen, be
kend door zijn onderzoekingen over verfstoffen. 

{rupéster,ris,re, - van Lat. rupes, rots: op rotsen 
rupéstris,is,e, - groeiend, rots-. 
rupicola (znw.).-van Lat. rupes (rupis), rots; cölëre, 

wonen, bewonen : rotsen bewonende, op rotsen groei
ende plant. 

rupicolus.a.um, - van Lat. rupes {rupis), rots; cö
lëre, wonen, bewonen : rotsen bewonend, op rotsen 
groeiend. 

rupifragus.a.um, - van Lat. rupes {rupis), rots; 
frangëre (stam frag), breken: rotsen brekend, rot
sen splijtend. 

ruppelianus,a,um (Pennisëtum - Hort.), - genoemd 
naar E. Rüppell (1794, Frankfort a. Main; 1884, 
Frankfort a. Main), natuuronderzoeker, die in 1817 
en van 1822-27 Egypte en Nubië, van 1830-34 
Arabie en Abyssinië bereisde, voornamelijk voor 
zool. doeleinden. Hij verzamelde ook een aantal 
planten, waaronder de naar hem genoemde soort. 

ruppél i i , - 2e nv. van Ruppelïus, Latinizeering van 
Rüppell: van Rüppell, gevonden door Rüppell, 
genoemd naar Rüppell. - Pennisëtum - Steud. is 
genoemd naar E. Rüppell (zie ruppeliänus). 

ruppél l i i , - 2e nv. van Ruppellîus, Latinizeering van 
Rüppell: van Rüppell, gevonden door Rüppell, ge
noemd naar Rüppell. - Pennisëtum - Steud. is 
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genoemd naar E. Rüppell (zie ruppelliänus). 
Ruppia L., - genoemd naar H. B. Rupp of mogelijk 

Ruppe (1688, Giessen; 1719,· Jena), wiens naam 
naar de gewoonte van dien tijd gelatinizeerd werd 
tot Ruppius, schrijver eener flora van Jena. 

ruppioides, - van Ruppia, plantengesl. (Potamo-
getonacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Ruppïa-achtig. 

ruprechtiânws,a,«m (Lonicëra - Regel), - genoemd 
naar Franz J. Ruprecht (1814, Praag; 1870, St.-
Petersburg), conservator van het herbarium der 
Akademie van Wetenschappen te St.-Petersburg 
(thans Leningrad), schrijver van vele bot. publi
caties. 

r\xr&lis,is,e, - van Lat. rus (ruris), land: landelijk, 
op het land groeiend. 

ruscifóliws,α,«tn, - van Ruscus, plantengesl. (Lilia-
cëae); Lat. folïutn, blad: met bladeren als de phyl-
locladiën van Ruscus. 

rusclfórrms,is,e, - van Ruscus, plantengesl. (Lilia-
cëae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van 
een Ruscus, Ruscus-achtig. 

R u s c u s L., - oude, Lat. plantennaam. 
rusiophyllMs.a.uw, - zie rhusiophyllus. 
r u s s a , - zie russus. 
Russé l i a JACQ., - genoemd naar A. Russell (P1715, 

Edinburgh; 1768, Londen), medicus, van ± 1 7 4 0 -
1753 geneesheer der Eng. factorij te Aleppo, van 
1759-68 geneesheer van St. Thomas's Hospital te 
Londen, schrijver eener Natuurlijke Historie van 
Aleppo. 

russeliàn«s,a,ttw, - 1. (Saccolabïum blumëi Lindl. 
var. - Warner et Will.), - in 1886 genoemd naar 
J. Rüssel te Falkirk (W. van Edinburgh), die de 
plant kweekte en bij wien zij in bloei kwam. 
2. (Salix - Auct. div.), - genoemd naar Lord John 
Russell, hertog van Bedford (1766, ?; 1839, Rothie-
murchus, Perthsh.), bezitter op zijn landgoed Wo-
burn Abbey (Bedford) eener zeer rijke verzameling 
gewassen, waaronder vele houtige (o.a. 400 soorten 
van Erica). - Over deze verzameling deed hij door 
zijn tuinman James Forbes eenige fraaie plaat
werken samenstellen, waaronder Salictum Wobur-
nense (Op Woburn Abbey gekweekte wilgen) en 
Pinëtum Woburnense (Op Woburn Abbey ge
kweekte naaldboomen). 

russell ianus,a,«m (Sphaeromorphaea - A. P. DC) , 
- in 1837 genoemd naar Patrick Russell (1727, 
Edinburgh; 1805, Edinburgh), broeder van Α. 
Russell (zie Russetïa), dien hij in 1753 opvolgde 
als geneesheer der Eng. factorij te Aleppo, in 1785 
benoemd to t botanist van de Eng. O.I. Compagnie 
te Madras. Hij verzamelde o.a. planten in de Cir-
cars (N. van Madras, op 17-19° N.B.). 

russulws.a.utt!, - verkleinw. van Lat. russus, rood: 
roodachtig. 

russ«s,a,Mw, — (Lat.) rood. 
rus t i ca , - zie rusticus. 
rusticânws,a.wtn, - van Lat. rusticus, boer, boersch: 

boersch, op het (boeren)land groeiend. 
rusticMs,a,MW, - van Lat. rus, land: landelijk, 

boersch, grof, bij boeren passend. 

{R u t a L., - oude, Lat. plantennaam, ruit, wijnruit. 
r u t a , -
ru tâcea , - zie rutacëus. 
Rutacëae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Ruta geldt. 
rutàceus,a,um, - van Ruta, plantengesl. (Rutacëae), 

ruit: in eenig opzicht met Ruta overeenkomend, 
ruitachtig. 

rutaefóli«s,a,«w, - zie rutifolius. 

ruta muraria, - van Lat. ruta, ruit, wijnruit, type-
plant van de fam. der Rutacëae, met dubbel- tot 
drievoudig gevinde bladeren; murarius (ziealdaar), 
op muren groeiend: op muren groeiende plant, 
welker bladeren een oppervlakkige gelijkenis ver-
toonen met die van Ruta graveölens L. 

ruthénicws,a,um, - afkomstig van het (door de Kar-
patheii doorsneden) gebied der Ruikenen of Roe-
thenen, een volksstam gevestigd tusschen ± 22 en 
26° O.L. en ± 4 8 en 50° N.B.: Rutheensch, Roe-
theensch. 

Rut idea , - zie Rhytidëa. 
rutifolius,α,urn, - van Ruta, plantengesl. (Rutacëae); 

Lat. folium, blad : met bladeren als die eener Ruta. 
ru t i la , - zie rutïlus. 
ru t i l ans , - van Lat. rutilâre (van rutïlus, goudgeel, 

geelrood), goudgeel zijn, roodgeel zijn: geelachtig 
rood. 

ru t i l ipes , - van Lat. rutïlus, goudgeel, geelrood; pes, 
voet, steel : met goudgelen of geelrooden steel of voet. 

rùti.lus,a,um, - goudgeel, geelrood. 
r rut r i fer , ru t r i fe ra , r u t r i f e r u m , - van Lat. rutrum, 
lrutriferMs,a,«m, - schoffel, spade; ferre, dra

gen: een schoffel- of spadevormig orgaan dragend. 
rutteniânws.a.wm, - planten van dezen naam zijn 

genoemd naar L. M. R. Rutten (1884, Maastricht; 
X), van 1909-21 geoloog der Ned. Maatschappij 

tot het verrichten van mijnbouwkuhdige werken, 
sinds 1922 hoogleeraar in de geologie, mineralogie, 
palaeontologie en kristallographie te Utrecht. -
Hij bereisde Z.-.en Midden-Amerika en verrichtte 
van 1917-19 geol. nasporingen op Ceram, waar hij, 
bijgestaan door zijn echtgenoote en den mantri 
Kornasi van den Buitenzorgschen plantentuin, 
vele planten verzamelde. Voorts schreef hij een 
aantal wetensch. publicaties. 

ru t t én i i , - 2e nv. van Ruttenius, Latinizeering van 
Rutten: van Rutten, gevonden door Rutten, ge
noemd naar Rut ten . -Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar L. M. R. Rutten (zie rutteniänus). 

r u t t é r i , - 2e nv. van Ruttêrus, Latinizeering van 
Rutter: van Rutter, gevonden door Rutter, ge
noemd naar Rutter. - Chrysopsis villösa Nutt . 
var. - Rothr. werd door Rothrock, den auteur der 
variëteit, genoemd naar J. M. Rutter, die hem in 
1874 bij zijn inzamelwerk als assistent bijstond 
en van wien mij overigens niets bekend is. 

r u t t n é r i , - 2e nv. van Ruttnêrus, Latinizeering van 
Ruttner: van Ruttner, gevonden door Ruttner, 
genoemd naar Ruttner. - Sonerila — Ridl. is ge
noemd naar den ontdekker der plant, Fr. Ruttner 
(1882, Kalk-Podol, Boheme; X), plantkundige, in 
1906 benoemd tot assistent aan het Biologische 
Station te Lunz, in 1908 tot hoofd dezer instelling, 
in 1925 tot privaatdocent te Weenen, in 1927 tot 
buitengewoon hoogleeraar aldaar. - In 1928/29 
bezocht hij als deelnemer aan de Deutsche Lim-
nologische Sunda-Expedition Buitenzorg, O.-Java, 
Midden-Java, Z.-Sumatra, Midden-Sumatra, N.-
Sumatra en Bali. Hij schreef een aantal planten-
physiologische en limnologische publicaties. 

ruvidus.a.um, - Latinizeering van Ital. ruvido, ruw, 
grof. 

/ R u y s c h i a L., - genoemd naar Fr. Ruysch (1638, 
IRuyechiana MILL., 'S Gravenhage; 1731, Am

sterdam), medicus, in 1665 benoemd tot hooglee
raar in de anatomie te Amsterdam, in 1685 tevens 
tot hoogleeraar in de plantkunde, beroemd ont-
leedkundige, ontdekker der klapvliezen in de lym-
phevaten, stichter van een anatomisch kabinet, 
schrijver van anatomische werken. 
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ruyschiànus, a,«m (Dracocephälum - L.), - genoemd 
naar Fr. Ruysch (zie Ruyschia). 

Rychantéra, - foutief voor Rhynchanthêra. 
Rylda DE VR., - genoemd naar J. C. Rijk (1787, 

Wetzlar, uit Ned. ouders; 1854, 'sGravenhage), die 
in den Ned. zeedienst trad en tot admiraal opklom. 
Hij maakte vele reizen, was een goed hydrograaf, 
was van 1839-41 gouverneur der Ned. Westind. be
zittingen en van 1843-49 minister van marine. -
De Vriese (zie devriesëi), in 1854 de auteur van het 

sabaénsï's.is.e, - afkomstig van Saba (in N.-Bómeo) 
of daar het eerst gevonden. 

Saba l AD ANS., - letterverbinding zonder beteekenis, 
evenals vele andere door Adanson (zie Adan-
sonia) gegeven namen. 

sabangénsts,ts,e, - afkomstig van de omgeving vàn 
het Sa£>ang-kamp aan de Noordrivier ( = Lorentz-
rivier) in het Z. van Ned. Nieuw-Guinea of daar 
het eerst gevonden. 

sabàudus.a.um, - afkomstig van Savoie (Nieuwlat. 
Sabaudïa; O.-Frankrijk, Z. van het meer van Genè
ve) of daar het eerst gevonden. 

sabdariffa, - Latinizeering van den Sp., mogelijk 
aan een der Westind. talen ontleenden planten
naam sabdarifa. 

sabénsts.ts.e, - afkomstig van Saba (in N.-Borneo) 
of daar het eerst gevonden. 

Sabia COLEBR., - Latinizeering van het eerste ge
deelte van den Béng. plantennaam sabjalat. 

Sabiâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Sabïa geldt. 

Sabicea AUBL., - Latinizeering van den Guiaanschen 
plantennaam sabi-sabi. 

sabina , - zie sabïnus. 
sabinaefólius,a,um, - zie sabinifolïus. 
sabiniénus,a,um (Pinus - Dougl.), - genoemd naar 

Joseph Sabine (1770, Tewin, Herts.; 1837, Londen), 
sedert 1810 lid en van dat jaar tot 1830 secretaris 
der Royal Horticultural Society, schrijver van 
tuinbouwkundige en ornithol. publicaties. 

sabinif61ius,a,um, - van Lat. (herba) sabina, het 
Sabijnsche kruid, bij de Oude Romeinen naam voor 
den later op last van Karel den Grooten overal in 
zijn rijk aangeplanten Savelboom, Sevenboom of 
Zevenboom (Junipërus sabina L.), welker twijgen 
tegen ongedierte en (nog heden) als abortïvum wer
den aangewend; folium, blad: met bladeren als die 
van den Sevenboom. 

sabinus.a.um, - Sabijnsch. De Sabijnen (Lat. Sabini) 
waren een nabij Rome gevestigde volksstam. 

sablanianu5,a,um, - afkomstig van Sablan (in Ben-
guet, op Luzon, het noordelijkste groote eiland der 
Philippinen) of daar het eerst gevonden. 

sabul icola (znw.), - van Lat. sabülum, grof zand, 
kiezelzand; cölëre, wonen, bewonen: zandgrond be
wonende, d.i. op zandgrond groeiende plant. 

sabulicolus,a,um, - van Lat. sabülum, grof zand, 
kiezelzand; cölëre, wonen, bewonen: zandgrond 
bewonend, op zandgrond groeiend. 

sabulósus.a.um, - van Lat. sabülum, grof zand, 
kiezelzand: zandig, bij uitbreiding: op zandig ter
rein groeiend. 

saccardiànu5,a,um (Pellacàlyx - Scort.), - genoemd 
naar P. A. Saccardo (1845, Treviso, N. van Venetië; 
1920, Padua), sinds 1879 hoogleeraar in de plant
kunde en directeur van den akademischen bot. tuin 

gesl., noemt hem iemand „door wiens afsterven het 
,,vaderland diep is getroffen en in wien wij allen 
„betreuren een ijverigen medearbeider, een man 
„van veelzijdige kennis en een warm voorstander 
„van Koning en Vaderland." 

Rynch . . . , - zie Rhynch . . . 
Ryp . . . , - zie Rhyp . .. 
Ryss . . . , - zie Rhyss . . . 
R y t . . . , - zie Rhyt. . . 

te Padua, schrijver (1882-1906) van het beroemde, 
bijna 60 000 soorten bevattende verzamelwerk Syl-
lögeFungörum omnium hucusque cognitörum (Ver
zameling aller tot op heden bekende zwammen), 
samensteller eener kleurenschaal (Chromotaxîa) en 
van een uitvoerige naamlijst aller Ital. en in Italië 
verzameld hebbende botanici (La Botanica in Ita
lia; 1895, 1901),waaruit voor de samenstelling van 
dit woordenboek bij herhaling geput is. 

8accatu£,a,um, - van Lat. saccus, zak: van een zak 
voorzien, zakvormig. 

saccharàtus,α,um, - van Nieuwlat. saccharäre (van 
sacchärum, eigenlijk = tabashir. Mal. singkara, af
zetting van kiezelzuur in holten van bamboehalmen, 
doch later gebezigd in de beteekenis van suiker), 
suikeren: gesuikerd, suikerzoet, suiker bevattend. 

sâcchar i , - 2e nv. van Sacchärum, plantengesl. 
(Graminëae) : van Sacchärum, op Sacchärum pa
rasiteerend. 

saccharicolus,a,wm, - van Sacchärum, plantengesl. 
(Graminëae), waartoe o.a. het suikerriet behoort; 
cölëre, wonen, bewonen: op Sacchärum (suikerriet) 
wonend, dwz. daarop parasiteerend. 

rsacchârifer , sacchar i fera , sacchar i fera , - van 
tsacchariferus,a,u*n, - Nieuwlat. sacchärum, 

suiker (zie ook saccharàtus); Lat. ferre, dragen, 
voortbrengen, leveren: suiker leverend. 

saccharifórmts,ïs,e, - van Sacchärum, plantengesl. 
(Graminëae); Lat. forma, gedaante: van de ge
daante van een Sacchärum, Sacchärum-achtig. 

saccharinus,a,um, - van Nieuwlat. sacchärum, sui
ker (zie ook saccharàtus) : suikerzoet. 

saccharoideus,a.ura, - van Sacchärum, plantengesl. 
(Graminëae); idius, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Sacchärum-achtig. 

/ S a c c h ä r u m L., - Lat. transcr. van Gr. sakchäron, 
I s à c c h a r u m , - . naam voor in holten van bam

boehalmen afgezette, cylindrische stukken kiezel-
zuur, tabashir, Mal. singkära. Deze stof werd als 
geneesmiddel gebruikt. - Pas later is de naam over
gedragen op de suiker en het suikerriet. - Als soort
naam gebezigd voor suikerleverende planten. 

sacchâtus,a,um, - minder goede schrijfwijze voor 
saccharàtus. Zie aldaar. 

saccidórus,a,um, - van Gr. sakkos, een uit haar 
vervaardigd, wijd, als een zak om het lijf hangend 
kleedingstuk; dôron, geschenk: kleedingstukken 
schenkend. 

rsâccifer, saccifera, sacc i ferum, - van Lat. saccus, 
tsacciferus,a,um, - zak; ferre, dragen: zakvor-

mige organen dragend, zakjes dragend. 
Sacciólepis NASH, - van Gr. sakkion (verkleinw. van 

sakkos, zak), zakje; lëpis, schub. Gras met zak-
vormige vruchtbare gluma. 

Saccochilus BL., - van Gr. sakkos, zak; cheilos, lip. 
Orchidacëa met zakvormige lip. 

s. 
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Saccoglóssiun SCHLTR, - van Gr. sakkos, zak; 
glôssa, tong. Orchidacëa met zakvormige (hier bij 
een tong vergeleken) lip. 

säccolabioides, - van Saccolabtum, plantengesl. 
(Orchidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Saccolabïum-achtig. 

Saccolabiópsis j . j . s., - van Saccolabtum, planten
gesl. (Orchidacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Saccolabïum gelijkend gesl. 

Sacco lâb ium BL., - van Lat. saccus, zak; labium, 
lip. Orchidacëa met zakvormig verdiepte lip. 

Sacco lóma KAULF., - van Gr. sakkos, zak; lorna, 
zoom. - De sori zijn langs den bladrand in kleine, 
zakvormige verdiepingen geplaatst. 

Saccopé ta lum BENN., - van Gr. sakkos, zak; petälon, 
kroonblad. Plant met zakvormige kroonbladen. 

saccosépal«s,a,wm, - v a n Lat. saccus, zak; Nieuwlat. 
sepälum, kelkblad: met zakvormige kelkbladen. 

sacculâtMs,a,Mw, - van Lat. saccülus (verkleinw. 
van saccus, zak), zakje: den vorm van een zakje 
hebbend, klein en zakvormig. 

rsacculifer, sacculifera, saccul i ferum, - van Lat. 
vsacculifertts.a.Mm, - saccülus (verkleinw. van 

saccus, zak), zakje; ferre, dragen: een of meer zakjes 
dragend. 

sachalinénszs.ÏS.e, - afkomstig van het eiland 
Sachalin (voor de O.-kust van Azië, N. van Japan, 
op ± 46 - ± 54° N.B.) of daar het eerst gevon
den. 

s a c r ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. sacrum, heiligdom, 
heilige handeling, tempelplechtigheid : der tempel-
plechtigheden, dwz. bij tempelplechtigheden ge
bezigd. K. Fr. von Ledebour (zie Ledebourïa) ver
haalt [Mém. Acad. Impér. Sciences St.-Pétersb. V 
(1815) 572], dat de Tataren van Krasnojarsk (aan 
de Jenissei; ±92i/ 2° O. L.; ± 5 6 ° N.B.) „bij hun 
„offeranden, of liever hun kwakzalverijen, takjes" 
(van Artemisia sacrörum Ledeb.) ,,ορ (gloeiende) 
,,kolen strooien ten einde zich de gunst der in hun 
„verbeelding bestaande goden en duivels te ver-
zwerven. " 

Sadlér ia KAULF., - genoemd naar J. Sadler (1791, 
Pressburg; 1849, Pest), hoogleeraar in de plant
kunde te Pest, schrijver van eenige werken over 
de flora van Hongarije. 

Sae lén thus FORSK., - van saela, Arab, plantennaam; 
Gr. anthos, bloem: de bloem „saela." 

sâépiurn , - 2e nv. mv. van Lat. saepes (saepis), heg: 
der heggen, in heggen groeiend. 

Sagénia κ. Β. PRESL, - van Lat. sagëna (Gr. sagênê), 
groot sleepnet. De naam zinspeelt op de netvor-
mige adering der bladeren. 

sagenioides , - van Sagenïa, plantengesl. (Polypo-
diacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Sagenïa-achtig. 

Sagerâéa DALZ. , - Latinizeering van den Engelschind. 
plantennaam sageree. 

Sageré t ia BRONGN., - genoemd naar Aug. Sagerei 
(1763, Parijs; 1851, Parijs), schrijver over landbouw
kundige onderwerpen. 

s age tó rum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. sagëtum (van 
sagus, oude naam voor den sagopalm), sagopalm-
bosch : der sagopalmbosschen, in sagopalmbosschen 
groeiend. - Zie voorts bambuseiörum. 

Sagina L., - (Lat.) het mesten. - De sagïna der Ou
den, onze spurrie (Spergüla arvensis L.), werd als 
mestvoeder gebezigd. 

saginifóliu5,a,um, - van Sagina, plantengesl. (Caryo-
phyllacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Sagina. 

saginoides , - van Sagïna, plantengesl. (Caryophyl-

lacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Sagina-achtig. 

sagittaefólius.a.um, - zie sagittifolïus. 
sagittàlts,ts,fi, - van Lat. sagitta, pijl: pijlvormig. 
Sagittaria L., - van Lat. sagitta, pijl. Plant met pijl-

vormige bladeren, pijlkruidl 
sagittâtus,a,w*w, - van Lat. sagitta, pijl: pijlvormig. 
sagittiflórws.a.wm, - van Lat. sagitta, pijl; flos 

(flóris), bloem: met pijlvormige bloemen; met een 
of meer pijlvormige bloem (dek)bladen. 

sagittifólitts,a,um, - van Lat. sagitta, pijl; folium, 
blad: met pijlvormige bladeren. 

sagoénsJs,ïs,e, - afkomstig van den Sago (een ruim 
2000 M. hoogen, rustenden vulkaan in de Padang-
sche Bovenlanden) of daar het eerst gevonden. 

sagórski i , - 2e nv. van Sagorskius, Latinizeering 
van Sagorski: van Sagorski, gevonden door Sa-
gorski, genoemd naar Sagorski.-Rumex-Hausskn. 
is genoemd naar E. Sagorski (1847, Saarbrücken; 
1929, Altenburg bij Naumburg, Thüringen),leeraar 
te Naumburg, kenner van en schrijver over Thü-
ringsche rozen. In 1901 bereisde hij de Herzegovina. 

fSagótia BAILL., - genoemd naar J.L.A. Sagot (1805, 
ISagót ia WALP., - Vannes, Dépt. Morbihant, 

Frankrijk; ?, ?), in 1823 als chirurgijnsleerling in 
dienst getreden bij de Fr. marine, in 1854 bevorderd 
tot Chirurgien principal, datzelfde jaar als zoodanig 
gepensionneerd. Van 1827-29 en 1836-37 was hij 
gestationneerd in de Fr. Antillen, van 1829-30 in 
Fr. Guiana (, waar hij de naar hem genoemde ge
slachten ontdekte), in 1833 en 1836 bij New-found-
land, van 1839-40 in Brazilië, van 1840-41 bezocht 
hij La Plata, Senegal en Guadeloupe, van 1842-47 
was hij gestationneerd in Indo-China 1). 

sagu, - Latinizeering van Mal. sagoe, sago, het merg 
van den sagopalm. 

Sagué rus ADANS., - Latinizeering van Portug. 
sagueiro, sagoboom. Aan hetzelfde Port. woord is 
het Mal. sagoeweer ontleend, het sap, dat uit den 
steel der bloeiwijze van den arènpalm (Arenga pin-
nâta Merr.) wordt getapt en na gisting den zg. 
palmwijn (toddy) levert. 

ƒ Sagus GAERTN., - Latinizeering van Mal. sagoe, sago: 
I sagus , - sagopalm. 
sahelângii, - 2e nv. van Sahelangius, Latinizeering 

van Sahelangi: van Sahelangi, genoemd naar Sa-
helangi. - Clerodendron - Kds is genoemd naar E. 
Sahelangi, inlandsch districthoofd in de Minahâsa 
(Ν.-Celebes), die den auteur der soort, den houtves
ter Koorders (zie koorder si), hulp verleende bij diens 
bot. onderzoek van dat landschap (Dec. 1894-Mei 
1895). Overigens is mij van hem niets bekend. 

Saintpâulia WENDL., - in 1893 genoemd naar den 
ontdekker der plant, baron Walter von Saint Paul-
Illaire (1860, Berlijn; X), die in 1880 dienst nam 
in het D. leger, in 1885 overging in dienst der 
Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft en laatste
lijk (tot 1910) leider was van het district Tanga 
(D.O.-Afrika). Hij schreef eenige publicaties over 
koloniale aangelegenheden. 

Sajorium ENDL., - Latinizeering van Mal. sajor, 
groente: als groente genuttigde plant. - Vgl. Rum-

1) Bewerkt naar gegevens ontvangen van het Fr. Departement 
van Marine. Bâillon [Adansonia I (1800—61), 53] heeft zijn van 
Guiana afkomstige plant genoemd naar haar ontdekker, den 
„onvermoeiden onderzoeker van Fr. Guiana", Sagot, wiens voor
letters hij niet vermeldt. Duchassaing en Walpers [Linnaea XXIII. 
737 (1850) ] berichten hun van Guadeloupe afkomstige plant ge
noemd te hebben naar P. Sagot, een Fr. geneesheer. Waarschijn
lijk hebben zij zich in de voorletter van den naam vergist; P(aul) 
Sagot (?, ?; 1889, Cluny, N. van Lyon), was hoogleeraar te Cluny 
en schrijver van land- en tuinbouwkundige artikelen; het blijkt 
niet, dat hij ooit in Guiana of op Guadeloupe verzameld heeft, 
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phius. Herbarium Amboinense I, 194:,, ' t W e r t . . . 
„bij de huizen geplant, om dat zyn bladeren een 
„lekker moeskruid geven, met Calappus melk ge-
,,kookt." 

sakiénsis.is,«, - afkomstig van het stroomgebied der 
rivier Saki in Kaiser Wilhelmsland of daar het 
eerst gevonden. 

sakoembangénsts, is,«, - afkomstig van den berg 
Sakoembang (in Z.O.-Bórneo) of daar het eerst ge
vonden. 

eakura i i , - 2e nv. van Sakuraius, Latinizeering van 
Sakurai : van Sakurai, gevonden door Sakurai, ge
noemd naar Sakurai. - Protolirïon - Ridl. ( = Miyo-
shïa - Makino) is genoemd naar den ontdekker der 
plant, Hanzaburô Sakurai, plantkundige verbon
den aan Keizerlijk Museum te Tokyo. Zijn werk
zaamheid liep minstens van 1884-1903. Overigens 
is mij van hem niets bekend. 

Saläcca REINW., - Latinizeering van den Mal. plan
tennaam salak. 

salaccénst's.ts.e, - afkomstig van den Salak (vul
kaan in W.-Java, Z.Z.W. van Buitenzorg) of daar 
het eerst gevonden. 

Salécia L., - (Lat.) naam eener zeegodin (van sal, 
zout). Er is een Salacïa, welkeop strandrotsen groeit. 

Sa lac ic ra téa LOES., - samenkoppeling van deelen 
der namen Salacïa en Hippocratêa, beide planten-
gesl. uit de fam. der Hippocrateacëae. De naam is 
gekozen om uittedrukken, dat de plant zoowel aan 
Salacïa als aan Hippocratêa verwant is. 

sa lacioides , - van Salacïa, plantengesl. (Hippocra
teacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Salacïa-achtig. 

Salacis t is RCHB. f., - van Salak, naam van een vul
kaan in W.-Java, Z.Z.W. van Buitenzorg: op den 
Salak gevonden orchidacëa [door Zollinger (zie zol-
lingêri) in Nov. 1843]. 

salajerian«s,a,uw,-afkomstig van het eiland Saleier 
( = Salajer), Z. van het Z.W. schiereiland van Cele
bes) of daar het eerst gevonden. 

{ealakanus.a.um, - afkomstig van den Salak (vul-
salakén8t5,t5,£, - kaan in W.-Java, Z.Z.W. 

van Buitenzorg) of daar het eerst gevonden. 
salaziénsis.ts.e, - afkomstig van Salazie op Réunion 

( = Bourbon) of daar het eerst gevonden. 
Salcéda BLANCO, - genoemd naar Juan de Salcedo 

(neef van Legazpi; zie Legazpïa), kapitein in het 
Sp. leger, die op tweeëntwintig jarigen leeftijd een 
werkzaam aandeel nam aan de vermeestering der 
Philippijnen door de Spanjaarden (1563-70) en op 
Luzon de geheele vijandelijke artillerie veroverde. 

salebrósws,a,um, — van Lat. salèbra, hobbelig weg
gedeelte : vol oneffenheden. 

salhutuénsïs.is.e, - afkomstig van den berg Sal-
hoetoe op Ambon of daar het eerst gevonden. 

Sal icaceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Salix (Salicis) geldt. 

salicaria(znw.), - als substantief gebezigde vr. vorm 
van het bnw. salicarïus (zie aldaar), wilgachtig: 
wilgachtige plant (,wat den bladvorm betreft). 

salicâri«s,a,«w, — van Lat. salix (salïcis), wilg: op 
eenigerlei wijze tot wilgen in betrekking staand; 
in eenig opzicht (bladvorm bv.) met een wilg 
overeenkomend, wilgachtig. 

8alicifóliMs,a,wm, - van Lat. salix (salïcis), wilg; 
folium, blad : met bladeren als die van een wilg. 

sallcinws.a.wm, - van Lat. salix (salïcis), wilg: wilg
achtig. 

Sal icórnia L., - Latinizeering van salicor, oude 
naam voor de zeekraal in Languedoc. - Het woord 
staat waarschijnlijk in verband met Lat. sal, zout, 

en zinspeelt dan op den ziltigen smaak der plant. 
sa l icornioides , - van Salicórnia, plantengesl. (Che-

nopodiacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Salicornïa-achtig, zeekraalachtig. 

salignus,a,um, - van Lat. salix, wilg: wilgachtig. 
salinws,a,«m, - vanLat.sa/ , zout (znw.): zout (bnw.), 

op zoute standplaats groeiend. 
Sa l ix L., - (Lat.) wilg. 
Salmal ia SCHOTT et ENDL., - Latinizeering van den 

Sanskr. plantennaam salmali. 
salmânticMs.a.uw, — van Salmantica, oud-Lat. naam 

voor Salamanca, beroemde universiteitsstad in 
Spanje, N.N.W. van Madrid: afkomstig van Sala
manca of daar het eerst gevonden, Salmantisch. 

sâ lmi i , -2e ην. van Salmïus, Latinizeering van Sa/ra: 
van Salm, gevonden door Salm, genoemd naar 
Salm. - Mesembrianthëmum - Haw. is genoemd 
naar Joseph Maria Franz Anton Hubert Ignaz Salm-
Reif ferscheid-Dyck (1773, kasteel Dyck bij Düssel
dorf; 1861, Nizza), bezitter op zijn kasteel Dyck 
eener fraaie verzameling vetplanten, waarover hij 
verscheidene verhandelingen uitgaf. 

sa lmónea , - zie salmonëus. 
salrnoneiflóru5,a,um, - van Lat. salmonëus, zalm-

kleurig; f los (flöris), bloem: met zalmkleurige bloe
men. 

salrnónews,a,«m, —van Lat. salmo (salmönis), zalm: 
zalmkleurig. 

salrnonlcolor , - van Lat. salmo (salmönis), zalm; 
color, kleur: zalmkleurig. 

Salornónia LOUR., - genoemd naar den beroemden 
Joodschen koning Salomo (Salomönis) (971-931 v. 
Chr.), dien Loureiro (zie Lourëa), de auteur van 
het gesl., „den eersten algemeenen plantkundige" 
noemt. - Vgl. I Koningen IV, 33: „Hy (Salomo) 
„sprack oock van de boomen, vanden Cederboom 
„aen die op den Libanon is, tot op den ysop, die 
„aen den wandt uytwast." 

salornoniénsïs.is.e, - afkomstig van de Salomo-
eilanden (O. van Nieuw-Guinea; ±154%-!62%° 
O.L.; 5-11° Z.B.) of daar het eerst gevonden. De 
Salömo-eilanden werden door hun ontdekker 
(1567), den Sp. zeeman Mendafia, wegens hun ver
onderstelde natuurlijke rijkdommen genoemd naar 
den niet slechts om zijn wijsheid (zie Salomonïa) 
doch ook om zijn rijkdommen bekenden, Jood
schen koning Salomo (971-931 v. Chr.). Vgl. I 
Koningen Χ, 14, 15 ( = II Chronycken IX, 13, 
14): „Het gewichte nu van het gout dat voor 
„Salomo op een jaar inquam was 666 talenten 
„gouts" (ongeveer 60 millioen gulden, voor dien 
tijd en voor zulk een kleinen staat een fabelachtig 
groote som) „behalven dat sy van de kramers ende 
„de kooplieden inbrachten ende van allen Ko-
„ningen van Arabien ende van de geweldigen 
„desselven lants." Voorts I Koningen X, 21: „Alle 
„drinckvaten des Konings Salomo waren van gout 
„ende alle vaten van het huys des wouts Libanon 
„waren van gesloten" (d.i. gedegen) „gout; geen 
„silver en was er aen, want het en wiert in de dagen 
„van Salomo niet voor een dingh geacht." - I 
Koningen X, 23: „Alsoo wert de Koning Salomo 
„grooter in ryckdom ende wysheyt dan alle Ko-
„ningen der aerde." - I I Chronycken I, 15: „Ende 
„de Koning (Salomo) maeckte het silver ende het 
„gout te Jeruzalem te zijn als steenen." 

Sa lp ichroa MIERS, - van Gr. salpinx, trompet; 
chröa, kleur. - Bij de typische soort van het gesl. 
is de bloemkroon trompetvormig en heldergeel als 
een koperen trompet. 

Salpigloss is RCIZ et PAV., - van Gr. salpinx, trom-
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pet; glôssa, tong. De bij een tong vergeleken stijl 
met den breeden stempel doet aan een trompet 
denken. 

sa l sa , - zie salsus. 
salsillus,a,um, - verkleinw. van Lat. salsus, zout 

(bnw.): eenigszins zout; ziltig. 
Sâlsola L., - als substantief gebezigde vr. verklei-

ningsvorm van Lat. salsus, zout (bnw. ) : ziltige plant. 
salsoloides , - van Salsöla, plantengesl. (Chenopo-

diacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Salsöla-achtig. 

sal8UginÓ8M5,a,um, - van Lat. salsügo, het zout
gehalte, het zoute water: op zouten grond of in 
zout water levend, zoutlievend. 

salsus,a,um, - (Lat.) zout (bnw.). 
saltatóriws,α,um, - van Lat. saltätor (van saltäre, 

dansen), danser: bij dansers behoorend, door dan
sers of danseressen gebezigd. 

saltiànus,a,wm (Crotalarîa - Andr.), - genoemd naar 
H. Salt (1780, Lichfield bij Birmingham; 1827, 
Dessuk, aan den westelijken hoofdarm van den Nij] 
in N.-Egypte), teekenaar en plantenverzamelaar, 
die in 1805 en 1810 Abyssinië bereisde en daar de 
naar hem genoemde plant ontdekte. 

sal t icola (znw.), - van Lat. saltus, bergkloof, bosch-
rijke bergstreek; cölère, wonen, bewonen: in berg-
kloven, in boschrijke bergstreken groeiende plant. 

salticolws,a.wm, - van Lat. saltus, bergkloof; bosch
rijke bergstreek; cölère, wonen, bewonen: in berg-
kloven, in boschrijke bergstreken groeiend. 

s â l t u u m , - 2e nv. mv. van Lat. saltus, bergkloof, 
boschrijke bergstreek: der bergkloven, der bosch
rijke bergstreken, dwz. daar groeiend. 

csalüber.ris.re, - (verwant met Lat. salus, heil), heil-
\salubrt's,i's,e, - zaam, geneeskrachtig, gezond 

(dwz. dienstig tot de gezondheid). 
saluenénsis,is,e, - afkomstig uit de omstreken der 

SaZiotw-rivier (of Giama-Nu-Chu, in Tibet; ±92° 
O.L.; ± 3 1 y2° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

salutâris,is,e, - van Lat. salus (salütis), gezondheid, 
heil : heilzaam, gezond, de gezondheid bevorderend. 

Salvadóra L., - genoemd naar Juan Salvador y 
Bosca (1598, Calella, N.O. van Barcelona; 1681, 
Barcelona), apotheker te Barcelona. 

Sa lvadorâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Salvadóra geldt. 

Salvia L., - oude, Lat. plantennaam, afgeleid van 
Lat. salvus, gezond, met zinspeling op bestaande 
of veronderstelde geneeskrachtige eigenschappen 
der plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk 
(1563), 216: ,,Tsap van Sauien" (Salvia officinalis 
L.) „twee croesen vol methuenich . . . ingenomen 
,,es seer goet den ghenen die bloet spouwen ende 
,,ouergeuen, want het stelpt den bloetganck ter-
,,stont. Dijsghelijck stelpt oock die Sauie dat bloet 
,,dat wt den wonden ende quetsueren loopt ghe-
„ureuen ende daer op gheleyt. Sauie in water, ghe-
,, soden ende ghedroncken gheneest den hoest, opent 
, ,die verstoptheyt van der leuer, ende doet die pijne 
,,der zyden vergaen ende met Alsen" (alsem) „ghe-
,,soden stelpt zy dat root melizoen" (dysenterie). -
„Sauie es ooc seer goet ghegeten ende gebruyckt 
„den vrouwen die bevrucht zijn, want zy doet die 
„moeder sluyten ende die vrucht groeyen ende 
„sterck worden. Sauie maeckt ooc die vrouwen 
„seer vruchtbaer ende daer om hier voortijts in 
„Egypten naer groote sterften hebben die vrouwen 
„tsap van Sauie moeten drincken om dz zy vrucht-
„baer wesen, ende veel kinderen voortbringhen 
„souden." 

salviaefóliws,a,uw, — zie salviifolïus. 
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{salvifólius,α,um, - van Salvia, plantengesl. (Labiä-
salviifólius.a.um, - tae); Lat. folium, blad: 

met bladeren als die eener Salvia. 
Salvinia ADANS., - het eerst door Micheli (zie Mi-

chelia) genoemd naar zijn vriend Α. Μ. Salvini 
(1653, Florence; 1729, Florence), hoogleeraar in de 
Gr. taal te Florence, die voor hem den tekst zijner 
bot. werken corrigeerde. 

Salviniâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Salvinia geldt. 

salviodórws,α,um, - van Lat. salvia, salie; odôrus, 
riekend: naar sähe riekend. 

sa lzrnänni , - 2e ην. van Salztnannus, Latinizeering 
van Salzmann : van Salzmann, gevonden door Salz-
mann, genoemd naar Salzmann. - Crocus - Gay en 
Pinus - Dunal zijn genoemd naar Ph. Salzmann 
(1781, Erfurt; 1853, Montpellier), die het grootste 
deel zijns levens te Montpellier woonde en bota
nische nasporingen verrichtte in Z.-Frankrijk, 
Spanje, Tanger en (1827-30) Brazilië. 

S a m a d é r a GAERTN., - Ceylonsche plantennaam 
(samadara). 

sarnak , - Soend. plantennaam (pandan samak). 
sa rnan , - Zuidamer. plantennaam. 
Sarnânea MESR., - Latinizeering van saman, Zuid

amer. volksnaam der plant. 
S a m a r a L., - mogelijk de Latinizeering van een En-

gelschind. volksnaam der plant. 
samarangénsis , is ,e , - afkomstig van Samarang 

(= Sèmdrang, plaats aan de N.kust van Midden-
Java op ± 110 y2° O.L. ) of daar het eerst gevonden, 
Samarangsch. 

samarénsis, is ,e, - afkomstig van Samar (een van 
de oostelijke eilanden der Philippijnen, op ±12° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

s a m a r m d a e , - 2e nv. van het als een Lat. substan
tief behandelde woord Samarinda (naam eener ha-
venplaats op Borneo, nabij de O.kust, op ± y2 
Z.B.): van Samarinda; Samarindaasch. 

S a m a r o p y x i s MIQ., - van Lat. samära, (als bot. 
term) vleugelvrucht; Gr. puxis, doos: plant met 
gevleugelde doosvruchten. 

s a m b a c , - Perz. plantennaam (zambac). 
rsambasânus,a,um, - afkomstig van Sambas (N.W -
tsambasénsis , is ,e , - Borneo) of daar het eerst 

gevonden. 
sambucifóliu£,a,um, - van Sambücus, plantengesl. 

(Caprifoliacëae), vlier; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van vlier. 

sambucinus,a,um, - van Sambücus, plantengesl. 
(Caprifoliacëae), vlier: vlierachtig. 

S a m b ü c u s L., - oude, Lat. plantennaam, welks af
leiding niet vaststaat, vlier. 

samius,a,um, - afkomstig van Samos (tegenwoordig 
Susam, eiland voor de kust van Klein-Azië; 
±37%° N.B., ±2&y2~27° O.L.) of daar het eerst 
gevonden. 

samoénsts,t5,£, - afkomstig van de Samóa-eilanden 
(groep van 4 groote en verscheidene kleinere eilan
den; 168-1728/4° W.L.; 13%-U%° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

S à m o l u s L., - oude, Lat. naam eener plant, waarvan 
Plinius (zie Plinia) zegt (Historïa Naturalis XXIV 
63): „(Druïdae) samölum herbam nominavëre 
„nascentem in humïdis: et hanc sinistra manu legi 
„a jejünis contra morbos suum boumque, nee res-
„pieëre legentem, nee alïbi quam in canäli depo-
„nëre.ibiqueconterërepotüris." [(DeDruïden) heb
ben den naam Samölus geschonken aan een kruid 
van vochtig terrein; dit trekken zij, nuchter, met 
de linkerhand uit en bezigen het tegen ziekten van 
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varkens en runderen, zorg dragende bij het uit
trekken niet naar de plant te kijken en haar ner
gens neerteleggen dan in den voederbak, waar 
zij fijn gewreven wordt voor het vee, dat drinken 
gaat]. 

8ampitanu5,a,um, - afkomstig van Sampit (Borneo, 
nabij de Z.-kust op ±113° O.L.) of daar het eerst 
gevonden. 

eampeóni, - 2e nv. van Satnpsônus, Latinizeering 
van Sampson : van Sampson, gevonden door Samp
son, genoemd naar Sampson. - Sponïa - Hance is 
genoemd naar Th. Sampson (1831, Hull; 1897, 
Londen), van 1858-89 ambtenaar bij den Eng. 
consulairen dienst te Kanton, die in Z.-China een 
herbarium van 1800 soorten bijeenbracht, dat bij 
een oproer te Kanton (1883) door brand vernield 
werd. Later verzamelde hij in de omstreken van 
Kanton. In 1889 keerde hij naar Engeland terug. 
Hij schreef verscheidene bot. publicaties. 

Samyda L., - modificatie van den ouden. Gr. plan
tennaam sêmüda, welk woord vaak met berk ver
taald wordt. 

Samydaceae , - (voormalige) plantenfam. als type 
waarvan het gesl. Sanvpda gold. 

Sanchézia RUIZ et PAV., - genoemd naar / . Sanchez, 
in het laatst der achttiende eeuw hoogleeraar in de 
plantkunde aan de medische school te Cadiz (Span
je). Overigens is mij omtrent hem niets bekend. 

sancta, - zie sanctus. 
eanct i ch r i s tóphor i , - 2e nv. van Sanctus Christo-

phörus, hier de latinizeering van San Christóval 
(naam van een der Salömo-eilanden; ±162° O.L. ; 
bijna 11° Z.B.): afkomstig van San Christóval of 
daar het eerst gevonden. - Sanctus (Heilige) 
Christophörus (van Gr. Christos, de gezalfde, 
Christus; pherein, dragen: Christusdrager), die on
der de regeering van keizer Decïus (±250 n. Chr.) 
inderdaad geleefd heeft, was volgens een Middel-
eeuwsche legende een Palestijnsche reus van groote 
lichaamskracht, te voren Reprobus (de verwor-
peling) of Adokïmos (de onberoemde) geheeten. Een 
kluizenaar onderwees hem in de Christelijke leer 
en droeg hem op zich aan den oever eener breede, 
diepe rivier te vestigen en op zijn schouders pelgrims 
naar de overzijde te dragen. - Eens kwam Chris
tus in de gedaante van een knaapje naar de rivier 
en liet zich door den reus overdragen. Midden in 
de rivier werd het kind zoo zwaar, dat de reus 
dreigde te bezwijken en in doodsangst verkeerde. 
- Nu maakte Christus zich bekend, doopte den 
reus en schonk hem den naam Christophörus. Van 
dien oogenblik aan wijdde Christophörus zich aan 
de bekeering der heidenen, waardoor hij zich den 
haat der ongeloovigen op den hals haalde, die hem 
ten slotte doodmartelden. - Hij werd opgenomen 
onder de heiligender R.K. kerk en wordt beschouwd 
als een der 14 helpers in nood, inzonderheid als 
schutspatroon van reizigers. Zijn naamdag valt op 
25 Juli. - Mogelijk is het eiland San Christóval op 
dien datum ontdekt. 

eancti pauli, - 2e nv. van Sanctus Paulus, hier de 
Latinizeering van Sao Paulo, naam van een staat 
in Brazilië, W. van Rio de Janeiro: afkomstig van 
Sao Paulo of daar het eerst gevonden. - Sanctus 
Paulus, d i. de Heilige Paulus (Gr. Paulos), is de 
naam van een beroemden apostel, aanvankelijk 
Saul(us) (Gr. Saulos), geheeten (1 n. Chr., Tarsos 
in Kilikïa, Klein-Azië, nabij de N.O. punt der 
Middellandsche Zee: 29 Juni 67, tegelijk met Pe
trus ter dood gebracht, Rome), eerst een Chris
tenvervolger, daarna door een verschijning van 
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Christus (zie Handelingen der Apostelen IX, 1-9), 
tot het geloof in Christus bekeerd, vurig opbouwer 
en verbreider der Christelijke leer, schrijver van 
verscheidene hoogst belangrijke, in het Nieuwe 
Testament opgenomen brieven. 

sanctus.a.um, - (Lat.) heilig, bij uitbreiding: naar 
een heilige genoemd, op heilige graven groeiend, 
bij heiligdommen (tempels, kerken, kloosters) in 
het wild groeiend of gekweekt, bij den eeredienst 
gebezigd. 

sândei, - 2e nv. van Sandëus, Latinizeering van {Van 
der) Sande (Lacoste) : van Van der Sande Lacoste, 
genoemd naar Van der Sande Lacoste. Cyrtandra -
De Vr. is genoemd naar C. M. van der Sande La
coste (zie Lacostëa). 

sandérae, - 2e nv. van Sandêra, Latinizeering (vr. 
vorm) van Sander: van mevr. (mej.) Sander, ge
noemd naar mevr. (mej.) Sander. - Nicotiäna -
Hort. Sand, is genoemd naar mevr. Eliza Sander, 
echtgenoote van Henry F. C. Sander (zie sandêri). 

sandér i , - 2e nv. van Sandêrus, Latinizeering van 
Sander: van Sander, genoemd naar Sander. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar Henry F. C. 
Sander (1847, Duitscher van geboorte; 1920, Brug
ge, België), stichter der beroemde Eng. kweekers-
firma Sander & Sons te St. Albans bij Londen, 
met een groot filiaal te Brugge. Op jeugdigen leef
tijd was hij werkzaam in een kweekerij bij Londen, 
waar een zijner plichten was des morgens te 6 uur 
de bel te luiden; dit deed hij drie à vier jaren zonder 
een enkele maal te verzuimen of ook maar een 
minuut te laat te komen. In 1874 begon hij op be
scheiden schaal een (nog steeds bestaande) eigen 
zaak, welke hij door noesten arbeid en helder in
zicht wist uittebreiden tot een der grootste ter 
wereld. Naar alle oorden der aarde zond hij plan
ten verzamelaars; hij voerde een menigte gewassen 
in. Bij al zijn voorspoed bleef hij een eenvoudig en 
beminnelijk man; een zijner grootste genoegens was 
bezoekers rondteleiden, waarbij hij geen verschil 
maakte tusschen armen en rijken. Hij bezat een 
phénoménale kennis zijner planten, behaalde op 
tentoonstellingen vele onderscheidingen en telde 
onder zijn afnemers verscheidene gekroonde hoof
den. - The Horticultural Trade Journal van 29 Dec. 
1920, waaraan deze bijzonderheden ontleend zijn, 
past dan ook op hem terecht toe de woorden van 
Spreuken XXII , 29: ,,Hebt gy eenen man gesien, 
,,die veerdigh in syn werck is? hy sal voor het aen-
„gesicht der Koningen gesteld worden." 

sanderiânus.a.um (Coelogyne - Rchb.f.; - Macödes 
- Rolfe; - Vanda -Rchb.f .) , -genoemd naar Henry 
F. C. Sander (zie sandêri). 

sandoricocarpus,a,wm, - van Sandorïcum, planten-
gesl. (Meliacëae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten 
als die van een Sandorïcum. 

Sandóricum CAV., - Latinizeering van den Moluk-
schen plantennaam sandori. 

{8andvicén8î5,î's,e, - afkomstig van de Sandwich-
sandwicénsts.ts.e, - eilanden ( = Hawaii-Ar

chipel; ±160° W.L.; ±20° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. De Sandwich-eilanden werden in 1527 
door Spanjaarden ontdekt en in 1778 bezocht door 
den beroemden zeevaarder James Cook (zie Cookïa), 
die ze noemde naar zijn beschermer John Montagu, 
graaf van Sandwich (1718-92), eersten Lord der 
Admiraliteit, berucht om zijn slecht beheer. 

sangal, - Dajaksche plantennaam. 
sangiänus,a,um, - afkomstig van Poeloe (eiland) 

Sangian ( =Dwars in den Weg, in het noordelijk deel 
van Straat Soenda) of daar het eerst gevonden. 
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rsangler , - Soend. naam eener mangga-soort (mang-
Isangi r , - ga sëngir). 
sangirénsis, is,e, - afkomstig van de Sangt'(r)-eilan

den (Ν. van de Minàhasa) of daar het eerst gevon
den, Sangireesch. 

sanguineus,is,e, - van Lat. sanguis (sanguinis), 
bloed: bloedrood. 

Sangu ina r i a L., - van Lat. sanguis (sanguinis), 
bloed : bloedplant. - De niet gelukkig gekozen naam 
zinspeelt op het geelbruine melksap. 

sanguinea , - zie sanguineus. 
sanguineomaculatus ,a ,um, - van Lat. sanguineus, 

bloedrood; macülatus, gevlekt: bloedrood gevlekt. 
sanguineus,α,um, - van Lat. sanguis (sanguinis), 

bloed: bloedig, bloedrood. 
sanguinoléntus,a,um, - van Lat. sanguis (sanguinis), 

bloed: bloedig, bloedrood. 
sanguirénsis,is,e, - afkomstig van het eiland San-

guir, ten rechte Sangi, N. van de Minahâsa, of daar 
het eerst gevonden, Sangireesch. 

Sangu i só rba L., - van Lat. sanguis, bloed; sorbite, 
opslorpen: het bloed opslorpende, d.i. bloedingen 
tegengaande plant (ni. de wortelstok, door de aan
wezigheid van looizuur). Vgl. Dodoens, Cruyde-
boeck, 2e druk (1563), 126: „Pimpinella (een an-
,,dere naam voor Sanguisórba) ghesoden ende ghe-
,,droncken gheneest dat roode melizoen" (dysen
terie), „stelpt dz bloetspouwen, bloetpissen, ende 
,,der vrouwen ouervJoedighe natuerlycke cranck-
,,heyt ende die vloet, ende alle bloetganck. Tselue 
,,doet zy . . . gruen in die hant gehouwen als som-
,,mige schrijuen." 

sanguisorbifólius,<z,um, - van Sanguisórba, plan-
tengesl. (Rosacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Sanguisórba. 

Sanicula L., - vr. verkleiningsvorm van Lat. sanus, 
gezond: gezondmakende plant, genezende of hee-
lende plant, heelkruid. - Vgl. Dodoens, Cruyde-
boeck, 2e dr. (1563), 126: ,,Tsap van Sanikel ghe-
„droncken heylt ende gheneest alderhande wonden 
,,ende ghequetstheyt van binnen ende van buyten, 
,,alzoo dat men in Vranckrijck, als Ruellius" (zie 
Ruellia) ,,schrijft, seyt dz hy gheen Chirurgijn 
„van doene en heeft, die Sanikel heeft." - Opmer
kelijk is, dat op Java de geneeskrachtige werking 
van Sanicula (daar in bergwouden veelvuldig voor
komend) geheel onbekend is. 

saniculaefóÜMs.a.Mw, - zie saniculifolïus. 
saniculifólius,a,um, - van Sanicula, plantengesl. 

(Umbellifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Sanicula. 

saniénsis,is,e, - afkomstig van Santa (op Ned. 
Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. 

sankurnbangénsis,is,e, - foutief voor sakoemban-
gensis. Zie aldaar. 

/ S a n s e v i é r a WILLD., - genoemd naar R. Sangro 
t s a n s e v i é r i a THUNB., - (1710, Napels; 1771, 

Napels), vorst van Sanseviero, veelzijdig geleerde. 
Santa léceae , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Santälutn geldt. 
Santa lo ides SCHELLENB., - van Santälum, planten

gesl. (Santalacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op Santälum gelijkend gesl. 

san ta lo ides , - van Santälum, plantengesl. (Santa
lacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Santàlum-achtig. 

S â n t a l u m L., - Latinizeering van Gr. santälon, san
delhout. Het Gr. woord is verbasterd uit Sanskr. 
chandana (Vgl. Jav. tjendana). 

San t i r i a BL., - door Blume (zie Blumëa) genoemd 
naar Bapa (of Pa = vader van) Santir *), een ouden 
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inlander, die meer dan een eeuw geleden ergens aan 
den voet van den Salak (bij Buitenzorg) woonde en 
zijn trouwe gids was bij zijn bot. tochten op dien 
berg. - Men zie de grappige verontwaardiging van 
Junghuhn (zie Junghuknta) (Java, Ned. uitgave, 2e 
druk, I, 184, 185) over dezen vermeenden „hoon, 
„iederen wetenschappelijken man aangedaan." 

Santol ina L., - oude, mogelijk aan het Sp. (ook 
daarin santolina) ontleende plantennaam, welks 
afleiding en beteekenis niet vast staan. Sommigen 
brengen hem in verband met Lat. sanctus (Sp. 
santo), heilig (Heiligenbloem) ; anderen willen hem 
afleiden van Santönes, naam van een volksstam, 
welke in de Oudheid aan den rechteroever der Gi
ronde, in het tegenwoordige landschap Sainton-
ges woonde, waar de plant veelvuldig zou voor
komen. 

Sanvi tâ l ia LMK, - genoemd naar F.Sanvitali (1704, 
Parma; 1761, Brescia), hoogleeraar in de wiskunde 
te Brescia, en mogelijk ook naar andere beroemde 
leden derzelfde familie. 

saparuénsis,is,e, - afkomstig van het eiland Sapa-
roea (O. van Ambon; ±128%° O.L.; ± 3 % ° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden, Saparoeaasch. 

sâp ida , - zie sapïdus. 
sapidissimus,a,wm, - overtr. t rap van Lat. sapidus, 

smakelijk, lekker: zeer smakelijk, zeer lekker. 
sâpidu5,a,um, - van Lat. sapere, een smaak hebben: 

smakelijk. Vgl. insipidus. 
sapiénturn , - kortere vorm voor sapientïum, 2e nv. 

mv. van Lat. sapiens (sapientis), wijs: der wijzen. -
DoorTheophrastos (370-285 v. Chr.) werd de pisang 
(vrucht van Musa - L.) vermeld als het voedsel der 
sophoi ouk ampechomënoi, d.i. der ongekleede wij
zen, waarmede hij de spaarzaam gekleede Brah-
maansche asketen (yogi's) bedoelde. 

Sapindäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Sapindus geldt. 

sapindinu5,a,um, — van Sapindus, plantengesl. (Sa
pindäceae) : Sapindus-achtig. 

fsapindioides, - van Sapindus, plantengesl. (Sapin-
Isapindoides , - dacëae); ïdes (Gr. eidês), uit

gang, welke gelijkenis uitdrukt: Sapindus-achtig. 
Sap indus L., - van Lat. sapo, zeep; indus (zie al

daar), Indisch: Indische zeep (boom). De vruchten 
bevatten een als zeep schuimende stof. 

sapiténsis.is.c, - afkomstig van het stroomgebied 
der Sapit [rivier op den Rindjani (Lombok)] of 
daar het eerst gevonden. 

S â p i u m JACQ., - oude, Lat. naam voor een hars-
rijken boom, op het hem tegenwoordig voerende 
gesl. overgedragen, omdat ook dit een harsachtige 
stof bevat. 

saponaceMS,a,wm, - van Lat. sapo (sapönis), zeep: 
zeepachtig, als zeep gebezigd. 

rSaponór ia L., - van Lat. sapo (sapönis), zeep: zeep-
t s a p o n a r i a (znw.), - kruid. Alle deelen der 

plant bevatten een als zeep schuimende stof. - Als 
soortnaam gebezigd om gelijkenis (in bladvorm 
bv.) met het gesl. Saponarïa uittedrukken. 

s apona r ï a , - zie saponarius. 
saponar io ides , - van Saponarïa, plantengesl. (Ca

ry ophyllacëae), zeepkruid, of van den soortnaam 
saponarius (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Saponaria-achtig, zeepkruidachtig. 
2. op de soort saponarius gelijkend. 

1) Op Java komt het veelvuldig voor, dat de dësaman zich noemt 
naar zijn eerste kind. Heette hij bv. Achmat, en noemt hij zijn 
eerste kind Simin, dan neemt bij zelf den naam Pa-Simin aan. 
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saponàrius,a,um, - van Lat. sapo (sapônis), zeep: 
zeepachtig, als zeep schuimend, als surrogaat voor 
zeep gebezigd, voor zeepbereiding gebezigd. 

/ S a p ó t a GAERTN., - Latinizeering van Sp. sapóte, dat 
I sapóta , - verbasterd is uit den Mexic. plan

tennaam cochit-zapotl. 
Sapotâceae , - plantenfam. als type waarvan het 

voormalige gesl. Sapöta geldt. 
sapoto ides , - van Sapöta, voormalig plantengesl., 

tegenwoordig Achras zapöta L. (Sapotacëae); ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
Achras zapöta gelijkend. 

s appan , - Mal. plantennaam (sapang). 
8aprophyticus,a,wm, - van Gr. sapros, verrot, rot

tend; phuton, plant: van rottende plantendeelen 
levend, van doode organische stof levend. 

S a p r ó s m a BL., - van Gr. sapros, verrot, rottend; 
osmê, geur: naar rottende stoffen stinkende plant. 
Het hout der Jav. Saprosma-soorten stinkt naar 
faeces. 

s a r a , - Hindost. plantennaam. 
Sâ raca L., - schijnt een vervorming te zijn van den 

'Jav. plantennaam soka, die zelf weer een vermin
king is van den Sanskr. naam asoka. 

saracénicws.a.ttm, - van Nieuwlat. Saracênus, Ara
bier, bij uitbreiding (aan het Christendom vijan
dige) Mohamedaan: Arabisch, Mohamedaansch, 
Oostersch. 

Sa râcha RUIZ et PAV., - genoemd naar Isidoro Sara-
cha (1733, Casa la Reina, O.N.O. van Burgos; 
1803, ?), Benedictijnermonnik, ijverig beoefenaar 
der plantkunde, die den bot. tuin van Madrid 
doorloopend met zeldzame planten verrijkte en in 
zijn tijd beschouwd werd als een der bekwaamste 
botanici, doch nimmer iets gepubliceerd heeft op 
bot. gebied. 

sa racho ides , - van Sarächa, plantengesl. (Solana-
cëae) : ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Sarâcha-achtig. 

Sa r ana FISCH., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk een ( ? gelatinizeerde) volksnaam der plant. 

S a r a n t h e EICHL., - van Gr. saros, bezem, veger; 
anthê, bloem. De naam zinspeelt op den vorm der 
bloei wij ze. 

S a r a r â n g a HEMSL., - Latinizeering van sararang, 
op de Salömo-eilanden (zie salontoniensis) gebrui
kelijke volksnaam van S. sinuösa Hemsl. 

sa ras in i i , — 2e nv. van Sarasinius, Latinizeering van 
Sarasin: van Sarasin, gevonden door Sarasin, ge
noemd naar Sarasin. - Ardisïa - Mez en Maesa -
Mez zijn genoemd naar de beide neven Paul Sara
sin (1856, Bazel; 1929, Bazel) en Friedrich (Fritz) 
Sarasin (1859, Bazel; X), beroemde ontdekkings
reizigers, die van 1883-86, in 1890, 1907 en 1925 
Ceylon, in 1889 Egypte en Sinaï, van 1893-96, in 
1902/03 en 1906 Celebes, van 1910-12 Nieuw-
Caledonië (164-167° O.L.; 20-22y2° Z.B.) en de 
oostwaarts daarvan gelegen Loyalty (Loyauté )-
eilanden, en (Friedrich) in 1932 Siam bereisden, 
schrijvers van vele publicaties over hun reizen en 
de daarop bijeengebrachte verzamelingen. 

s a r a s i n ó r u m , - 2e nv. mv. van Sarasinus, Latini
zeering van Sarasin: van de Sarasin's, gevonden 
door de Sarasin's, genoemd naar de Sarasin's. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar de 
beide neven Sarasin (zie sarasinii). 

sarâssa , -Moluksche plantennaam (kajoe sarassa). 

i
8arawacénsi5,js,e, - afkomstig van Sarawak (sul-
sarawahén8t5,i's,e, - tanaat langs de N.W.-

sarawakénu5,a,um, - kust van Borneo, van 
sarawakénst's.ts.e, - TandjoengDatoektotde 

golf van Broenei) of daar hét eerst gevonden, 
Sarawaksch. 

S a r c a n d r a GARDN., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
anêr (andros), man. - De helmknop (mann, or
gaan) is vleezig. 

s a r can tha , — zie sarcanthus. 
sarcanthifórmts.ts.e, - van Sarcanthus, plantengesl. 

(Orchidacëae); Lat. forma, vorm, gedaante: van de 
gedaante van een Sarcanthus, Sarcanthus-achtig. 

sa rcan tho ides , - van Sarcanthus, plantengesl. (Or
chidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Sarcanthus-achtig. 

s a r c a n t h u m , - zie sarcanthus. 
S a r c a n t h u s LINDL., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 

anthos, bloem. Plant met vleezige bloemen. 
sarcânthws,a,um, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 

anthos, bloem: met vleezige bloemen. 
Sarcócalyx ZIPP., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 

kälux, kelk: plant met vleezigen kelk. 
s a rcoca rpa , - zie sarcocarpus. 
Sarcocärpon BL., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 

karpos, vrucht. Plant met vleezige vruchten. 
sarcocarpus,a.um, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 

karpos, vrucht: met vleezige vruchten. 
sarcocauh's,is,£, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 

kaulos, stengel, steel: met vleezige stengels of stelen. 
Sarcocépha lus AFZ., - van Gr. sarx (sarkos), 

vleesch; kephölê, hoofd. Plant met vleezige bloem-
hoofdjes. 

Sarcochi lus R. BR., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
cheilos, lip. Orchidacëa met vleezige lip. 

Sa rcóch lamys GAUD., - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; chlämus, mantel. De rijpe vrucht wordt 
door het vleezige bloemdek als door een mantel 
omsloten. 

Sarcoc l in ium WIGHT, - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; klinê, bed. De schijf der $ bloemen, het 
„bed" van het vruchtbeginsel, is dikvleezig. 

Sarcocócca LINDL., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
kokkos, bes, vrucht. Plant met vleezige vruchten. 

sarcodânthus.a.um, - van Gr. sarkôdês, vleezig; an
thos, bloem: met vleezige bloemen. 

sa rcódes , - Lat. transcr. van Gr. sarkôdês [van sarx 
(sarkos), vleesch], vleezig. 

Sarcodfscus GRIFF., - van Gr. sarx (sarkos),vleesch; 
diskos, schijf. Plant met vleezige schijf. 

Sarcó lobus R. BR., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
lobos, vrucht. Plant met vleezige vruchten. 

sarcophy!ltts,a,um, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
phullon, blad: met vleezige bladeren. 

sa rcópoda , - zie sarcopödus. 
sarcopodioides , - van Sarcopodium, plantengesl. 

(Orchidacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Sarcopodïum-achtig. 

S a r c o p o d i u m LINDL., - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; podïon [verkleinw. van pous (pödos), voet], 
voetje. Orchidacëa met vleezigen zuilvoet. 

sarcópodus.a.um, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
pous (pödos), voet, steel: met vleezigen voet; met 
vleezige stelen. 

Sa rcóp te ryx RADLK., - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; ptêrux, vleugel. De vrucht bezit drie vlee
zige vleugels. 

s a r c o p u m , - foutief voor sarcöpus. Zie aldaar. 
s â r copus , - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; pous, 

voet, steel: met vleezigen voet, steel (of wortel
stok). - Het woord wordt niet verbogen; us is hier 
geen uitgang, doch een integreerend deel van het 
hoofdwoord; de schrijfwijze sarcopum, welke men 
soms voor het onzijdig vindt, is ongeoorloofd. 

S a r c o p y r a m i s WALL., - van Gr. sarx (sarkos), 



earcoscapus ' 

vleesch; pur amis, pyramide. - De naam zinspeelt 
op den vorm en de vleezigheid van den kelk. 

sarcoscnpus.e.um, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
shäpos (Lat. scäpus), steel eener bloeiwijze: met 
vleezige of dikke stelen der bloeiwijzen. 

Sarcos iphon BL., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
siphon, buis. - De bloemdekbuis is vleezig. 

S a r c o s p é r m a HOOK, f., - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; sperma, zaad. Plant met vleezige zaden. 

S a r c o s p e r m à c e a e , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Sarcospérma geldt. 

s a rcós t achys , - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
stächus, aar: met vleezige aren of aarspillen. 

S a r c o s t é m m a R. BR., - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; stemma, krans. De in een krans geplaatste 
binnenste bijkroonschubben zijn vleezig. 

Sa rcos t i gma w. et A., - van Gr. sarx (sarkos), 
vleesch; stigma, (als bot. term) stempel. - Plant 
met vleezigen stempel. 

S a r c ó s t o m a BL., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
stoma, mond. - De bij den ingang (mond) der bloem 
gelegen middenlob der lip is vleezig. 

s a r c ó s t o m a , - zie sarcostömus. 

{sa rcos tomato ides , - van Sarcóstoma (Sarcostomä-
sa rcos tomoides , - tis), plantengesl. (Orchi-

dacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Sarcostöma-achtig. 

sarcostömus,a,um, - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
stoma, mond: met vleezigen mond. 

Sarco théca BL., - van Gr. sarx (sarkos), vleesch; 
thêkê, doos. De vruchten (doozen voor de zaden) 
zijn vleezig. 

sardénsis,is,e, - afkomstig van de plaats, waar 
voorheen Sardeis (O. van Smyrna), hoofdstad van 
den voormaligen staat Ludïa, lag of daar het eerst 
gevonden, Sardisch. 

sardó«s,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. sardóios (van 
Sardô, Sardinië), Sardinisch. 

sargentiânws,α,u*n, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Charles Sprague Sargent (1841, Bos
ton, Mass.: 1927, Boston), stichter (1872) en direc
teur van het Arnold-Arboretum te Boston, sedert 
1879 hoogleeraar in de arboricultuur aan de Har
vard University te Cambridge (Mass. ), schrijver van 
vele belangrijke bot. publicaties, waaronder vooral 
bekend zijn Silva of North America (1891-1902), 
Forest Flora of Japan (1892), Manual of the Trees 
of North America (1905), Trees and Shrubs (1902-
13) en Plantae Wilsoniänae, een beschrijving der 
door E. H. Wilson (zie wilsöni) voor het Arnold 
Arboretum verzamelde planten. In 1888 richtte hij 
het tijdschrift Garden and Forest op, waarvan hij 
redacteur was, tot het in 1897 bezweek. 

sa rgént i i , - 2e nv. van Sargentîus, Latinizeering van 
Sargent: van Sargent, genoemd naar Sargent. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch. 
Sprague Sargent (zie sarçentiânus). 

Sar ibus BL., - Latinizeering van den Mol. planten
naam sariboe. 

S a r i s s u s GAERTN., - van Gr. sarissa, een Macedo
nische lans. - De naam zinspeelt op den vorm der 
vrucht. 

sarmâtiCMS,a,um, - van Lat. Sarmatia, het tegen
woordige Polen en Z.-Rusland : Sarmatisch, Poolsch, 
Zuidrussisch. 

sarmentäceus.a.ww, - van Lat. sarmentum, slappe 
tak, uitlooper: slappe takken dragend, uitloopers 
dragend. 

e a rmen tósa , - zie sarmentösus. 
sa rmen toso ides , - van den soortnaam sarmentösus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij-
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kenis uitdrukt: op de soort sarmentösus gelijkend. 
sarmentóSMs.a.uw, - van Lat. sarmentum, slappe 

tak, uitlooper: slappe takken dragend, uitloopers 
voortbrengend. 

sarniénsis,js,e, - van Nieuwlat. Sarnia, d.i. het ei
land Guernsey (een der Normandische eilanden in 
Het Kanaal) : afkomstig van Guernsey of daar het 
eerst gevonden. Tegen het einde der 17de eeuw 
werd de in Z.-Afrika inheemsche Nerine samiensis 
Herb. (Amaryllis sarniensis L.) onder den naam 
Guernsey-lelie gekweekt op de Normandische ei
landen, waar de bollen aan land gekomen zouden 
zijn uit een gestrand schip. 

Sa ro san thé r a KORTH., - van Gr. saros, bezem; an-
thêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen 
zijn sterk behaard en vormen daardoor te zamen 
een soort bezem. 

sarosanthéru5,a,um, - van Gr. saros, bezem; an-
thêra, (als bot. term) helmknop: met bezemachtige 
helmknoppen. 

S a r o t h a m n u s WIMM., - van Gr. saros, bezem; tham-
nos, struik: bezemstruik. - De naam kan zoowel 
zinspelen op den vaak bezemvormigen habitus der 
plant, als op het gebruik, dat vroeger van de dunne 
twijgen werd gemaakt voor de vervaardiging van 
bezems. 

sarracénicws,a,wm, — van Nieuwlat. Sarracênus, 
Arabier, bij uitbreiding (aan het Christendom vijan
dige) Mohamedaan: Arabisch, Mohamedaansch, 
Oostersch. 

s a r r a s i n ó r u m , - foutief voor sarasinörum. 
sa sânqua , - Latinizeering van den Jap. planten

naam sasankwa. 
rSassafras L., - Fr., Ital. en Sp. plantennaam, ver-
I sâssa f ras , - basterd uit Lat. saxifräga (zie 

aldaar). - De plant is een in het O. van N.-Amerika 
inheemsche boom (Laurus sassafras L. = Sassafras 
officinäleNees),welksbast enwortelhout een aethe
rische olie bevatten en dienstig zijn als diaphore
tisch en diuretisch middel tegen jicht, rheumatiek, 
huiduitslag en andere aandoeningen. 

sa su ro ides , - van sasuru (= sasoeroe), op Ambon 
gebruikelijke Alf. volksnaam van Osmoxylon um-
bellifërum Merr. (Araliacëae), Ambonsch sandel
hout. Rozemarijnhout; ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: op Osmoxylon umbelli-
fërum gelijkend. 

sativws,a,um, - van Lat. serère (met een stam sat), 
zaaien, planten: gezaaid, geplant, gekweekt, ver
bouwd. 

satsumânus,a ,um, - van Nieuwlat. Satsuma, Sat-
soema (district in het Z.W. van Kioe-Sioe, het 
zuidelijkste der groote Jap. eilanden) of daar het 
eerst gevonden. 

s a t u r â t a , - zie saturätus. 
csaturate-ruber,ra.rum, — van Lat. saturate, bijwoord 
Isaturatéruber.ra.rum, - bij saturätus (van sa-

turäre, verzadigen), verzadigd; ruber, rood: inten
sief rood, helrood. Vgl. dilute - viridis. 

satur&tus,a,um, - van Lat. saturäre, verzadigen, vul
len: gevuld, met gevulde of dichte bloeiwijzen. 

Sa tu ré ia L., -oude , Lat. plantennaam, boonenkruid, 
kunne, keule, keune. - Het woord wordt wel afge
leid van Gr. satüros, sater, geile boschgod, en wordt 
dan geacht te zinspelen op het gebruik, dat sinds 
oude tijden van boonenkruid (Saturéia hortensis L. ) 
gemaakt wordt als geslachtsdriftopwekkend middel. 

sa ture io ides , - van Saturéia (Satureja), planten
gesl. (Labiätae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Satureia-achtig. 

Sa ture ja , - zie Saturéia. 
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Satyrium L., - Lat. transcr. van Gr. saturion (van 
satüros, sater, geile boschgod), bij de oude Grieken 
naam van een bolgewas (niet de thans Satyrium ge
noemde plant), dat geacht werd de geslachtsdrift 
optewekken. - Het thans den naam Satyrium voe
rende orchideeëngesl. heet zoo, omdat de lip bij de 
eerstbeschreven soort aan de onderzijde een uitstul-
ping heeft, welke aan een balzak doet denken. 

sauguetién8fs,ts,e, - afkomstig van den Saugueti, 
hoogsten top van een voorgebergte van het Bis-
marck-gebergte (zie bismarckiensis) in Kaiser Wil
helmsland, of daar het eerst gevonden. 

{Saurâùia, - genoemd naar graaf Fr. J. von Saurau 
Saurauja WILLD. , - ( 1760, Weenen ; 1832, Flo

rence), hooggeplaatst Oostenr. staatsambtenaar, 
beschermer van kunsten en wetenschappen. 

saurocéphalus,a,«m, - van Gr. saura of sauros, ha
gedis; kephâlê, hoofd, kop: met een hagedissekop, 
dwz. met daarop gelijkende bloemen. 

Saurómatum SCHOTT, - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam sauromäton, welke geacht wordt 
afgeleid te zijn van saura of sauros, hagedis, en te 
zinspelen op de gevlekte kolf scheeden. 

Sauropus BL., - van Gr. saura of sauros, hagedis; 
pous, poot: hagedissepoot. Denaam zinspeelt op de 
in 3 uitgespreide armen verdeelde meeldradenzuil. 

Saururâceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Saurürus geldt. 

saururoides, - van Saurürus, plantengesl. (Saurura-
céae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt : Saurürus-achtig. 

Saurürus L., - van Gr. saura of sauros, hagedis; 
oura, staart: hagedissestaart. De naam zinspeelt op 
den vorm der bloeiwijze. 

Saussurea A. P. D C , - genoemd naar de beide Zwit-
sersche natuuronderzoekers: 
1. H. B. de Saussure (1740, Conches bij Genève; 
1799, Genève), hoogleeraar in de wijsbegeerte te 
Genève, die Frankrijk, Nederland, Engeland, Sici
lië en de Alpen bereisde, deze laatste voornamelijk 
in de omgeving van Chamonix (N. van den Mont 
Blanc), waar een gedenkteeken voor hem is opge
richt, en die de eerste was, die den Mont Blanc 
beklom (1787), waar hij o.a. barometrische hoogte
bepalingen verrichtte. Behalve een aantal publica
ties over zijn reizen schreef hij een bot.verhandeling. 
2. diens zoon, N. Th. de Saussure (1767, Genève; 
1845, Genève), hoogleeraar in de mineralogie en 
physiologie te Genève, schrijver van bot. publi
caties. - De auteur van het gesl., A. P. de Candolle 
(zie Candollëa), licht de keuze van den naam als 
volgt toe: ,,Je désire que le nom des saussurées 
,,alpines rappelle à tous les botanistes qui par
cou r ron t les Alpes le nom du naturaliste qui a le 
„mieux décrit cette vaste chaîne de montagnes 
,,tandisque celles des steps salés de Sibérie rap
pel leront les expériences de M. Théodore de Saus-
,,sure sur l'introduction des matières salines dans 
„les végétaux" [Ann. du Mus. d'Hist. Natur. XVI 
(1810), 197]. 

Sautiéra DECSNE, - genoemd naar Antoine Sautter 
(?, ?; 1801, op de vaart van Timor naar Nieuw-
Holland), tuinmansknecht, toegevoegd aan de Fr. 
expeditie (1800-04), welke onder leiding van Bau-
din (f1803) op de korvetten Le Naturaliste en Le 
Géographe China en de Stille Zuidzee bezocht. 
Nadat Sautier, die als een werkzaam man geroemd 
wordt, in 1801 op Timor vele planten verzameld 
had, werd hij door malaria aangetast; hij overleed 
enkele dagen na de afvaart van Timor. Zie voorts 
leschenaultiänus en riedleänus. 

Sauvagésia L., - genoemd naar P. A. Boissier de la 
Croix de Sauvages (1710, Alais, N.W. van Nîmes; 
1795, Alais), medicus-botanicus, hoogleeraar te 
Montpellier, schrijver eener bot. publicatie, waarin 
hij de planten van Montpellier indeelde naar de 
bladeren. Hij was zeer bevriend met Linnaeus (zie 
Linnaea) en trachtte een systematische indeeling 
der ziekten te maken, zooals Linnaeus er een ge
maakt had voor de planten. 

sauviniéri, - 2e nv. van Sauviniërus, (foutieve) La-
tinizeering van (De la) Savinierre: van De la Sa-
vinierre, gevonden door De la Savinierre, genoemd 
naar De la Savinierre. - Polypodïum - (sic!) 
Baker werd in 1890 genoemd naar E. de la Savi
nierre, die de plant in 1877 op Celebes verzameld 
had. Overigens is mij van hem niets bekend. 

savannicola (znw.), - van Nieuwlat. savanna (Sp. 
sabdna), savanne, d.i. met verstrooide boomen be
zette grasvlakte in warme gewesten met langdurige 
regenlooze perioden (als bv. op de N.O. helling van 
den Idjèn); Lat. cölëre, wonen, bewonen: savannen 
bewonende, d.i. in savannen groeiende plant. 

savannicolMf,a,um, - van Nieuwlat. savanna (Sp. 
sabdna), savanne, d.i. met verstrooide boomen be
zette grasvlakte in warme gewesten met langdurige 
regenlooze perioden (als bv. op de N.O. helling van 
den Idjèn); Lat. cölëre, wonen, bewonen: op savan
nen wonend, dwz. in savannen groeiend. 

Sâvia WILLD., - genoemd naar G. Savi (1769, Flo
rence; 1844, Pisa), hoogleeraar in de plantkunde en 
directeur van den bot. tuin te Pisa, schrijver van 
vele bot. werken, waaronder een flora var Pisa. 

sawiénsi's.ts.e, - afkomstig van Sawïa (Z. van het 
bivak Hollandïa, in het N.O. van Ned. Nieuw-
Guinea) of daar het eerst gevonden. 

ssiJiatilis,is,e, - van Lat. saxum, rotsblok: op rotsen 
groeiend, rots-. 

Saxegothaéa LINDL., -genoemd naar Albert Fr. A. 
K. E. prins van Saksen Koburg-Gotha (zie alberti). 

saxicola (znw.),-van Lat. saxum, rots (blok) ; cölëre, 
wonen, bewonen : rotsbewoonster, op rotsen groeien
de plant. 

saxicolus, a.um, - v a n Lat. saxum, rots(blok); cölëre, 
wonen, bewonen: rotsen bewonend, op rotsen groei
end. 

rSaxifraga L., - van Lat. saxum, rots(blok), steen; 
Isaxifraga (znw.), - frangëre (stam frag), bre

ken: steenbreek, dwz. geneesmiddel tegen blaas
steen. De naam, waarmede vroeger alleen S. granu-
läta L. werd aangeduid, zinspeelt niet op het 
groeien van vele soorten van het gesl. in rots
spleten: S. granuläta is géén rotsplant. - Vgl. ook 
Dodoens, Cruydeboeck, 2de druk (1563), p. 249. 
„Die wortelen van wit Steenbreek" (Saxifräga gra
nuläta L.) „met hueren sade" (bedoeld worden de 
onderaardsche knolletjes) „in wijn ghesoden ende 
„ghedroncken lossen die vrine, suyveren ende 
„reynighen die nieren ende die blase, breken den 
„steen ende doen hem rysen" (dwz. naar buiten 
komen). Als soortnaam gebezigd om overeenkomst 
met het gesl. Saxifräga uittedrukken, bv. voor 
planten als Pimpinella - L., welke vroeger als 
geneesmiddel tegen blaassteen werden aangewend. 

saxifräga (bnw.), - zie saxifragus. 
Saxifragaceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Saxifräga geldt. 
eaxifragoides, - van Saxifräga, plantengesl. (Saxi

fragaceae), steenbreek; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Saxifräga-achtig, steen-
breekachtig. 

saxifragus,a,wm, - v a n Lat. saxum, rots (blok), steen; 
33 
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frangêre (stam frag), breken: rotsen brekend, in 
rotsspleten groeiend, (blaas)steenen brekend. 

sax6philw5,a,um, - van Lat. saxum, rots (blok); Gr. 
phïlein, beminnen: rotsen beminnend, op rotsen 
groeiend. - Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. 
is niet fraai; saxicölus en petrophilus zijn beter. 

s axóru rn , - 2e nv. mv. van Lat. saxum, rots(blok): 
der rotsblokken, op rotsblokken groeiend, op rotsen 
groeiend. 

saxósws a,um, — van Lat. saxum, rots (blok): tus-
schen rotsblokken groeiend, op rotsen groeiend. 

sayeriânus.a.ura (Saccolabïum - F . v . M . et Kränzl.), 
- genoemd naar W. A. Sayer, die, te zamen met 
Cuthbertson (zie cuthbertsonii), de plant in 1887 
op Nieuw-Guinea had ontdekt. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

scaber,ra.rum, - (Lat.) ruw. 
scabérrimtts,a,M>M, - overtr. t rap van Lat. scaber, 

ruw: zeer ruw. 
scabéru la , - zie scaberülus. 
scaberu l ipes , - van Lat. scaberülus, eenigszins ruw; 

pes, voet, steel: met eenigszins ruwen voet of steel. 
scaberülus,a.wm, - verkleinw. van Lat. scaber, ruw: 

eenigszins ruw. 
/Scab iósa L., - als znw. gebruikte vr. vorm van Lat. 
Iscabiósa , - scabiösus (van scabies, schurft), 

schurftig, tot schurft in betrekking staand : Schurft -
kruid. - Een vroeger tot het gesl. gerekende soort, 
Sc. arvensis L. (tegenwoordig Knautïa arvensis 
Coult. ), werd oudtijds als geneesmiddel tegen schurft 
aangewend. -Als soortnaam gebezigd om gelijkenis 
met het gesl. Scabiösa uittedrukken. 

scabiosaefóliM5,o,uw, - zie scabiosijolius. 
scabiosifólitts,a,um, - van Scabiösa, plantengesl. 

(Dipsacfae); Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Scabiösa. 

scabra , — zie scaber. 
scabràtus.a.um, - van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw. 
scabréllus,a,um, - verkleinw. van Lat. scaber (scabri), 

ruw: eenigszins ruw. 
scabréscens , - van Nieuwlat. scabrescëre [van 

scaber (scabri), ruw], ruw worden: ruw wordend, 
eenigszins ruw. 

scabricomu5,a,um, - van Lat. scaber (scabri), ruw; 
coma, kuif (van haren, bladeren, bloemen, schut
bladen, en dgl.): met een ruwe kuif, dwz. met een 
kuif van ruwe bladeren, schubben, en dgl. 

scâbr ida , - zie scabrïdus. 
scabridulus,a,um, - verkleinw. van Lat. scabrïdus, 

ruw: eenigszins ruw. 
scabridus.a.wra, - van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw. 
scabriflórus,a,um, - van Lat. scaber (scabri), ruw; 

f los (f loris), bloem: ruwbloemig. 
8cabrifóliu5,a,um, - van Lat. scaber (scabri), ruw; 

folïum, blad: ruwbladig. 
scabrilingms,ts,£, - van Lat. scaber (scabri), ruw; 

lingua, tong: met ruwe tong of (bij orchideeën) lip. 
scabrinérvts.is.e, - van Lat. scaber (scabri), ruw; 

nervus, nerf: ruwnervig. 
scabr ipes , - van Lat. scaber (scabri), ruw; pes, voet, 

steel: met ruwen voet, met ruwen steel. 
scabrisétu5,a,um, — van Lat. scaber (scabri), ruw; 

sela, borstel (stijf haar) : bezet met (door de aanwe
zigheid van kleine tandjes) ruwe borstels. 

scabrispathus,a,um, - van Lat. scaber (scabri), ruw; 
spätha, (als bot. term) kolfscheede: met ruwe kolf-
scheeden. 

scabr i s t ipes , - van Lat. scaber (scabri), ruw; stïpes, 
steel: met ruwen steel. 

Scébr i t a L., - van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw-
bladige plant. 

scabriusculus,a,um, - verkleinw. van Lat. scaber 
(scabri), ruw: eenigszins ruw. 

scabrósus,α,um, - van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw. 
s c a b r u m , - zie scaber. 
Scàévola L., - genoemd naar den Romein Gajus 

Mucïus, die volgens de sage in 507 v. Chr. op zich 
nam Lars Porsëna, koning van Clusïum, die toen 
Rome belegerde, te vermoorden. Hij wist de ko
ninklijke tent binnentedringen, doch, daar hij den 
koning niet van aangezicht kende, doodde hij bij 
vergissing diens fraaier gekleeden secretaris. Ge
grepen en voor de koninklijke rechtbank gevoerd 
verklaarde hij een der 300 adellijke jongelingen te 
zijn, die gezworen hadden den koning om het leven 
te brengen en bij loting te zijn aangewezen den 
eersten aanslag te plegen. Met den dood bedreigd 
stak Mucïus, om te toonen, dat hij dien niet vrees
de, de rechterhand in een altaarvuur en hield haar 
daarin, tot zij door den gloed verteerd was. Lars 
Porsëna, bevreesd voor zijn leven, stelde Mucïus 
in vrijheid en brak het beleg op. Mucïus ontving als 
belooning van den Romeinschen staat een stuk 
lands en werd voortaan, ter herinnering aan zijn 
daad, Scaevöla, d.i. de linksche, genoemd. - De 
zoom der bloemkroon van Scaevöla heeft den vorm 
eener uitgespreide hand; bij de eerstbeschreven 

r soort (en ook bij de Jav. Sc. frutescens K. Krause) 
zijn de bloemen aanvankelijk wit en worden zij later 
bruin, alsof zij verschroeid waren. 

scalar«,ts,e, - van Lat. scala (van scandëre, klim
men), ladder: laddervormig. 

scalpe, - van Lat. scalper, snoeimes. - De naam zin
speelt op den vorm der peulleedjes. 

scalpellifóli«s,a,Mw, - van I-at. scalpellum (ver
kleinw. van scalprum, mes), chirurgisch mes, lancet, 
scalpel; folïum, blad: met scalpelvormige bladeren. 

scalpellifórrnts.ts.e, - van Lat. scalpellum (ver
kleinw. van scalprum, mes), chirurgisch mes, lan
cet, scalpel; forma, vorm: scalpelvormig. 

scalpturâttts.a,«».', - van Lat. scalptüra, graveersel: 
als het ware gegraveerd. 

scandens , - van Lat. scandëre, klimmen: klimmend. 
Scandix L., - oude, Gr. plantennaam, waarmede een 

of ander moeskruid werd aangeduid, door Lin
naeus (zie Linnaea) willekeurig op het hem thans 
voerende gesl. overgedragen. 

scâphiger , scaphigera , s c a p h i g e r u m , - van Lat. 
•scaphigerus,a,um, - scapha (Gr. skaphé), 

schuitje; gërëre, dragen: een schuitje dragend, een 
schuitvormig orgaan dragend. 

scaphioglóssus.a.um, - v a n G r . skaphïon (verkleinw. 
van skaphê, bootje), klein bootje, klein schuitje; 
glôssa, tong: met schuitvormige tong of (bij or
chideeën) lip. 

S c é p h i u m SCHOTT et ENDL., - Lat. transcr. van Gr. 
skaphïon (verkleinw. van skaphê, bootje), klein 
bootje, klein schuitje. De naam zinspeelt op den 
vorm der kokervruchtjes. 

Scaphóchlarnys BAKER, - van Gr. skaphê, bootje, 
schuitje; chlämus, mantel. - De kelk, de „mantel" 
der bloemkroon, is scheedevormig gespleten en ge
lijkt daardoor eenigszins op een bootje. 

s caphonéma , - van Gr. skaphê, bootje, schuitje; 
nêma, draad: met schuitvormigen helmdraad. Het 
woord wordt soms verward met scyphonêma (zie 
aldaar). 

scaphosépalus.a.um, - van Lat. skapha, schuitje; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met een of meer 
schuitvormige kelkbladen. 

scapiflóru£,a,um, - van Lat. scapus, steel eener 
bloeiwijze; f los (flöris), bloem: met bloemen of 
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bloei wij zen welke op een steel (al of niet aan een 
bebladerden stengel) zijn gezeten; met al of niet 
uit een onderaardsch orgaan ontspruitende, ge-
steelde bloemen of bloeiwijzen. 

/ s cap ige r , scapigera , s c a p i g e r u m , - van Lat. sca-
\scapigerus,a.wm, - pus, steel eener bloeiwijze; 

gërëre, dragen: gesteelde, uit een onderaardsch of 
kort bovenaardsch orgaan ontspruitende bloei
wijzen dragend. 

scarabaeoides , - van Lat. scarabaeus ( = Gr. ska-
rabaios), de heilige (mest)kever der Egyptena-
ren; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: scarabaeus-achtig (bv. wat den vorm der 
zaden betreft). 

scàrdicus,a,um, - afkomstig van den Alons Scardus, 
dwz. den Sjar Dagh (d.i. het Sjar-gebergte in Al
banië; ±21° O.L.; ±42° N.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

scar ióla , - in het Lat. overgenomen Ital. volksnaam 
van Lactüca - L. - Vgl. den Sp. volksnaam der 
plant escaróla. 

scariósus.a.um, - (Nieuwlat.) van Fr. scarieux, 
droogvliezig : droogvliezig. 

scarlatinu5,a,um, - van Nieuwlat. scarlätum (van 
Perz. sakirldt), scharlaken: scharlakenrood, hei-
rood en tevens naar het oranje zweemend. 

scéleràtus.a.um, - van Lat. sceleräre [van scelus 
(sceleris), misdaad], door misdaden bezoedelen: 
door misdaden bezoedeld, misdadig, bij uitbreiding : 
vergiftig. 

Scepa LINDL., - Lat. transcr. van Gr. skepê. bedek
king, bescherming, beschutting. De naam zinspeelt 
op de groote schutbladen der <J bloemen. 

Scepàsma BL., - Lat. transcr. van Gr. skepasma 
(van skepan, bedekken), bedekking. Bij de eerst-
beschreven soort, Sc. buxifolïa BL, bedekken de 
bladeren elkander ten deele; de kelkbladen bedek
ken elkander met de randen en omsluiten te zamen 
het vruchtbeginsel. 

s c e p t r u m , - Lat. transcr. van Gr. skêptron, staf: 
staf als symbool der macht, scepter. Vgl. Jesaia 
XIV, 5: „De Heere heeft den stock der godtloosen 
„gebroken:den scepter derheerschers."- Als soort
naam gebezigd voor planten met bij een scepter 
vergelijkbare, fraaie bloeiwijzen. 

Sceura FORSK., - Arab, plantennaam (schura). 
schafta (Silene - S. G. Gmel.), - de auteur der soort 

geeft geen verklaring bij den naam, welke moge
lijk de volksnaam der plant is in haar vaderland 
(Talysch, tusschen de Kaspische Zee en Perzië 
in het westen, het Aral-meer en Boekhara in het 
oosten)· 

schajornni , - 2e nv. van Schajoränus, Latinizeering 
van Schajoran: van Schajoran, gevonden door 
Schajoran, genoemd naar Schajoran. - Crocus -
Rupr. is genoemd naar Schajoran, van wien mij 
niets bekend is dan, dat hij de plant in 1865 in 
den Kaukasus ontdekte. 

schangulén8t5,ts,e, - afkomstig van het landschap 
Beni Schangul (in tropisch O.-Afrika; 34-35° O.L.; 
±10° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

scharff iénus, a.utn (Begonïa - Hook. f., bij vergissing), 
- genoemd naar D. Scharff (zie scharf f ïi). 

scharffii , - 2e nv. van Scharffïus, Latinizeering van 
Scharff: van Scharff, gevonden door Scharff, ge
noemd naar Scharff. - Begonïa - Hook. f. werd in 
1888 genoemd naar Carl Scharff, die de plant op 
het eiland Santa Catherina voor de O.kust van 
Brazilië (±48i/2° W.L.; ±271/2° Z.B.) ontdekt en 
aan de kweekersfirma Haage en Schmidt (zie 
haageänus) te Erfurt gezonden had. - Overigens 
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is mij van hem niets bekend. 
Schauér ia HASSK., - genoemd naar J. K. Schauer 

(1813, Frankfort a. M.; 1848, Eldena bij Greifs-
wald), hoogleeraar aan de hoogeschool te Greifs
wald, schrijver van verscheidene bot. publicaties. 
Voor den ProdrÖmus van De Candolle (zie can-
dolleänus) bewerkte hij de Verbenacëae (deel XI, 
1847). 

Schefferélla PIERRE, - genoemd naar R. H. C. C. 
Scheffer (1844, Spaarndam; 1880, Sindanglâja 
boven Tjiandjoer, Java), van 1868 tot aan zijn 
dood directeur van 's Lands Plantentuin te Buiten-
zorg, schrijver van een aantal bot. publicaties, 
stichter van den cultuurtuin en van een landbouw
school te Buitenzorg, oprichter van het onder zijn 
opvolger Treub (zie Treubanïa) beroemd geworden, 
van 1925-35 kwijnende tijdschrift: Annales du 
Jardin Botanique de Buitenzorg. 

schefféri, - 2e nv. van Scheffërus, Latinizeering van 
Scheffer: van Scheffer, gevonden door Scheffer, 
genoemd naar Scheffer. - Nederlandschind. plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar R. H. C. C. 
Scheffer (zie Schefferella). 

schefferiànu5,a,wm, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar R. H. C. C. Scheffer 
(zie Schefferella). 

Schefferómitra DIELS, - van (R. H. C. C.) Scheffer 
(zie Schefferella); Gr. mïtra, muts. - Ter eere van 
Scheffer genoemde plant, waarvan de binnenste 
kroonbladen tot een mutsvormig geheel zijn ver
groeid. 

Scheffléra FORST., - genoemd naar J. Chr. Sehe f fier, 
in de achttiende eeuw plantkundige te Danzig, 
„onvermoeid natuuronderzoeker, dank zij wiens 
„nasporingen vele nieuwe planten konden worden 
„opgenomen in Reyger's Tentamen Florae Geda-
„nensis" (Proeve eener Flora van Danzig, 1764-66). 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

scheideckéri , - 2e nv. van Scheideckêrus, Latinizee
ring van Scheidecker: van Scheidecker, genoemd 
naar Scheidecker. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Peter Scheidecker (?, ?; vóór 1890, 
München), bezitter eener kweekerij te München. 

fSche lhamméra R. BR., - genoemd naar G. Chr. 
ISche lhammér ia MOENCH, - Schelhammer (1649, 

Jena; 1716, Kiel), hoogleeraar, eerst te Helm
stedt, later te Jena, eindelijk te Kiel, schrijver van 
bot. publicaties. 

Schellólepis j . SM., - van Gr. skellein, uitdrogen, 
verdorren; lëpis, schub. - De naam zinspeelt op 
de vliezige, afvallende schubjes, welke bij jonge 
bladeren op de onderzijde aanwezig zijn. 

scherzerianus.a,um (Anthurïum - Schott), - ge
noemd naar K. von Scherzer (1821, Weenen; 1903, 
Görz), wereldreiziger, staathuishoudkundige, lin
guist, deelnemer aan de reis van het Oostenrijksche 
fregat Novara om de aarde (1857-59), schrijver 
van vele publicaties. 

scheuchzér i , - 2e nv. van Scheuchzêrus, Latinizee
ring van Scheuchzer :v&ii Scheuchzer, gevonden door 
Scheuchzer, genoemd naar Scheuchzer. - Campa
nula-Vi l l . en Phyteuma -Al l . zijn genoemd naar 
J. Scheuchzer (1684-1738; zie Scheuchzeria). 

Scheuchzer ia L., - genoemd naar de gebroeders J. J. 
Scheuchzer (1672, Zürich; 1733, Zürich) en J. 
Scheuchzer (1684, Zürich; 1738, Zürich), beiden 
hoogleeraar te Zürich, die zich zeer verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de kennis der flora van 
Zwitserland. - De eerste beschreef in 1726 „den 
„mensch, die getuige geweest is van den zondvloed 
„en die God heeft gezien" (Homo diluvïi testis et 
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theosköpos), naar een thans in Teyler's Museum te 
Haarlem (zie ook Marumïa) berustend versteend 
geraamte, dat later dat van een voorwereldlijken 
salamander bleek te zijn. - De tweede schreef over 
de grassen van Zwitserland. 

echiedeanus, a,um (Dodonaea - Schlechtend.;-Ver-
bascum - W. D. J. Koch) - genoemd naar Chr. 
J. W. Schiede (?, ?; 1836, in Mexico), Duitsch 
geneesheer, die in 1828 met Deppe (zie deppëi) 
naar Mexico ging om planten te verzamelen en er 
tot aan zijn dood bleef, schrijver over spontane 
hybriden (1825). 

schiffneriânws.a.wm (Solanum - Witasek), - ge
noemd naar Victor Schiffner (1862, Böhmisch Lei-
pa, Ν. van Praag; X ), eerst assistent aan den bot. 
tuin en privaatdocent aan de universiteit te 
Praag, van Dec. 1893 tot Juli 1894 verbonden aan 
's Lands Plantentuin te Buitenzorg, ten einde de 
Hepatïcae van W.-Java te verzamelen en te be
werken, in 1895 benoemd tot buitengewoon hoog
leeraar met den titel van gewoon hoogleeraar te 
Praag, van 1902 tot aan zijn pensionneering in 
1932 hoogleeraar aan de universiteit te Weenen. 
In 1901 bereisde hij Z.-Brazilië. Voor den eersten 
druk van Engler und Prantl, Die Natürlichen 
Pflanzenfamilien, bewerkte hij de Hepatïcae (ver
schenen 1893); voorts verschenen van zijn hand, 
behalve tal van kleinere publicaties, eenige werken 
over de Hepatïcae van Ned. Indië, waaronder het 
eerste deel (1900) der Hepatïcae van de Flore de 
Buitenzorg en gaf hij verzamelingen gedroogde 
levermossen uit. 

schi ldei , - 2e nv. van Schildius, Latinizeering van 
Schild: van Schild, genoemd naar Schild. - Sela-
ginella - Hier. is genoemd naar J. Schild (1865, 
St. Polten, W. van Weenen; X ), in 1907 D. consul 
te Padang, die den D. plantkundige F. R. Rudolf 
Schlechter (zie rudolphi) in dat jaar hulp verleende 
bij diens bot. onderzoek van Padang en omstreken. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

8childianu5,a,um (Eria - Schltr), - genoemd naar 
J. Schild (zie schildei). 

schillerinnu5,a,um (Coelogyne - Rchb. f.; - Pha-
laenopsis - Rchb. f.), - genoemd naar Schiller, in 
de vijftiger en zestiger jaren der 19de eeuw consul 
te Hamburg, bezitter eener fraaie orchideeëncol-
lectie, welke in 1865 ongeveer 1400 soorten telde. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

S c h i m a REINW., - samentrekking van Gr. skiasma 
(van skiadzein, beschaduwen), beschaduwing. - De 
naam zinspeelt op de dichte bladerkroon van Sch. 
noronhae Reinw. Vgl. ook Antheëischïma en Closa-
schtma. 

sch impé r i , - 2e nv. van Schimpêrus, Latinizeering 
van Schimper : van Schimper, gevonden door 
Schimper, genoemd naar Schimper. 
1. Aloë - Tod.; - Coccinïa - Naud.; - Desmodïum 
- Höchst.), - genoemd naar W. Schimper (1804, 
Reichenschwand bij Neurenberg of, volgens som
migen, te Mannheim; 1878 of 1879, Adoeain Abys-
sinië), plantenverzamelaar, die in 1831 Algiers, van 
1834-36 Egypte en Arabië bereisde en zich van 
1837 tot aan zijn dood onafgebroken in Abyssinië 
ophield, vanwaar hij groote plantenverzamelingen 
naar Europa zond. Hij was de ontdekker der naar 
hem genoemde soorten. 
2. (Vaccinïum - Kds), - genoemd naar A. F. W. 
Schimper (1856, Straatsburg; 1901, Straatsburg), 
hoogleeraar eerst te Bonn, later te Straatsburg, die 
Z.-Frankrijk, Algiers, W.-Indië, Brazilië, Egypte, 
Arabië, Ceylon en Java (1889-90) bereisde en op den 

top vanden Ardjoeno (O.-Java) de doorhem als Vac
cinïum myrtoïdes vermelde en afgebeelde (Pflan-
zen-geographie auf physiologischer Grundlage, pp. 
765, 767), later door Koorders (zie koordersi) naar 
hem genoemde plant ontdekte. Schimper heeft vele 
bot. publicaties geschreven op allerlei gebied. 

echirnperiéntis,a,um (Indigofëra - Höchst.; - Sida 
- Höchst.; - Urtica - Höchst.), - genoemd naar 
den ontdekker dezer planten, W. Schimper (zie 
schimpéri 1). 

Schinus L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam schinos, waarmede een Pistacïa-soort 
werd aangeduid. - Het woord wordt wel in verband 
gebracht met Gr. schizein, splijten, klieven, om
dat uit Pistacïa hars wordt gewonnen door het 
maken van inkepingen in den stam. 

schinzi i , - 2e nv. van Schinzius, Latinizeering van 
Schinz: vanSchinz, gevonden door Schinz, genoemd 
naar Schinz. - Dendrobïum - Rolfe is genoemd 
naar H. Schinz (1858, Zürich; X), van 1889-1929 
hoogleeraar in de plantkunde te Zürich en direc
teur van den bot. tuin aldaar, die Z.W.-Afrika 
(1884-86) en den Oriënt bereisde, schrijver van 
vele bot. publicaties. - De naar hem genoemde 
Dendrobïum-soort had hij uit Zürich aan Rolfe (zie 
rolfëi), den auteur der soort, gezonden. 

schipkaénsïs.zs.e, - afkomstig van den Schipka--pa.s 
( = Sjipka-pas, in den Hoogen Balkan, N.O. van 
Philippopel, bekend door de bloedige gevechten in 
den Russisch-Turkschen oorlog; 1877-78) of daar 
het eerst gevonden. 

Sch i séndra L. CL. M. RICH., - zie Schizandra. 
Schismatog ló t t i s ZOLL., - van Gr. schisma (schis-

mâtos), splijting; glótta, tong. — Het bij een tong 
vergeleken bovenste deel der kolfscheede laat bij 
het einde van den bloei met een horizontale spleet 
los van het blijvende onderste deel. 

sch ismatoglo t to ides , - van Schismatoglóttis, plan-
tengesl. (Aracëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Schismatoglottis-achtig. 

Sch i smóce ras κ. Β. PRESL, - van Gr. schisma (van 
schizein, splijten), spleet, scheur, scheuring; kSras, 
hoorn. - De lip draagt een 2-spletig, bij een hoorn 
vergeleken aanhangsel. 

schistâcews.a.wm, - van Gr. schistos (van schizein, 
splijten), gespleten, het gespletene, hier = leisteen, 
het gemakkelijk splijtbare gesteente: leikleurig. 

{sch i s t an thé ra (znw.), - van Gr. schistos (van 
8chi8tanthérws,a,wm, - schizein, splijten), ge

spleten; anthêra, (als bot. term) helmknop: met 
gespleten helmknop (pen ). 

schistoacânthws,a,w»w, - van Gr. schistos (van schi
zein, splijten), gespleten, het gespletene, hier = lei
steen, het gemakkelijk splijtbare gesteente; akantha, 
stekel, doorn: met leikleurige stekels of doornen. 

schis tocântha , - zie schistocanthus. 

{schistocänthos,os,on, - van Gr. schistos (van schi-
8chi8tocanth«s,a,M«i, - zein, splijten), gesple

ten, het gespletene, hier == leisteen, het gemakke
lijk splijtbare gesteente; akantha, stekel, doorn: 
met leikleurige stekels of doornen. 

8Chistochilus,a,«m, - van Gr. schistos (van schizein, 
splijten), gespleten: cheilos, lip: met gespleten (in 
slippen verdeelde) lip. 

schi8togló88tts,a,ufn, - van Gr. schistos (van schi
zein, splijten), gespleten: glôssa, tong: met gesple
ten tong of (bij orchideeën) lip. 

8chist61obu5,a,um, - van Gr. schistos( van schizein. 
splijten), gespleten; lobos, lob: met gespleten lobben. 

8chistopetalus,a,?<m, - van Gr. schistos (van schi
zein, splijten), gespleten; petälon, kroonblad: met 
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gespleten kroonbladen. 
rSchiveréckia ANDRZ., - in 1821 genoemd naar 5. Β. 
tSchiweréckia ANDRZ., - Schiwereck (?, ?; ?, 

Krakau), eerst leeraar aan een lyceum te Lem-
berg, sedert 1805 te Krakau gevestigd. 

Sch izachyr ium NEES, - van Gr. schizein, splijten; 
achüron, kaf (je). G4 is diep 2-spletig. 

Schizaéa j . E. SM., - van Gr sckizein, splijten. - De 
top der bladeren is in smalle slippen verdeeld. 

Schizaeaceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Schizaea geldt. 

Schizandra L. CL. M. RICH., - van Gr. schizein, splij
ten; anêr (andros), man. - Bij de eerstbeschreven 
soort bezitten de <J bloemen 5 nagenoeg zittende 
helmknoppen, welke aan den voet elkander aan
raken en aan den top onderling vergroeid zijn, 
terwijl zij in het midden door spleten van elkander 
zijn gescheiden. 

schizanthéru5,a,um, - van Gr. schizein, splijten; 
anthêra, (als bot. term) helmknop: met gespleten 
helmknop(pen). 

Schizanthus RUIZ et PAV . , - vanGr.scMmw, splijten; 
anthos, bloem: gespleten bloem. - De kroonslippen 
zijn in slippen verdeeld. 

Schizocaéna j . SM., - van Gr. schizein, splijten; 
kainos, nieuw, ongewoon. Nieuw varengesl. met 
onregelmatig splijtend dekvliesje. 

schizocnrpws,a,utn, — van Gr. schizein, splijten, 
scheuren; karpos, vrucht: met splijtende, open
scheurende of inscheurende vruchten; bij uitbrei
ding: met inscheurende dekvliesjes, met inge
sneden dekvliesjes. 

Schizocâsia SCHOTT, - van Gr. schizein, splijten; 
tweede helft van den naam Colocasia. Aan Colo-
casïa verwant gesl. met diep ingesneden bladeren. 
Vgl. Alocasïa, Leucocasïa, Microcasïa. 

schizochilus,a.um, - van Gr. schizein, splijten; chei-
los, lip: met gespleten, dwz. in slippen verdeelde lip. 

Schizóchiton SPRENG., - van Gr. schizein, splijten; 
chiton, hemd. - De meeldradenbuis, welke geüjk 
een hemd het vruchtbeginsel omgeeft, is aan den 
top in slippen verdeeld. - Vgl. Chisochëton. 

schizóchlamys , - van Gr. schizein, splijten, ver
scheuren ; chlämus, mantel : met verscheurden 
mantel, met inscheurende dekvliesjes. 

schizógynws,a,um, - van Gr. schizein, splijten; günê, 
vrouw: met gespleten vr. orgaan (vruchtbeginsel, 
stijl, stempel). 

schizólepis, - van Gr. schizein, splijten; lëpis, schub: 
met gespleten schubben. 

Schizolépton FÉE, - van Gr. schizein, splijten; Iep-
tos, fijn, klein. Kleine varen, welker vruchtbare 
bladeren schijnbaar een gespleten rand bezitten, 
doordat het langs den rand loopend e dekvliesje 
aan den buitenrand vrij is. 

Schizolóbium VOGEL, - van Gr. schizein, splijten; 
lobion (verkleinw. van lobos, peul), peul. De wand der 
peul splijt in de dikte; de buitenste laag verdeelt 
zich in twee kleppen en valt af; de dunne binnen-
laag blijft als een vleugel het zaad omgeven en 
springt niet open. 

rSchizolórna GAUD., — van Gr. schizein, splijten; 
\ schizolôma, - lôma, zoom, rand. - De blad

rand is schijnbaar gespleten, doordat het nabij den 
rand loopende dekvliesje langs den buitenrand vrij 
is. - Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het 
gesl. Schizolôma aanteduiden. 

schizolómae, - 2e nv. van Schizolôma, plantengesl. 
(Polypodiacëae) : van (de gedaante van een) Schi
zolôma, Schizolöma-achtig. 

Schizomér ia D. DON, — van Gr. schizein, splijten; 

nteros, deel: plant met gespleten (bloem)deelen. -
De naam zinspeelt op de ingesneden kroonbladen. 

Schizónephos, - foutief voor SchizonSphros. 

{Schizónephros GRIFF., - van Gr. schizein, scheuren; 
schizónephros, - nëphros, nier. - Aan den 

voet der <J bloemen bevindt zich een vleezig 
schutblad, dat vóór den bloei geheel gesloten is, 
bij den bloei openscheurt en dan een niervormige 
gedaante erlangt. - Als soortnaam gebezigd voor 
een Piper, welke yroeger tot het gesl. Schizóne
phros gerekend werd. 

schizopétalus.a.um, — van Gr. schizein, splijten; 
petälon, kroonblad: met gespleten, dwz. in slippen 
verdeelde kroonbladen. 

Sch izophrägma SIEB, et z u c c , - van Gr. schizein, 
splijten; phragma, schutting, tusschenschot. - De 
tusschenschotten der vrucht worden beschreven als 
te bestaan uit bundelsgewijs gegroepeerde, dwarse 
vezels; de bundels zijn door spleten gescheiden. 

schizophy!l«s,a,tt»i, - van Gr. schizein, splijten; 
phullon, blad: met gespleten, dwz. in slippen ver
deelde bladeren of blaadjes. 

Schizoprérnna BAILL., - van Gr. schizein, splijten; 
Premna, plantengesl. (Verbenacëae) : gespleten 
Premna, dwz. op Premna gelijkend gesl. met 4-
deelig vruchtbeginsel. 

Schizostâchyurn NÉES, - van Gr. schizein, splijten, 
splitsen, scheiden; stachus, aar. - De aartjes zijn 
vereenigd tot bundels; deze bundels zijn uiteen
geplaatst langs de aarvormige zijtakken der bloei-
wijze; de aren zijn dus als het ware in stukken 
verdeeld; zij bestaan uit gescheiden bundels. 

schizostyla, - zie schizostflus. 
Schizostylis BACKH. et HARV., - van Gr. schizein, 

splijten; stülis (verkleinw. van stülos, zuil), (als 
bot. term) stijl: plant met diep gespleten stijlen. 

schizostyl«s,a,uw, - van Gr. schizein, splijten; 
stülos, zuil, (als bot. term) stijl: met (diep) ge
spleten stijl (en). 

Schizothéca EHRENB. et HEMPR., - van Gr. schizein, 
scheuren, splijten; thêkê, doos. - De vrucht (de 
,,doos", waarin de zaden bevat zijn) springt bij 
rijpheid van boven naar onder open. 

Schkuhr ia ROTH, - genoemd naar Chr. Schkuhr (1741, 
Pegau, Z. van Leipzig; 1811, Wittenberg, a/d Elbe 
boven Maagdenburg), amanuensis aan de hooge-
school te Maagdenburg, goed kenner van en ver
dienstelijk schrijver over de flora van Duitschland, 
samensteller eener monographie der Cvperacëae. 

schkuhriànws,a,«tn (Sinâpis arvensis L. subvar. -
Hagenb.), - genoemd naar Chr. Schkuhr (zie 
Schkuhria). 

schkuhr i i , - 2e nv. van Schkuhrïus', Latinizeering 
van Schkuhr : van Schkuhr, genoemd naar Schkuhr. 
- Aspidïum - BI. en Asplenïum - Mett. zijn ge
noemd naar Chr. Schkuhr (zie Schkuhria). 

schlechtendaliânMs.a.tim,-planten van dezen naam 
zijn genoemd naar D. Fr. L. von Schlechtendal 
(1794, Xanten, W. van Wesel; 1866, Halle a.d. 
Saale), zoon van D. Fr. K. von Schlechtendal (zie 
schlechtendalïi), hoogleeraar in de plantkunde en 
directeur van den bot. tuin te Halle, schrijver van 
vele bot. publicaties, waaronder een flora van 
Berlijn, oprichter (1826) en gedurende vele jaren 
redacteur van het tijdschrift Linnaea, oprichter 
(1843) met H. von Mohl der Botanische Zeitung. 
Met Von Chamisso (zie Chamissöa) te zamen be
werkte hij de door dezen laatsten op zijn wereld
reis (1815-18) verzamelde planten; ook schreven 
zij te zamen een monographie van het gesl. Pota-
mogëton. 
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schlechtendalii, - 2e ην. van Schlechtendalïus, Lati
nizeering van Schlechtendal: van Schlechtendal, ge
vonden door Schlechtendal genoemd naar Schlech
tendal. - Rubus - Weihe is genoemd naar D. Fr. K. 
von Schlechtendal (1767,Xanten; 1842,Paderborn), 
rechter te Paderborn, vriend van bot. studie. 

schlechter!, - 2e nv. van Schlechtêrus, Latinizeering 
van Schlechter: van Schlechter, gevonden door 
Schlechter, genoemd naar Schlechter. - De talrijke 
planten van dezen naam zijn genoemd naar haar 
ontdekker, F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi). 

schlechteriän«s,fl,Mw, - Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, 
F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi). 

tSchleichéra WILLD., - genoemd naar J. Chr. Schlei-
tschleichéra, - cher (1768, Hofgeismar, Hes

sen-Nassau; 1834, Bex, kanton Waadt, Zwitser
land), die zich in Zwitserland vestigde en daar en 
in N.-Italië voor handelsdoeleinden vele planten 
verzamelde. In 1800 gaf hij een later herhaaldelijk 
herdrukten catalogus uit van in Zwitserland in het 
\\·'ύά groeiende planten. Zijn herbarium bevindt zich 
te Lausanne, zijn doublettenvoorraad te Genève. 

Schleicher!, - 2e nv. van Schleichërus, Latinizeering 
van Schleicher: van Schleicher, gevonden door 
Schleicher, genoemd naar Schleicher. - Rubus -
Weihe is genoemd naar / . Chr. Schleicher (zie 
Schleichéra). 

schleidénii, - 2e nv. van Schleidentus, Latinizeering 
van Schieiden: van Schieiden, genoemd naar 
Schleiden. - Wolffïa - Miq. is genoemd naar M. J. 
Schleiden( 1804, Hamburg; 1881, Frankforta. Main), 
in 1839 benoemd tot hoogleeraar te Jena, in 1863 
in gelijke functie te Dorpat, schrijver van vele bot. 
verhandelingen, waaronder een studie over Lemna-
cëae. Hij schreef ook gedichten. 

schleinitziànws.a.Mw, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar G. E. G. vrijheer Von Schleinitz 
(1834, Bromberg; 1910, Hohenborn bij Pyrmont), 
in 1849 in dienst getreden bij de D. marine, van 
1874-76 commandant der Gazelle (zie gazellae). 
In 1886 trad hij in dienst der D. Nieuw-Guinea -
compagnie; van dat jaar tot 1888 was hij Landes-
hauptman (militair commandant) van de bezit
tingen dier compagnie in Nieuw-Guinea. 

schleinitzii, - 2e nv. van Schleinitzïus, Latinizeering 
van Von Schleinitz: van Von Schleinitz, genoemd 
naar Von Schleinitz. - Myristïca - Engl, is genoemd 
naar G. F. G. vrijheer Von Schleinitz (zie schleinit-
ziänus). 

schlickumii, - 2e nv. van Schlickumïus, Latinizee
ring van Schlickum: van Schlickum, gevonden door 
Schlickum, genoemd naar Schlickum. - Festüca -
Grantzow is genoemd naar J. Schlickum ( 1804, ? ; 
1884, Winningen a/d Moezel), apotheker te Win
ningen a/d Moezel, verdienstelijk florist. 

schlippenbachli, - 2e nv. van Schlippenbachius, 
Latinizeering van Schlippenbach: van Schlippen-
bach, gevonden door Schlippenbach, genoemd naar 
Schlippenbach. - Rhododendron (Azalea) - Maxim, 
is genoemd naar baron O. von Schlippenbach, offi
cier aan boord van het stoomschip Pallas, dat in 
April en Mei 1854 de O. kust van Korea verkende, 
waar Schlippenbach eenige planten, waaronder de 
naar hem genoemde, verzamelde. 

Schmâltzia DESV., - genoemd naar C. S. Rafinesque-
Schmaltz (zie rafinesquïi). 

Schmidélia L., - genoemd naar C. Chr. Schmidel 
(of Schmiedet) (1718, Baireuth; 1792, Anspach), 
medicus, sinds 1743 hoogleeraar te Erlangen bij 
Neurenberg, schrijver van vele bot. publicaties. 

schmidii , - 2e nv. van Schmidïus, latinizeering van 
Schmid: van Schmid, gevonden door Schmid, ge
noemd naar Schmid. - Dichrocephäla W. et A. is 
in 1852 genoemd naar den geestelijke B. Schmid, 
die de plant in Voor-Indië had ontdekt. 

schmidtiânus.a.ww (Epilobïum - Rostk.), - ge
noemd naar W. L. E. Schmidt (1804, Nattwerder 
bij Potsdam; 1843, Stettin), medicus, schrijver over 
de flora van Pommeren en het eiland Rügen en, te 
zamen met den auteur der soort, Rostkovïus (zie 
rostkoviänus), van een flora van Stettin (Flora 
Sedinensis). 

schrnidtii, - 2e nv. van Schmidtïus, latinizeering 
van Schmidt: van Schmidt, genoemd naar Schmidt. 
- Arthraxon - Höchst, is genoemd naar J. A. 
Schmidt (1823, Hamburg; 1905, Elberfeld), eerst 
privaatdocent te Heidelberg, later ambteloos te 
Hamburg, schrijver van verscheidene bot. publi
caties, o.a. over de flora der Kaapverdische eilan
den (,die hij in 1815 had onderzocht) en een flora 
van Heidelberg. 

Schmiedélia, - zie Schmidélia. 
schmiélei , - 2e nv. van SchmieUus, latinizeering 

van Schmiele: van Schmiele, genoemd naar 
Schmiele. - Psychotrïa - Warb, is genoemd naar 
Schmiele (1855, ?; 1895, Reede van Batavia, aan 
boord van het S.S. Lübeck), die in 1886 als rechts
geleerde in dienst trad bij de D. Nieuw-Guinea 
Compagnie, in 1889 in D. staatsdienst overging, 
in 1890 benoemd werd tot kanselier van het Kei
zerlijk Commissariaat van Nieuw-Guinea, eeni
ge malen optrad als leider van strafexpedities in 
den Bismarck-Archipel en van 1892-95 militair 
commandant was van Kaiser Wilhelmsland. Hij 
overleed op de terugreis naar zijn vaderland. 

schneidéri, - 2e nv. van Schneidërus, Latinizeering 
van Schneider: van Schneider, gevonden door 
Schneider, genoemd naar Schneider. 
1. (Popülus - Hort.), - genoemd naar C. K. 
Schneider (1876, Oschatz, O. van Leipzig, Saksen; 
X ), botanicus, eerst verbonden aan het Hof-
museum te Weenen, later tuinarchitect te Berlijn, 
stichter der Dendrologische Gesellschaft fürOester-
reich-Ungarn, schrijver van een aantal publicaties, 
o.a. Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde 
(1904-12), Illustriertes Handwörterbuch der Bota
nik (1905; 2edruk 1917), Jedermanns Gartenlexikon 
(1932). 
2. (Polypodïum - Chr.), - genoemd naar Gustav 
Schneider (1867, Bazel; X ), zoöloog en conservator 
van het Zool. Instituut te Bazel, die van 1897-99 
Sumatra en den Riouw-Archipel bereisde voor het 
bijeenbrengen van zool. collecties en bij die gele
genheid ook planten, waaronder de naar hem ge
noemde soort, verzamelde ten behoeve van Christ 
(zie christïi). Hij is de schrijver van verscheidene 
zool. publicaties over zijn reis; voorts schreef 
hij over de „Orang Mamma (Mamak), ein bisher 
„unbekannter Volksstamm im Innern Suma
t ras ." 

Schobéria c. A. MEY., - genoemd naar G. Schober 
(±1670, Leipzig; 1739, Moskou), medicus, die in 
opdracht van Czar Peter den Grooten in 1717/18 
het stroomgebied der Wolga, de omstreken der 
Kaspische zee en N.W.-Perzië bereisde. 

schoemänni, - 2e nv. van Schoemannus, latinizee
ring van Schoemann: van Schoemann, genoemd 
naar Schoemann. - Gardenia - T. et B. werd in 
1855 genoemd naar ,,C. Schoemann, Phil. Dr., plan
tenliefhebber en bevorderaar der natuurweten
schappen . " Overigens is mij niets van hem bekend. 
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{schoenantha, - zie schoenanthus 
schoenânthum, -
Schoenanthus ADANS., - van Gr. schoinos, bies; an-

thos, bloem: gras, welks bloeiwijzen geacht worden 
op die van biezen te gelijken. 

schoenanthus,a.wra, - van Gr. schoinos, bies; an-
thos, bloem: met bloeiwijzen, welke op die van 
biezen gelijken. 

Schoenlândia CORNU,-genoemd naar Selmar Schön
land (1860, Frankenhausen a. Kyffhäuser, Thürin
gen; X ), van 1889-1911 directeur van het Albany-
museum te Grahamstown, Kaapland, van 1911-27 
conservator van het herbarium dier instelling, 
daarnaast van 1905-27 hoogleeraar in de plant
kunde aan het Rhodes University College, van 
1918-27 belast met de leiding van het bot. onder
zoek in het Ζ.Ο. deel van Kaapland. Hij bereisde 
geheel Z.-Afrika en schreef vele bot. publicaties, 
vooral over Zuidafr. planten. — Voor den eersten 
druk van Engler und Prantl, Die Natürlichen 
Pflanzenfamilien [II, Afd. 4 (1888), p. 70] bewerk
te hij de Pontederiacëae. - Cornu, de auteur van 
het gesl. Schoenlandïa, gaf het in 1896 dien naam, 
omdat hij het tot de Pontederiacëae rekende. 

8choenocarpw5,a,um, - van Gr. schoinos. bies; kar-
pos, vrucht: met vruchten als die eener bies. 

Schoenopléctus RCHB., - van Gr. schoinos, bies; 
plektos, gevlochten: gevlochten bies. De naam, 
welke door den auteur niet verklaard wordt, kan 
zoowel zinspelen op de opeengedrongen aartjes, 
als op het feit, dat soorten van dit gesl. voor vlecht
werk gebezigd worden. 

rSchoenórchis REINW., - van Gr. schoinos, bies; 
tschoenórchis, - Orchis, gesl., dat als type 

geldt van de f am. der Orchidacëae: Orchidacëa 
met biesachtige bladeren. - Als soortnaam gebe
zigd om gelijkenis met het gesl. Schoenorchis uit-
tedrukken. 

Schoenus L., - Lat. transcr. van Gr. schoinos, bies. 
Schóépfïa SCHREB., - genoemd naar J. D. Schoep} 

(1752, WunsiedelinN.O.-Beieren; 1800, Anspach, 
N.W. van Homburg), medicus, die in 1777 door 
Engeland aangeworven Hessische troepen naar 
Amerika vergezelde (onafhankelijkheidsoorlog der 
Vereenigde Staten) en in 1787 een werk uitgaf over 
Amerikaansche (voornamelijkplantaardige) genees
middelen. 

schoggérsii , - 2e nv. van Schoggersïus, Latinizee-
ring van Schoggers: van Schoggers, genoemd naar 
Schoggers. - Asplenïum nidiforme V. A. v. R. var. 
- V. A. v. R. is genoemd naar J. C. F. Schoggers 
(1843, Padang; 1908, Soekaboemi), in 1864 be
noemd tot 2den luitenant der infanterie in het 
Nederlandschind. leger, in 1889 bevorderd tot lui
tenant-kolonel, met dien rang in 1891 gepension-
neerd, bloemenvriend, die de naar hem genoemde 
varen van een inlandschen plantenzoeker kocht en 
aan zijn schoonzoon, den varenspecialist Van Al-
derwerelt van Rosenburgh (zie alderwereltiänus) 
schonk. Vgl. kittyae. 

scholäris,is,e, - van Lat. schola, school: in scholen 
gebruikt, voor schoolmeubeien (schoolborden bv.) 
gebezigd. 

Schomburgkia LINDL., - genoemd naar R. H. 
Schomburgk (1804, Freiburg a/d Unstrut; 1865, 
Schöneberg bij Berlijn), die zich in 1828 in N.
Amerika vestigde en in 1829 naar W.-Indië ver
trok, waar hij door het vervaardigen eener goede 
kaart en eener beschrijving van het eiland Anegada 
(O.N.O. van Portorico) de aandacht trok der Lon
don Geographical Society, op welker kosten hij van 

1835-39 Eng. Guiana (waar hij op 1 Jan. 1837 de 
Victoria regïa Lindl. ontdekte) en den beneden
loop van den Orinoco exploreerde. Van 1840-44 
was hij in opdracht der Eng. regeering lid van de 
commissie voor de regeling der grens tusschen 
Venezuela en Guiana, in welke functie hij belang
rijke waarnemingen verrichtte op bot., geol., phy
sisch, geograph. en hydrogr. gebied. Van 1848-57 
was hij Eng. consul op San Domingo, waar hij 
groote reizen in het binnenland maakte, van 1857-
64 Eng. consul-generaal voor Siam te Bangkok; in 
1864 keerde hij naar Europa terug. Hij schreef 
een aantal wetensch. publicaties. 

schomburgkianu5,a,um (Commelïna - Klotzsch), 
- genoemd naar R. H. Schomburgk {zie Schom
burgkia) . 

schomburgkii, - 2e nv. van Schomburgkïus, Latini-
zeering van Schomburgk : van Schomburgk, gevon
den door Schomburgk, genoemd naar Schomburgk. 
- Clibadïum - Sch. Bip. is genoemd naar R. H. 
Schomburgk (zie Schomburgkia). 

schottiânu5,a,um (Aglaonêma - Miq.), - genoemd 
naar H. W. Schott (1794, Brünn; 1865, Schön-
brunn bij Weenen), directeur van den bot. tuin 
van Schönbrunn, schrijver van verscheidene bot. 
publicaties, waaronder eenige over Aracëae. 

schouténi, - 2e nv. van Schoutënus, Latinizeering 
van Schouten: van Schouten, gevonden door Schou
ten, genoemd naar Schouten. - Polypodïum - V. 
A. v. R. is genoemd naar den ontdekker der plant, 
A.R. Schouten (1877, Pekalongan; 1932, Weltevre
den) , bioloog, in 1908 naar Indië vertrokken als assis
tent aan het koffie- en rubberproefstation te Malang, 
sinds 1909 als leeraar werkzaam aan verschillende 
onderwijsinrichtingen te Weltevreden, overleden 
even voor hij met pensioen zou gaan. 

Schouténia KORTH., - genoemd naar W. C. Schouten 
(?, Hoorn; 1625, baai van Antongil, a/d O.kust 
van Madagaskar), zeevaarder, die in 1615 met zijn 
schip De Eendracht kaap Hoorn (door hem naar 
zijn vaderstad benoemd) omzeilde, op den ver
deren tocht in 1616 de Schouten-eiland en ontdekte 
en via de Molukken Java bereikte, vanwaar hij 
naar het vaderland terugkeerde. Later voer hij nog 
herhaalde malen van Nederland naar Ned. Indië 
en terug; hij overleed op een der retourvaarten. 

schoutenianus,a,um (Vatïca - Scheff.), - genoemd 
naar Getardus Adrianus Schouten (1840, Dordrecht; 
1904, in Nederland), in 1864 benoemd tot élève bij 
bij de Bangka-tinwinning, in 1866 tot administra
teur bij dat bedrijf, in welke functie hij in 1869 
gastvrijheid verleende aan Teysmann (zie teys-
manni), die toen een onderzoek instelde naar de 
flora van het eiland. In 1877 werd hij benoemd tot 
tijdelijk controleur Ie klasse in Atjèh; na nog op 
Sumatra's Westkust, Ambon, Celebes en te Palem-
bang bij het Binnenlandsch Bestuur werkzaam te 
zijn geweest werd hij in 1887 benoemd tot assis
tent-resident van Bengkalis; in 1893 werd hij over
geplaatst naar Lematang Oeloe-Ilir-Kukum; in 
1895 werd hij gepensionneerd. 

schouteniénsts,is,e, - afkomstig van de Schouten-
eilanden [voor den mond der Geelvinkbaai 
(Nieuw-Guinea); ±135y 2 -±136y 4

0 O.L.; ±%-
± 1 *4° Z.B.] of daar het eerst gevonden. De eilan
den zijn genoemd naar den Ned. zeevaarder W. C. 
Schouten (zie Schouténia), die ze in 1616 ont
dekte. 

schradéri, - 2e nv. van Schradërus, Latinizeering 
van Schroder: van Schrader, gevonden door Schra-
der, genoemd naar Schrader. 
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1. (Verbascum - G. Fr. Mey.), - genoemd naar, 
H. A. Schroder (1767, Alfeld bij Hildesheim; 1836 
Göttingen), hoogleeraar in de plantkunde te Göt
tingen, schrijver van vele bot. publicaties, waar
onder een monographie van het gesl. Verbascum. 
2. (Cyrtandra - K. Schum.), - in 1887 genoemd 
naar Carl Schroder (1852, Brunswijk; 1930, Ber
lijn), van 1878-89 observator aan de sterrewacht 
te Hamburg, in welke hoedanigheid hij in 1882/83 
in Z.-Georgië verblijf hield om den overgang van 
Venus over de zon te observeeren; voorts nam 
hij deel aan de expeditie van Hollrung (zie Holl-
rungla) naar Nieuw-Guinea (1886-88). Van 1890-
1923 was hij rijksinspecteur voor de stuurmans
examens voor de Groote Vaart; in 1914 bereisde 
hij de Krim. - Hij was redacteur van het Nauti
sches Jahrbuch. 

Schrânckia BTH., - zie Schrankïa. 
Schrânkia WILLD., - genoemd naar F. von Paula 

(von) Schrank (1747, Farnbach, Neder-Beieren; 
1835, München), eerst lid der Jezuïeten-orde, na 
opheffing van deze achtereenvolgens professor te 
Amberg, Burghausen, Ingolstadt en Landshut, 
eindelijk (1809) hoogleeraar in de plantkunde te 
München en directeur van den door hem gestichten 
bot. tuin aldaar, grondlegger van de kennis der 
flora van Beieren, schrijver van vele bot. publica
ties, waaronder een flora van Beieren. 

Schrebéra RETZ., - genoemd naar J. Chr. D. von 
Sehr eher (1739, Weiszensee in Thüringen; 1810, 
Erlangen), die in den zomer van 1760 op Ham-
marby, het landhuis van Linnaeus (zie Linnaea), 
Ζ. van Upsâla, van dezen privaatonderricht kreeg 
en daarop terugkeerde naar Duitschland, waar hij 
in 1769 werd benoemd tot hoogleeraar te Erlangen 
en directeur van den bot. tuin aldaar. Hij schreef 
verscheidene bot. publicaties, waaronder een uit
nemende, van afbeeldingen voorziene beschrijving 
der grassen (1769-1810) en bezorgde nieuwe uit
gaven van verscheidene werken van Linnaeus (Ma
teria medïca, - Genera Plantärum, - Termini bo-
tanïci, - Amoenitätes academïcae). 

schrebéri, - 2e nv. van Schrebêrus, latinizeering van 
Sehr eher: van Schreber, genoemd naar Schreber. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. Chr. 
D. von Schreber (zie Schrebéra). 

schrénkii, - 2e nv. van Schrenkïus, Latinizeering 
van Schrenk: van Schrenk, gevonden door Schrenk, 
genoemd naar Schrenk. - Tulïpa - Regel is ge
noemd naar haar ontdekker, A. Schrenk (1816, ?; 
1876, ?), van 1837-44 verbonden aan den bot. tuin 
te St.-Petersburg (Leningrad). - Voor bot. doel
einden bereisde hij het N. van Europa, Eusland, 
Turkestan (Kirgiezen-steppe) en Dsioengarije 
(1840-43) tot aan den Ala-Tau (zie alataviensis). ~ 
Later werd hij docent aan de universiteit te 
Dorpat. 

schroedéri, - 2e nv. van Schroedêrtis, Latinizeering 
van (Von) Schroeder: van Von Schroeder, genoemd 
naar Von Schroeder. - Dendrobïum - Hört, en 
Phalaenopsis violacëa T. et B. var. - Hort. zijn 
genoemd naar Sir John Henry William von Schroe
der (1825, Hamburg; 1910, The Dell, Englefield 
Green bij Egham, W. van Londen), bankier, be
zitter van de landgoederen Dell Park en The Dell, 
beide bij Egham, waar hij een fraaie verzameling 
orchideeën bezat. Zie ook ballantiänus. 

8chroeteriânu5,a,Mm (Polygonum - Dans.), - ge
noemd naar Carl Schroeter (1855, Esslingen, Würt
temberg; χ ) , van 1878-1925 hoogleeraar in de 
plantkunde aan de Technische Hochschule te Zü

rich, schrijver van ongeveer 200 bot. publicaties, 
vooral op plantengeogr. gebied, waaronder het be
roemde Pflanzenleben der Alpen. In 1927 maakte 
hij een wetensch. reis over Java, waarop hij de 
naar hem genoemde plant ontdekte. 

Schubértia BL., - genoemd naar G. H. von Schubert 
(1780, Hohenstein bij Schönburg, Saksen; 1860, 
München), medicus, hoogleeraar in de natuur
wetenschappen, eerst te Erlangen (1819), later te 
München (1827), schrijver van vele wetensch. ver
handelingen, inzonderheid op psychol. gebied. In 
1836/37 bereisde hij Egypte en Palestina, verge
zeld door J. R. Roth, welke op dien tocht talrijke 
planten verzamelde. 

schubértii, - 2e nv. van Schubertîus, Latinizeering 
van Schubert: van Schubert, gevonden door Schu
bert, genoemd naar Schubert. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar G. H. von Schubert 
(zie Schubertïa). 

schulle!, - 2e nv. van Schullëus, Latinizeering van 
Schulte: van Schulle, genoemd naar Schulle. -
Euodïa - Warb, is genoemd naar den Duitscher 
Schulle, die in 1889 de eenige Europeesche inwoner 
was van het eilandje Nusa aan de noordzijde van 
Nieuw-Mecklenburg ( = Nieuw-Ierland) en War
burg (zie warburgiänus), den auteur der soort, bij 
diens bot. onderzoek van het eiland in dat jaar 
behulpzaam was. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

schulléri, - 2e nv. van Schullërus, Latinizeering van 
Schuller: van Schuller, genoemd naar Schuller. -
Dendrobïum - J. J. S. is genoemd naar J. G. H. F. 
Schuller tot Peur sum te Weltevreden (Batavia), 
die de plant op een vendutie kocht en in 1914 naar 
den auteur der soort, den orchideeën-specialist 
J. J. Smith (zie smithiânus 3), te Buitenzorg zond. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

schultesiânws,a,«m, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. A. Schuttes (1773, Weenen; 1831, 
Landeshut, Silezië), hoogleeraar in de plantkunde 
achtereenvolgens te Weenen, Krakau, Innsbruck 
en Landeshut, schrijver van verscheidene bot. 
werken, waaronder een flora van Oostenrijk, en te 
zamen met J. J. Roemer (zie Roemer ia) uitgever 
van den 16den druk van Linnaeus' Systëma Vege-
tabilïum, classes I-VI. 

schultésii, - 2e nv. van Schultestus, Latinizeering 
van Schuttes: van Schultes, genoemd naar Schut
tes. - Hieracïum - F. W. Schultz en Loranthus -
A. P. DC. zijn genoemd naar J. A. Schultes (zie 
schultesiânus). 

schultzei, - 2e nv. van Schultzëus, Latinizeering van 
Schultze: van Schultze, gevonden door Schultze, 
genoemd naar Schultze. - Amyëma - Dans.; - As-
plenïum - Brause; - Dryoptëris - Brause; - Epi-
blastus - Schltr; - Lindsaya - Brause; - Polypo-
dïum - Brause - en Trichomänes - Prause zijn ge
noemd naar Leonhard Schultze Jena (sic) (1872, 
Jena; X ), zoöloog-geograaf, thans hoogleeraar aan 
de universiteit te Marburg. Hij bereisde Z.O.-Afri
ka (1905), Macedonië, Z.-Mexico en Kaiser Wil
helmsland (1910) en schreef over zijn reizen een 
aantal wetensch. publicaties. 

schultziànws.a.um (Wedelïa - Miq.) ,- genoemd naar 
K. H. Schultz (1805, Zweibrücken, O. van Saar
brücken in de Pfalz; 1867,Deidesheim, W.Z.W, van 
Mannheim), bijgenaamd Bipontïnus, d.i. van Zwei-
brücken, medicus, schrijver over Composïtae. 

schùltzii, - 2e nv. van Schultzïus, Latinizeering van 
Schultz: van Schultz, gevonden door Schultz, ge
noemd naar Schultz. 
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1. (Erigëron - Zoll.), - genoemd naar K. H. Schultz 
(zie schuitziânus). 
2. (Camptostëmon - Masters), - in 1876 genoemd 
naar Schultz, die de plant bij Port Darwin (N.
Australië, aan de N.W.kust van Arnhemsland, op 
±131° O.L.) verzameld had. Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

schulzei , - 2e nv. van Schulzëus, Latinizeering van 
Schulze: van Schulze, gevonden door Schulze, ge
noemd naar Schulze. - Rumex - Hausskn. is ge
noemd naar Max Schulze (1841, Neuhaldensleben, 
N.W. van Maagdeburg; 1915, Jena), verdienstelijk 
onderzoeker der flora van Maagdeburg en van 
Thüringen, kenner o.a. van Viola en Rosa, schrij
ver o.a. over de orchideeën van Duitschland, 
Duitsch Oostenrijk en Zwitserland. 

Schumacherae , - 2e nv. van Schutnachëra, Latini
zeering (vr. vorm) van Schumacher: van mevr. 
(mej.) Schumacher, genoemd naar mevr. (mej.) 
Schumacher. - Kalanchöë - Kds werd door S. H. 
Koorders (zie koordersi) in 1918 genoemd naar zijn 
echtgenoote, mevr. Anna Koorders, geb. Schu
macher (1870, Müllenbach i/d Eifel, W. van Co-
blenz; 1934, Oberdollendorf bij Bonn), die hem 
bij zijn werk gedurende vele jaren administratief 
behulpzaam was. 

Schumacher ! (Kalanchöë - Kds), - foutief voor 
schumachêrae. 

s c h u m â n n i , - 2e nv. van Schumannus, Latinizee
ring van Schumann: van Schumann, gevonden 
door Schumann, genoemd naar Schumann. - Ne
derlandschind. planten van dezen naam zijn ge
noemd naar Af. M. Schumann (1851, Görlitz; 1904, 
Berlijn), eerst leeraar te Breslau, van 1884 tot 
aan zijn dood custos van het Bot. Museum te 
Berlijn en daarnaast sinds 1893 docent aan de 
universiteit aldaar, schrijver van vele bot. werken, 
waaronder monographieën der Cactacëae, Maran-
tacëae, Musacëae en Zingiberacëae. - Voorts be
werkte hij verscheidene familiën voor de Flora 
Brasiliensis, dan nog te zamen met Hollrung (zie 
Hollrungia) een flora van Kaiser Wilhelmsland en 
te zamen met Lauterbach (zie Lauterbachia) de 
„Florader Deutschen Schutzgebiete in der Südsee." 

schumannianMs,a,wm, - Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar Κ. Μ. Schu
mann (zie schumanni). 

schumann i i , - 2e nv. van Schumannïus, Latinizee
ring van Schumann: van Schumann, gevonden 
door Schumann, genoemd naar Schumann. -
Linnaea - Graebn. en Nederlandschind. planten 
van den naam schumannii zijn genoemd naar Κ. Μ. 
Schumann (zie schumanniänus). 

S c h u u r m a n s i a BL., - genoemd naar J. Schuurmans 
Stekhoven (1792, Leiden; 1855, Leiden), van 1839-
55 hortulanus van den bot. tuin der Leidsche Uni
versiteit, schrijver van tuinbouwkundige artikelen, 
opleider van jongelieden voor tuinbouwkundige. 

Schuurmans ié l l a HALL, f., - van Schuurmansia, 
plantengesl. (Ochnacëae): op Schuurmansia ge
lijkend gesl. 

schwartzkopffianu5,a,um (Dendrobïum - Kränzl.), 
- genoemd naar Ernst Schwartzkopff (1853, Maag
denburg; 1904, Grosz-Lichterfelde bij Berlijn), ar
chitect en Koninklijk „Baurat", en tevens naar 
Philipp Schwartzkopff (1858, Maagdenburg; 1914, 
Posen), jurist, opperpresident der provincie Posen. 

schwnrzi i , - 2e nv. van Schwarzïus, Latinizeering 
van Schwarz: van Schwarz, genoemd naar Schwarz. 
- Ficus - Kds en Saurauja - Kds zijn genoemd naar 
Johannes Albert Traugott Schwarz (1836, Lango-

wan, Minahasa, Celebes; ?, ?), van 1847-60 opge
leid in Nederland, in 1860 in Indië teruggekomen 
als zendeling-leeraar in dienst van het Ned. Zen
delinggenootschap, in 1879 in den burgerlijken 
dienst overgegaan en tot aan zijn eervol ontslag 
in 1904 hulpprediker in de Minahasa. Met zijn 
groote kennis der in dat landschap gesproken talen 
stond hij den houtvester S. H. Koorders (zie koor
dersi) bij in diens bot. onderzoek der streek (Dec. 
1894-Mei 1895). 

schweinfurthiânws.a.Mm (Coelog^ne amplissïma A. 
et S. var. - J. J. S.), in 1930 genoemd naar CA. 
Schweinfurth, (1890, Brookline, Mass. U.S.A.; x ) , 
assistent van den orchideeën-specialist Oakes Ames 
(zie amesiänus 2) te Cambridge (Mass. U.S.A.). 

schwénki i , - 2e nv. van Schwenkïus, Latinizeering 
van Schwenk: van Schwenk, gevonden door 
Schwenk, genoemd naar Schwenk. - Anauxano-
petälum - T. et Β. is genoemd naar Η. Schwenk 
(?, ?; 1855, ?), majoor der infanterie in het Neder
landschind. leger, die de plant in 1855 aantrof op 
het eiland Mo(e)rsala (voor de baai van Tapanoeli 
bij Sibo(l)ga) en naar 's Lands Plantentuin zond. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

Schychówskya ENDL., - genoemd naar / . Schy-
chowsky, in de eerste helft der 19de eeuw hoog
leeraar te Moskou, schrijver van eenige bot. pu
blicaties. Overigens is mij van hem niets bekend. 

sciadânthws,a,ww, - van Gr. skias (skiädos), scherm 
(bloeiwijze); anthos, bloem: met scherm vormig bij -
eenstaande bloemen. 

Sc iad icarpus HASSK., - van Gr. skias (skiädos), 
scherm (bloeiwijze); karpos, vrucht. - De vrucht 
bestaat uit vele, op een gemeenschappelijken hoofd-
steel schermvormig bijeengezeten vruchtjes. 

scladiolépidMS,a,um, - van Gr. skiadïon, zonne
scherm; lepis (lepïdos), schub: met zonnescherm-
vormige schubben. 

sciadophylloides, - van Sciadophyllum, voormalig 
plantengesl. (Araliacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Sciadophyllum-achtig. 

Sc iadophyl lum BL., - van Gr. skias (skiädos), 
scherm (bloeiwijze); phullon, blad. De bladeren zijn 
hand vormig samengesteld; de blaadjes staan bij
een als de stralen van een scherm. 

Sciadópitys SIEB, et z u c c , - van Gr. skias (skiädos), 
scherm (bloeiwijze); pitus, den (Pinus): Pinacëa, 
welker naalden bijeenstaan als de stralen van een 
scherm. 

Sciaphila BL., - van Gr. skia, schaduw; phtlein, be
minnen: schaduwlievende plant, op beschaduwd 
terrein groeiende plant. 

8ciâphilus,a,um, - van Gr. skia, schaduw; phïlein, 
beminnen: schaduwlievend, op beschaduwd ter
rein groeiend. 

Scilla ι.., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. planten
naam skilla, waarmede de tegenwoordig Urginëa 
maritima Baker (vroeger Scilla maritima L.) ge-
heeten plant werd aangeduid. 

scilloides, - van Scilla, plantengesl. (Liliacëae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Scilla-achtig. 

Sc indapsus SCHOTT, - Lat. transcr. van den ouden, 
Gr. plantennaam skindapsos, waarmede een op 
Klimop gelijkende plant werd aangeduid. - De 
stengel van Scindapsus klimt, evenals die van 
Klimop, met behulp van hechtwortels tegen boom
stammen op. 

scinti l la, - (Lat.) vonk. - Als soortnaam gebezigd 
voor planten met roode of oranjekleurige bloemen. 

scint i l lans , - van Lat. scintilläre (van scintilla, 
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vonk), vonkelen, fonkelen: vonkelend, fonkelend. 
Sc iodaphyl lum, - foutief voor Sciadophyllum. 

{Scióphila GAUD., - van Gr. skia, schaduw; philein, 
Scióphila POST et o. κ., - beminnen: schaduw-

lievende plant, op beschaduwd terrein groeiende 
plant. 

scipiónurn, - 2e nv. mv. van Lat. scipïo (scipiönis), 
staf, stok: der stokken, dwz. gebezigd voor de ver
vaardiging van stokken (wandelstokken, bergstok-
ken, stokken van regenschermen en dgl.). 

sc i rp io ides , - zie scirpoïdes. 
Sc i rpodéndron ZIPP., - van Scirpus, plantengesl. 

(Cyperacëae); Gr. dendron, boom: boomachtige 
Scirpus, dwz. forsche, aan Scirpus verwante plant. 

sc i rpoidea , - zie scirpoidëus. 
sc i rpoides , - vanScirpus, plantengesl. (Cyperacëae); 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Scirpus-achtig. 

scirpoidews.a.wm, - van Scirpus, plantengesl. (Cy
peracëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Scirpus-achtig. 

Sc i rpus L.( - oude, Lat. plantennaam van onbeken
den oorsprong, bies. 

sci ta , - zie scitus. 
scitulws.a.MWï, - verkleinw. van Lat. scitus, lief, aar

dig: aardig, net, mooi. 
scitus,a,um (Lat.) lief, aardig. 
sc iuro ides , - van Lat. sciürus, eekhoorn, of van 

den soortnaam sciürus (zie aldaar) : 
1. in eenig opzicht met een eekhoorn (met diens 
staart bv.) overeenkomend. 
2. gelijkend op de soort sciürus. 

s c iü rus , - Lat. transcr. van Gr. skiouros (van skia, 
schaduw; oura, staart: schaduwstaart; dier, dat zich 
met zijn staart schaduw verschaft), eekhoorn: in 
eenig opzicht met een eekhoorn overeenkomend. 

sc laréa , - Ital. plantennaam ( = schiaréa). - De naam 
staat in verband met ons woord scharlaken en 
zinspeelt op de kleur der bloemen. 

scleracânthus.a.wm, - van Gr. sklêros, hard; akan-
tha, stekel, doorn: hardstekelig, harddoornig. 

Sc lerâchne R. BR., - van Gr. sklêros, hard; achnê, 
kaf (je): gras met harde kafjes (om de Ç bloemen). 

Sc l e rén thus L., - van Gr. sklêros, hard; anthos, 
bloem: hardbloem. - Na den bloei wordt het kelk
achtige bloemdek hard. 

Sclér ia BERG., - van Gr. sklêros, hard. - De naam 
zinspeelt op de zeer harde vruchten. 

scleriifóliws,a,um, - van Scleria, plantengesl. (Cy
peracëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Scleria. 

sc ler ioides , - van Scleria, plantengesl. (Cyperacëae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Scleria-achtig. 

r sc lerocârpa , - zie sclerocarpus. 
I s c l e roca rpum, -
Sc le rocarpus JACQ., - van Gr. sklêros, hard; karpos, 

vrucht. - De vruchten worden omsloten door droge 
strooschubben. 

sclerocarp«s,a,wm, - van Gr. sklêros, droog, hard; kar
pos,vracht : met droge vruchten, met harde vruchten. 

Scleróchloa p. B., - van Gr. sklêros, stijf, hard; 
chlöa, gras. - De naam zinspeelt op de stijve assen 
der bloempluim. 

Sclerocóccus BARTL., - van Gr. sklêros, hard; kok-
kos, vrucht. - Plant met harde vruchten. 

sclerócojriMs.a.Mw, - van Gr. sklêros, hard; kötnê, 
kuif (van haren, bladeren, bloemen, schutbladen 
en dgl.): met een harde kuif; met een kuif van 
harde bladeren. 

Sc le rog lóssum v. A. v. R., - van Gr. sklêros, stijf; 

glóssa, tong. - Varen met tongvormige, stijf leer
achtige bladeren. 

Sc le romi t r lon SPACH, - van Gr. sklêros, droog; 
mitrïon (verkleinw. van mitra, muts), mutsje. -
De naam zinspeelt op de verdroogde kelkslippen, 
waardoor de vrucht gekroond wordt. 

sclerophyllus,a,um, - van Gr. sklêros, stijf; phullon, 
blad: stijfbladig, hardbladig. 

sclerópterws,«,wm, - van Gr. sklêros, stijf, hard; 
ptëron, vleugel, wiek: met stijve of harde vleugels; 
met harde of stijve, als wieken in het rond staan
de bladeren. 

/Sc l e rópy ron EN DL., - van Gr. sklêros, hard; Lat. 
ISc l e rópyrum ARN., - pfrum ( = pïrum), peer. 

Plant met harde, peervormige vruchten. 
Sclerostyl is BL., - van Gr. sklêros, droog; stülis 

(verkleinw. van stülos, zuil), (als bot. term) stijl. -
De verdroogde stijl blijft op de vrucht staan. 

scobifórrrn's,i5,e, - van Lat. scobis, zaagsel, vijlsel; 
forma, vorm: zaagselachtig, vijlselachtig. 

Scolóchloa MERT. et KOCH, - van Gr. skólos ( = sko
lops), paal met spitsen top, palissade; chlöa, gras. -
De hooge halmen van het gras worden bij palis
saden vergeleken. 

scolopacintts,a,um, - v a n Lat. scolôpax (scolopäcis), 
snip: op (den kop van) een snip gelijkend. 

scolopéndr ia , - van Gr. skolopendra, duizendpoot, 
klabang(mal.): duizendpootachtige plant. 

scolopendrinu5,a,um, - van Gr. skolopendra, dui
zendpoot, of van Scolopendrium, plantengesl. (Po-
lypodiacëae) : 
1. op een duizendpoot gelijkend, duizendpoot
achtig. 
2. op een Scolopendrium gelijkend, Scolopendrïum-
achtig. 

scolopendrioides , - van Scolopendrium, planten
gesl. (Polypodiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Scolopendrïum-achtig. 

Sco lopendr ium ADANS., - Lat. transcr. van den 
ouden, Gr. plantennaam skolopendrïon (van sko
lopendra, duizendpoot). Door de regelmatige rang
schikking der lijnvormige sori doet de onderzijde 
der bladeren met veel goeden wil en niet te geringe 
fantasie aan een duizendpoot denken. 

scolopendroides , - van Gr. skolopendra, duizend
poot: duizendpootachtig. Het woord wordt soms 
verward met scolopendrioides (zie aldaar). 

sco lopendróps is , - van Gr. skolopendra, duizend
poot, of van Scolopendrium, plantengesl. (Polypo
diacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: 
1. duizendpootachtig. 
2. Scolopendrïum-achtig. 

Scolópia SCHREB., - van Gr. skolops (skolöpos), paal 
met spitsen' top. palissade, doorn. De naam zin
speelt op de lange, scherpe doornen, waarmede de 
boom gewapend is. 

rScólymus L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
I s c ó l y m u s , - plantennaam skolümos, waarmede 

een distelachtige plant met eetbaren algemeenen 
bloembodem, waarschijnlijk de artisjok, werd aan
geduid. 

scopa, - (Lat.) dunne twijg, bij uitbreiding bezem. -
Bij Dendrobïum - Rchb. f. zinspeelt de soortnaam 
op de haarvormige slippen, waarin de middenslip 
der onderlip verdeeld is. 

Scopar ia L., - van Lat. scopa, dunne twijg, bij uit
breiding bezem: bezemplant. De naam zinspeelt 
op de vele dunne takken, waarin de plant ver
deeld is. 

scopârius.a.Mw?, - van Lat. scopa, dunne twijg, bij 
uitbreiding bezem: dunne twijgen dragend, bezem-
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achtig vertakt, voor het vervaardigen van bezems 
gebezigd. 

8Copellâtti5,a,Mw, - van Lat. scopella (verkleinw. van 
scopa, bezem), bezempje: tot bezempjes vereenigd, 
op een bezempje gelijkend. 

rscópifer, scopffera, scopiferum, - van Lat. scopa, 
tscopiferws,a,um, - dunne twijg, bij uitbreiding 

bezem; ferre, dragen: dunne twijgen dragend, be
zems dragend, dwz. bezemachtig vertakt. 

/Scopól ia JACQ., - genoemd naar J. A. Scopoli (1723, 
IScopólia L.f., - Cavalese in Tirol; 1788, Pavia), 

hoogleeraar in de plant- en scheikunde te Pavia, 
uitnemend kenner van de flora der Alpen, schrijver 
van vele bot. werken, waaronder de beroemde 
Flora Carniolïca (Flora van de Krain). 

scopólii , - 2e nv. van Scopolius, Latinizeering van 
Scopoli: van Scopoli, gevonden door Scopoli, ge
noemd naar Scopoli. - Scrophularïa - Hoppe is 
genoemd naar J. A. Scopoli (zie Scopolïa). 

scópula, - (Lat.) verkleinw. van scopa, dunne twijg, 
bij uitbreiding bezem: dun twiigje, bezempje. 

s copu ló rum, - 2e nv. mv. van Lat. scopülus, berg-
spits, rots, klip: der bergspitsen, der rotsen, der 
klippen, dwz. daar groeiend. 

rScó rd ium GILIB., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
Iscórdiurn , - plantennaam skordïon (van skor-

don — skorödon, knoflook), waarmede een naar knof
look riekende plant (tegenwoordig Teucr ium-L.) 
werd aangeduid. 

Scorodocarpus BECC, - van Gr. skorödon, knof
look; karpos, vrucht. - De vruchten bezitten een 
sterken knoflookgeur. 

Scorododéndron BL., — van Gr. skorödon, knoflook; 
dendron, boom: naar knoflook stinkende boom. 

rScorodónia ADANS., - Van Gr. skorödon, knoflook: 
Iscorodónia , - naar knoflook riekende plant. 

Teucrïum - L. bezit echter geen knoflookgeur, wel 
de hier en daar in Nederland voorkomende moe-
rasplant Teucrïum scordïum L. 

scorpioidea, - zie scorpioidëus. 
scorpioides , - van Lat. scorpïus, schorpioen; ides 

(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: ge
kromd als (de staart van) een schorpioen. 

scorpioideMs,a,w»M, - van Lat. scorpïus, schorpioen; 
idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: gekromd 
als (de staart van) een schorpioen. 

Scorp iu rus L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam skorpiouros (van skörpïos, schorpi
oen; oura, staart), schorpioenstaart. - Bij het tegen
woordige gesl. Scorpiurus zinspeelt de naam op de 
gekromde peulen. 

scór tea , — zie scortëus. 
Scortechinia HOOK, f., - genoemd naar Benedetto 

Scortechini (1845, Cupramontana, W.Z.W. van An-
cona; 1886, Calcutta), R.Κ.missionaris, van 1871— 
84 werkzaam in Queensland, daarna in de Straits 
Settlements, ijverig verzamelaar van planten. Zijn 
voornaam wordt soms verkeerdelijk opgegeven als 
Bertold ; vandaar de naar hem genoemde Oberonïa 
bertoldi King. 

scor techini i , - 2e nv. van Scortechinïus, Latinizee
ring van Scortechini: van Scortechini, gevonden 
door Scortechini, genoemd naar Scortechini. - Dil-
lenïa — Ridl. en Sarcanthus — Hook. f. zijn genoemd 
naar B. Scortechini (zie Scortechinia). 

scörteus.a.um, - van Lat. scortum, dierenhuid : van 
een dierenhuid, lederen, zoo taai als leder. 

Scorzonéra τ.., - Volgens sommigen afgeleid van 
Sp. escorzon, padde. De wortel werd vroeger aan
gewend tegen het gif van padden en slangen. -
Anderen leiden den naam af van Ital. scorza, bast, 

schors; nera, vr. vorm van nero, zwart: plant met 
zwarte wortelschors. Beide verklaringen zijn aan
nemelijk; de eerste wordt o.a. gegeven door Webster, 
International Dictionary of the English Language 
(1902), Suppl., en Hatzfeld, Darmesteter & Tho
mas, Dictionnaire général de la Langue Française; 
de laatste o.a. door A. de Candolle, Origine des 
Plantes Cultivées (1883), p. 35. 

scorzonerifoliws.a.Mw, — van Scorzonêra, planten-
gesl. (Composïtae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Scorzonêra. 

Scotànthus NAUD., — van Gr. skotos, duisternis: an-
thos, bloem: bloem der duisternis. - De plant bloeit 
des nachts. 

sc6ticiis,a,«w, - v a n Lat. Scotïa,Schotland: Schotsch. 
rscotiifer, scotiifera, scotiiferujm, - van Lat. scotïa, 
Iscotiifertts,a,um, - goot; ferre, dragen: een of 

meer gootvormige organen dragend. 
scotiifólius,a,wm, - van Lat. scotïa, goot; folium, 

blad: met gootvormige bladeren. 
scotiifórmts.is.e, — van Lat. scotïa, goot; forma, 

vorm: gootvormig. 
scotinus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. skoteinos, 

duister, donker, geheimzinnig. 
scouléri, - 2e nv. van Scoulërus, Latinizeering van 

Scouler: van Scouler, gevonden door Scouler, ge
noemd naar Scouler. — Pentstêmon — Lindl. is in 
1829 genoemd naar John Scouler (1804, Glasgow; 
1871, Glasgow), medicus, die David Douglas (zie 
Douglasïa) van 1825-27 vergezeld had op diens 
tocht in het W. van N.-Amerika, waar hij een aan
tal planten verzamelde. Van 1833-54 was hij hoog
leeraar in de zoölogie te Dublin. 

scratchleyänws,α,um, - afkomstig van Mount Scratch-
ley in het Owen Stanley gebergte in Eng. Nieuw-
Guinea of daar het eerst gevonden. - Mount 
Scratchley is genoemd naar Sir Peter Henry 
Scratchley (1835, Parijs; 1885, op zee tusschen 
Cooktown en Townsville, beide aan de oostkust 
van Queensland), die in 1885 als Hooge Commis
saris der Eng. Regeering het Eng. protektoraat over 
Z.O.-Nieuw-Guinea vestigde. 

scripttts.a.wm, — van Lat. scribêre, schrijven, be
schrijven: beschreven, voorzien van bij schrift-
teekens vergeleken vlekken, gevlekt, geteekend. 

scrobiculâtU5,a,um, - van Lat. scrobicülus (ver
kleinw. van scrobis, greppel, groeve), groefje, kuil
tje: van groefjes of kuiltjes voorzien. 

scrobiculilabris,is,e, - van Lat. scrobicülus (ver
kleinw. van scrobis, greppel, groefje), groefje, kuil
tje; läbrum, lip: met een of meer groetjes of kuil
tjes in de lip. 

Scrophularïa L., - van Lat. scrophüla ( = scrofula, 
afgeleid van scrofa, zeug, een dier, dat geacht werd 
vaak aan zwelling en ontaarding der halslymphe-
klieren te lijden), kliergezwel aan den hals: plant, 
welke als geneesmiddel tegen zulke kliergezwellen 
werd aangewend. - Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 
2e druk (1563), p . 42: „Die bladeren, stelen, saet, 
,,wortelen, en sap van dz oprecht Helmcruyt ver
heeren ende doen verdwijnen alderleye gheswel, 
„ende herde dieren, alsmense met eedick" (azijn) 
„menghelt, ende daer twee daghen lauwachtigh op 
„gheleyt." (signatuurleer: de wortelstok van Scr. 
nodosa L. en Scr. aquatïca L. is bezet met speen-
of aambeiachtige knobbels; vandaar de oude volks
namen speenkruid en aambeienkruid). 

Scrophulariaceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Scrophularïa geldt. 

8crotifórmt5,t5,£, - van Lat. scrotum, balzak; forma, 
vorm: den vorm van een balzak hebbend. 



sculpta 524 secundus 

{sculp ta , - zie sculptus. 
scu lp tum, -
sculpturâtus,a,wm, - van Lat. sculptüra, beeldhouw

werk: (als het ware) van beeldhouwwerk voorzien, 
uitgebeiteld, met inzinkingen. 

sculptus,a,wm, - van Lat. sculpire, graveeren, bei
telen, uitsnijden: uitgesneden, uitgeschulpt. 

{ S c u r r u l a L., - verkleinw. van Lat. scurra, potsen-
scu r ru la , - maker, parasiet: parasiet je. 
scutât«s,a,«»i, - van Lat. scutum, (langwerpig) 

schild: schilden of iets daarop gelijkende, schild-
vormige of langwerpig ronde bladeren bv., dragend. 

Scute l la r ia L., - van Lat. scutellutn (verkleinw. van 
scutum, schild), schildje. - De kelk draagt een bij 
een schild vergeleken aanhangsel. 

Scutellaria, - zie scutellatus. 
scute l lar io ides , - 1. van Scutellaria, plantengesl. 

(Labiätae), glidkruid ; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Scutellarïa-achtig, glid-
kruidachtig. 
2. van den soortnaam scutellatus (zie aldaar) ; ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
de soort scutellarïus gelijkend. 

scutellâriws.a.uwj, - van Lat. scutella (verkleinw. 
van scuta, schotel), schoteltje: op een schoteltje 
gelijkend. 

scutellatus,α,M»W, - van Lat. scutella (verkleinw. van 
scuta, schotel), schoteltje, of van scutellutn (ver
kleinw. van scutum, schild), schildje: schotel- of 
schildvormige organen, vruchten bv., dragend. 

Scut ia coMM., - van Lat. scuta ( = scutra), vlakke 
schotel. De naam zinspeelt op den vorm der blij
vende kelkbuis, waarop de vrucht als op een scho
tel rust. 

rscutifer, scutifera, scu t i fe rum, - van Lat. scuta 
Xscutiferus,a,um, - ( = scutra), vlakke schotel; 

ferre, dragen: een of meer schotelvormige organen 
dragend. 

rscut iger , scut igera , s cu t ige rum, - van Lat. scuta 
lscutlger«s,a,M»M, - ( = scutra), vlakke schotel; 

gêrëre, dragen : een of meer schotelvormige organen 
dragend. 

Scut inânthe THW., - van Gr. skutinos (van skutos, 
leder), lederen; anthê, bloem. - Plant met leder-
achtige bloemkroon. 

rscyphifer, scyphifera, scyphiferum, - van Lat. 
\scyphifer«s,a,Mm, - scyphus, beker; ferre, 

dragen: bekervormige organen dragend. 
rscyphiger , scyphlgera , s cyph ige rum, - van Lat. 
Iscyphigerus.a.utt?, - scyphus, beker; gêrêre, 

dragen: bekervormige organen dragend. 
Scyphiphora GAERTN., - van Gr. skuphos, beker; 

pherein, dragen: bekerdragende plant. - De naam 
zinspeelt op den vorm van den kelkzoom. 

seyphócalyx, - van Gr. scuphos, beker; kalux, kelk: 
met bekervormigen kelk. 

scyphochilws,a,«m, - van Gr. skuphos, beker; chei-
los, lip: met bekervormige lip. 

scyphonéma, - van Gr. skuphos, beker; nêma, draad: 
met bekervormigen helmdraad. - Het woord wordt 
soms verward met scaphonêma (zie aldaar). 

Scyphostégia STAPF, - van Gr. skuphos, beker; stege, 
dek. - De vruchtbeginsels zijn besloten binnen een 
bekervormigen bloembodem. 

Scyphulér ia FÉE, - van Lat. scyphülus (verkleinw. 
van scyphus, beker), bekertje. Varen met beker
vormige dekvliesjes. 

scyphus , - Lat. transcr. van Gr. skuphos, beker. 
Scytâlia GAERTN., - van Gr. skutâlê, knuppel, knots. 

- De naam zinspeelt op den vorm van het zaad (na 
verwijdering van den zaadrok). 

scytophyllus,a,um, - van Gr. skutos, leder; phullon, 
blad: met leerachtige bladeren. 

Seafórthia R. BR., - genoemd naar Francis Macken
zie Humberston, Lord Seaforth and Mackenzie 
(1754, ?; 1815, bij Edinburgh), luitenant-generaal 
in het Eng. leger, van 1800-06 gouverneur van 
Barbados, waar hij algen verzamelde en talrijke 
hoogere planten levend naar Engeland overzond 
(aan Aylmer Bourke Lambert; zie Aylmerïa). 

8eaforthiânws,a,ttm (Solanum - Andr.), - genoemd 
naar Lord Seaforth (zie Seafórthia), 

sebae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden persoonsnaam Seba : van Seba, genoemd 
naar Seba. - Lobelïa - A. DC. is genoemd naar 
A. Seba (1665, Etzel, W.Z.W. van Wilhelmshaven; 
1736, Amsterdam), schrijver van een natuurhisto
risch werk. 

sebâssa , - Mal. plantennaam (ten rechte sibasa). 
Sebas t ian ia SPRENG., - genoemd naar Fr. A. Sebas

tiane (1782, Riofreddo, Rome; 1821, Aversa, N.N.W. 
van Napels), arts en hoogleeraar in de plantkunde 
te Rome, schrijver over de flora van de omstreken 
dier stad. 

sebesiae, - 2e nv. van Sebesia, Latinizeering van 
Sëbësi, naam van een eiland in Straat Soenda, N. 
van Krakatau: afkomstig van Sëbësf of daar het 
eerst gevonden. 

fsebesiénsis.ts.e, - afkomstig van het eiland Sëbësi 
\sebessiànus,a,um, - (ook wel Sebessi ge

noemd, in Straat Soenda, N. van Krakatau) of 
daar het eerst gevonden. 

rSebesténa GAERTN., - van Arab, sebestän, volks-
t s ebes t éna , - naam eeniger Cordïa-soorten, 

welker slijmerige vruchten als geneesmiddel wor
den aangewend. 

sébifer, sebifera, seb i fe rum, - van Lat. sebum, 
vet; ferre, dragen, voortbrengen: vet leverend. 

Sebifera LOUR., - van Lat. sebum, vet; ferre, dragen, 
voortbrengen: vet leverende boom. 

sebifer«s,a,«w, - van Lat. sebum, vet; ferre, dragen, 
voortbrengen: vet leverend. 

Secâle L., - oude, Lat. plantennaam, rogge. De aflei
ding staat niet vast. 

secalinu5,a,toft, - v a n Lat. secäle, rogge: roggeachtig. 
Secajnóne R. BR., - Latinizeering van Gr. skamónia, 

naam eener windende plant, uit welker wortel een 
purgeermiddel bereid werd. 

sechel lârurn , - 2e nv. van Sechellae, Latinizeering 
van Seychellen, naam eener eilandengroep N.N.O. 
van Madagaskar; ±55° O.L.; ±5° Z.B.: van de 
Seychellen, afkomstig van de Seychellen of daar 
het eerst gevonden. 

Séch ium A. L. juss. , - mogelijk latinizeering van 
chacha (uitgesproken als Ned. tsfeetsfee), een van 
de volksnamen der plant in W.-Indië. 

secunda, - zie secundus. 
secundâriws,a,wm, - v a n Lat. secundus, tweede: van 

de tweede soort, tweederangs. 
secundétws,a,um, - van Lat. secundäre (van secun

dus, gunstig), begunstigen, helpen. Bij Stenotà-
p h r u m - O. K. schijnt de soortnaam te zinspelen op 
het feit, dat de hoofdas der bloeiwijze holten bevat, 
waarin de zijassen grootendeels zijn weggedoken. 

secundiflórws,a,uw, — van Lat. secundus, naar één 
zijde gekeerd; flos (flöris), bloem: met naar één 
zijde gekeerde bloemen. 

secundus,a,um, - van Lat. sequi, volgen: 
1. als het ware den stroom (van lucht of water) 
volgend, dwz. naar één zijde gekeerd (de bloemen 
eenerzelfde bloeiwijze; de slippen van eenzelfde 
blad). 
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2. tweede. 
3. gunstig, begunstigend. 

Securidaca L., - van Lat. secüris, bijl. De naam zin
speelt op den vorm der vrucht. 

eecuridacoides, - van Securidaca, plantengesl. (Po-
lygalacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Securidäca-achtig. 

securifólius.a.Mm, - van Lat. secüris, bijl; folïum, 
blad: met bladeren of blaadjes, welke den vorm 
van het blad eener bijl hebben. 

Securinega COMM., - van Lat. secüris, bijl; nëgare, 
weigeren: boom met zulk hard hout, dat het de 
bijl weigert, dwz. niet met een bijl te bewerken is. 

Sedgwickia GRIFF., - genoemd naar Adam Sedgwick 
(1785, Dent, Yorkshire; 1873, Cambridge, Enge
land), geestelijke, hoogleeraar in de geologie te 
Cambridge, in 1831 president der Geological So
ciety, schrijver van ongeveer 40 geol. publicaties. 
Hij heeft o.a. de Alpen en België bereisd. 

sedifölius.a.um, - van Sedum, plantengesl. (Crassu-
lacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
van een Sedum; met vleezige bladeren. 

sedoides , - van Sedum, plantengesl. (Crassulacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Sedum-achtig. 

S e d u m L., - van Lat. sedère, zitten, of van sedäre, 
(pijn) stillen: zittende plant, pijnstillende plant. -
Met den naam Sedum werd vroeger het bekende 
huislook (Sempervïvum tectörum L.) bedoeld, dat 
op last van Karel den Grooten allerwege op daken 
van boerenwoningen werd aangeplant en dat men 
nog ten huidigen dage daarop wel aantreft. Nog 
in mijn jeugd (±1880) werd het op het platteland 
beschouwd als een uitnemend voorbehoedmiddel 
tegen het inslaan van den bliksem. - De bladeren 
werden vroeger aangewend tegen allerlei pijnlijke 
aandoeningen; zij waren o.a. [zie Dodoens, Cruyde-
boeck, 2de druk (1563),p. 104] ,,goet gheleyt op die 
,,pijne ende weedom des hoofts" en „ghedruypt in 
,,die heete roode ende loopende ooghen"; voorts 
waren zij ,,goet gheleyt op dwilt vier" (ontste
kingen), ,,ορ heete ende voorts eetende sweerin-
„ghen, op verbrantheyt ende op alle verhit-
heyt. „Dijsghelijck oock op het heet fledercijn" 
(jicht). 

seegeriänus.a.um (Grammatophyllum-Rchb.f.), — 
in 1891 genoemd naar de Eng. bloemkweekersfirma 
Seeger & Tropp te Dulwich (Londen), door welke 
de plant gekweekt werd en omtrent welke mij geen 
gegevens ten dienste staan. 

s eemänn i , - 2e nv. van Seemannus, Latinizeering 
van Seemann: van Seemann, gevonden door See
mann, genoemd naar Seemann. - Adiantum - W . J. 
Hook, is genoemd naar B. C. Seemann (1825, Han
nover; 1871, Javali in Nicaragua), die als plant-
kundige van 1847-51 deelnam aan de expeditie 
van de Herald naar W.-Indië, de landengte van 
Panama, de W.kust van Peru, Ecuador en Mexico, 
de Noordelijke Ijszee, den Hawaii-archipel en 
Kaapland. - In 1860 bereisde hij in opdracht der 
Eng. Regeering in gezelschap van luitenant-kolo
nel Smythe (zie Smythëa) de Fidsji-eilanden (zie 
fijiensis), welke kort te voren op instigatie van 
Pritchard (zie Pritchardia) door hun koning Tha-
kombau aan Engeland waren aangeboden, ten 
einde de waarde dezer eilanden voor strategische 
en handelsdoeleinden nategaan; Seemann verza
melde bij die gelegenheid vele planten. Hij schreef 
eenige bot. publicaties, waaronder een flora der 
Fidsji-eilanden, was van 1853-62 redacteur van 
het tijdschrift Bonplandia en van 1863-67 redac

teur van The Journal of Botany. - Men zie ook de 
van weinig waardeering getuigende necrologie door 
H. G. Reichenbach (zie reichenbachiänus) in Bo
tanische Zeitung X X X (1872), 503 seq. 

seemännii , - 2e ην. van Seemanntus, Latinizeering 
van Seemann: van Seemann, gevonden door See
mann, genoemd naar Seemann. - Heliconïa - Van 
Houtte en Stereospermum - Rolfe zijn genoemd 
naar B. C. Seemann (zie seemanni). 

seerneniänus,a,um (Loranthus - K. Schum.), - ge
noemd naar O. von Seemen (1838, Sprindlack, O.
Pruisen; 1910, Berlijn), hoogleeraar in de plant
kunde te Berlijn, specialist voor de gesl. Quercus 
en Salix. - Hij leverde belangrijke bijdragen tot 
de kennis der flora van Duitschland en bewerkte 
het gesl. Salix in Ascherson und Graebner, Synop
sis der Mitteleuropäischen Flora, deel IV. 

segaarénsis,t's,e, - afkomstig van Sekar (hier ver
basterd tot Segaar; aan deN.W.kust van het schier
eiland Onin in W.-Nieuw-Guinea) of daar het eerst 
gevonden. 

segetâhs,is,e, - (Lat.) van seges (segëtis), graanveld: 
in graanvelden groeiend. 

s ége tum, - 2e nv. mv. van Lat. seges {segëtis), graan
veld: der graanvelden, op graanvelden (hoema's 
bv.) groeiend. 

segregâtws,a,«m, - van Lat. segregäre [van se, ter 
zijde; gr ex (gregis), kudde], van de kudde afzon
deren, afscheiden: afgescheiden, gescheiden. 

seguiér i , - 2e nv. van Seguiërus, Latinizeering van 
Séguier: van Séguier, gevonden door Séguier, ge
noemd naar Séguier. - Dianthus - Vill. en Saxi-
frâga - Spreng, zijn genoemd naar J. Fr. Séguier 
(1703, Nîmes; 1784, Nîmes), schrijver van bot. en 
bibliographische publicaties. 

seguieriänus,a,um (Euphorbia-Neck.) , - genoemd 
naar J. Fr. Séguier (zie seguiéri). 

S é h i m a FORSK., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam saehim. 

Selaglnélla SPRING, - verkleinw. van Lat. selägo 
(selaginis), in het Lat. overgenomen, Keltische 
naam eener wolfsklauw (waarschijnlijk Lycopo-
dïum selägo L.): kleine wolfsklauw. 

Selaginelläceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Selaginella geldt. 

selaginoides, - van Selägo (Selagïnis), plantengesl. 
(Scrophulariacëae) of van den soortnaam selägo; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Selägo-achtig. 
2. op de soort selägo gelijkend. 

Selägo L., - oude, in het Lat. overgenomen Keltische 
naam eener wolfsklauwsoort, door Linnaeus (zie 
Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende gesl., waarvan sommige soorten, 
vóór den bloei, aan wolfsklauwen doen denken. 

selägo, - oude, Keltische naam eener wolfsklauw. 
selangóricus,a,uw, - afkomstig van Selangor (aan 

de W.kust van het Mal. Schiereiland op ruim 3° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

selänicus,a,um, - Latinizeering van de tweede helft 
van den Mol. plantennaam damar sélan. - Vgl. 
Rumphius, Herbarium Amboinense II , 168: „Waar 
„van de naam dammar selan kome, is my nog niet 
„ter deege bekend." De boom is niet van Ceylon 
afkomstig. 

Selas SPRENG., - (Gr.) glans, luister. - De naam 
zinspeelt op de glanzende bladeren. 

Sélbya M. J . ROEM., - genoemd naar Pr. J. Selby 
(1788, Alnwick, Northumberland; 1867, Twizell, 
Northumberland), High Sheriff van Northumber
land, schrijver over Eng. boschboomen. 
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rselebénsis.is.e, - afkomstig van Celebes (ook wel eens 
Iselébictis.a.um, - Selebes geschreven) of daar 

het eerst gevonden, Celebisch. 
se léndi t , - Minangkabausche plantennaam (njatoh 

salindit). 
seleniglóssMs,a,M*n, - van Gr. selênê, maan; glóssa, 

tong: met halvemaanvormige tong of (bij orchi
deeën) lip. 

Se len ipedi lum RCHB. f., - van Gr. selênê, maan; 
tweede helft van den geslachtsnaam Cypripedïlum 
(zie aldaar) : aan Cypripedïlum verwant gesl. met 
halvemaanvormige lip. 

Se len ipéd ium RCHB. f., - van Gr. selênê, maan; 
tweede helft van den geslachtsnaam Cypripedïum 
(zie aldaar): aan Cypripedïum verwant gesl. met 
halvemaanvormige lip. 

Selenócera ZIPP., - van Gr. selênê, maan; këras, 
hoorn. - De vrucht draagt op den top twee halve
maanvormige hoornen. 

se lenópter i s , - van Gr. selênê, maan; ptëris, varen. 
- Varen met halvemaanvormige dekvliesjes. 

Se l inum L. - Lat. transcr. van den ouden, Gr. plan
tennaam selïnon, waarmede een schermbloemig ge
was (eppe, selderij) werd aangeduid. 

Sel l iéra CAV., - genoemd naar N. Sellier (?, ?; ?, ?), 
een Fr. graveur, die in het laatst der achttiende 
eeuw voor den auteur van het gesl., den Madrileen-
schen hoogleeraar Cavanilles (zie Cavanillëa), 
werkte. 

/Se l l iguêa BORY, - in 1824 genoemd naar den Fr. 
t se l l iguéa (znw.), - instrumentmaker Selligué, 

vervaardiger van uitnemende mikroskopen, tevens 
natuuronderzoeker. Als soortnaam gebezigd voor 
een vroeger tot het gesl. Selliguêa gerekende varen. 

sel l iguéa (bnw.), - zie selliguêus. 
sell igueoides, - van Selliguêa, (voormalig) planten-

gesl. (Polypodiacëae) of van de soortnamen selli
guêa of selliguêus; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: 
1. Selliguêa-achtig. 
2. op de soort selliguêa of selliguêus gelijkend. 

selliguéws.a.MW, - genoemd naar Selligué (zie Sel
liguêa). 

fselloànus.a.um (Cortaderïa - A. et G.), - genoemd 
tsellowianws,a,wm (Commelïna - Kth), - naar 

Fr. Sello of, zooals hij zich later noemde, Sellow 
(1789, Potsdam; 1831, verdronken bij het baden in 
de Rio Doce, uitmondend aan de O.kust van Bra
zilië, op bijna 20° Z.B.), die met ondersteuning der 
Pruis. Regeering van 1814 tot aan zijn dood Bra
zilië en Uruguay bereisde en daar een verzameling 
van ongeveer 12500 ged roogde planten bij eenbracht. 

sellówii, - 2e nv. van Sellowïus, Latinizeering van 
Sellow: van Sellow, gevonden door Sellow, ge
noemd naar Sellow. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Fr. Sello(w) (zie sellowiänus). 

selóang, - Mal. plantennaam (madang sëlóang). 
selskiànus,a,um (Sedum - Regel), - genoemd naar 

H. S. Selsky (1808, ?; 1861, Irkoetsk), aardrijks
kundige, die O.-Azië en het Amoergebied bereisde 
en vandaar vele zaden aan den bot. tuin van St.-
Petersburg zond, ontdekker der naar hem genoem
de plant. 

s e r n ä r a m , - Mal. plantennaam (sëmaram). 
sematoglóssws.a.ww, - v a n Gr. sêma (sêmatos), ken-

teeken; glóssa, tong: met een kenteeken dragende 
of zelve als kenteeken bruikbare, dus op eeniger-
lei wijze de aandacht trekkende tong of (bij orchi
deeën) lip. 

S e m e c â r p u s L. f., - van Gr. sêma, kenteeken; kar-
pos, vrucht: plant, welke gekend wordt aan haar 

vrucht, met opvallende vrucht dus. - De rijpe 
vrucht wordt gedeeltelijk omsloten door de sterk 
vergroote, roode, napvormige, zeer opvallende 
bloemas. 

Semeiocärd iu rn ZOLL., - van Gr. sêmeion, vaandel; 
kardia, hart. - De vier onderste kroonbladen zijn 
vergroeid tot een opvallend, min of meer omge
keerd hartvormig geheel. 

Sémele KTH, - (Gr. Semëlê), de schoone dochter van 
koning Kadmos (Cadmus) van Thêbai (Thebae, 
Thebe), bij wie Zeus (Juppïter) Dionüsos (Diony
sus, Bacchus) verwekte. - De naam zinspeelt op 
de schoonheid der plant. 

semenóvl i , - 2e nv. van Setnenovïus, Latinizeering 
van Semenow: van Semenow, gevonden door Seme-
now, genoemd naar Semenow. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar Peter Petrowitsch von 
Semenow-Tian-Shansky (1827, Rjasan, Z.O. van 
Moskou; 1914, St.-Petersburg), aardrijkskundige-
entomoloog, die een groot deel van Centraal-Azië 
bereisde, schrijver van vele aardrijkskundige pu
blicaties, waaronder een geographisch-statistisch 
woordenboek van het Russ. rijk. 

semenówi i , — zie semenóvli. 
semialàtus,a,um, - van Lat. semi, half; alätus, ge

vleugeld: half gevleugeld, over de halve lengte ge
vleugeld; eenerzijds gevleugeld, anderzijds niet. 

serniamplexicàuh5,i5,e, - van Lat. semi, half; am-
plexicaulis, stengelomvattend : halfstengelomvat-
tend. 

semiannulârz5,t£,£, - van Lat. semi, half; annularis, 
ringvormig: half ringvormig. 

semiAsper.ra.rum, - van Lat. semi, half; asper, ruw: 
over de halve oppervlakte ruw. 

sernibérbis.is.e, - van Lat. semi, half; barba, baard: 
half gebaard, over de halve lengte gebaard, eener
zijds gebaard, anderzijds niet. 

semibifidws.a.MW, - van Lat. semi, half; bifïdus, 
tweespletig: halfweg in tweeën gedeeld. 

semibipinnâtws.a.wm, - van Lat. semi, half; bipin-
nätus, dubbelgevind : voor de helft dubbelgevind. 

sernibivâlvis.i's.e, - van Lat. semi, half; bivalvis, 
tweekleppig: halfweg tweekleppig. 

semicordâtMs,a,um, — van Lat. semi, half; cordätus, 
hartvormig: halfhartvormig, eenerzijds hartvormig, 
anderzijds niet. 

semicostàtws.a.wm, - van Lat. semi, half; costätus, 
geribd, generfd: over de halve lengte of breedte 
geribd of generfd. 

sejmicrenâtus.a.wm, — van Lat. semi, half; crenätus, 
gekarteld: over de halve lengte gekarteld. 

sejmicristâtws.a.ww, - van Lat. semi, half; cristätus, 
een of meer kammen dragend : over de halve lengte 
of breedte een of meer kammen dragend. 

sexnicrYptus,a,um, - van Lat. semi, half; Gr. krup-
tos, verborgen: voor de helft verborgen. - Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai: 
semioccultus en hemicryptus zijn beter. 

fsexnidecénder,ra,rum, - van Lat. semi, half; decander 
Isemidecandrws.a.wm, - of decandrus, met tien 

meeldraden, tienhelmig: met de helft van tien (dus 
met vijf) meeldraden, vijfhelmig. Deze naam wordt 
wel gegeven aan vijfhelmige planten, welker naaste 
verwanten tienhelmig zijn of aan planten met vijf 
volkomen meeldraden en vijf staminodiën. 

s e m i d e c u m b e n s , - van Lat. semi, half; decumbens, 
liggend: half liggend. 

sernidentätu5,a,um, - van Lat. semi, half; dentätus, 
getand: over de halve lengte getand. 

semidigynw5,a,«m, - van Lat. semi, half; Nieuw-
lat. digfnus, met twee stijlen: halfweg tweestijlig, 
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dwz. met twee halverwege vergroeide stijlen. 
semieréctws,a,um, - van Lat. semi, half; erectus, op

gericht: half opgericht. 
semifimbriâtus,a,um, - van Lat. senti, half; fim-

briätus, franjeachtig ingesneden, franjeachtig ge-
wimperd: over de halve lengte of breedte franje
achtig ingesneden of franjeachtig gewimperd. 

8ernift8SU5,a,tiw, - van Lat. semi, half; fissus, ge
spleten: halfweg gespleten. 

semiglaber.ra.rum, - van Lat. senti, half; gläber, 
kaal: over de halve oppervlakte kaal. 

semiglaucus,a,um, - van Lat. senti, half; glaucus, 
zeegroen, blauwgroen: voor de helft zee- of blauw
groen; eenerzijds blauwgroen, anderzijds niet. 

semiglobösus.a.um, - van Lat. senti, half; globösus, 
bolvormig: half bolvormig, den vorm van een ge-
halveerden bol hebbend. 

semigyratus.a.um, - van Lat. semi, half; gyrus, 
kring: in een halven cirkel geplaatst. 

sernihastatU5,a,um, — van Lat. semi, half; hastâtus, 
spiesvormig: half spiesvormig, eenerzijds spiesvor-
mig, anderzijds niet. 

semiliber.ra.rum, - van Lat. semi, half; liber, vrij: 
half vrij. 

semilunaris, is ,e, - van Lat. semi, half; liinäris, 
maanvormig: halvemaanvormig. 

sexninéuter.ra.rum, - van Lat. semi, half; neuter, 
geen van beide, (als bot. term) onzijdig (mannelijk 
noch vrouwelijk): half onzijdig; voor de helft on
zijdig; met 1 jj? en 1 onzijdige bloem. 

rseminifer , serninifera, semin i fe rum, - van Lat. 
t,seminiferws,a,Mw, - semen (seminis), zaad; 

ferre, dragen, voortbrengen: zaaddragend, zaden 
voortbrengend. 

semin i s (Hopëa - De Vr.), - 2de nv. van den als 
een Lat. substantief behandelden naam van het 
district Seminis (Z. van Sambas, in het N.W. van 
Ned. Borneo) : afkomstig van Seminis of daar het 
eerst gevonden. 

seminudws.a.ww, - van Lat. semi, half ; nüdus, 
naakt: half naakt; halfweg bebladerd; met bladeren 
half zoo lang als de stengel. 

semioccultws,a.um, - van Lat. semi, half; occultus, 
verborgen: voor de helft verborgen. 

serniopp6sitMs,a,«m, - van Lat. semi, half; oppo-
sïtus, tegenoverstaand: voor de helft tegenover
staand; deels tegenoverstaand, deels niet. 

semiorbiculâris,is,e, - van Lat. semi, half; orbicu
laris, cirkelvormig: half cirkelvormig; den vorm 
van een halven cirkel hebbend. 

semiovàttts,a,wm, - van Lat. semi, half; ovätus, ei
rond: half eirond, den vorm van een overlangs ge
halveerd eirond orgaan hebbend. 

semipedälis,is,e, - van Lat. semi, half; pedälis, een 
voet lang: een halven voet lang. - Voor de lengte 
van den voet zie men onder pedälis. 

semipellucid«s,a,«w, - van Lat. semi, half; pellu-
cïdus, doorschijnend: half doorschijnend, niet vol
komen doorschijnend, voor de helft doorschijnend. 

semipelóriCMS,a.um, - van Lat. semi, half; pelorïcus 
(zie aldaar), pelorisch: half pelorisch, onvolkomen 
pelorisch. 

semipinnâtMs,a,«m, - van Lat. semi, half; pinnätus, 
gevind: half gevind, slechts aan één zijde gevind. 

semJpollicâris,is,e, - van Lat. semi, half; pollicäris, 
een duim lang: een halven duim lang. Voor de 
lengte van den duim zie men onder pollicäris. 

semiruénsis,is,e, - afkomstig van den vulkaan Së-
méroe [in O.-Java; de naam werd door Zollinger 
(zie zollingêri) verkeerdelijk Semiru geschreven] 
of daar het eerst gevonden. 

semiserratus.a.wm, - van Lat. semi, half; serrätus, 
gezaagd: half gezaagd, over de halve lengte ge
zaagd. 

semistérilis,is,e, - van Lat. semi, half; sterïlis, on
vruchtbaar: voor de helft onvruchtbaar. 

semitâlis,is,e, - van Lat. semita, voetpad : aan voet
paden groeiend. 

semiteres.es.es, - van Lat. semi, half; teres, rolrond: 
halfrolrond. 

semitórtus,a,um, - van Lat. semi, half; tortus, ge
draaid: voor de helft gedraaid, een halven slag 
gedraaid. 

semitrilobws.a.ton, - van Lat. semi, half; trilöbus, 
drielobbig: halfweg in drieën gedeeld, driedeelig. 

semitruncätu5,a,um, - van Lat. semi. half; trun-
cô*tts,afgeknot:half af geknot, over de halve breedte 
afgeknot. 

semiverticillatws.a.wm, - van Lat. semi, half; ver-
ticillätus, kransstandig: half kransstandig, in een 
halven krans geplaatst. 

semivestitM5,a,um, - van Lat. semi, half; vestïtus, 
bekleed: half bekleed, over de halve oppervlakte 
bekleed (met haren bv.). 

semoi , - Sarawâksche plantennaam (rotan semoi). 
semper f ló rens , - van Lat. semper, altijd; flörens 

(van flörêre, bloeien), bloeiend: altijd bloeiend, 
steeds door bloeiend, den geheelen zomer bloeiend. 

s empérv i r ens , - van Lat. semper, altijd; vtrens (van 
vïrëre, groen zijn), groen: altijd groen. 

semperv ivoides , - van Sempervivum, plantengesl. 
(Crassulacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Sempervivum-achtig. 

S e m p e r v i v u m L., - van Lat. semper, altijd; vivus, 
levend: altijd levend, dwz. ook in den winter en bij 
groote droogte groene bladeren dragende plant. 

Senâcia COMM., - genoemd naar J. B. Senac (1693, 
Lombez in Gascogne; 1770, Parijs), lijfarts van Lo-
dewijk XV van Frankrijk, schrijver van een publi
catie over den bouw, de werking en de ziekten van 
het hart. 

Senebiéra A. P. D C , - genoemd naar J. Senebier 
(1742, Genève; 1809, Genève), schrijver van ver
scheidene botanisch-physiol. publicaties. 

Senécio L., - van Lat. senex, grijsaard, oude man. -
De naam zinspeelt op het spoedig na den bloei 
zichtbaar wordende, witte vruchtpluis en mogelijk 
ook op de na het afvallen der vruchten kale kruin 
van den algemeenen bloembodem. 

senecioides, - van Senecïo, plantengesl.; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Senecïo-
achtig. 

senegalénsis, is, e, — afkomstig van Senegal (Fr. be
zitting aan de W.kust van Afrika, op ±15° N.B.) 
of daar het eerst gevonden, Senegaleesch. 

senénsis,is,e, - afkomstig van Sena (in Moçambique, 
aan de Sambesi, op ±35° O.L., ±17%° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

senéscens , - van Lat. senescëre (van senêre, oud zijn), 
oud worden: oud wordend; met grijze of grijs wor
dende haren of schubben bezet; tengevolge van 
ouderdom geen of weinig stekels of doornen meer 
bezittend. 

senex, - (Lat.) grijsaard. - Het woord wordt wel als 
soortnaam gebezigd voor met lange, grijze of witte 
haren of schubben bezette planten. 

senilism's,«, - (Lat.) van senex (senis), grijsaard: bij 
een grijsaard behoorend, grijs, \vit, opvallend grijs
harig. 

senior,or,us, - vergr. trap van Lat. senex (senis), oud: 
ouder, tamelijk oud, de oudste van twee. 

senna , - van Arab, sena, naam der purgeerend wer-
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kende bladeren (seneblaren, zenuwblaren) van eeni-
ge Egypt, en Arab. Cassïa-soorten, bij uitbreiding 
de planten zelve, waarvan er een Cassïa - L. is 
genoemd. 

sennoides, - van senna, soortnaam eener Cassïa; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
in eenig opzicht (bladvorm bv.) met Cassïa senna 
L. overeenkomend. 

{sensibihs,is, i , - van Lat. sentire, gevoelen: gevoelig 
sensitivus,a,Mw, - (voor koude, voor prikkels); 

bij aanraking, verandering van belichting, enz. 
bewegingen uitvoerend. 

sentanensis,?s,<?, - afkomstig van de omgeving van 
het meer van Sentant (in het uiterste N.O. van 
Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. 

senticósws,a,u»n, - van Lat. sentis, doornstruik: vol 
doornen, vol stekels. 

sentok, - Soend. plantennaam (mangga sentok). 
sepaHntis,α,um, — van Nieuwlat. sepälum, kelkblad: 

met groote kelkbladen. 
Sepalos iphon SCHLTR, - van Nieuwlat. sepälum, 

kelkblad; Gr. siphon, buis. De zijdelingsche kelk-
bladen zijn aan den voet sterk verlengd en met 
den nagel der lip tot een buis vergroeid. 

separâtws,a.um, - van Lat. separate, scheiden: ge
scheiden. 

sepiarius,a,um, - van Lat. sepes, heg, haag: in heg
gen groeiend, voor het aanleggen van heggen ge
bezigd. 

sepikénsis.is.e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Sepik ( = Keizerin Augusta-rivier, in Kai
ser Wilhelmsland, uitmondend aan de N.kust op 
± 144%° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

s é p i u m , - 2e nv. mv. van Lat. sepes (sepis), heg, 
haag: der heggen, in heggen groeiend, haag-. 

Sép tas LOUR., - van Lat. septem, zeven (telw.) : plant 
met (schijnbaar) 7-talligen kelk. In werkelijkheid 
is de kelk 5-slippig, doch aan zijn voet bevinden 
zich nog 2 schutblaadjes. 

septättts,a,M»M, - van Lat. septum, tusschenschot: 
van tusschenschotten voorzien, met tusschenschot-
ten. 

septerncostâtws.a.Mw, - van Lat. septem, zeven 
(telw.); costa, ribbe, nerf: 7-ribbig, 7-nervig. 

septemcostulât«s,a ,um, - van Lat. septem, zeven 
(telw.); costüla (verkleinw. van costa, ribbe, nerf), 
korte of dunne nerf, korte of dunne ribbe: met 7 
korte of dunne nerven of ribben. 

septémfidws,a,«»i, - van Lat. septem, zeven (telw.); 
findëre (stam fid), splijten: zevenspletig, zeven-
slippig. 

8eptérnjug«s,a,wm, - van Lat. septem, zeven (telw.); 
jügum, juk: zevenjukkig. 

septémlobus,a,um, - v a n Lat. septem, zeven (telw.); 
löbus, lob: zevenlobbig. 

s ep t emnérva , - zie septemnervus. 
septernnérve , - zie septemnervis. 
septernnérvia, - zie septemnervius. 

{ &eptexnnérvis,is,e, - van Lat. septem, zeven (telw.); 
septemnérvius.a.ttm, - nervus, nerf: zeven-

septemnérvws,a,ttm, - nervig. 
fsepterntrionâlis.i's.e, - van Lat. septemtriönes of 
leeptentrionâh's.is.e, - septentriönes [van Sep

tem, zeven (telw.); trio (Monis), dorschos x)], de 
1) Bij de Ouden, en nog tegenwoordig in Palestina, werd het op 
den steenen of leemen dorschvloer in een kring uitgespreide graan 
vaak gedorscht door ossen, welke men er aanhoudend overheen 
deed loopen, waardoor zij de korrels uit de aren tradenen het 
stroo tot kleine stukjes trapten, welke o.a. gebruikt werden voor 
veevoeder en om vermengd te worden met de klei, waarvan, door 
droging in de zon, steenen gemaakt werden. — Vgl. James Neil, 
Everyday Life in the Holy Land, Scenes on the Threshing Floor, 
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zeven dorschossen, dwz. het schijnbaar uit 7 (in 
werkelijkheid uit meer dan 400) sterren bestaande 
sterrenbeeld De Groote Beer: naar den kant van 
den Grooten Beer liggend, in het noorden liggend 
noordelijk, in het noorden groeiend. - Vgl. tneri-
dionalis, occidentälis, orientälis. 

sépticus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. sêpttkos (van 
sêpein, doen verrotten), verrotting teweegbren
gend. - Ficus - Ν. L. Burm. ontving dien soort
naam naar aanleiding der volgende mededeeling 
van Rumphius (Herbarium Amboinense I I I , 153) 
aangaande deze plant: „De melk uyt de bladeren 
,,of steelen . . . 't lyf rakende daar 't raauw of 
„bloedig is . . . doet met haare rottende kragt 't 
„omleggende vleesch sweeren en uitvallen." 

septuplinérviu5,a,«m, - van Lat. septüplus, zeven
voudig; nervus, nerf: zevendubbelnervig, dwz. met 
7 hoofdnerven, waarvan de 3 linksche en de 3 
rechtsche een weinig boven den voet der midden
nerf uit deze ontspringen. 

sepulcréh's,is,e, - van Lat. sepulcrum, graf: bij gra
ven behoorend, bij of op graven geplant. 

sequax, - van Lat. sequi, volgen: gemakkelijk vol
gend, zich gemakkelijk vasthechtend aan andere 
voorwerpen. 

Sequoia KNDL., - Indiaansche plantennaam. 
serarnpurénsï's.ts.e, - afkomstig van Serampur bij 

Calcutta of daar het eerst gevonden. 
seranicMs.a.wm, - afkomstig van het eiland Ceram 

(ook wel Seran genoemd; ± 128-±131° O.L.; 
± 2 % - ± 4 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

Se râp ias L., - oude, Gr. plantennaam, waarmede een 
of andere orchidacëa met onderaardsche knollen 
werd aangeduid, door Linnaeus (zie Linnaea) wil
lekeurig op het hem thans voerende gesl. over
gedragen. - Het woord wordt geacht afgeleid te 
zijn van Seräpis, naam van een Egypt, god der 
onderwereld. 

seraweiénsis,ï's,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Serawei in W.-Bórneo of daar het eerst 
gevonden. 

sérbicus,a,um, - van Nieuwlat. Serbia, Servië: Ser
visch. 

se r iâna , - in 1703 genoemd naar den toen reeds over
leden Philippus Serjeant Caletänus, een in plant
en geneeskunde bedreven monnik van de orde der 
Minimi (Minsten, Geringsten) [in 1483 gesticht door 
den Heiligen Franciscus van Paula (1416-1507). -
De naam der orde is ontleend aan Mattheus XXV, 
40: „Voor soo veel gy (dit) een van dese mijne 
,,minste broeders gedaen hebt, soo hebt gy (dat) 
„my gedaen," of in de Lat. overzetting der Vul-
gäta: Quamdïu fecistis uni ex his fratris meis 
minimis mihi fecistis]. 

Se r i än thes BTH., - van Gr. sêr (sêros), zijderups; 
anthos, bloem: plant met zijdeachtig behaarde 
bloemen. 

sé r icans , - van Lat. sericum (van Gr. Sêr, mv. 
Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd 
om zijn zijden stoffen),deSerische stof, zijde: zijde
achtig, zijdeachtig behaard. 

&ericétus,a,um, - van Lat. sericum (van Gr. Sêr, 
mv. Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, be
roemd om zijn zijden stoffen), de Serische stof, 
zijde: in zijde gekleed, met zijde bekleed, zijde
achtig behaard. 

en vgl. het voorschrift in Deuteronomium XXV, 4 (met geringe 
wijzigingen ook in I Korinthe IX, 9; I Tïmotheus, V, 18): „Eenen 
,,osse en suit gy niet muylbanden, als hy dorscht", wat ongeveer 
gelijk van beteekenis is met Lukas X, 7 (ook I Timotheus V, 18): 
„de arbeyderis syns Icons weerdigh." — Voor het mengen van 
stroo met klei zie men Exodus V, 6-19. 
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ser icea , - zie sericius. 
sericeo-stipulâtus.a.um, - van Lat. sericius, zijde-

achtig behaard; stipula, steunblad: met zijdeachtig 
behaarde steunbladen. 

sericeus.a.um, - van Lat. sericum (van Gr. Sêr, mv. 
Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd 
om zijn zijden stoffen), de Serische stof, zijde: 
zijdeachtig, zijdeachtig behaard. 

sericiflórus,a,um, - van I-at. serieus (van Gr. Sêr 
mv. Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, be
roemd om zijn zijden stoffen), Serisch, bij uitbrei
ding zijden (bnw.); flos(flöris), bloem : met zijden, 
dwz. zijdeachtig behaarde bloemen. 

rsericofer, sericófera, ser icóferum, - van Lat. 
\sericóferus,a,u»n, - sericum (van Gr. Sêr, mv. 

Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd 
om zijn zijden stoffen), de Serische stof, zijde; 
ferre, dragen, voortbrengen: een zijdeachtige stof 
opleverend. 

Sericólea SCHLTR, - van Lat. serieus (van Gr. Sêr, 
mv. Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, be
roemd om zijn zijden stoffen), Serisch, bij uitbrei
ding zijden (bnw.); Olëa, plantengesl. (Oleacëae), 
olijfboom: zijdeachtig behaarde plant van den 
habitus eener Olëa. 

Se r i cu ra HASSK., - van Gr. sêrikos (van Sêr, mv. 
Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd 
om zijn zijden stoffen), Serisch, bij uitbreiding 
zijden (bnw.) ; oura, staart: gras met zijden staarten, 
dwz. met zachtharige, staartvormige bloeiwijzen. 

{Ser ingea F . V. M., - genoemd naar N. Ch. Seringe 
Ser ingia SPRENG., - (1776, Longjumeau bij 

Parijs; 1858, Lyon), hoogleeraar te Lyon en direc
teur van den bot. tuin aldaar (voordien te Genève 
en te Bern), schrijver van vele bot. publicaties, 
o.a. over Caryophyllacëae, Cucurbitacëae en Me-
lastomatacëae, voorts over de wilgen van Zwitser
land. 

Se r i s sa COMM., - afleiding en beteekenis onbekend. 
se r i sso ides , - van Serissa, plantengesl. (Rubiacëae) ; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Serissa-achtig. 

serotinus,α,uw, - van Lat. sero, laat: laat komend, 
laat in het jaar bloeiend. 

eer pens , - van Lat. serpére, kruipen: kruipend. 
serpentâriws,α,um, - van Lat. serpens (serpentis), 

slang: op eenigerlei wijze tot slangen in betrekking 
staand, als geneesmiddel tegen den beet van gif
slangen aangewend. 

se rpent i l ingua , - van Lat. serpens (serpentis), slang; 
lingüa, tong: met een of ander slangetongachtig 
(smal en tweespletig) orgaan; met slangvormige 
tong of (bij orchideeën) lip. 

se rpen t ina , - zie serpentinus. 
serpentinicâult's.ts.e, - van Lat. serpentinus, slang

achtig gebogen; coulis, stengel, steel: met slang
achtig gebogen stengels of stelen. 

serpentinus,α,urn, - van Lat. serpens (serpentis), 
slang: op een of andere wijze met slangen in ver
band staand, slangachtig gebogen, als genees- of 
voorbehoedmiddel tegen slangenbeet aangewend. 

Serp icu la L., - verkleinw. (znw.) gevormd van Lat. 
serpére, kruipen: kleine, kruipende plant. 

eerpillifolius,α,um, - zie serpyllifolius. 
serpylläceus,a,um, - van Lat. serpyllum, tijm (Thy

mus serpyllum L.)r tijmachtig. 
8erpyllif61ius,a,um, - van Lat. serpyllum, tijm (Thy

mus serpyllum L.); folium, blad: met bladeren als 
die der tijm. 

/ S e r p y l l u m RUPP., - oude, Lat. plantennaam, tijm. -
' -serpyllum, - Het woord wordt wel in ver

band gebracht met Lat. serpére, kruipen (zooals her-
püllon, de Gr. naam der plant, wordt afgeleid van 
herpein, kruipen) en zou zinspelen op den habitus 
der plant. 

s e r r a , - (Lat.) zaag. 
8erraeiórrnis,»s,e. - zie serriformis. 
s e r r a r i a (znw.), - van Lat. serra, zaag: plant met 

gezaagde bladeren. 
serrârius,a,um, - van Lat. serra, zaag: gezaagd. 
s e r r a t a , - zie serrätus. 
serratifólius,α,um, - van Lat. serrätus, gezaagd; fo

lium, blad: met gezaagde bladeren of blaadjes. 
ser ra tobrac teâ tus ,a.um, - van Lat. serrätus, ge

zaagd; bractêa, schutblad: met gezaagde schut
bladen. 

serratocrenatus,a ,um, - van Lat. serrätus, gezaagd 
crenätus, gekarteld: gezaagd-gekarteld. 

serratodentâtus,a ,um, - van Lat. serrätus, gezaagd 
dentätus, getand: gezaagd-getand. 

serratopétalus,a.utn, - van Lat. serrätus, gezaagd 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met gezaagde kroon-
bladen. 

S e r r a tu la L., - als znw. gebezigde vr. vorm van Lat. 
serratülus (verkleinw. van serrätus, gezaagd), on
diep gezaagd. - Plant met ondiep gezaagde, bla
deren. 

serratülus,a,um, - verkleinw. van Lat. serrätus, ge
zaagd: ondiep gezaagd, een weinig gezaagd, fijn 
gezaagd. 

serrätus,α,urn, - van Lat. serräre (van serra, zaag), 
zagen: gezaagd. 

serricuspis,is,e, - van Lat. serra, zaag; cuspis, spits 
(znw.): met gezaagde spits. 

serrifórrms.ts.e, - v a n Lat. serra, zaag; forma, vorm: 
zaagvormig. 

se r r ió la , - verbastering van scarióla, Ital. volksnaam 
der plant. 

s e r r u l a , - verkleinw. van Lat. serra, zaag: zaagje. 
s e r ru l â t a , - zie serrulätus. 
serrulatifólius,a,um, - van Lat. serrulätus, ondiep 

gezaagd, fijn gezaagd; folium, blad: met ondiep of 
fijn gezaagde bladeren. 

serrulàtus,a,um, - van Lat. serrula (verkleinw. van 
serra, zaag), zaagje: fijn gezaagd, ondiep gezaagd. 

/ se r tu l i fe r , ser tul i fera , ser tu l f ferum, - van Lat. 
Isertuliferus.a.um, - sertülum (verkleinw. van 

sertum, bloemkrans), bloemkransje; ferre, dragen: 
bloemkransjes dragend, met bloemen bekranst. 

s e samoides , - van Sesämum, plantengesl. (Pedalia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Sesämum-achtig. 

Seeamóp te r i s A. P. D C , - van Sesämum, planten
gesl. (Pedaliacëae) ; Gr. ptiron, vleugel: aan Sesä
mum verwant gesl. met gevleugeld-gerande zaden. 

Sésarnurn L., - Lat. transcr. van Gr. sêsamon, de 
vrucht der Sesâmum-plant, welke zelve sêsatnê 
(Arab, simsint) heette. 

seeban , - verbastering van den Arab, plantennaam 
seiseban of sêsabdn. 

Sesbân la SCOP., - Latinizeering van den Arab, plan
tennaam seiseban of sêsabdn. 

Séseli L., - oude, Gr. plantennaam, waarmede eenige 
Schermbloemigen werden aangeduid. 

Ses ler ia SCOP., - genoemd naar Leonardo Sesler (?, 
?; 1785, ? Venetië), arts en plantkundige te Venetië, 
bot. directeur van den beroemden tuin, welken 
Farsetti (zie Farsetia) gesticht had te Santa Maria 
di Sala (Venetië). Sesler was eigenaar van een 
bot. tuin op het eilandje Santa Ëlena bij Venetië, 
welke in 1745 bezocht werd door Scopoli (zie 
Scopolia), den auteur van het gesl., en welken de 
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eigenaar, nadat hij benoemd was tot chirurg aan 
het hospitaal van de Heilige Johannes en Paulus, 
naar die instelling overbracht; hij schreef een kleine 
natuurhistorische publicatie. 

sesquiflórus.a.um, - van Lat. sesqui, anderhalf; flos 
(flöris), bloem: met anderhalve bloem, dwz. met 
één goed ontwikkelde en een onvolkomen of rudi
mentaire bloem. 

sesquifóliMs,a,u»M, - van Lat. sesqui, anderhalf; fo
lium, blad: met anderhalf blad, dwz. met tegen
overstaande bladeren, terwijl één der bladeren van 
elk paar aanmerkelijk kleiner is dan het andere. 

sesquipedâh's,is,e, - van Lat. sesqui, anderhalf; pes 
(pedis), voet: 
1. anderhalven voet lang (voor de lengte van den 
voet zie men onder pedölis). 
2. (fig.) zeer lang. 

sesquitórttts,a,um, - van Lat. sesqui, anderhalf; tor
tus, gedraaid, gewrongen: anderhalven slag ge
draaid of gewrongen. 

sessiflórMs.a.üm, - foutief voor sessiliflörus. 
sessilanthér«s,a,um, . - van Lat. sessilis, zittend; 

Nieuwlat. anthêra, helmknop: met zittende helm
knoppen. 

séssi le , - zie sessilis. 
sessiliflórMs.a.Mw, - van Lat. sessilis, zittend; flos 

(flöris), bloem: met zittende bloemen. 
sessilifolius,a,um, - van Lat. sessilis, zittend; fo

lium, blad: met zittende bladeren. 
sessilipinnus.a.um, - van Lat. sessilis, zittend; pin

na, vin (van een samengesteld blad): met zittende 
vinnen. 

sessilis,is e, - van Lat. sedêre, zitten: zittend, on
gesteeld. 

{Sestochilos BREDA, - van Gr. seistos, zwaaiend, be-
Sestochi lus , - vend; cheilos, lip: orchidacëa 

met bevende of schommelende lip. 
Se suv ium L., - afleiding en beteekenis onbekend. 
setâcews.a.ttwi, - van Lat. seta, borstel, stijf haar: 

borstelvormig, met borstels bezet. 
Se tâ r ia p. Β., - van Lat. seta, borstel. Aan den voet 

der aartjes bevinden zich één tot vele borstels. 
se tâ r i a , - zie selarius. 
se ta r io ides , — van Setaria, plantengesl. (Graminëae) ; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Setaria-achtig. 

setâritts.a.wm, - van Lat. seta, borstel, stijf haar: 
borstelig, borstelvormig, met borstels bezet. 

8etibracteâtus,a,«m, - van Lat. seta, borstel, stijf 
haar; bractëa, schutblad: met borstelvormige schut
bladen, met borsteldragende schutbladen. 

setlcalyx, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; cälyx, 
kelk: met borsteldragenden kelk. 

sé t idens , - van Lat. seta, borstel, stijf haar; dens, 
tand: met borstelig behaarde of in een borstel 
eindigende tanden. 

rsétifer, setifera, setfferum, - van Lat. seta, borstel, 
XsetUerus.a.um, - stijf haar; ferre, dragen: bor-

steldragend, borstelig, bezet met lange en vaak 
stijve haren. 

setitlörus.a.um, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
flos (flöris), bloem: met borstels op of tusschen de 
bloemen. 

setifblius.a.um, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
folium, blad : met borstelvormige bladeren, met in 
een borstel eindigende bladeren, met borstelige bla
deren. 

setifórmis.ï's.c, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
forma, vorm: borstelvormig. 

rsét iger , se t igera , se t ige r u m , - van Lat. seta, bor-
lsetiger«s,a,w»M, - stel, stijf haar; gërSre, dra-
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gen: borsteldragend, borstelig, bezet met lange en 
vaak stijve haren. 

setflobws.a.um, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
löbus, lob: met borstelvormige lobben, met in een 
borstel eindigende lobben, met borstelige lobben. 

sé t ipes , - v a n Lat. seta, borstel, stijf haar; pes, voet, 
steel: met borsteldragenden of borstelvormigen 
voet of steel. 

setipodws,a,Mm, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
Gr. pous (pödos), voet, steel: met borsteldragenden 
of borstelvormigen voet of steel. - Deze samen-
koppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn: 
chaetopödus, chaetöpus en setipes. 

setiséctus.a.um, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
sectus (van secäre, snijden), (in)gesneden: met bor
stelvormige of in een borstelvormige punt eindi
gende slippen. 

setisépalws,α,um, - van Lat. seta, borstel, stijf haar; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met borstelvormige 
kelkbladen, met in een borstel eindigende kelk-
bladen, met borstelige kelkbladen. 

setistylws,a,um, - van Lat. seta, borstel; stylus, stijl: 
met borsteldragenden stijl, met borstelvormigen 
stijl. 

setósa, - zie setösus. 
setosociliâtMS,a,MW, - van Lat. setösus, borstelig; 

ciliätus, gewimperd: borstelig gewimperd, met bor
stelachtige wimpers. 

setÖ8us,a,um, - v a n Lat. seta, borstel, stijf haar: met 
borstels bezet, borstelig behaard. 

/ se tul i fer , setulifera, se tu l i fe rum, - van Lat. setüla, 
lsetuliferws,a,wm, - (verkleinw. van seta, bor

stel, stijf haar), borsteltje; ferre, dragen: borstel-
tjes dragend. 

setulósus.a.um, - van Lat. setüla (verkleinw. van 
seta, borstel, stijf haar), borsteltje: met borsteltjes 
bezet. 

s e t u m p u l , - Mal. plantennaam (setoempoel). 
sexalatus.a.um, - van Lat. sex, zes; ala, vleugel: zes-

vleugelig. 
sexângula , - zie sexangülus. 

{sexangulârîs,is,£, - van Lat. sex, zes; angülus, hoek: 
sexangulâtMs,a,wm, - zeshoekig. 

sexângulws,a,wm, -
sexstylósu5,a,tott, - van Lat. sex, zes; stylus, stijl: 

zesstij lig. 
shal lon, - Indiaansche volksnaam van Gaultherïa -

Pursh in het W. van N.-Amerika. 
shawiénus,a,wm (Loranthus - Elm.), -genoemd naar 

Walter Robert Shaw (1871, Galena, Illinois, U.S.A.; 
X ), van 1906-22 hoogleeraar in de plantkunde aan 
de universiteit te Manila. 

shâwi i , - 2e nv. van Shawius, Latinizeering van 
Shaw: van Shaw, gevonden door Shaw, genoemd 
naar Shaw. - Polypodïum - Copel. is genoemd naar 
P. C. Shaw, Eng. zendeling, die de plant in 1914 
bij Taupota in O.-Nieuw-Guinea had verzameld. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

shephérd i , - 2e nv. van Shepherdus, Latinizeering 
van Shepherd: van Shepherd, genoemd naar Shep
herd. - Asplenïum - Mett. is genoemd naar John 
Shepherd (?1764, Gosforthbij Newcastle; 1836, Liv
erpool), die gedurende 35 jaren verbonden was 
aan den bot. tuin van Liverpool. 

Shephérd ia NUTT., - genoemd naar J. Shepherd (zie 
shephérdi). 

shephérd i i , - 2e nv. van Shepherdtus, Latinizeering 
van Shepherd: van Shepherd, genoemd naar Shep
herd. - Asplenïum - Spreng, is genoemd naar 
J. Shepherd (zie shephérdi). 

shepherdiofdes , - van Shephérdia, plantengesl. 
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(Elaeagnacëae) of van den soortnaam shepherdi(i); 
tdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Shepherdïa-achtig. 
2. op de soort shepherdi(i) gelijkend. 

S h e r a r d i a L., - genoemd naar William Sherard (aan
vankelijk W. Sherwood geheeten) (1659, Bushby 
in Leicestersh., Engeland; 1728, Londen), rechts
geleerde, van 1703-15 consul te Smyrna, stichter 
van den leerstoel voor plantkunde te Oxford, ijve
rig verzamelaar van planten, welke hij naliet aan 
de hoogeschool te Oxford, uitgever van Hermann's 
(zie kermanni) Paradïsus Batävus (1698). 

Shórea ROXB., - genoemd naar Sir John Shore (1751, 
Londen; 1834, Londen), in 1768 in dienst getreden 
bij de Eng. O.I. Compagnie, van 1793-98 gouver
neur-generaal van Engelsch Indië, in 1794 gekozen 
tot voorzitter der Asiatic Society of Bengal, in 
1798 gerepatrieerd en verheven tot baron Teign-
mouth, auteur van éen levensbeschrijving van Sir 
William Jones (zie Jonesïa) en van andere publi
caties. 

Shór t i a TORR. et GRAY, - genoemd naar Charles Wil-
kins Short (1794, Greenville, Kentucky, U.S.A.; 
1863, Hayfield bij Louisville, Kentucky), van 
1825-37 hoogleeraar in de materia medïca en de 
medische botanie aan de Transylvania University 
(thans de University of Kentucky), van 1837-49 
in gelijke functie te Louisville. Hij schreef verschei
dene bot. publicaties en geldt voor den besten 
verzamelaar van planten, welke ooit in Kentucky 
heeft gewerkt. 

shór t i i , - 2e nv. van Shortïus, Latinizeering van 
Short: van Short, gevonden door Short, genoemd 
naar Short. - Solidago - Torr, et Gray is genoemd 
naar den ontdekker der plant, Ch. W. Short (zie 
Shortïa). 

Shuteré ia CHOISY, - genoemd naar James Skuter (?, 
Shutér ia , w. et A., - ?; 1834, in Engeland), 

naturalist der Eng. Regeering in Madras. De tal
rijke door hem verzamelde planten berusten in het 
herbarium te Kew. 

s i â m a n g , - fragment van een Sum. plantennaam 
(kajoe sidmang). De siâmang is een aap, een soort 
van gibbon (Hylobätes syndactylus Desm.); kajoe 
siâmang beteekent siâmang-boom. 

s i âmea , - zie siamëus. 

{siarnénsis.t's.e, - afkomstig van Stam (koninkrijk in 
siéftieus.a.um, - het midden van Achter-Indië) 

of daar het eerst gevonden; Siameesch. 
siantanénsis,is,£, - afkomstig van Poelau (eiland) 

Siantan (een der Anambas-eilanden, tusschen het 
zuidelijk deel van Malaka en Borneo) of daar het 
eerst gevonden. 

s ibaróngae , - 2e nv. van Sibaronga, Latinizeering 
van Sibarong, naam van een bergkam in Midden-
Celébes tusschen Paloe en Palópo: van den Siba
rong, afkomstig van den Sibarong of daar het eerst 
gevonden. 

sibayakénsis.is.e, - afkomstig van den Sibdjak (een 
ruim 2000 M. hoogen, ouden vulkaan, Z.Z.W. van 
Medan, N.-Sumatra) of daar het eerst gevonden. 

s ibbaldi i , - 2e nv. van Sibbaldïus, Latinizeering van 
Sibbald: van Sibbald, gevonden door Sibbald, ge
noemd naar Sibbald. - Oleandra - Grev. werd in 
1848 genoemd naar Dr. Sibbald, die de plant kort 
te voren-op Tahiti (zie tahitensis) had ontdekt. 
Overigens is mij niets van hem bekend. 

siberuténsis,ts,e, - afkomstig van Sibëroet (het noor
delijkste van de grootere Mentawei-eilanden, voor 
de W.kust van Sumatra, op ^ 1 - ± 2 ° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

L sidereus 

Sib i raéa MAXIM., - van Nieuwlat. Sibirïa, Siberië: Si
berische plant 

Sibiriens,α,um, - van Nieuwlat. Sibirïa, Siberië: Si
berisch. 

s ibógae, - 2e nv. van het als een Lat. substantief be
handelde woord Sibó(l)ga, naam eener plaats aan de 
W.kust van Sumatra op bijna 2° N.B. : van Sibóga, 
afkomstig van Sibóga of daar het eerst gevonden. 

sibogân«s,a,«m, - afkomstig van Sibó(l)ga (plaats 
aan de W.kust van Sumatra op bijna 2° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

sibornénst.s,ts,<s, - afkomstig van Siboma (bij Lo-
gaueng in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst 
gevonden. 

S ib thórp ia L., - in 1751 genoemd naar H. Sibthorp 
(?1713, Lincoln; 1797, Instow, Devon), van 1747-
83 hoogleeraar in de plantkunde te Oxford, corre
spondent van Linnaeus (zie Linnaea). 

sibthorpiâm<s,a,wm (Silene dichotöma L. var. -
Boiss.), - genoemd naar John Sibthorp (1758, Ox
ford; 1796, Bath), zoon van H. Sibthorp (zie Sib-
thorpïa), die van 1786-87 met Bauer (zie baueriänus) 
Griekenland bereisde, van 1794-95 Cyprus en 
Klein-Azië, schrijver eener flora van Oxford en van 
een voorlooper eener flora van Griekenland. Het 
door hem in Griekenland verzamelde materiaal 
werd bewerkt door J. E. Smith (zie Smithïa) in 
Sibthorp et Smith, Flora Graeca. 

s ib thórpi i , - 2e nv. van Sibthorpïus, Latinizeering 
van Sibthorp: van Sibthorp, gevonden door Sib
thorp, genoemd naar Sibthorp. - Primüla - Hoffm. 
is genoemd naar John Sibthorp (zie sibthorpiänus). 

s ib thorpioides , - van Sibthorpïa, plantengesl. (Scro-
phulariacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Sibthorpïa-achtig. 

sibulanénsis.ts.e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Sibulan in Z.O.-Mindanao (het zuide
lijkste van de grootere eilanden der Philippijnen) 
of daar het eerst gevonden. 

sibuyanénsts,ts,£, - afkomstig van Sibuyan (een der 
kleinere Philippijnsche eilanden, O. van de Z.-
punt van Mindoro) of daar het eerst gevonden. 

siceràrius,a,um, - van Lat. sieëra (Gr. sikëra), een 
bedwelmende drank: bedwelmend; gebezigd voor 
de bereiding van een alkoholischen drank. 

siculus.a.um, - (Lat.) van Sicüli, naam van een Ind. 
volksstam, welke zich in Sicilië had nedergezet: 
Siciliaansch. 

sicyocérpws,a,wm, - van Sicfos, plantengesl. (Cu-
curbitacëae) ; Gr. karpos, vrucht: met vruchten als 
die van een Sicyos. 

Sicyos L., - Lat. transcr. van Gr. siküos, augurk, 
komkommer. - Evenals de komkommer behoort 
het gesl. Sicyos tot de Cucurbitacëae. 

Sida L., - Men zou geneigd zijn dit woord te beschou
wen als een afkorting van den Mal. of Jav. naam 
van het ges'., sidago(e)ri. - Linnaeus (zie Lin
naea) zelf echter, de auteur van den naam, leidt 
hem af van den ouden, Gr. plantennaam sidê, waar
mede evenwel een geheel ander gewas, mogelijk een 
Nymphaea-soort, werd aangeduid. 

sidaefóliu5,a,um, - zie sidifolïus. 
Sidâlcea A. GRAY, - samenkoppeling der beide na

men Sida (zie aldaar) en alcëa (zie aldaar) om op 
de overeenkomst met de door deze beide namen 
aangeduide planten te wijzen. Sidalcëa komt met 
Sida overeen door het ontbreken van een bij kelk, 
met (Malva) alcëa door de afloopende stempels en 
den stand der zaden. 

eidèreus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. sidêrëos (van 
sidêros, ijzer), ijzeren, ijzerhard. 
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S ider i t i s L., - Lat. transcr. van den ouden. Gr. plan
tennaam sideritis (van sidêros, ijzer), waarmede de 
Ouden verschillende planten aanduidden, welke zij 
beschouwden als heelmiddel voor door ijzeren wa
penen toegebrachte wonden. 

Blderoxnallus,a,um, - van Gr. sidêros, ijzer; mallos, 
wol: met roestbruine wol; roestbruin behaard. 

8ideroxylifóli«5,a,um, - van Sideróxylon, planten
gesl. (Sapotacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Sideróxylon. 

S ideróxylon L., - van Gr. sidêros, ijzer; xülon, hout: 
boom met ijzerhard hout; ijzerhout. 

s ideróxylon, - van Gr. sidêros, ijzer; xülon, hout: 
met ijzerhard hout. 

8idifóliws,a,«t«, - van Sida, plantengesl. (Malva
ceae) ; Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Sida. 

s ido ides , - van Sida, plantengesl. (Malvaceae) ; ides 
(Gr. eidês),uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sida-
achtig. 

e iebér i , - 2e nv. van Siebêrus, Latinizeering van 
Sicher: van Sieber, gevonden door Sieber, genoemd 
naar Sieber. - Celtis - BI.; - Cordylïne - Kth.; -
Crocus - J. Gay en Phyteuma - Spreng, zijn ge
noemd naar Fr. W. Sieber (1789, Praag; 1844, 
Praag), die van 1811-24 een groot deel van Europa 
voorts Palestina, Egypte, tropisch en Z.-Afrika, 
Madagaskar, Mauritius en W.-Indië of zelf be
reisde of door zijn inzamelaars (zie kohautiänus) 
bereizen deed en er groote plantenverzamelingen 
bijeenbracht, waarin hij handel dreef, waardoor hij 
indirect de kennis van de flora dier landen aan
merkelijk bevorderde. Hij schreef eenige bot. wer
ken en enkele reisbeschrijvingen; de laatste veer
tien jaren van zijn leven bracht hij door als ver
pleegde in een krankzinnigengesticht. 

eieberiânus.a.ww (Fimbristylis - Kth; - Mariscus -
Nees), - genoemd naar Fr, W. Sieber (zie siebêri). 

eieboldiânM5,a,«w, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Ph. Fr. von Siebold (1796, Würz
burg; 1866, München), die in 1822 als officier van 
gezondheid in dienst trad bij het Nederlandschind. 
leger en in 1823 naar Japan vertrok, waar hij tot 
1830 als arts verblijf hield en belangrijke, thans te 
Leiden berustende, ethnol. en bot. verzamelingen 
bijeenbracht. Van 1859-62 verbleef hij wederom 
in Japan, over welk land hij vele en belangrijke 
bot., zoöl., ethnol., linguistische en bibliogr. publi
caties heeft geschreven, waaronder zijn onvoltooid 
gebleven hoofdwerk Flora Japonïca (1834-44). 

siebóldii , - 2e nv. van Sieboldius, Latinizeering van 
Von Siebold: van Von Siebold, gevonden door Von 
Siebold, genoemd naar Von Siebold. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar Pk. Fr. von Sie
bold (zie sieboîdiânus). 

sieboldtiàn«s,a,wm (Medinilla - Planch.), - foutief 
voor sieboîdiânus. Zie aldaar. 

Siegesbéckia L., - genoemd naar J. G. Siegesbeck 
(1686, Merseburg, W. van Leipzig; 1755, Seehau
sen bij Maagdenburg), tot 1730 arts te Neuhausen, 
daarna districtsgeneesheer te Helmstedt (tusschen 
Brunswijk en Maagdenburg), sedert 1735 medicus 
en directeur van den bot. tuin te St.-Petersburg 
(Leningrad), in 1742 op eigen verzoek en tegen den 
zin der overige leden benoemd tot lid der Akade
mie van St.-Petersburg, van welke posten hij we
gens zijn twistgierigheid, waardoor hij met nage
noeg al zijn collega's overhoop geraakte, in 1747 
werd ontheven, daarna tot aan zijn dood genees
heer te Seehausen. -Aanvankelijk was hij een warm 
vriend van Linnaeus (zie Linnaea), doch toen deze 

s i laka 

zijn op de sexualiteit der planten berustend Systëma 
Natürae (1735) enzijnFundamenta Botanica (1736) 
had uitgegeven, trad Siegesbeck (1737) op als ver
bitterde tegenstander van Linnaeus' systeem, voor
namelijk op grond, dat God zulk een afschuwelijke 
ontucht nimmer in het plantenrijk zou kunnen 
gedoogen en dat zulk een onkiesch systeem alleen 
maar aanstoot zou kunnen geven aan de studeeren-
de jongelingschap. Linnaeus liet zijn verdediging 
over aan zijn vrienden Browallïus (zie Browallïa) en 
Gleditsch (zie Gleditschïa), tegen welke beiden Sie
gesbeck opnieuw met groote verbittering te velde 
trok. - Siegesbeck en zijn dwaze aanvallen zouden 
reeds lang vergeten zijn, indien Linnaeus in het 
jaar, waarin Siegesbeck hem aanviel, geen geslacht 
naar hem genoemd had. 

Sieglingia BERNH., - genoemd naar Siegling, in het 
begin der 19de eeuw hoogleeraar te Erfurt, waar 
hij planten verzamelde. 

sieheânws,α,um (Ir is-Lynch), - genoemd naar Wal
ter Siehe [1859, Berlijn; 1928, Mersina (a/d Z.-kust 
van Klein-Azië; ruim 34%° O.L.)], die vele jaren 
te Mersina woonde en groote verzamelingen leven
de en gedroogde planten, waaronder eenige nieuwe 
Iris-soorten, naar Europa zond. 

Sievérs ia WILLD., - genoemd naar J. Sievers (?, ?; 
in of voor 1797, ?), een D. apotheker, deelnemer 
aan een expeditie, welke in opdracht van den keizer 
van Rusland van 1790-95 Z.-Siberië, Dsjoengarije 
en Mongolië bereisde om naar goede, geneeskrach
tige rabarber te zoeken en plaatsen optesporen, 
waar de echte Chin, rabarber met goed gevolg ge
kweekt zou kunnen worden 

sigarénsï5,is,e, - afkomstig van Sekar (hier verbas
terd tot Sigar, aan de N.W. kust van het schier
eiland Onin in W.-Nieuw-Guinea) of daar het eerst 
gevonden. 

sigmoidews,α,um, - van Gr. sigma, de letter S; 
idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de 
letter S gelijkend, S-vormig. - Men bedoelt dan 
de Lat. S, niet de Gr. (Σ). 

signatus.a.wra, - van Lat. signäre (van signum, tee
ken, merk), teekenen, merken: geteekend, ge
merkt. 

s igun , - Lat. transcr. van Soend. sigoen, volgens 
Blume (zie Blumëa) een volksnaam van Echino-
carpus - B I . ( = Sloanëa - Szyszl.), Waarschijnlijk 
berust deze opgave op een misverstand; de Soend. 
naam van den boom is niet sigoen, doch bëlëkëtë-
bëk of boeloe noenggoel; sigoen(g) is de volksnaam 
van den stinkdas (Mydäus javanensis Steud.). 

siifalius,a,urn, - van Sium, plantengesl. (Umbelli-
fërae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Sium. 

sikapingén8t5,t5,£, - afkomstig van Loeboek Sika-
ping (in Sumatra, Residentie Sumatra's W.kust, 
ruim 100° O.L., even ten N. van den aequätor) of 
daar het eerst gevonden. 

s ikini , - 2e nv. van Sikïnus, Latinizeering van Sikin : 
van Sikin, gevonden door Sikin, genoemd naar 
Sikin. - Dendrobïum - Schltr is genoemd naar 
Sikin, een inboorling van Nieuw-Mecklenburg, wel
ke te zamen met Takadu (zie takadüi) vele planten 
verzamelde voor F. R. Rudolf Schlechter (zie ru-
dolphi), toen deze op Nieuw-Guinea botaniseerde 
(1907-09). 

sikkirnénsts.ts.e, - afkomstig van Sikkim (vazalstaat 
in Eng. Indië, in den Himalaya; ± 8 8 - ± 8 9 ° O.L.; 
27-28° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Sil, - Nieuwguineaansche plantennaam. 
s i läka, - Mal. plantennaam (silaka). 
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Silaüm MILL., - wijziging van den ouden, Lat. plan
tennaam siläüs. - Zie voorts Siläüs. 

rSilaüs BERNH., - oude, Lat. naam eener schermbloe-
t s i laüs , - mige plant. Afleiding en beteekenis 

van den naam staan niet vast. Vermoed wordt wel, 
dat hij verwant is met Gr. selas (seläos), glans, of 
selinon, eppe, selderij. In het eerste geval zou hij 
zinspelen op de glanzende bladeren, in het tweede 
op de verwantschap met de eveneens tot de Scherm-
bloemigen behoorende selderij. - Als soortnaam 
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het 
gesl. Siläüs gerekend werd. 

Silene L., - oude plantennaam, waarvan afleiding en 
beteekenis niet vast staan. Sommigen brengen hem 
in verband met Gr. siâlon, speeksel, in welk geval 
hij zou zinspelen op de kleverige stengels van 
Silene muscipüla L., anderen leiden hem af van 
Silênus (Gr. Silênos), den meestal half of heel 
dronken, kwijlenden, dikbuikigen sater, die Bac
chus opvoedde, in welk geval de naam geacht 
wordt te zinspelen op den buikigen kelk van eenige 
soorten, nog anderen eindelijk zoeken verband met 
Gr. selênê, maan, omdat een aantal vroeger of 
thans tot het gesl. gerekende soorten des nachts 
bloeien. 

sileniflórws,α,um, - van Silene, plantengesl. (Caryo-
phyllacëae); Lat. flos {flöris), bloem: met bloemen 
als die eener Silene. 

silenoides, - van Silene, plantengesl. (Caryophylla-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt : Silëne-achtig. 

Siler CRANTZ, - oude, Lat. naam van een op vochtig 
terrein groeienden heester, waarvan Plinius (His-
toria Naturalis XXIV, 44) zegt: „folia illïta fronti 
„capitis dolores sedant. Ejusdem semen tritum in 
„olëo phthiriâses coërcet. Serpentes ethuncfrut ï-
„cem refugïunt; baculumque rustri ob id ex eo ge-
,,runt" [de bladeren, op het voorhoofd gewreven, 
stillen hoofdpijn. De met olie fijngewreven zaden ge
nezen de luizenziekte (vervuilingstoestand, waarbij 
het lichaam van luizen wemelt). Ook deze heester 
wordt door slangen geschuwd; daarom dragen de 
boeren een van zijn hout gemaakten stok bij zich]. 
- De identiteit der door Plinius bedoelde plant 
staat niet vast; sommigen houden haar voor een 
Euonymus; anderen, mogelijk met meer recht, voor 
een wilg. Later is de naam willekeurig overgedragen 
op het hem thans voerende Umbelliferen-gesl. 

c&iXhetèasis.is.e, - afkomstig van Silhet of Sylhet (in 
Isilhetianus,a.um, - Bengalen; ±92° O.L.; bij

na 25° N.B.) of daar het eerst gevonden. 
siliculósus.a.um, — van Lat. silicüla [verkleinw. van 

siltqua, (als bot. term) hauw], hauwtje: (vele) 
hauwtjes dragend, (vele) op hauwtjes gelijkende 
organen (vruchtbare bladslippen bv.) dragend. 

eiliquâstrurn, - oude. Lat. plantennaam, van Lat. 
siltqua, peul: peuldragende boom. 

siliquósws,a,um, - van Lat. siltqua, peul, hauw: vele 
of opvallende peulen of hauwen of iets daarop ge-
lij kends (smalle bladslippen met omgerolde ran
den bv.) dragend. 

silomarâdjae, - 2e nv. van het als een Lat. sub
stantief behandelde woord Silo Maradja, naam 
eener desa in Asahan (Gt O.kust van Sumatra), 
± 1 4 km verwijderd van Kisaran: afkomstig van 

. Silo Maradja of daar het eerst gevonden. 
Silphium L., - Latiiiizeering van den ouden, Gr. 

plantennaam silphïon, waarmede een Noordafr. 
schermbloemige plant werd aangeduid, welker sap 
als geneesmiddel en als kruiderij werd aangewend. 
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig 
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overgedragen op het hem tegenwoordig voerende 
gesl., dat met het silphïon der Ouden niets te 
maken heeft. 

silvamontânu£,a,um, - van Lat. silva montäna (Sil
va, bosch; montänus, in bergstreken voorkomend), 
bergbosch: in bergbosschen groeiend. 

silvânus,a,um, - van Lat. silva, bosch: in bosschen 
groeiend, bij uitbreiding: in het wild groeiend. 

silva-taroucanus,a,um (Berberis - C. K. Schneid.), 
- genoemd naar graaf Ernst Silva Tarouca, presi
dent der Dendrologische Vereeniging van Oosten-
rijk-Hongarije, bezitter van een fraaien tuin. Ove
rigens is mij van hem niets bekend. 

rSilvaticws,a,um, - van Lat. silva, bosch: in bosschen 
,sïl\éster,ris,re, - groeiend, bij uitbreiding: in 
Isilvéstrï's.t's,«, - het wild groeiend. 
silyicola (znw.),- van Lat. silva, bosch; cölëre, wonen, 

bewonen: bosschen bewonende plant, boschplant. 
silvicolus,α,um, - v a n Lat. silva, bosch; cölëre, wo

nen, bewonen: bosschen bewonend, in bosschen 
groeiend. 

Silvórchis j . j . s., - van Lat. silva, bosch; Orchis, 
gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchida-
cëae: in bosschen groeiende Orchidacëa. 

Silybum ADANS., - Lat. transcr. van den ouden, 
Gr. plantennaam silübon of silübos, waarmede een 
distelsoort werd aangeduid. 

s ima, - zie simus. 
rsimaloerénsts,ts,e, - afkomstig van het eiland Sitna-
simalurónus,o,um, - loer of Simeuloe (tenon-
isimalurénsis.ts.e, - rechte ook wel Poeloe 

Babi genoemd; voor de W.kust van Sumatra, op 
± 2 % ° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Sirnarouba, - zie Simarüba. 
Simaruba AUBL., - Guiaansche plantennaam (si

rnarouba). 
Simarubaceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Simarüba geldt. 
s imassan, - Mal. plantennaam (ten rechte simasan). 
simia, - (Lat.) aap. 
sirniae, - 2e nv. enkv. van Lat. simia, aap: van den 

aap, door apen gegeten wordend, in het „apenland" 
groeiend. - Ficus - H. Winkl. werd zoo genoemd, 
omdat de boom groeit in Borneo, het land van den 
orang oetan (Simïa satyrus L.). 

s imiàrum, - 2e nv. mv. van Lat. simia, aap: der 
apen, door apen gegeten wordend, in het „apen-
„land" groeiend. 

simih's,t5,e, - (Lat.) gelijk, gelijkend (op een andere 
soort). 

sixnüluxius,a,um, - overtr. trap van Lat. similis, 
gelijkend: sprekend gelijkend. 

simlénsis,ts,e, - afkomstig van Simla, plaats op de 
Z.helling van den Himalaya (±77° O.L.; ruim 31° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

simónii , - 2e nv. van Simonius, Latinizeering van 
Simon: van Simon, gevonden door Simon, ge
noemd naar Simon. - Elaeagnus - Carr. en Pirus -
Carr. zijn genoemd naar haar ontdekker, Gabriel 
Eugene Simon (1829, Metz; ?, ?), in 1854 benoemd 
tot secretaris van het Fr. consulaat te Erzeroem 
(in het O. van Klein-Azië; bijna 41%° O.L.; bijna 
40° N.B.), vanwaaruit hij Koerdistan bereisde, 
waar hij planten verzamelde. In 1860 werd hij naar 
China gezonden om agronomische gegevens bijeen-
tebrengen; hij verzamelde daar vele planten. In 
1862/63 bereisde hij Japan. In 1864 keerde hij 
naar Frankrijk terug; datzelfde jaar werd hij be
noemd tot Fr. consul te Ning-po (nabij de O.kust 
van China; bijna 30° N.B.), waar hij wederom vele 
planten verzamelde. In 1868 werd hij overgeplaatst 
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naar Fu-chow (aan de O.kust van China; ruim 26° 
N.B.); in 1871 verliet hij China voor goed en ves
tigde hij zich te Parijs. Hij zond vele levende 
Chin, en Jap. planten naar Frankrijk. 

s imóns i i (Cotoneaster - Hort.), - zie symonsïi. 
s implex , - (Lat.) enkelvoudig, eenvoudig, on vertakt, 

met enkelvoudige bladeren. 
simplicicâulis.îs.e, - van Lat. simplex {simplicis), 

enkelvoudig, onvertakt; caulis, stengel: met on-
vertakten stengel. 

simplicifólius,a,um, - van Lat. simplex (simplicis), 
enkelvoudig; folium, blad: met enkelvoudige bla
deren. 

eimplicifrons, - v a n Lat. simplex (simplicis), enkel
voudig, ongedeeld; frons, loof, gebladerte: met niet 
of ondiep ingesneden bladeren. 

simplicior.or.ws, - vergr. trap van Lat. simplex (sim
plicis), enkelvoudig, onvertakt: minder vertakt of 
minder sterk gedeeld dan gewoonlijk. 

simplicissimus.a.Mw, - overtr. t rap van Lat. sim
plex (simplicis), enkelvoudig, eenvoudig, onver
takt, ongedeeld : zeer eenvoudig, in het geheel niet 
vertakt, volkomen ongedeeld. 

s impl ic ius , - zie simplicïor. 
simplicivéniws.a.um, - van Lat. simplex (simplicis), 

onvertakt; vena, ader: met on vertakte aderen. 
simpokakénsis,zs,£, - afkomstig van Simpókak (in 

Z.O.-Borneo) of daar het eerst gevonden. 
s ims i i , - 2e nv. van Simsïus, Latinizeering van Siras: 

van Sims, genoemd naar Sims. Acacia - Cunn. is 
genoemd naar J. Sims (1749, Canterbury; 1831, 
Dorking), plantkundige, van 1798-1826 redacteur 
van The Botanical Magazine. 

s imsón i , - 2e nv. van Simsônus, Latinizeering van 
Simson : van Simson, genoemd naar Simson. — Com-
melina - Clarke werd in 1870 genoemd naar Sim
son, commissaris van Dacca (O. van Calcutta), uit
nemend natuurkenner, van wien mij overigens 
niets bekend is. 

s i m u l a n s , - van Lat. simüläre (van similis, gelij
kend), nabootsen: nabootsend, veel gelijkend op 
een andere soort. 

sijxius.a.um, - (Lat.) opwaarts gebogen en aan den 
top plat, platneuzig, breedneuzig. 

8inadjiénsts,ï5,Ê, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Sinadji in Z.-Celebes, of daar het eerst gevonden. 

sinàicus,a,um, - afkomstig van het schiereiland (en 
berg) Sinaï (N. van de Roode Zee, tusschen de 
golf van Suez en die van Akaba) of daar het eerst 
gevonden. 

sinapifóliMs,a,uw, - van Sinäpis, plantengesl. (Cru-
cifërae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Sinäpis. 

Sinäpis L., - oude. Lat. plantennaam (Gr. sinäpi), 
mosterd. 

S i n a p i s t r u m MEDIK., - van Sinäpis, plantengesl. 
S i n a p i s t r u m SPACH, - (Crucifërae), mosterd 
s i n a p i s t r u m , - (plant); istrum, uitgang met 

kïeineerende beteekenis: onechte mosterd, op mos
terd gelijkende plant. 

sindjarénsis,is,e, - afkomstig van Djebel (berg) Sin-
djar in Mésopotamie (±42°O.L.; ruim 36° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

S indora MIQ., - Latinizeering van den Mal. boom-
naam sindoer. 

&inûoToéasis,is,e, - afkomstig van den Sindóro, een 
3150 M. hoogen vulkaan in Midden-Java, of daar 
het eerst gevonden. 

sinensis,15,e, - van Sina, een oude schrijfwijze voor 
China: Chineesch. 

s ingalâna , - zie singalänus. 

singalanénsîs,i5,e, - afkomstig van den Singgalang, 
singalangénsïs,ts,e, - een bijna 3000 M. hoo-
singalanMs,a,um, - gen, rustenden vulkaan in 
singalénsts,ts,£, - de Padangsche Bovenlan

den (Sumatra) of daar het eerst gevonden. 
singaporeânws,a,ww, - afkomstig van Singapore 
singaporénst5,is,e, - (eiland met gelijk-
8ingaporian»5,a,um, - namige stad; ±104° 

O.L.; ±1*4° N.B.) of daar het eerst gevonden, 
Singapoersch. 

s ingga lâna , - zie singgalänus. 
rsinggalangéns2s,i5,£, - afkomstig van den Singga-
lsinggalânu5,a,Mw, - lang, een bijna 3000 M. 

hoogen, rustenden vulkaan in de Padangsche Bo
venlanden (Sumatra) of daar het eerst gevonden. 

s ingkawang , - Mal. plantennaam (ten rechte seng-
kdwang). 

rsingkójan, - in de Minahâsa gebruikelijke planten-
t s ingkójang , - naam. 

singulâris.is.e, - van Lat. singülus, één enkele: eenig 
in zijn soort, buitengewoon, zonderling, singulier. 

singuliflórus,a.um, - van Lat. singülus, één enkele; 
flos (flóris), bloem: met één enkele bloem, één-
bloemig, met slechts één geopende bloem. 

singuliföliws,a,um, - van Lat. singülus, één enkele; 
folium, blad: met één enkel blad, éénbladig. 

siniCMs,a,wm, — van Sina, een oude schrijfwijze voor 
China: Chineesch. 

sinistrórstts,a,«m, - van Lat. sinistre, links; vor sus 
(van vortêre, wenden), gewend: naar links gewend, 
naar links gedraaid. 

Sinningia NEES, — genoemd naar Wilhelm Sinning 
(1794, ?Bonn; 1874, Bonn), tuinbouwkundige, die 
in 1819 den bot. tuin der hoogeschool te Bonn 
aanlegde en tot aan zijn pensionneering (1 Juli 
1871) met de leiding daarvan belast was. Sinds 
1852 gaf hij als „Hülfslehrer" college over plant
kunde aan de landbouwhoogeschool te Poppels-
dorf (Bonn). Tezamen met Th. Fr. L. Nees von 
Esenbeck (zie Neesïa) stelde hij een groot plaat
werk samen over sierplanten. 

sino-grândis,is,e, - Rhododendron - Balf. f. et 
W.W.Sm, werd in 1916 zoo genoemd, omdat de 
plant uit China (Nieuwlat. Sina) stamt en op Rh. 
grande Wight gelijkt: de Chin, soort grandis, niet 
de echte. 

s ino-l is tér i , - Primula - Balf.f. werd in 1915 zoo 
genoemd, omdat de plant uit China (Nieuwlat. 
Sina) stamt en oorspronkelijk ten onrechte voor 
Pr. listëri King werd gehouden: de Chin, soort 
listêri, niet de echte. 

s ino-nut tâ l l i i , - Rhododendron - Balf. f. et G. Forr. 
werd in 1920 zoo genoemd, omdat de plant uit 
China (Nieuwlat. Sina) stamt en op Rh. nuttallii 
Booth gelijkt: de Chin, soort nuttallii, niet de echte. 

sino-ornätus,a,wm, - Gentiäna - Balf.f. werd in 
1907 zoo genoemd, omdat de plant uit China 
(Nieuwlat. Sina) stamt en oorspronkelijk ten on
rechte voor G. ornäta Wall, werd gehouden: de 
Chin, soort ornäta, niet de echte. 

s inops , - oorspronkelijk schrijf- of drukfout voor 
oinops (zie aldaar), later als naam bestendigd. 

rs intoc, - Soend. plantennaam (hoeroe sintok). 
i s in tok , -

s inuâ ta , - zie sinuätus. 
slnuato-crenâtus,a,M»î, - van Lat. sinuätus, boch

tig; crenätus, gekarteld: bochtig-gekarteld. 
8inuéto-lobâtMs,a,Mw, - van Lat. sinuätus, bochtig; 

lobätus, gelobd: bochtig gelobd, dwz. ondiep ge
lobd met breede, afgeronde lobben en even zulke 
insnijdingen. 
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sinuato-pinnatifidus.a.um, - van Lat. sinuötus, 
bochtig; pinnatifidus, vinspletig, vindeelig: boch
tig vinspletig, bochtig vindeelig, dwz. vinspletig 
(vindeelig) met bochtig gelobde slippen. Vgl. si-
nuäto-lobätus. 

sinuâtus.a.wm, - van Lat. sinuäre (van sinus, bocht, 
insnijding), krommen, buigen: bochtig. 

sinulat»5,a,um, - van Lat. sinülus (verkleinw. van 
sinus, bocht), ondiepe bocht, ondiepe, ronde in
snijding: met ondiepe, ronde insnijdingen. 

sinuósMs,a,um, - van Lat. sinus, bocht, insnijding, 
kronkel: vol bochten, bochtig, gekronkeld. 

s ioides , - van Sium, plantengesl. (Umbellifërae) ; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Sium-achtig. 

s ipânnas , - Mal. plantennaam (ten rechte sipanas). 
s ipho, - (Lat.) buis. 
S lphoként ia BURR., - van Lat. sipho, buis; Kentïa, 

plantengesl. (Palmae): aan Kentïa verwant gesl., 
welks kelk- en kroonbladen tot een buis vergroeid 
zijn. 

/ s i p h o n â n t h a , - zie siphonanthus. 
t s i p h o n â n t h u m , -
/ S i p h o n a n t h u s L., - v a n Gr. siphon (siphônos), buis; 
( .siphonanthus, - anthos, bloem: buisbloem, 

dwz. plant met lange kroonbuis. - Als soortnaam 
gebezigd voor een Clerodendron, welke vroeger tot 
het gesl. Siphonanthus gerekend werd. 

siphonanthus,α,ww, - van Gr. siphon (siphônos), 
buis; anthos, bloem: met buisvormige bloemen. 

Siphónia L. CL. M. RICH., - van Gr. siphon, buis. -
Plant, welker melksap rubber levert, die o.a. voor 
de vervaardiging van buizen wordt gebruikt. 

s iphonócalyx, - van Gr. siphon (siphônos), buis; 
kälux, kelk: met buisvormigen kelk. 

S iphónodon GRIFF., - van Gr. siphon (siphônos), 
buis; ödous (ödontos), tand. - In den top van het 
vruchtbeginsel bevindt zich een vertikale, buis
vormige holte met getand en bovenrand. 

S i râ i t ia MERR., - genoemd naar den ontdekker der 
plant, H. H. Bartlett (zie bartlettïi), die, toen hij 
in 1927 in Asahan (Gt O.kust van Sumatra) 
deze en andere planten verzamelde, Silo Maradja 
tot zijn bot. hoofdkwartier koos en daar onder den 
naam Si Rait werd aangenomen als stambroeder 
van het plaatselijk hoofd, den Sumatraan Ria Ma-
radja Si Rait Holboeng. 

s i r anda , - Mal. plantennaam (sirandah). 
s i r ibóa , - Mal. plantennaam (sirih boea, d.i. vrucht

dragende sirih). 
s i r i s sa , - Béng. plantennaam (sirisha). 
S i r i u m scHREB., - Latinizeering der eerste letter

greep van srikhanda, Hind, volksnaam der plant. 
8isalânMs,a,um/ - afkomstig van Sisal (plaats aan 

de N.W.kust van Yucatan; ±90° W.L.; ± 2 1 % " 
N.B.) of vandaar oorspronkelijk uitgevoerd. 

Sison L., - Lat. transcr. van Gr. sisôn, oude naam 
eener Syrische plant, welker zaden als kruiderij 
en als geneesmiddel dienden. 

s issoides , - van den soortnaam sissoo; ïdes (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de 
soort sissoo gelijkend. 

s issoo, - Engelschind, plantennaam (sissu). 
8isymbriifóli«s,a,ww, - van Sisymbrium, planten

gesl. (Crucifërae) ; Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Sisymbrium. 

S i s y m b r i u m L.. - Làt. transcr. van den ouden. Gr. 
plantennaam sisumbrïon, welks afleiding en be-
teekenis onbekend zijn. 

S i sy r inch ium L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam sisurinchïon, geschonken aan een 

plant met zoete knollen. Linnaeus (zie Linnaea) 
heeft den naam, wejks afleiding en beteekenis on
bekend zijn, willekeurig overgedragen op het hem 
thans voerende Amer. gesl. 

s i tanä lae , - 2e nv. van den ais een Lat. substantief 
behandelden naam Sitanala: van Sitanala, ge
noemd naar Sitanala. - Dendrobïum - J. J. S. is 
genoemd naar J. B. Sitanala (1889, Tifoe, Z.-Boe
roe; zie buruänus; χ ), inlandsch arts, die de Ned. 
Nieuw-Guinea-epeditie van 1912/13 medemaakte 
en bij die gelegenheid de naar hem genoemde plant 
ontdekte. In 1927 werd hij benoemd tot gouver
nementsarts 1ste klasse; later werd hij verbonden 
aan de leprozerie van het Leger des Heils te Pelan-
toengan (Midden-Java), thans (1935) is hij hoofd 
van den lepra-bestrijdingsdienst in Ned. Indië. 

sitchénsïs,is,e, - afkomstig van Sitcha ( = Sitka, 
Russ. vestiging op een eiland voor de W.kust van 
N.-Amerika op ±57° N.B., tot het territorium 
Alaska behoorend), of daar het eerst gevonden. 

S i tód ium GAERTN., - van Gr. sitos, spijze: plant met 
tot spijze strekkende vruchten. 

Sitolóbiurn j . SM., - van Gr. sitos, tarwe, graan, 
voedsel; lobos, lob. — De op bladlobjes geplaatste 
sori vertoonen eenige overeenkomst met graan
korrels. 

sitóphilws.a.um, - van Gr. sitos, tarwe, meelspijs; 
phïlein, beminnen: van meelspijs houdend, dwz. 
op uit meel bereide (of zetmeel bevattende) spij
zen groeiend. 

s i tu la , - (Lat.) beker, emmer. 
S i u m L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. planten

naam sion, waarmede een aromatische, scherm-
bloemige moeras- of waterplant werd aangeduid. 

sizyg . . . , - foutief voor syzyg . . . 
S k a p h i u m MIQ., - van Gr. skaphê, trog, nap. - De 

naam zinspeelt op de holbolle zaadlobben. 
Sk immia THUNB., - Latinizeering van skimmi, Jap. 

volksnaam der plant. 
sk innér i , - 2e nv. van Skinnërus, Latinizeering van 

Skinner: van Skinner, gevonden door Skinner, ge
noemd naar Skinner. 
1. (Lycaste - Lindl.; - Aquilegïa - W. J. Hook.), 
- genoemd naar G. Ure Skinner (1804, Newcastle 
on Tyne; 1867, Aspinwall, Panama), koopman en 
plantenliefhebber, verzamelaar en kweeker van or
chideeën, die uit Guatemala, waar hij een kantoor 
had, vele planten in Engeland importeerde. Hij 
zond vele orchideeën aan James Bateman (zie 
batemäni). 
2. (Dipterocarpus - King), - in 1893 genoemd 
naar Skinner, toen lid van het raadscollege van 
het eiland Penang. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

Skinnér ia CHOIS Y , - genoemd naar G. Ure Skinner 
(zie skinnéri). 

slamaténsis,is,£, - afkomstig van den ruim 3400 M. 
hoogen vulkaan Slamat (Slamët) in Midden-Java 
of daar het eerst gevonden. 

Slevógtia RCHB., - genoemd naar J. H. Slevogt 
(1653, Jena; 1726, Jena), hoogleeraar te Jena, 
schrijver van verscheidene kleine bot. publicaties. 

slingerlandtiänits,a,um (Goniothalämus - Scheff.), 
- genoemd naar Jacobus Hendrik van Slingerlandt 
(1825, Batavia; 1908, Grissee), in 1845 benoemd 
tot klerk ter Algemeene Secretarie te Buitenzorg, 
in 1851 tot élève bij de Bangka-tinwinning, van 
1853-56 administrateur bij dat bedrijf, van 1858-
60 pakhuismeester bij het zout-hoofddepôt te 
Grissee, van 1867-74 wederom als administrateur 
werkzaam bij de Bangka-tinwinning, in welke 
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functie hij Teysmann (zie teysmanni) gastvrijheid 
verleende tijdens diens onderzoek (1869/1870) naar 
de flora van Bangka. - In 1877 werd hij op ver
zoek eervol uit 's Lands dienst ontslagen. 

Sloanea L., - genoemd naar Sir Hans Sloane (1660, 
Killyleagh, Z.Z.O. van Belfast, Ierland; 1753, 
Chelsea, Londen), medicus-natuurhistoricus, een 
der beroemdste mannen van zijn tijd. In 1687 ver
gezelde hij den hertog van Albemarie, nieuwbenoemd 
gouverneur van Jamaica, als lijfarts derwaarts, de 
reis makende over Madeira en Barbados. Tot 1689 
bleef hij op Jamaica, waarvan hij een deel grondig 
doorvorschte; daarna vestigde hij zich te Londen, 
waar hij door zijn bekwaamheid grooten roem en 
een zeer aanzienlijk vermogen verwierf. Hij werd 
president of correspondeerend lid van een aantal 
geleerde genootschappen, lijfarts van koning George 
II en in 1716 baronet. Zijn vorstelijk vermogen 
besteedde hij ten deele voor het bijeenbrengen 
eener rijke bibliotheek en het stichten van een 
museum van naturaliën, dat na zijn dood overging 
aan de Eng. Regeering (,welke daarvoor 240 000 
gulden aan zijn erfgenamen te betalen had), en 
dat den grond legde tot de verzamelingen van het 
British Museum. - Hij schreef enkele werken, 
waaronder een beschrijving van Madeira, Barba
dos en Jamaica met de nat. geschiedenis van dit 
laatste eiland. Clifford (zie Cliffortia), die dit werk 
in duplo bezat, schonk in 1735 een exemplaar aan 
den Amsterdamschen hoogleeraar J. Burman (zie 
Burmannïa) onder voorwaarde, dat deze hem den 
toen nog in zijn opkomst zijnden, te Amsterdam 
vertoevenden Linnaeus (zieLinnaea) afstond om de 
planten te determineeren en te beschrijven, welke 
hij op zijn buitenplaats De Hartekamp bij Benne-
broek kweekte. 

Slóétia f. et B., - in 1863 genoemd naar L. A. J. W. 
baron Sloetvan de Beele (1806, Voorst; 1890, Arn
hem), van 1861-66 gouverneur-generaal van Ned. 
Indië, van 1868-71 lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

slooténl, - 2e nv. van Slootênus, Latinizeering van 
Van Slooten: van Van Slooten, genoemd naar Van 
Slooten. - Symplöcos - V. St. is genoemd naar 
D. F. van Slooten (1891, Amersfoort; X), bio
loog, na te Utrecht volbrachte studiën in 1919 be
noemd tot plantkundige aan het Buitenzorgsche 
Herbarium, in 1931 tot hoofd dier instelling, schrij
ver van verscheidene bot. publicaties, o.a. over de 
Combretacëae, Flacourtiacëae, Stylidiacëae en 
Dipterocarpacëae van Nederlandsch Indië, voorts 
van „Heinrich Zollinger als Botaniker und seine 
„Bedeutung für unsere Kenntnis der Flora Java 's" , 
van „Teysmann herdacht bij gelegenheid van het 
„eeuwfeest zijner benoeming tot Hortulanus van 
„'s Lands Plantentuin", verder (te zamen met C A . 
Backer) van Geïllustreerd Handboek der Javaan-
sche Theeonkruiden en hunne beteekenis voor de 
cultuur. Van 1919-34 was hij redacteur van het 
tijdschrift De Tropische Natuur. 

sjmaràgdinus,a,uw, - Lat. transcr. van Gr. stna-
ragdïnos (van smaragdos, smaragd), smaragdgroen. 

srneathrnónni, - 2e nv. van Smeathmannus, Latini
zeering van Smeathmann: van Smeathmann, ge
vonden door Smeathmann, genoemd naar Smeath
mann. - Maba - A. DC. werd in 1844 genoemd 
naar Henry Smeathmann (?, ?; 1786, ?), die in 
1775 door de hertogin van Portland (zie Portlan-
dïa) werd uitgezonden om planten te verzamelen. 
Hij bereisde Sierra Leone (W.kust van Afrika; 
±7-10° N.B.), Madagaskar en W.-Indië. De naar 

hem genoemde plant had hij in Sierra Leone ont
dekt. 

8meeanus,a,um (Saccolabïum - Rchb.f.), - genoemd 
naar Alfred Hutchinson Smee (1841, Londen; 1901, 
Hackbridge bij Carshalton, Londen), bestuurslid 
der Royal Horticultural Society, ijverig bevorde
raar van den tuinbouw, bezitter eener orchideeën-
verzameling. De naar hem genoemde plant had in 
1885 en 87 bij hem gebloeid; in dit laatste jaar 
zond hij haar aan Reichenbach (zie reichenbachiâ-
nus), den auteur der soort. 

Smelówskia c. A. MEY., - genoemd naar T. Smie-
lowsky (?, ?; 1815, St.-Petersburg), schrijver eener 
publicatie over in den bot. tuin der Akademie van 
Wetenschappen te St.-Petersburg gekweekte ge
wassen. 

sjmilacifóliM5,a,um, - van Smilax (Smiläcis), plan-
tengesl. (Liliacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Smilax. 

Smi làc ina DESK., - als znw. gebezigde vr. vorm van 
Lat. smilacïnus (zie aldaar), Smilax-achtig: op 
Smilax gelijkend gesl. 

sxnilécinus,a,um, - Latinizeering van Gr. smilaki-
nos [van smilax (smiläkos)], op een Smilax gelij
kend, Smilax-achtig. 

smilacócladMs,a,«m, - van Smilax (Smiläcis), plan-
tengesl. (Liliacëae) ; Gr. klâdos, twijg: met twijgen als 
die van een Smilax, dwz. met klimmende stengels. 

S m i l a x L., - oude, Gr. en Lat. plantennaam. 
emilHae, - 2e nv. van Smillia, Latinizeering (vr. 

vorm) van Smillie: van mevr. (mej.) Smillie, ge
noemd naar mevr. (mej.) Smillie. - Dendrobïum -
F. v. M. werd in 1867 genoemd naar mevr. E, J. 
Smillie, een „even edele als schrandere" Austral, 
dame, van wie mij verder niets bekend is. 

s rnirnóvi , - 2e nv. van Smirnövus, Latinizeering 
van Smirnov: van Smirnov, gevonden door Smir-
nov, genoemd naar Smirnov. - Rhododendron -
Trautv. is genoemd naar Michael Smirnov (1849, 
?; 1889, Odessa), schrijver over de flora van den 
Kaukasus. 

sxnirnówi, - zie smirnövi. 
S m i t h i a ΑΙΤ., - genoemd naar Sir James Edward 

Smith (1759, Norwich; 1828, Norwich), medicus, 
medeoprichter (1788) en van het oprichtingsjaar 
tot aan zijn dood voorzitter der Linnean Society te 
Londen, die na den dood van Linnaeus (1778) 
diens herbarium, thans het eigendom der Linnean 
Society, kocht (1784), schrijver van vele bot. wer
ken, waaronder de beroemde Flora Britannica, be
werker der op het door John Sibthorp (zie sibthor-
pïi) verzamelde materiaal gebaseerde FloraGraeca. 

smi th i ana , - zie smithianus. 
Smithiantha o. κ., - van (Matilda) Smith (1854, ?; 

1926, Kew), van 1878-1923 teekenaarster voor 
The Botanical Magazine, van 1881-1921, voor Hoo
ker's Icônes Plantärum, bovendien vervaardigster 
van teekeningen voor verscheidene andere werken; 
Gr. anthos, bloem: bloem van (Matilda) Smith, dwz. 
te harer eere genoemde bloem. 

smithianws.a.ww, - 1. (Mimösa - Roxb.; - Pachy-
stöma - Rchb.f.; - Picëa - Boiss.; - Salix - Willd.; -
Ventilägo - Tul.), - genoemd naar J, E. Smith (zie 
Smithïa). 
2. (Ctenoptëris - Kunze; - Diplazïum - Kunze; -
Diplazïum - Diels), - genoemd naar John Smith 
(1798, Aberdour, Fife, Schotland; 1888, Kew), in 
1818 aangesteld tot tuinman aan den bot. tuin van 
Edinburgh, in 1822 tot tuinman aan den bot. tuin 
van Kew, van 1842-64 hortulanus dezer instelling, 
schrijver over varens. 
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3. (Bulbophyllum - Schltr; - Dendrobïum - Schltr; 
- Phreatïa - Schltr; - Podochflus - Schltr), - ge
noemd naar den bekenden specialist voor Neder-
landschind. orchideeën, J. J. Smith (1867, Ant
werpen; x ) , opgeleid in Nederland, in 1891 naar 
Java vertrokken, datzelfde jaar benoemd tot as-
sistent-hortulanus van 's Lands Plantentuin te 
Buitenzorg, in 1905 benoemd tot assistent aan het 
Buitenzorgsche herbarium, van 1913 tot aan zijn 
pensionneering in 1924 hoofd dier instelling, thans 
te Oegstgeest, schrijver van vele publicaties, vooral 
over Orchidacëae. - Voor Koorders en Valeton, 
Bijdragen tot de Kennis der Boomsoorten, bewerk
te hij voor deel XI de Moracëae, met uitzondering 
van het gesl. Ficus, dan het geheele deel XII (Bu-
xacëae, Euphorbiacëae, Ulmacëae, Urticacëae) en 
het grootste deel van deel XI I I (ni. de Clethra-
cëae, Ericaceae, Hamamelidacëae, Moracëae, Vio-
lacëae). - Voor Nova Guinea bewerkte hij de Or
chidacëae en eenige andere familiën. Voorts schreef 
hij talrijke tijdschriftartikelen. 

s m i t h i i , - 2e nv. van Smithïus, Latinizeering van 
Smith: van Smith, genoemd naar Smith. 
1. (Lepidïum - W. J. Hook.), - genoemd nàar J. E 
Smith (zie Smithia). 
2. (Hymenophyllum - W. J. Hook.; - Hymeno-
phyllum - Hook, et Baker; - Marattïa - Mett.; -
Stenochlaena - Und.; - Trichomänes - W. J. f 
Hook.), - genoemd naar J. Smith (zie smithiänus 2). I 
3. (Aglaïa - Kds; - Angioptëris - Rac. = Macro- j 
glossum - Campb.; - Chrysanthellum - Backer; [ 
- Erïa - Ames; - Leea - Kds; - Myristïca - Warb.; 
- Phegoptëris - V.A.v.R. = Dryoptëris -V.A.v.R.; 
- Pleopeltis - V. A.v. R.; - Rubus - Backer; - Steno
chlaena - V. A. v. R. = Acrostïchum - R a c ) , -
genoemd naar J. J. Smith (zie smithiänus 3). 

Smj^rnium L., - Lat. transcr. van den ouden, Gr. 
plantennaam smurnion. De naam is afgeleid van 
Gr. smurna, myrrhe, een welriekende balsem, en 
zinspeelt op den geur der plant, welke ,,met wat 
„scerpheyts aromatelijck ende liefelijck" is [Do-
doens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p . 530]. 

Srnjfthea SEEM., - genoemd naar W. J. Smythe (1816, 
Coole Glebe, Carnmoney, Belfast; 1887, Carnmo-
ney), in 1833 als 2de luitenant der artillerie in 
dienst getreden bij het Eng. leger, in 1881 gepen-
sionneerd met den rang van generaal. - In 1860 
bezocht hij, toen luitenant-kolonel, in opdracht der 
Eng. Regeering in gezelschap van Seemann (zie 
seemanni), den auteur der soort, de Fidsji-eilanden 
(zie fijiensis) [, welke kort te voren op instigatie 
van Pritchard (zie Pritchardia) door hun koning 
Thakombau aan Engeland waren aangeboden] ten 
einde de waarde der eilanden voor strategische en 
handelsdoeleinden nategaan. - Hij bereisde alle 
grootere eilanden der groep, verrichtte er magne
tische en meteorologische waarnemingen en bracht 
een rapport uit, dat de inbezitneming der eilanden 
tengevolge had. In 1861 keerde hij naar Engeland 
terug. 

fsobólifer, sobolifera, sobo l i fenun , - van Lat. so-
Xsoboliter us,a,urn, - böles (sobölis), spruit, zij-

spruit; ferre, dragen: zijspruiten dragend. 
Sobrä l ia RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar F. M. 

Sobral, Sp. hofmedicus en bevorderaar der bot. 
wetenschap. Overigens is mij van hem niets be
kend. 

socialises,e, - van Lat. socius, makker, lid eener ver-
eeniging: (in groote hoeveelheid) bij eengroeiend. 

sociat«s,a,M»M, - van Lat. sociäre (van socius, deel
genoot, makker, lid eener vereeniging), vereenigen. 

vergezelschappen: vereenigd (tot een hoofdje bv.). 
societat is , - 2e nv. enkv. van Lat. sociëtas, gezel

schap, genootschap: van het gezelschap, van het 
genootschap. - Bedoeld wordt: afkomstig van de 
Gezelschapseilanden (in den Stillen Oceaan; 148-
153° W.L. ; 16-18° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 
De eilanden zijn genoemd naar de Royal Society 
(Koninklijk Genootschap) van Londen. 

8oernbawânus,a,Mw, - afkomstig van Soembdwa(een 
der Kleine Soenda-eilanden; ± 116% -ruim 119° 
O.L.; ± 8 - ± 9 ° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

soembénsis.is.e, - afkomstig van Soemba (een der 
Kleine Soenda-eilanden; 119-121° O.L.; ± 9 % - ± 
±10^4° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Soem-
baasch. 

{
soéerénsis,is,e, - afkomstig van Sogeri (in Z.O.-
sogeriânus,a,ioM, - Nieuw-Guinea; ruim 143%° 
sogeriénsis.is.e, - O.L.; bijna 8° Z.B.) of daar 

het eerst gevonden. 
rSoja MOENCH, - van Chin, shôyû, een Chin, saus, 
\ so ja , - kètjap. 

solanacea, - zie solanacêus. 
Solanaceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Solanum geldt. 
solanaceus,a,um, - van Solanum, plantengesl. (So

lanaceae), nachtschade: Solânum-achtig, nacht
schadeachtig. 

So landra L., - genoemd naar D. C. Solander (1736, 
So landra j . A. MURR., - Pitea, Norrland, Zwe-
Solandra sw., - den; 1782, Londen), lieve-
so lândra , - lingsleerling van Linnaeus (zie 

Linnaea). Hij vestigde zich in 1760 in Engeland, 
werd in 1763 hulpbibliothecaris aan het British 
Museum, vergezelde Banks (zie Banksêa), toen 
deze de eerste wereldreis van James Cook (1768-
71; zie Cookïa) medemaakte, werd in 1771 biblio
thecaris bij Banks, vergezelde dezen in 1772 naar 
IJsland en werd in 1773 wederom verbonden aan 
het British Museum, nu als conservator der af-
deeling voor nat. historie. - Als soortnaam gebe
zigd voor een Hibiscus, welke vroeger tot het gesl. 
Solandra J. A. Murr, gerekend werd. 

so lândr i , - 2e nv. van Solandrus, Latinizeering van 
Solander: van Solander, gevonden door Solander, 
genoemd naar Solander. - Nothofâgus - Oerst. en 
Pleiogynïum - Engl, zijn genoemd naar D. C. So
lander (zie Solandra). 

solanifólius,a,um, - van Solanum, plantengesl. (So
lanaceae) ; Lat. folïum, blad : met bladeren als die 
van een Solanum. 

solanoides , - van Solanum, plantengesl. (Solana
ceae), nachtschade; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Solânum-achtig, nachtschade
achtig. 

So l anum L., - oude, Lat. plantennaam. - Het woord 
wordt wel in verband gebracht met Lat. soläri, 
troosten, leed verzachten, smart verlichten. - Do-
doens [Cruydeboeck, 2de druk (1563), pp. 381, 
382] zegt van een door hem Solanum somniferum 
en Solanum somnifïcum (thans Withanïa somni-
fëra Dunal) genoemde plant: ,,Tsap van desen be-
,,sien es goet in die medecynen vermenght, diemen 
„ingheeft tot versuetinghe van weedom ende van 
„pijne." 

solarts,is,e, - van Lat. sol (solis), zon: bij de zon 
behoorend, op een stralende zon gelijkend. 

-Soldanélla L., - verkleiningsvorm van Ital. soldo 
.soldanélla, - (van Lat. solïdus), muntstuk 

ter waarde van 1 / ,0 lire, penning: penningkruid. -
De naam zinspeelt op de kleine, ronde bladeren. 

soleifórmis,is,e, — van Lat. solëa, voetzool, sandaal, 
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tong (platvisch) ; forma, gedaante, vorm : voetzool-
vormig, sandaalvormig, den vorm eener tong 
(platvisch) hebbend. 

solelról i i , - 2e nv. van Soleirolïus, Latinizeering van 
Soleirol: van Soleirol, gevonden door Soleirol, ge
noemd naar Soleirol. - Helxïne - Requien is ge
noemd naar Henry Augustin Soleirol (1792, Ver
dun; ?, ?), in 1813 als tweede luitenant der genie 
in dienst getreden bij het Fr. leger, in 1818 bevor
derd tot kapitein, als zoodanig van 1820-23 ge
detacheerd te Calvi inN.W.-Corsica.welk eiland hij 
geheel doorkruiste en waar hij vele planten ver
zamelde, waarvan hij in 1825 collecties uitgaf, 
daarna nog herhaaldelijk overgeplaatst, laatstelijk 
(sinds 1842) Chef du Génie te Versailles, in 1851 
gepensionneerd en daarmede uit de geschiedenis 
verdwenen. 

Soléna LOUR., van Gr. sólên (sólênos), buis. - De 
naam zinspeelt op de tot een korte buis vergroeide 
meeldraden. 

Solenornélus MIERS, - van Gr. sólên (sólênos), buis; 
mêlon, wollig dier, schaap, geit. - De naam zin
speelt op de wollig behaarde meeldradenbuis. 

so lenópter is , - foutief voor selenoptëris. 
Solenospé r rnum ZOLL., - van Gr. sólên (sólênos), 

buis; sperma, zaad. - Pas opengesprongen vruch
ten vertoonen een buisvormige ruimte tusschen 
drie groepen dicht opeengedrongen zaden. 

Solenostigjma ENDL., - van Gr. sólên (sólênos), buis; 
stigma, stempel. - Plant met buisvormigen stem
pel. 

sól ida, - zie solidus. 
Solidago L., - van Lat. solidus, stevig, krachtig; 

agêre, maken: versterkende plant, gezond makende 
plant. - Vroeger gold de Europeesche Solidago 
virga aurëa L. (Gulden roede) voor geneeskrachtig. 
Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 128: 
„Gulden roede es oock een wondecruyt . . . Gulden 
„roede in wyn ghesoden ende gedroncken es seer 
„goet tseghen den steen sonderlinghe van den nie-
„ren, ende doet den selven breken ende met dat 
„water rijsen ende afgaen." 

sólid ws,a,um, - (Lat.) massief, stevig, vast, krachtig. 
solitâriws.a.wm, - (Lat.) van solus, alleen: alleen, 

eenzaam, alleenstaand. 
Soliva Ruiz et PAV., - genoemd naar J. Soliua, Sp. 

medicus-plantkundige van het einde der achttien
de eeuw, van wien mij overigens niets bekend is. 

Sóllya LiNDi.., - genoemd naar Richard Horsman 
Solly (1778, Londen; 1858, Londen), plantkundige. 
- Hij werkte vooral op physiol. en anat. gebied. 

sollyänus,a,um (Eriocaulon - Royle), - genoemd 
naar R. H. Solly (zie Soltya). 

solo, - in de Minahasa gebruikelijke volksnaam eener 
naar Canarfum-soort. 

soloénsis,is,e, — afkomstig van Solo ( = Soerakarta; 
residentie met gelijknamige hoofdplaats in Mid-
den-Java) of daar het eerst gevonden. 

solomonénsïs.is.e, - afkomstig van de Solomon-is
lands of Sa/öwo-eilanden (zie salomoniensis) of 
daar het eerst gevonden. 

solstitialts.ts.e, - van Lat. solstitium (van sol, zon; 
sistëre, stilstaan), zonnestilstand, het tijdstip, 
waarop de zon haar grootste declinatie (23°28'N.B. 
of Z.B.) bereikt en, na een zeer kort oogenblik van 
schijnbaren stilstand, zich wederom naar den eve
naar beweegt (vgl. tropicus): bij den zonnestil
stand behoorend, tijdens den zonnestilstand (be
doeld wordt de somerzonnestilstand, ± 2 1 Juni) 
bloeiend. 

sol twedéli , - 2e nv. van Soltwedëlus, Latinizeering 

van Soltwedel: van Soltwedel, gevonden door Solt-
wedel, genoemd naar Soltwedel. - Sacchärum -
Kobus is genoemd naar Fr. W. O. Soltwedel (1858, 
Grünhagen bij Lüneburg; 1889, Semarang), die in 
1884 naar Java kwam in de hoop daar een betrek
king te zullen vinden en, na tevergeefs gesollici
teerd te hebben bij den Buitenzorgschen Planten-
tuin en bij het Middelbaar Onderwijs te Semarang, 
als Chemiker geplaatst werd op de suikerfabriek 
Kali Woengoe bij Semarang. Hij trok de aandacht 
door zijn belangstelling in cultuurproblemen en 
werd daarom in 1885 verbonden aan den dat jaar 
gestichten proeftuin voor suikerriet te Semarang 
en in 1886 benoemd tot directeur van het pas op
gerichte Suikerproefstation Midden-Java te Sema
rang, welke functie hij tot aan zijn dood vervulde. 
Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt door studiën 
over de serehziekte, door het winnen van suikerriet 
uit zaad en door het stichten van bergbibittuinen. 

sol twedél i i , - 2e nv. van Soltwedelïus, Latinizeering 
van Soltwedel: van Soltwedel, gevonden door Solt
wedel, genoemd naar Soltwedel. - Sacchärum -
Kds is genoemd naar Fr. W. O. Soltwedel (zie solt
wedéli). 

soluta, — zie solutus. 
solutisépalus,a,um, - van Lat. solutus, losgemaakt, 

los, vrij; Nieuwlat. sepälum, kelk: met vrije kelk-
bladen; met losbladigen kelk. 

solutus,a,um, - van Lat. solvere, losmaken: losge
maakt. - Bij Cypêrus - Steud. is de teruggekromde 
naald in een uitranding van het kaf je geplaatst, 
dâàr, als het ware, van het kafje losgemaakt. 

s o m â l i u m , - 2e nv. mv. van het als een Lat. sub
stantief behandelde woord Somal, lid van een neger
stam in N.O.-Afrika, Somali-neger: der Somali-
negers, in Somali-land groeiend. 

r S o m m i é r a B. et H., - genoemd naar St. Sommier 
I S o m m i é r i a BECC, - (1848, Florence; 1922, 

Florence), plantkundige, die een groot deel van 
Europa en N.-Azië en, te zamen met E. Levier (zie 
Levierïa) in 1890 den Kaukasus bereisde, schrijver 
van vele bot. publicaties. Hij trad op als secretaris 
van het in Mei 1874 te Florence gehouden bot. 
congres, wat voor Beccari (zie beccariänus) aanlei
ding was een gesl. naar hem te noemen. 

rsómnifer , somnifera , somni f e rum, - van Lat. 
Isomniferws.a.wm, - somnus, slaap; ferre, dra

gen, brengen: slaap brengend, slaapwekkend. 
somnifiCMs.a.Mm, - van Lat. somnus, slaap; facëre, 

maken: slaapwekkend. 
somnuléntus,a,utft, - (Lat.) slaperig, slaapdronken. 

Als soortnaam gebezigd voor planten, welker bla
deren des avonds een slaapstand innemen. 

sonchifóliM5,a,um, - vanSoncÄMS.plantengesl. (Cotn-
posïtae), melkdistel; Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Sonchus. 

Sonchus L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam sonchos, waarmede een distelachtige plant 
werd aangeduid. 

sondâicws.a.twi, - afkomstig van een der Soenda-
eilanden (meestal Java en speciaal het Soenda-
neesch sprekend westelijk deel daarvan) of daar 
het eerst gevonden, Soendasch, Soendaneesch. 

Soner i la ROXB., - Latinizeering van den Malab. 
plantennaam soneri-ila. 

songa, - Bataksche plantennaam. 
songäricws,a,«m, - afkomstig van Songarië (land

schap doorsneden door de Songari, rechterzijrivier 
der Amoer, in Mantsjoerije) of daar het eerst ge
vonden, Songarisch. 

sonkar i s , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 
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behandelde woord Sonkar, ten rechte Sanggar, 
landschap en plaats in het noorden van Midden-
Soembâwa (zie soembawänus) : van Sanggar, af
komstig van Sanggar of daar het eerst gevonden. -
In het landschap Sanggar ligt de bekende, 2800 M. 
hooge vulkaan Tambóra (zie tambörae). 

sonnera t i , - 2e nv. van Sonnerätus, Latinizeering 
van Sonnerat: van Sonnerat, gevonden door Son-
nerat, genoemd naar Sonnerat. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar P. Sonnerat (1749, Lyon; 
1814, Parijs), ontdekkingsreiziger, die o.a. Mada
gaskar, Eng. Indië, Nieuw-Guinea en China be
zocht en daar vele planten en dieren verzamelde. 
Over zijn reizen schreef hij eenige werken. 

Sonnera t i a L. f., - genoemd naar P. Sonnerat (zie 
sonnerati). 

Sonnera t iaceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Sonneratia geldt. 

sonnerà t i i , - 2e nv. van Sonneratius, Latinizeering 
van Sonnerat: van Sonnerat, gevonden door Son-
nerat, genoemd naar Sonnerat. - Selaginella -
Hier. is genoemd naar P. Sonnerat (zie sonnerati). 

eonnerat io ides , - van Sonneratia, plantengesl. (Son
neratiaceae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Sonneratïa-achtig. 

sonórM5,a,MW, - (Lat.) van sonor {sonôris), klank, ge
luid: klinkend, schallend. - Hernandïa-L. ontving 
dien soortnaam, ,,omdat de bekers, welke de vruch-
,,ten dragen en gedeeltelijk omsluiten, een fluitend 
„geluid maken, wanneer zij door den wind heen en 
„weer geschud worden, waarvan reizigers, die er 
„niet op verdacht zijn, vaak schrikken" (Browne, 
The Civil and Natural History of Jamaica, p. 373). 

sophéra , - Latinizeering van den Arab, planten
naam çufair (of sofêra). 

sopheroides , - van den soortnaam sophëra; ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
de soort sophëra gelijkend. 

sóphia , - (Gr.) wijsheid, kennis. - Sisymbrium - L., 
welke in vroegeren tijd als wondheelend middel in 
gebruik was, droeg in de Middeleeuwen den naam 
Sophia chirurgôrum, d.i. wijsheid der heelmeesters. 
- Sommigen willen den naam afleiden van Gr. s6s, 
gezond, ongedeerd; phüesthai, worden, ontstaan, 
groeien; het woord zou dan moeten beteekenen: 
gezondmakende plant, wondheelende plant. Ware 
deze afleiding juist, dan zou de juiste spelling 
sophfa zijn. 

Sophónodon MIQ., - foutief voor Siphonödon. 
Sophóra L., - Latinizeering van den Arab, planten

naam çufair (of sofêra). 
sophórae , - 2e nv. van Sophóra, plantengesl. (Legu-

minösae) : (van de gedaante) van Sophöra, Sophö-
ra-achtig. 

sophroni tes , - van Gr. sôphrôn, ingetogen, zedig: 
bescheiden plantje, klein plantje. 

{8opoetanénSîs,îs,e, - afkomstig van den 1748 M. 
8opoetaniCMS,a,MW, - hoogen Goenoeng (berg) 

Sopoetan in de Minahâsa (N.-Celebes) of daar het 
eerst gevonden. 

{sopórifer, soporifera, soporiferurn, - van Lat. 
80poriferus,a,«m, - sopor, vaste slaap; ferre, 

dragen, brengen: een vasten slaap brengend, slaap
wekkend. 

Sopubia BUCH.-HAM., - Latinizeering van den En-
gelschind. plantennaam sopubi(-swa). 

Sorbâ r i a A. BR., - van Sorbus, (voormalig) planten
gesl. (Rosacëae) : plant, welke in bladvorm op een 
Sorbus gelijkt. 

sorbifólius,a,Hw, - van Sorbus, (voormalig) planten
gesl. (Rosacëae), waartoe o.a. de lijsterbes be-
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hoort; Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een lijsterbes. 

So rbus L., - oude Lat. naam voor eenige Midden-
en Zuideurop. boomen (tegenwoordig S. domes-
tïca L. en S. torminälis L. genoemd). 

sórdidu5,a,um, - van Lat. sordes, het vuil, de on
reinheid: vies, vuil, morsig, haveloos, goor. 

sorghoides , - van Sorghum, voormalig plantengesl. 
(Graminëae) of van den soortnaam sorghum; ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Sorghum-achtig. 
2. op de soort sorghum gelijkend. 

/ S o r g h u m MOENCH, - Latinizeering van den Ital. 
I s o r g h u m , - plantennaam sorg(h)o, welks af

leiding onbekend is. 

{Sória AD ANS., - afleiding en beteekenis onbekend. 
Sor ia ADANS., - Vgl. Adansonia. 
soriänws,a,wra (Torenïa - Blanco), - in 1845 ge

noemd naar den Philipp, geneesheer Fr. Soriano, 
die met de plant een inboorling van waterzucht 
zou hebben genezen, en van wien mij overigens 
niets bekend is. 

só r idens , - van Lat. sorus, sporenhoopje, sorus; 
dens, tand: de sori op de bladtanden dragend, 

f sórifer, sorifera, sor i fe rum, - van Lat. sorus, spo-
Isorifertts.a.Mm, - renhoopje, sorus; ferre, dra

gen: sori dragend. 
rSorindéia THOU., - Latinizeering van den Malg. 
iSorindéja , - plantennaam voa (vrucht) so-

rindi. 
sorórnanes , - van Gr. saros, hoopje, hier sporen

hoopje, sorus; tnainesthai, razen: zeer veel (ra
zend veel) sori dragen; zeer groote (razend groote) 
sori dragend. 

{soronénszs,ts,£, - afkomstig van Sorong (kampong 
sorongénst£,ts,£, - op het eilandje Dom, even 

W. van den „vogelkop" van Nieuw-Guinea) of 
daar het eerst gevonden. 

soror , - (Lat.) zuster. - Als soortnaam gebezigd 
voor planten, welke op een andere soort gelijken 
als de eene zuster op de andere. 

sorórius,a,Mm, — van Lat. soror, zuster: zusterlijk, 
op een andere soort gelijkend als de eene zuster op 
de andere, nauw verwant. Vgl. f rater nus. 

soros tâchya , - zie sorostach$us. 
Sorós tachys STEUD., - van Gr. saros, hoop; stächus, 

aar: plant met opeengehoopte aartjes. 
r sorós tachys , - van Gr. saros, hoop; stächus, aar: met 
\sorostächyus,a,um, - opeengehoopte aren of 

aartjes. 
r8or80gonénsis,is,£, - afkomstig van Sorsogon] op 
\sorzogonénsis,zs,£, - het Z.O. schiereiland 

van Luzon (het noordelijkste van de groote eilan
den der Philippinen)] of daar het eerst gevonden. 

Soulârnea LM κ, - Latinizeering van den Ternat. 
plantennaam (pohon) soelamoe. 

rsoulâ t r i , - Soend. plantennaam (soelatri). 
I sou lâ t t r i , -
80ulieânws,a,Mw (Berberis - Schneid.; - Rosa -

Crép.), - genoemd naar den ontdekker der planten, 
Jean André Soulié (1858, Saint-Juéry, N.O. van 
Toulouse; 1905, Yar-gong, O.-Tibet, gemarteld en 
daarna doodgeschoten door lama's), R.K. missio
naris, in 1885 naar China vertrokken en geplaatst 
te Ta-tsien-loe (±102%° O.L.; ±30° N.B.), in 
1891 overgeplaatst naar Yar-gong, waar hij, be
halve in zijn functie als missionaris, de bevolking 
op vele andere wijzen van dienst was, o.a. als 
medicus, houtskoolbrander en pottenbakker. Voor 
het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs 
bracht hij een verzameling van ±7000 planten. 
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waaronder vele nieuwe, bijeen; voorts verzamelde 
hij vele zoogdieren en vogels en eenige slangen. -
De in Nederland en de Jav. bergstreken veelvuldig 
als sierplant gekweekte Buddleia davïdi Hemsl. 
werd door hem in Europa ingevoerd, waar zij in 
den zomer van 1894 voor het eerst bloeide. 

souliéi , - 2e nv. van Soutiens, Latinizeering van Sou
lié: van Soulié, gevonden door Soulié, genoemd 
naar Soulié. - Rhododendron - Franch. is genoemd 
naar J. A. Soulié (zie soulieänus). 

Southwél l ia SAL., - in 1806 genoemd naar Sophia 
Southwell, de toen reeds overleden weduwe van 
Lord Eduard Clifford, bezitster eener fraaie ver
zameling uitheemsche planten. Overigens is mij 
van haar niets bekend. 

Sowerbééa j . E. SM., - genoemd naar J. Sowerby 
(1757, Londen; 1822, Lambeth, Londen), planten-
teekenaar, die o.a. gewerkt heeft voor The Botanic
al Magazine. 

rSoya BTH., - van Chin, shöyü, een Chin, saus, kètjap. 
Isoya, -
spadiceus,a,um, - van Lat . spadix (spadïcis), oud

tijds naam der rijpe vruchtkolf van den dadelpalm: 
dadelbruin, ongeveer = kastanjebruin. 

rspadiciger , spadic igera , spad ic ige rum, - van 
lspadicigerus,a,um, - Lat. spadix (spadïcis), 

(als bot. term)kolf; gërëre, dragen: kolven dragend. 
Spa l ân thus WALP., - foutief voor Sphalanthus. 
spang lé r i (Sterculïa - R.Br.), - foutief voor spano-

ghêi, zooals reeds in 1859 vermoed werd door Mi-
quel (Flora Ind. Bat. I2, 174) en in 1897 bevestigd 
werd door Engler (Bot. Jahrbücher XXIV, Beibl. 
58, p. 17). 

spaniophyllws,a,wm, - van Gr. spanlos, weinig; phul-
lon, blad: weinigbladig, armbladig. 

Spanóghea BL., - genoemd naar J. B. Spanoghe 
(1796, Madras; 1838, ?), die in 1816 in den Neder-
landschind. staatsdienst trad, in 1821 assistent-resi
dent werd van de zuidelijke afdeelingen der resi
dentie Bantam [waar hij Blume (zie Blumëa) op 
tochten vergezelde], in 1831 Timor bezocht, van 
1833-34 als waarnemend resident van Timor fun
geerde en in 1837 eervol uit 's Lands dienst werd 
ontslagen. Zoowel op Java als op Timor verzamel
de hij planten, waarvan er verscheidene naar hem 
genoemd zijn. 

spanogheanu£,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. B. Spanoghe (zie Spanoghëa). 

spanóghei , - 2e nv. van Spanoghëus, Latinizeering 
van Spanoghe: van Spanoghe, gevonden door Spa
noghe, genoemd naar Spanoghe. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar J. B. Spanoghe 
(zie Spanoghëa). 

S p a r â x i s KER, - yaniGr. sparattein of sparassein, ver
scheuren. - De naam zinspeelt op de aan den top 
franjeachtig ingesneden schutbladen. 

Sparganiaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Sparganïum geldt. 

sparganiifólius,a,um, - van Sparganïum, planten-
gesl. (Sparganiaceae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Sparganïum. 

Spargan iu rn L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam sparganïon (verkleinw. van spargänon, 
windsel, luier), waarmede een plant werd aange
duid, welker identiteit niet vast staat. De naam is 
door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overge
dragen op het hem thans voerende gesl. 

r spa rganóphora , - zie sparganophörus. 
I s p a r g a n ó p h o r u m , -

S p a r g a n o p h ö r u s VAILL., - van Gr. spargänon, wind
sel, omwindsel; pherein, dragen. - De naam zin-

0 spa th ipe t a lu s 

speelt op het napje, dat den voet der bloemkroon 
omgeeft. 

sparganophörus,a ,um, - van Gr. spargänon, wind
sel, omwindsel; pherein, dragen: een windsel dra
gend, een omwindsel dragend. 

S p a r m a n n i a L. f., - genoemd naar A. Sparrman 
(1748, in Uppland, N. van Stockholm; 1820, Stock
holm), natuuronderzoeker, die in 1772 met Thun-
berg (zie Thunbergïa) naar de Kaap reisde, van 
1772-75 deel nam aan de tweede wereldreis van 
Cook (zie Cookïa), in 1775 terugkeerde naar de 
Kaapkolonie, welke hij van 1775-76 bereisde en 
waar hij groote natuurhistorische verzamelingen 
bijeenbracht, waarna hij terugkeerde naar Zweden, 
conservator werd der Zw. Akademie van Weten
schappen en in 1781 hoogleeraar in de nat. historie 
te Upsâla. 

s p a r sa , — zie spar sus. 
sparsiflórws,a,«m, - van Lat. spavsus, verstrooid, 

uiteengeplaatst; f los (f loris), bloem: met uiteen-
geplaatste bloemen. 

sparsifólitt5,a,u*K, - van Lat. sparsus, verstrooid, 
uiteengeplaatst; folium, blad: met uiteengeplaatste 
bladeren. 

sparsipilus,a,um, - van Lat. sparsus, verstrooid, uit
eengeplaatst; pïlus, haar: met verstrooide haren. 

sparsisórws,a,«m, - van Lat. sparsus, verstrooid, 
onregelmatig verspreid; sôrus, sporenhoopje: met 
uiteengeplaatste sporenhoopjes of sori. 

sparsus.a.Mw, - van Lat. spargëre, verstrooien, ver
spreiden: verstrooid, verspreid, uiteengeplaatst. 

Spâ r t ina SCHREB., - als znw. gebezigde, gelatini-
zeerde vr. vorm van Gr. spartïnos (van spartos, 
Esparto-gras, een stijfbladige grassoort), (als het 
ware) van Esparto-gras gemaakt: stijfbladig gras. 

spar t io ides , - van Spartïum, plantengesl. (Legumi-
nösae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Spartïum-achtig. 

S p â r t i u m L., - Lat. transcr. van Gr. spartïon (van 
sparton, touw), naam van eenige heesters, uit wel
ker bast touw gedraaid werd. 

spa r tu rn , - Lat. transcr. van Gr sparton, touw, 
voorts naam van een gras, uit welks bladeren touw 
gedraaid werd. 

8pathaceu5,a,um, - van Lat. spatha, (als bot. term) 
(kolf)scheede: scheedevormig, met scheedevormige 
bladeren, steunbladen, schutbladen, kelk of dgl. 

spathaefórrms,ts,£, - zie spathiformis. 
spathatu5,a,um, - van Lat. spatha, (als bot. term) 

scheede: van een scheede voorzien, een scheede-
vormig schutblad dragend. 

rspathéll ifer, spathel l i fera, spa the l l i fe rum, - van 
ispathelliferws,a,um, - Lat. spathella [verkleinw. 

van spatha, (als bot. term) kolf scheede], scheede of 
schutblad aan den voet van een kolf tak: aan den 
voet der kolftakken scheeden of schutbladen dra
gend. 

spathifórrnis.is.e, - van Lat. spatha, (als bot. term) 
scheede; forma, vorm: scheedevormig. 

spatbilàbius,a,Mw, - van Lat. spatha, spatel; labium, 
lip: met spatelvormige lip. 

spathilabrts.is.e, - van Lat. spatha, spatel; löbrum, 
lip: met spatelvormige lip. 

spathilfnguis,t5,£, - v a n Lat. spatha, spatel; lingüa, 
tong: met spatelvormige tong of (bij orchideeën) 
lip. 

Spa th ios térnon BL., - van Gr. spathïon (verkleinw. 
van spathê, spatel), spateltje; stêmôn, draad. - De 
meeldraden zijn vergroeid tot min of meer spatel
vormige bundels. 

spathipétalws,a,um, - van Lat. spatha, spatel; 
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Nieuwlat. petälum, kroonblad: met spatelvormige 
kroonbladen. 

spa th iphyl la , - zie spathiphyllus. 
Spath iphyl lóps is τ . et B., - van Spathiphyllum, 

plantengesl. (Aracëae) ; Gr. opsis, voorkomen, uiter
lijk: op Spathiphyllum gelijkend gesl. 

Spa th iphy l lum SCHOTT, - van Lat. spatha, (als bot. 
term) kolfscheede; Gr. phullon, blad. - De kolf-
scheeden zijn bladachtig, vooral na den bloei. 

spathiphyllus.a.ww, - van Gr. spathê, spatel; phul
lon, blad: met spatelvormige bladeren. 

S p a t h i u m LOUR., - van Lat. spatha, spatel. - De 
naam zinspeelt op den vorm der schutbladen. 

Spa thódea P. B., - van Gr. spathôdês [van spathê, 
(als bot. term) scheede], scheedevormig. - De naam 
zinspeelt op den scheedevormigen kelk. 

Spa thod i thyros HASSK., - van Gr. spathê, (als bot. 
term) scheede; dithüros [van di(s), dubbel, twee
maal; thüra, deur], tweedeurig: plant, welker bloei-
wijzen goed ontwikkelde scheeden dragen en welker 
vruchten zich met twee deuren, dwz. met twee 
kleppen, openen. 

Spathoglót t is BL., - van Gr. spathê, spatel; glôtta, 
tong, (bij orchideeën) lip. Orchidacëa met spatel
vormige lip. 

spathoglot to ides , - van Spathoglóttis, plantengesl. 
(Orchidacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Spathoglottis-achtig. 

Spa thólobus HASSK., - van Gr. spathê, spatel; lobos, 
peul: plant met spatelvormige peulen. 

spathulaefóliMs.a.wra, - zie spathulifolïus. 
8pathulàtus,a,«m, - van Lat. spathüla (verkleinw. 

van spatha, spatel), spateltje: spatelvormig. 
rspathulifer , spathul i fera , spa thu l i fe rum, - van 
lspathuliferus,a,wm, - Lat. spathüla (verklein-

w. van spatha, spatel), spateltje; ferre, dragen: een 
of meer spatelvormige organen dragend. 

spathulifóliws,a,uw, - van Lat. spathüla (verkleinw. 
van spatha, spatel), spateltje; folium, blad: met 
spatelvormige bladeren. 

spathulinws,a,wm, - van Lat. spathüla (verkleinw. 
van spatha, spatel), spateltje: spatelvormig. 

spatióstts.a.MW, - van Lat. spatium, ruimte: veel 
ruimte beslaand, groot, breed, forsch, hoog klim
mend. 

s p a t u l . . . , - zie spathul. . . 
epeciósa, - zie speciósus. 
speciosissimws.a.wm, - overtr. trap van Lat. spe

ciósus, opvallend schoon: buitengewoon fraai. 
speciosoides, - van den soortnaam speciósus (zie 

(aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort speciósus gelijkend. 

speciósus,a,um, - van Lat. species, hier = schoon
heid, schoon uiterlijk: opvallend schoon, zeer fraai. 

epectâbilts,is,e, - van Lat. spectäre, bezien, beschou
wen: bezienswaardig, fraai. 

Specular ia A. D C , - van Lat. speculum, spiegel: 
spiegelkruid. - De naam zinspeelt op den vorm van 
den zoom der bloemkroon. 

rspeculifer, speculifera, specul i ferum, - van Lat. 
lspeculiferus,a,wm, - speculum, spiegel; ferre, 

dragen : een of ander op een spiegel gelijkend orgaan 
dragend. 

ƒ speculiger, speculigera, speculfgerum, - van Lat. 
lspeculiger«s,a,um, - speculum, spiegel; gërëre, 

dragen: een of ander op een spiegel gelijkend or
gaan dragend. 

spécu lum, - (Lat.) spiegel. - Bij Dendrobïum - J. J. 
S. vertoont de lip een als een spiegel glanzende vlek. 

spécu lum vener is , - Lat. speculum, spiegel; Veneris 
(2e ην. van Venus, de schoone godin der liefde), 

van Venus: spiegel van Venus, Venusspiegel. 
S p e i r a n t h e s HASSK., - zie Spiranthes. 
Speirérna HOOK. f. et TH., - Lat. transcr. van Gr. 

speirêma, winding. - De naam zinspeelt op de, al
thans na den bloei, sterk teruggekromde kelk
slippen. 

spel ta , - oude Lat. plantennaam, spelt. 
spelunca, - (Lat.) spelonk, grot, hol in een heuvel 

of berg. 
speluncae , - 2e nv. enk. van Lat. spelunca, spelonk, 

grot, hol in een heuvel of berg: van een spelonk 
(afkomstig), in of bij spelonken groeiend. 

spencér i i , - 2e nv. van Spencerïus, latinizeering van 
Spencer: van Spencer, genoemd naar Spencer. -
Decatöca - F. v. M. is genoemd naar Sir Walter 
Baldwin Spencer (1860, Stratford, Lancaster, En
geland; ?, ?), van 1887-1919 hoogleeraar in de 
biologie aan de universiteit te Melbourne, plaatse
lijk secretaris van The Australian Association for 
the Advancement of Science, schrijver van vele 
ethnol. publicaties. 

sperâbilts,is,e, - van Lat. sper are, hopen: te hopen. 
Spérgula L., - Latinizeering van Zw. of D. Spergel, 

spurrie. 
spergulâcew5,a,um, - van Spergüla, plantengesl. 

(Caryophyllacëae), spurrie: Spergüla-achtig, spur-
rieachtig. 

Spergu la r ia j . et κ. Β. PRESL, - van Spergüla, plan
tengesl. (Caryoph3'llacëae), spurrie: aan Spergüla 
verwante plant. 

Sperl ingia VAHL, - genoemd naar O. Sperling (1602, 
Hamburg; 1681, Kopenhagen), arts te Kopen
hagen, schrijver van een catalogus van den bot. 
tuin te dier stede. 

S p e r m a b o l u s τ. et B., - van Gr. sperma, zaad; bal-
lein, werpen: plant, welker vruchten bij het open
springen de zaden wegslingeren. 

Spermâch i ton LLANOS, - van Gr. sperma, zaad; 
chiton, hemd. - Gras, welks zaden door den lossen 
vruchtwand als door een hemd worden omgeven 

Spe rmacóce GAERTN., - van Gr. sperma, zaad; akö-
kê, spitsje. - De vruchthelften, welke elk een zaad 
omsluiten, dragen op den top 1-4 spitsjes (de kelk
slippen). 

Spe rmad ic tyon ROXB., - van Gr. sperma, zaad; dik-
tüon, net. - Plant met netvormig geribde zaadhuid. 

Spermadyc t ion , - foutief voor Spermadictyon. 
sphacelâtws.a.wm, - van Gr. sphakëlos, koudvuur, 

droog gangreen: als het ware door koudvuur aan
getast, bij gedeelten verdrogend en afvallend, met 
verdrogende toppen. 

rSphaen . . ., - zie Sphen . . ., sphen . . . 
i s p h a e n . . . , -

sphâéracros,os,ow, - van Gr. sphaira, bol (znw.); 
akron, top: met bolvormigen top. 

r sphaerân tha , - zie sphaeranthus. 
t s p h a e r a n t h u m , -

S p h a e r a n t h u s L., - van Gr. sphaira, bol; anthos, 
bloem. - Bij een deel der soorten zijn de bloeiwijzen 
bolvormig. 

8phaeranthus,a,um, - van Gr. sphaira, bol; anthos, 
bloem: met bolvormige bloemen of bloeiwijzen. 

sphâéricws,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. sphairïkos 
(van sphaira, bol), bolrond. 

Sphaer id ióphora DESV., - van Gr. sphairidion 
(verkleinw. van sphaira, bol), bolletje; pherein, 
dragen. - De naam zinspeelt op de kleine, bolvor
mige peulen. 

ephaeridióphorus.a.Mm, - van Gr. sphairidion (ver
kleinw. van sphaira, bol), bolletje; pherein, dragen: 
kleine bolvormige organen (bloeiwijzen, vruchten) 
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dragend. 
sphaeridophorus,a,um, - zie sphaeridiophörus. 
sphaeroblâstu5,a,um, - van Gr. sphaira, bal, bol; 

blastê, kiem: met bolvormige kiem, bij uitbreiding: 
met bolvormig vruchtbeginsel, met bolvormige 
bloemknoppen. 

sphaerócalyx, - van Gr. sphaira, bol; kâlux, kelk: 
met bolvormigen kelk. 

sphaerocarpu5,a,um, - v a n Gr. sphaira, bol; karpos, 
vrucht: met bolvormige vruchten of vruchtjes. 

Sphaerocârya WALL., - van Gr. sphaira, bol; ka-
rüon, noot. - De harde steenkern is bolvormig. 

sphaerocéphalws,a,wm, - van Gr. sphaira, bol; ke-
phalé, hoofd; met bolvormige hoofdjes of sori. 

sphae róce ras , - van Gr. sphaira, bol; këras, hoorn: 
met bolvormige* hoornen, met bolvormige spoor. 

Sphaeroc ión ium κ. Β. PRESL, - van Gr. sphaira, 
bol; kionïon [verkleinw. van kión (kiönos), zuil], 
zuiltje. De sporangiën worden gedragen door een 
aan den top bolvormig verdikte zuil. 

sphaerocóccws.a.Mw, - van Gr. sphaira, bol; kokkos, 
vrucht(nootje): met bolvormige vruchtnootjes. 

sphaeroidetts,a,u?K, - van Lat. sphaera (Gr. sphaira), 
bol; idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: bol
vormig. 

sphaerólobws.a.wm, - v a n Lat. sphaera (Gr.sphaira), 
bol; löbus (Gr. lobos), lob: met bolvormige lobben. 

Sphaero rna r i scus E. G. CAMUS, - van Lat. sphaera, 
bol; Mariscus, (voormalig) plantengesl. (Cypera-
cëae) : aan Mariscus verwant gesl. met tot bol
vormige hoofdjes opeengedrongen aartjes. 

Sphae ro rnorphaéa A. P. D C , - van Gr. sphaeromor-
phos (van sphaera, bol; moiphê, vorm), bolvormig. 
Plant met bolvormige bloemhoofdjes. 

Sphae róphora BL., - van Gr. sphaira, bol; pherein, 
dragen. - De plant draagt tot bolvormige hoofdjes 
vereenigde bloemen en vruchten. 

sphaeróphorws,a,u»M, - van Gr. sphaira, bol; phe
rein, dragen: bolvormige organen (bloeiwijzen bv.) 
dragend. 

sphaerophylltts,«,!««, - van Gr. sphaira, bol; phul-
lon, blad: met bolvormige bladeren. 

Sphae rosäcme WALL. - van Gr. sphaira, bol; akmê, 
spits (znw. ). - De meeldradenbuis is bolvormig en 
draagt tandjes aan den top. 

Sphaeroschóénus ARN., - van Lat. sphaera, bol; 
Schoenus, plantengesl. (Cyperacëae) : aan Schoenus 
verwant gesl. met bolvormige bloeiwijze. 

sphaerostächyus.a.wm, - van Gr. sphaira, bol; sta-
chus, aar: met bolvormige aren of aartjes. 

S ' hae ros t éma BL., - van Gr. sphaira, bol; stêma, 
geërigeerde penis (mann, orgaan) of stêtnón, draad: 
De helmdraden zijn vergroeid tot een bolvormige 
massa. 

S p h a e r o s t é m m a RCHB., - foutief voor Sphaero-
stëma. 

Sphaeros t éphanos j . SM., - van Gr. sphaira, bol; 
Stephanos, krans. - Het dekvliesje draagt langs den 
rand een krans van bolvormige klieren. 

sphaerós t icha , - zie sphaerostïchns. 
Sphae rós t i chum κ. Β. PRESL, - van Gr. sphaira, 

bol; stïchos, rij. Varen met in rijen geplaatste, bol
vormige sori. 

sphaeróstichMs,a,wm, — van Gr. sphaira, bol; .stï
chos, rij: met in rijen geplaatste bolvormige or
ganen (sori bv.). 

S p h a e r o t h â l a m u s HOOK, f., - van Gr. sphaira, bol; 
thalämos, (als bot. term) bloembodem. - Plant met 
bolvormigen bloembodem. 

sphaerothyrSMS,«,tiwt, - van Gr. sphaira, bol (znw.); 
thursos, (alsbot. term) bloempluim: met bolvormige 

bloempluimen, met bolvormige, vertakte bloeiwij
zen. 

sphaé ru la , - (Lat.) verkleinw. van sphaera, bol: 
bolletje. 

rsphaerul i fer , sphaerul i fera , sphaeru l i f e rum, -
Isphaeruliferus.a.ttm, - van Lat. sphaerüla 

(verkleinw. van sphaera, bol), bolletje; ferre, dra
gen: bolletjes dragend (bolvormige vruchten bv.). 

Sphagnäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Sphagnum geldt. 

sphagnicola (znw.), - van Nieuwlat. sphagnum, 
veenmos; cölëre, wonen, bewonen: veenmos bewo
nende, in veenmos groeiende plant. 

sphagnicolws,a,Mw, - van Nieuwlat. sphagnum, veen
mos; cölëre, wonen, bewonen: veenmos bewonend, 
in veenmos groeiend. 

sphagnoides , - van Sphagnum, plantengesl. (Sphag
näceae), veenmos; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Sphagnum-achtig, veenmos-
achtig. 

S p h a g n u m EHRH., - van Gr. sphagnos, oude naam 
eener mossoort. 

Spha län thus JACK, - van Gr. sphallein, doen vallen, 
afwerpen; anthos, bloem. Na den bloei vallen kelk, 
kroon, meeldraden en stijl gezamenlijk af. 

S p h e d a m n o c a r p u s PLANCH., - foutief voor Sphen-
damnocarpus. 

Sphenan thé ra A. D C , - van Gr. sphên (sphênos), 
wigge; anthêra, (als bot. term) helmknop. Plant met 
wigvormige helmknoppen. 

sphenanthérws,a,M>M, - van Gr. sphên {sphênos), 
wigge; anthêra, (als bot. term) helmknop: met wig
vormige helmknoppen. 

S p h e n d a m n o c ä r p u s BAKER, - van Gr. sphendam-
nos, ahorn, eschdoorn; karpos, vrucht: plant, wel
ker vruchten op die van een ahorn gelijken. 

Sphendan thé ra HASSK., - foutief voor Sphenanthéra. 
sphenobas is , - van Gr. sphên (sphênos), wigge; ba

sis, voet (fig.): met wigvormigen voet. 
sphenocârpw.s,a,wm, - van Gr. sphên (sphênos), 

wig (ge); karpos, vrucht: met wigvormige vruchten. 
sphenochilws.a.Mw, — van Gr. sphên (sphênos), 

wig (ge); cheilos, lip: met wigvormige lip. 
Sphenocléa GAERTN., - van Gr. sphên (sphênos), 

wig (ge); kleiein, sluiten. - De bloemen en later 
de vruchten worden omsloten door wigvormige 
schutbladen. 

rSphenodésma JACK, - van Gr. sphên (sphênos), wig-
ISphenodésme, - ge; desmê, bundel. - De bloe

men staan bundelsgewijs bijeen binnen een om-
windsel; de kelk loopt naar onder smal toe gelijk 
een wigge; binnen het omwindsel staat dus als het 
ware een bundel van wiggen. 

Sphenógyne R. BR., - van Gr. sphên (sphênos), 
wig (ge); günê, vrouw. - De stempels (vr. organen) 
zijn wigvormig. 

sphenoidea, — zie sphenoidêus. 
sphenoides, - Lat. transcr. van Gr. sphênoëidês 

[van sphên (sphênos), wigge; eidês, uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt], wigvormig. 

sphenoideM5,a,u»t, - van Gr. sphên (sphênos), 
wig(ge); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
wigvormig. 

S p h e n ó m e r i s MAXON, - van Gr. sphên (sphênos), 
wig (ge); mëros, deel.-Oe naam zinspeelt op de wig
vormige slippen (deelen) der blaadjes. 

Sphenóphol is SCRIBN., - van Gr. sphên (sphênos), 
wig (ge); phölis, schub. - Gl (hier bij een schub ver
geleken) is bij sommige soorten van het gesl. wig
vormig. 

sphenophylltts.a.Mw, - van Gr. sphên (sphênos), 
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wigge; phullon, blad: met wigvormige bladeren of 
blaadjes. 

sphenópte ra , - zie sphenoptërus. 
Sphenóp te r i s MAXON, - van Gr. sphên (sphênos), 

wig (ge); ptëris, varen: varen met wigvormige uiter
ste bladslippen. 

sphenópterws,a,um, - van Gr. sphên (sphênos), wig-
(ge); ptëron, vleugel: met wigvormige vleugels. 

Spb inc tacân thus BTH., - van Gr. sphinktos (van 
spkingein, insnoeren), ingesnoerd; Acanthus, gesl., 
dat als type geldt van de f am. der Acanthacëae: 
Acanthacëa met ingesnoerde keel der bloemkroon. 

sphingoides , - van Gr. sphinx (sphingos), sphinx; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
sphinxachtig. - Bii de Oude Egyptenaren was de 
sphinx een monster in de gedaante van een liggen-
den leeuw, met half opgericht bovenlijf en een 
menscheliik hoofd met starenden blik. - De naam 
is veel later overgedragen op een soort nacht
vlinder, waarvan de rups (pijlstaartrups), als zij 
verontrust wordt, ongeveer de houding aanneemt 
der Egypt, sphinx. De zich - via de pop - uit deze 
rups ontwikkelende vlinder bezit een lange, draad-
vormige tong. - Langs dezen omweg is men ertoe 
gekomen den naam sphingoides te schenken aan 
een orchidee, welker lip in een lange, dunne spits 
eindigt. Als de oude Sphinx dat beleefd had! 

sphondy i ium, - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam sphondulïon. Het is niet zeker, welke 
plant daarmede bedoeld werd; ook de beteekenis 
van den naam staat niet vast. 

sphondylopb.y!l«s,a,Mm, - van Gr. sphondülos, wer
vel, ronde steen; phullon, blad: rondbladig. 

Sphrag idea THW., - van Gr. sphragis (sphragïdos), 
zegel, zegelring. - De schijf der ? bloemen is ring
vormig. 

spica , - (Lat.) aar. Voorts oude naam voor de la
vendel. 

spicaefórmt's.Ïs.fi, - zie spiciformis. 
spicant , - oude D. varennaam. 
Spican ta κ. Β. PRESL, - Latinizeering van den ouden 

D. varennaam spicant. 
spicäta , - zie spicätus. 
spicatopaniculat«s,a,«m, - van Lat. spicätus, tot 

aren vereenigd; paniculötus, tot pluimen vereenigd: 
vereenigd tot aren, welke zelve tot een pluimvor-
mige bloeiwijze samenkomen. 

spicatus.a.um, - van Lat. spica, aar: tot aren ver
eenigd, aren dragend. 

spica vent i , - van Lat. spica, aar; venti (2e nv. enkv. 
van ventus, wind), van den wind: aar van den wind, 
windaar. — De naam zinspeelt op de bij wind zeer 
beweeglijke, echter niet aar-, doch pluimvormige 
bloeiwijzen. 

8piceriânu5,a,um (Paphiopedïlum - Pfitz.), - ge
noemd naar den Eng. theeplanter Spicer, van wien 
mij niets bekend is, dan dat hij de plant in 1878 
uit de Lushai Hills (Burma; ±93° O.L.; ±23° 
N.B.) in Engeland importeerde. 

ispicifer, spicifera, sp ic i ferum, - van Lat. spica, 
\spiciierus,a,um, - aar; ferre, dragen: aardra-

gend. 
spiciflóru5,a,«m, - van Lat. spica, aar; flos (floris), 

bloem: met tot aren vereenigde bloemen. 
spicifórmis,ts,e, - van Lat. spica, aar; forma, ge

daante, vorm: aarvormig. 
f spiciger, spicigera , sp ic ige rum, - van Lat. spica, 
\spicigeru5,a,Mm, - aar; gërëre, dragen: aar-

dragend. 
Spici l lar ia A. RICH., - van Lat. spicilla, bedoeld als 

verkleinw. van spica, aar (het gewone verkleinw. 

is spicüla), korte aar: plant met tot korte aren ver
eenigde bloemen. 

spiculattts,a,um, - 1. van Lat. spicüla (verkleinw. 
van spica, aar), korte aar, aartje: tot korte aren 
vereenigd, to t aartjes vereenigd. 
2. van Lat. spicülum (verkleinw. van spicum, spits, 
stekel), spitsje, stekeltje: een spits (je) of stekel-
(tje) dragend. 

spiculiflóru5,a,um, - 1. van Lat. spicüla (verkleinw. 
van spica, aar), korte aar, aartje; flos (flóris), 
bloem: met tot aartjes vereenigde bloemen. 
2. van Lat. spicülum (verkleinw. van spicum, spits, 
stekel), spitsje, stekeltje; flos (flöris), bloem: met 
gestekelde bloemen. 

spiculifóliws.a.um, - van Lat. spicülum, stekel, 
spitsje; folïum, blad: met in een stekel of een spitsje 
eindigende bladeren, met stekelvormige bladeren. 

Spigélia L., - genoemd naar A. van der Spi(e)gel 
(1578 of 1579, Brussel; 1625, Padua), hoogleeraar 
in de anatomie aan de universiteit te Padua, schrij
ver van een bot. werk. 

Spi lanthes JACQ., - van Gr. spilos, vlek; anthos, 
bloem. - Bij sommige soorten (zeer fraai bij Sp. 
oleracëa Jacq.) hebben de gele bloemhoofdjes in 
het midden een paarsbruine vlek. 

sp i lanthoides , - van Spilanthes, plantengesl. (Com-
posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Spilanthes-achtig. 

spina chr is t i , - (Lat.) spina, doorn; christi, 2e nv. 
van Christus [Gr. Christos, de gezalfde (van 
chriein, zalven) = Messias = Hebr. Mashïakh 
(van mäshakh, zalven)] : Christusdoorn. - De naam 
zinspeelt op de doornenkroon van Christus. Vgl. 
Mattheüs XXVII, 29: „Ende een kroone van 
„doornen gevlochten hebbende, setteden die op 
,,sijn hooft." Zie voorts Markus XV, 17, - Johan
nes XIX, 2. - Van de vele gedoomde planten, wel
ke in den volksmond Christusdoorn heeten, komt 
Paliürus spina christi Mill, overvloedig voor in het 
dal der beek Kidron, even ten O. van Jeruzalem; 
van dezen heester zijn dan ook de doornenkronen 
vervaardigd, welke als reliquie te Trier en te Brugge 
bewaard worden; die van Rome en Turijn bestaan 
uit twijgen van Lycïum europaeum L. — De tegen
woordig in Jeruzalem nog wel aan pelgrims ver
kocht wordende doornenkronen zijn van een derde 
plant, Sanguisorba spinösa Bert., welke zich ge
makkelijker laat vlechten dan de beide andere. -
Zeker is, dat de doornenkroon niet geleverd werd 
door de op Java algemeen Christusdoorn genoemde, 
in de vorige eeuw uitZ.-Afrika ingevoerde sierplant 
Asparagus sprengëri Regel, noch door de in Europa 
onder den naam Christusdoorn gekweekte, pas na 
1492 uit Amerika geïmporteerde Gleditschïa tria-
canthos L., noch door de van Madagaskar afkom
stige Euphorbia splendens Bojer. 

Spinâcia L., - via den Ital. meervoudsvorm spinaci 
( = spinazie) ontleend aan den Arab, volksnaam 
der plant isfänäj (Perz. aspanach). De afleiding 
van Lat. spina, doorn, met vermeende zinspeling 
op het na den bloei stekelig wordende bloemdek 
der winterspinazie, is volksetymologie. Den Ouden 
Grieken en Romeinen was de plant onbekend; zij 
is pas in het begin der 15de eeuw in Europa in
gevoerd, in Spanje door de Arabieren. 

spinaefólitts,a,ww, — zie spinifolïus. 
spinälba , - samentrekking van Lat. spina alba (van 

spina, stekel, doorn; albus, wit), witte stekel, witte 
doorn, dwz. met witte stekels of witte doornen ge
wapende plant. 

s p i n â r u m , - 2e nv. mv. van Lat. spina, doorn: der 
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doornen. De soortnaam is ontleend aan Rumphius, 
Herbarium Amboinense, Auctuarium 37), die een 
heester Spina spinärutn (d.i. doorn der doornen) 
noemde „wegens zijn veelvoudige, en op malkan-
,,der gedrongene doorens, diergelyke ik aan geen 
„andere plant kenne." Met den geslachtsnaam Ca-
rissa (zie aldaar) verbonden schijnt de naam te moe
ten beteekenen: de doortrapte (plant), wat haar 
doornen betreft; de sterk gedoomde plant. 

sp inéscens , - van Lat. spinescëre (van spina, doorn, 
stekel),doornig worden,stekelig worden: gedoomd, 
gestekeld. 

sp in idens , - van Lat. spina, doorn, stekel; dens, 
tand: met doorn- of stekelachtige tanden. 

rspinifer, spini iera , sp in i fe rum, - van Lat. spina, 
Ispinif'erus,a,um, - doorn, stekel; ferre, dragen: 

een of meer doornen of stekels dragend, gedoomd, 
gestekeld. 

{Spinifex L., - van Lat. spina, doorn; facêre, maken: 
spinifex, - doornen makend, dwz. doornach

tig gepunte bladeren voortbrengend gras. - De 
Jav. Spinïfex littorëus Merr. bezit deze eigenschap 
in hooge mate. - Als soortnaam gebezigd om ge
lijkenis met het gesl. Spinïfex uittedrukken. 

spinifóliws,a,um, - van Lat. spina, doorn, stekel; 
folïutn, blad : met doornen of stekels dragende, met 
in een doorn of stekel eindigende of op doornen of 
stekels gelijkende bladeren. 

spinifructus,a,um, - van Lat. spina, doorn, stekel; 
fructus, vrucht:met gedoomde of gestekelde vruch
ten. Vgl. echinocarpus. 

fspiniger, sp in igera , sp in ige rum, - van Lat. spina, 
lspinigerus,a,uw, - doorn, stekel; gêrëre, dra

gen: een of meer doornen of stekels dragend, ge
doomd, gestekeld. 

sp inósa , - zie spinösus. 
spinosissirriMs,a,M*M, - overtr. t rap van Lat. spinö

sus, gedoomd, gestekeld: zeer sterk gedoomd of 
gestekeld. 

spinösus,a,urn, - van Lat. spina, doorn, stekel: ge
doomd, gestekeld. 

Spinovi t is ROM., - van Lat. spina, doorn, stekel; 
Vïtis, plantengesl. (Vitacëae) : aan Vitis verwante, 
gestekelde plant. 

rspinulifer, spinulifera, spinul i ferurn, - van Lat. 
ispinuliferus,a,um, - spinüla (verkleinw. van 

spina, doorn, stekel), doomtje, stekeltje; ferre, 
dragen: doomtjes of stekeltjes dragend. 

epinulifoliws,α,um, -vanLa t . spinüla (verkleinw. van 
spina, doorn, stekel), doomtje, stekeltje; folium, 
blad: met doomtjes of stekeltjes op de bladeren. 

8pinulinérvis,t5,£, - van Lat. spinüla (verkleinw. 
van spina, doorn, stekel), doomtje, stekeltje; ner-
vus, nerf: met doorntjes of stekeltjes op de nerven. 

sp inul ipes , - van Lat. spinüla (verkleinw. van spina, 
doorn, stekel), doomtje, stekeltje; pes, voet, steel: 
met één of meer doorntjes of stekeltjes op den 
(zuil)voet of steel. 

spinulósus.a.um, - van Lat. spinüla (verkleinw. van 
spina, doorn, stekel), doomtje, stekeltje: met vele 
doorntjes of stekeltjes bezet, fijn gedoomd, fijn ge
stekeld. 

Spi rédic l i s BL., - van Gr. speira, krul; dïklis, dub
bele deur. - De kleppen (hier beschouwd als deu
ren) der doosvrucht zijn 2-deelig en krommen zich 
ten slotte naar binnen. 

Spirnéa L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. naam 
speiraia, waarmede een plant werd aangeduid, wel
ker identiteit niet vast staat. - Ook de oorsprong 
van den naam is onzeker. Sommigen leiden hem 
af van Gr. speira (Lat. spira), spiraal. Zoolang men 

niet weet, welke plant met speiraia bedoeld werd, 
valt niet uittemaken, of deze afleiding juist is. -
Zeker is echter, dat de speiraia der Ouden niet was 
Spiraea ulmarïa L. (Ulmarïa palustris Moench), 
met spiraalvormig gewonden vruchten, welke plant 
in het Middellandsche-Zeegebied ontbreekt. - De 
vruchten van het tegenwoordige gesl. Spiraea zijn 
niet gewonden. - Linnaeus (zie Linnaea) zelf [Phi-
losophïa Botanica, Editïo princeps (1751), p . 175] 
leidt den naam niet af van speira of spira, doch 
rekent hem tot de Graeca obscüra, de duistere Gr. 
namen, waarvan hij zegt: „quamplurïma eruuntur 
„difficillïme & erüta dubia tarnen persistunt" (de 
meeste zijn zeer moeilijk natesporen en, als zij na-
gespoord zijn, blijven zij toch nog twijfelachtig). 

S p i r a e â n t h e m u r n A. GRAY, - van Spiraea, planten
gesl. (Rosacëae); Gr. anthëmon, bloem: plant, wel
ker bloemen op die eener Spiraea gelijken. 

sp i raeoides , - van Spiraea, plantengesl. (Rosacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Spiraea-achtig. 

Spi raeóps is MIQ., - van Spiraea, plantengesl. (Rosa
cëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Spiraea ge
lijkend gesl. 

sp i ra le , - zie spiralis. 
spiralipétalu5,a,«m, - van Lat. spiralis, spiraalvor

mig; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met spiraal-
vormige kroonbladen. 

spirâh's,ts,e, - v a n Lat. spira, spiraal: spiraalvormig. 
sp i ra lo ides , - van den soortnaam spiralis (zie al

daar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort spiralis gelijkend. 

S p i r a n t h é r a A. ST.-HIL., - van Lat. spira (Gr. spei
ra), spiraal; Nieuwlat. anthêra (Gr. anthêra), (als 
bot. term) helmknop. - De helmknoppen zijn na 
den bloei spiraalvormig gewrongen. 

Sp i r àn thes L. CL. M. RICH., - van Gr. speira, spiraal; 
anthos, bloem. - De bloeiwijze is duidelijk spiraal
vormig. 

spirétus,a,um, - van Lat. spirâre, uitademen: uit
geademd, aan een ademtocht gelijk, zeer vergan
kelijk, met teere, kortlevende bloemen. 

Spirodéla SCHLEID., - van Gr. speira, spiraal; dêlos, 
duidelijk. - De plant bevat duidelijke spiraalvaten. 

sp i ronéma , - van Gr. speira, spiraal: nêma, draad: 
met spiraalvormig gewrongen (helm)draden. 

Spiros térnon GRIFF., - van Gr. speira, spiraal; stê-
môn, draad. - De helmdraden zijn spiraalvormig 
ineengedraaid. 

epiróstyla , - zie spiroslylus. 
spi ros ty ia , - zie spirostylus. 
spiróstyh's.ts.e, - van Lat. spira, spiraal; stylus, 

stijl: met spiraalvormig gewrongen of gewonden 
stijl. 

spirostylis,i5,e, - van Gr. speira, spiraal; stülos, stijl: 
met spiraalvormig gewrongen of gewonden stijl. 

spirostylus,α,wm, - van Lat. spira, spiraal; stylus, 
stijl: met spiraalvormig gewrongen of gewonden 
stijl. 

spirostylus,a,wm, - van Gr. speira, spiraal; stülos, 
stijl: met spiraalvormig gewrongen of gewonden 
stijl. 

spissws.a.um, — (Lat.) dicht opeen, dik (van vloei
stoffen). 

spithârneus,a,uw, - van Lat. spithäma (Gr. spithä-
mê), span, afstand tusschen de toppen van de zoo 
ver mogelijk in tegenovergestelde richting uitge
spreide duim en pink: een span lang, d.i. 19 a 22 
cm (in oude Fr. literatuur 7 Fr. duimen of 19 cm). 

sp lendens , - van Lat. splendêre, schitteren, stralen : 
schitterend, stralend, zeer fraai. 



545 s q u a m u l o s u s sp lendida 1 

spléndida , - zie splendidus. 
splendidissirnus.a.um, - overtr. t rap van Lat. 

splendidus, schitterend, prachtig: allerprachtigst. 
splêndidus,a,um, - van Lat. splendêre, schitteren, 

stralen: schitterend, stralend, prachtig. 
Sp l i tge rbéra MIQ., - genoemd naar Fr. L. Spiitger-

ber (1801, Amsterdam; 1845, Amsterdam), die in 
1833 een bot. reis maakte door Italië, in 1837/38 
Suriname bereisde, en voorts eenige bot. publica
ties schreef. Zijn bot. verzamelingen berusten in 
het Rijksherbarium te Leiden. 

Spodiopógon TRIN., - van Gr. spodïos, aschgrauw; 
pôgôn, baard. - De naam zinspeelt op de aschgrauwe 
beharing en de lange, bij baardharen vergeleken 
naalden. 

spodóchroMs,a,um, - van Gr. spodos, asch; chröa, 
kleur: aschgrauw. 

spoliâtus.a.wm, - van Lat. spoliäre, berooven: be
roofd; iets ontberend, dat verwante soorten wel 
bezitten (bv. spoorvormige aanhangsels aan den 
voet van het helmbindsel). 

spondiaefóüus,a,um, - zie spondiifolïus. 
Spóndias L., - oude Gr. plantennaam, waarmede een 

boom werd aangeduid, welks vruchten op pruimen 
geleken. Ook de vruchten sommiger soorten van 
het tegenwoordige gesl. Spondïas, dat den Ouden 
onbekend was, doen eenigszins aan pruimen den
ken, die van Sp. lutea L. bv. 

spondiifólius,a,wtti, - van Spondïas, plantengesl. 
(Anacardiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Spondïas. 

spondylophyllus.a.wm, - van Gr. spondülos, wervel, 
ronde steen; phullon, blad: rondbladig. 

spongiósus,α,um, - van Lat. spongïa, spons: spons-
achtig. 

Spónia COMM., - genoemd naar J. Spon (1647, Lyon; 
1685, Vevey bij Lausanne), die Italië, Dalmatië, 
Griekenland en de Levant bereisde en over kof
fie, thee en chocolade schreef. 

spontâneus,a,uwt, - van Lat. spons (spontis), vrije 
wil: vrijwillig, uit vrijen wil ergens groeiend, in het 
wild groeiend, niet gekweekt. 

sporadosórws,a,wm, - van Gr. sporas (sporädos), ver
strooid; sóros, hoop (je): met verstrooide sporen-
hoopjes of sori. 

Sporóbolus R. BR., - van Gr. sporos, vrucht, zaad; 
ballein, werpen: gras, dat, bij wijze van spreken, 
zijn zaden wegwerpt. - Het zaad is bij dit gesl. niet 
met den vruchtwand vergroeid en valt gemakke
lijk uit. 

Sprekél la HEIST., - in 1753 genoemd naar J. H. von 
Sprekelsen (-f1764), raadssecretaris te Hamburg, 
iemand ,,zeer bekwaam in de natuurlijke historie", 
bij wien de plant gekweekt werd, schrijver eener bot. 
verhandeling.Overigens is mij van hem niets bekend. 

sprengél i , - 2e nv. van Sprengêlus, Latinizeering van 
Sprengel: van Sprengel, genoemd naar Sprengel. -
Didymocarpus - Korth. ( = Didissandra - Clarke) 
is genoemd naar/f. P. J. Sprengel (1766, Boldekow, 
Z.Z.W. van Anklam, Pommeren; 1833, Halle), veel
zijdig geleerde, hoogleeraar in de genees- en plant
kunde te Halle, schrijver van vele bot. en geschied
kundige publicaties, verzorger van den 16den druk 
(1825-28) van Linnaeus' Systêma Vegetabilïum. 

sprengél i i , - 2e nv. van Sprengelius, Latinizeering 
van Sprengel: van Sprengel, genoemd naar Spren
gel. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
K. P. J. Sprengel (zie sprengéli). 

sprengér i , - 2e nv. van Sprengêrus, Latinizeering 
van Sprenger: van Sprenger, genoemd naar Spren
ger. - Asparagus - Regel en Tulïpa - Baker zijn 

genoemd naar K. L. Sprenger (1846, Güstrow, 
Mecklenburg; 1917, Korfoe), bloemkweeker te Vo-
mero bij Napels, die zich verdienstelijk maakte 
voor den tuin- en landbouw van Italië en door den 
invoer van nieuwe planten in Europa, schrijver van 
tuinbouwkundige artikelen. 

Spr ing ia M. A., - genoemd naar A. Fr. Spring (1814, 
Geroldsbach, Beieren; 1872, Luik), hoogleeraar in 
de anatomie en physiologie te Luik, lid en later 
voorzitter der Belg. Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Letteren en Fraaie Kunsten, 
schrijver van geneeskundige en bot. publicaties, 
o.a. over Lycopodïum en Selaginella. 

8pringiénus,a,um (Selaginella - V. A. v. R.) - ge
noemd naar A. Fr. Spring (zie Springia). 

spruceânws,a,wm (Epidendrum - Lindl.), - genoemd 
naar Richard Spruce (1817, Ganthorpe, N.-Yorksh., 
Engeland; 1893, Coneysthorpe, Castle Howard, N.-
Yorksh.), die van 1849-64 tropisch Z.-Amerika 
van Eng. Guiana tot Peru bot. en geographisch 
onderzocht. Hij verzamelde ongeveer 7000 verschil
lende plantensoorten en bracht het zaad van Cin
chona sucirübra Pav. van Columbia over naar Br. 
Indië, vanwaar in 1862 een tiental jonge planten 
naar Java werden gezonden. Voorts schreef hij een 
aantal bot. publicaties. 

spur ia , - zie spurïus. 
spuriemarginatus,a ,um, - van Lat. spurte, schijn

baar (bijw.); marginätus, gerand: schijnbaar ge
rand. 

spuriws.a.Mw, - (verwant aan Lat. spernëre, verach
ten, versmaden) : van een onbekenden vader, van 
onechte geboorte, onecht. 

rsqualens , - van Lat. squalêre, stijf zijn, vuil zijn: 
\squâlid«s,a,Mm, - stijf, vuil. 

squamaes t ipes , — zie squamistipes. 

{Squarnâr ia SCOP., - van Lat. squama, schub. - De 
squarnâ r i a (znw.), - naam zinspeelt op den 

dicht beschubden wortelstok. 

{squamâri«s,a,Mw, - van Lat. squama, schub: be-
squamât»5,a,um, - schubd. 
squamellatus.a.um, - van Lat. squamella (verkleinw. 

van squama, schub), schubje: met schubjes bezet, 
fijn beschubd. 

squarnellicâuhs.is.i!, - van Lat. squamella (ver
kleinw. van squama, schub), schubje; caulis, sten
gel, steel: met fijn beschubde stengels of stelen. 

squamellósus,a,uw, - v a n L a t . squamella (verkleinw. 
van squama, schub), schubje: met vele schubjes. 

r squamifer , squarnifera , squarniferurn, - van Lat. 
Isquarniferws,a,um, - squama, schub; ferre, 

dragen: schubben dragend, beschubd. 
squamis t i pes , - van Lat. squama, schub; stipes, 

steel: met beschubden steel. 
s q u a m o s a , - zie squamosus. 
squamós ipes , - van Lat. squamosus, beschubd; pes, 

voet, steel: met beschubden voet of steel. 
squamosus,a,um, - van Lat. squama, schub: vol 

schubben, beschubd. 
squarnulâtus,a,um, - van Lat. squamüla (verkleinw. 

van squama, schub), schubje: schubjes dragend, 
fijn beschubd. 

rsquarnulifer , squamul i fe ra , squarnu l i fe rum, -
lequarnuliferus.a.Mw, - van Lat. squamüla 

(verkleinw. van squama, schub), schubje; ferre, 
dragen: schubjes dragend, fijn beschubd. 

r squamul ige r , squamul ige ra , s q u a m u l i g e r u m , -
Isquamuligerus,a,um, - van Lat. squamüla 

(verkleinw. van squama, schub), schubje; gërëre, 
dragen: schubjes dragend, fijn beschubd. 

squamulÓ8M5,a,um, - van Lat. squamüla (verkleinw. 
35 
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van squama, schub), schubje; met vele schubjes 
bezet; fijn en (vrij) dicht beschubd. 

squamosus,a,um, - van Gr. eschära, roof of korst op 
een zweer, hoofdzeer, schurft: (als bot. term) rap-
pig, d.i. bezet met naar alle zijden uitstaande or
ganen (bladeren, schutbladen, aarspillen, bloemen). 

stabilises,e, - van Lat. stare, staan, stilstaan, vast
staan: stilstaand, onbeweeglijk, niet schommelend. 

stachyanthu5,a,um, - van Gr. stachus, aar; anthos, 
bloem: met tot aren vereenigde bloemen. 

S tachycrà te r TURCZ., - van Gr. stachus, aar; krater, 
kom. De bloemen zijn vereenigd tot aren; elke 
bloem staat binnen een komvormig schutblad. 

S t a c h y g y n à n d r u m P. Β., - van G. stachus, aar; 
günê, vrouw; anêr (andros), man. - Plant met 
mann, en vr. sporangiën in eenzelfde aar. 

s tachyódes , - Lat. transcr. van Gr. stachuodês (van 
stachus, aar; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt), aarvormig. 

s tachyoides , - van Gr. stachus, aar; ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: aarachtig. 

S t achyph ryn ium κ. SCHUM., - van Gr. stachus, aar; 
Phrynium, plantengesl. (Marantacëae) : aan Phry-
nïum verwant gesl. met aarvormige bloeiwijzen. 

S tachys L., - Lat. transcr. van Gr. stachus, aar. De 
naam werd gegeven met het oog op de aarvormige 
bloeiwijze van verscheidene soorten. 

/ S t a c h y t â r p h a LINK, - van Gr. stachus, aar; tarphus, 
t s t a c h y t â r p h e t a VAHL, - dicht: plant met 

dichte aren. 
r s tachyura , - zie stachyürus. 
t s t a c h y u r u m , -

S tachyürus SIEB, et z u c c , - van Gr. stachus, aar; 
oura, staart. - De bloemen zijn vereenigd tot op 
staartvormige aren gelijkende bloeiwijzen. 

stachyürus,a,um, - van Gr. stachus, aar; oura, 
staart: met staartvormige aren. 

S tackhousia j . E. SM., - genoemd naar J. Stack-
house (1742, Trehane, Cornwall, Engeland; 1819, 
Bath), teekenaar, schrijver van eenige bot. werken. 

Stackhousiâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Stackhousia geldt. 

S t a d m â n n i a LMK, - in 1793 genoemd naar Stad-
mann, reizend plantkundige, van wien mij niets 
bekend is. 

staehelinws,a,um (Xeranthëmum - L.), - genoemd 
naar B. Staehelin (1695, Bazel; 1750, Bazel), me· 
dicus-plantkundige, schrijver van eenige wetensch. 
publicaties, vooral op plantenanatomisch gebied. 

S t a g m â r i a JACK, - van Gr. stagma, droppel. - De 
plant bevat een bijtend, zwart opdrogend sap, dat 
druppelsgewijs uit den stam en de vruchten naar 
buiten treedt. 

rstagnalts,ts,e, - van Lat. stagnum, buiten de oevers 
\stagninus,a,um, - getreden water, langzaam 

stroomend of stilstaand water, poel: in langzaam 
stroomend of stilstaand water groeiend, in poelen 
groeiend. 

/ S t a l a g m i t e s SPRENG., - van Gr. stalagma, druppel. -
IStalagjmitis j . A. MURR., - Aan stam en twij

gen treft men dikwerf druppels geel melksap aan. 
stamineu5,a,um, - van Lat. stamen (stamïnis), meel-

draad: op eenigerlei wijze tot meeldraden in be
trekking staand; met opvallende meeldraden. 

staminodiâtMs.a.Mw, - van Nieuwlat. staminodïum, 
onvolkomen meeldraad, staminodium : met duide
lijke staminodiën. 

s tand ish i i , - 2e nv. van Standishlus, Latinizeering 
van Standish: van Standish, genoemd naar Stan-
dish. - Lonicêra - Carr. en Thuja - Carr. zijn ge
noemd naar John Standish (±1809, in Yorkshire 
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of in Wiltshire; 1875, ?), een aan de Royal Hor
ticultural Society verbonden, actieven en intelli
genten kweeker, aan wien R. Fortune (zie fortuneä-
nus) vele der door hem in China verzamelde plan
ten gezonden had. 

S tanhópea FROST ex w. j . HOOK., - genoemd naar 
Philip Henry, graaf van Stanhope (1781, Londen; 
1855, Chevening Park, Sevenoaks, Kent), van 
1829-37 president van de Medico-botanical Society 
te Londen. 

stanleyânws.a.uw, - 1. (Gardenia - W. J. Hook.), -
in 1845 genoemd n&ax Edward Smith Stanley (1775, 
?; 1851, Knowsley, Liverpool), sinds 1834 graaf 
van Derby, verdienstelijk zoöloog, bezitter eener 
groote menagerie, van 1828-33 voorzitter der Lin-
nean Society. Op zijn kosten werd de plant door 
Thomas Whitfield in Afrika verzameld. 
2. (Polypodïum - Baker), - afkomstig van het 
Owen-Stanley-gébergte (in het Z.O. schiereiland 
van Nieuw-Guinea; ±147-148° O.L.; ±9° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. Het gebergte is ge
noemd naar Owen Stanley, kapitein van het Eng. 
oorlogsschip Rattlesnake, die van 1846-50 op-
nemings- en ontdekkingsreizen maakte in de wate
ren van Nieuw-Guinea en den Louisiade-Archipel 
en het in 1848 ontdekte. 

s t a n s , - van Lat. stare, staan: staand, opgericht. 
Stapél ia L., - genoemd naar J. Bodaeus van Stapel 

(?, ?; 1636, ?), geneesheer te Amsterdam. - H i j be
werkte een Gr.-Lat. uitgave van Theophrastos' 
„Péri phutôn historian kai peri phutôn aitïôn" 
(Kennis en Oorzaken der Planten). 

stapeliaeflórus,α,«tn, - zie stapeliiflôrus. 
stapeliiflórws,a,ttm, - van Stapelia, plantengesl. (As-

clepiadacëae) ; Lat. f los (floris), bloem: met bloe
men als die eener Stapélia. 

stapfiänus,a,um, - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Otto Stapf (1857, Bad Ischl, O. 
van Salzburg, Oostenrijk; 1933, Innsbruck), van 
1882-90 assistent aan den bot. tuin der universi
teit te Weenen, van 1887-90 privaat-docent aan 
die universiteit, van 1891-1922 verbonden aan het 
herbarium te Kew, eerst als assistent voor Indië, 
sinds 1899 als hoofdassistent, sedert 1909 als con
servator van het herbarium en bibliothecaris. In 
1885 maakte hij een bot. reis naar Perzië. Hij 
schreef vele bot. publicaties, o.a. over de flora van 
Perzië en over die van den Kinabaloe, een mono
graphie van het gesl. Ephedra en van de Engelsen-
ind. Aconïtum-soorten en werkte mede aan den In
dex Londinensis (alphabetische lijst van alle af
beeldingen van planten). - Sedert 1922 was hij re
dacteur van The Botanical Magazine. 

stapfii , - 2e nv. van Stapfius, Latinizeering van 
Stapf: van Stapf, genoemd naar Stapf. - Aglaïa -
Kds; - Astronïa - Kds; - Didymocarpus - Kränzl. 
en Poliothyrsis - Kds zijn genoemd naar O. Stapf 
(zie stapfiänus). 

Staphid iurn NAUD., - Lat. transcr. van Gr. staphi-
dion [verkleinw. van staphis (staphidos), krent, ro
zijn], krentje, rozijntje. - De naam zinspeelt op den 
vorm der vruchten. 

s t aph i sâgr i a , -oude Gr. plantennaam (staphis agrïa, 
d.i. wilde staphis), waarmede een soort ridderspoor 
werd aangeduid (Delphinium - L.), van welker 
zaden (staverzaad) een aftreksjel op water werd 
gemaakt. Dit aftreksel werd gebezigd als haar-
waschmiddel om luizen te dooden. In mijn jonge 
jaren ( ± 1880) geschiedde dit nog op het Ned. 
platteland. 

S taphylea L., - van Gr. staphülê, druif, bij uitbrei-
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ding tros. - Plant met trosvormige bloeiwijzen. 
staphylea, - zie staphylêus. 
Staphyleàceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Staphylea geldt. 
staphylêus,α,«m, - van Gr. stapkülê, druif: druif

achtig. 
staphylinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. staphulï-

nos (van stapkülê, druif), op druiven gelijkend (bv. 
in vorm en rangschikking der vruchten). 

Statice L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam statikê (van statïkos, tot stilstand brengend), 
waarmede een plant werd aangeduid, welke gebe
zigd werd als buikloopstillend en bloedstelpend 
middel en welker identiteit niet vast staat. 

stauntoniântts,a.uw (Sida - A. P. DC) , - genoemd 
naar Sir George L. Staunton (1737, Cargin, Gal-
way, Ierland; 1801, Londen), geneesheer, die zich 
in 1762 in W.-Indië vestigde en daar bijna 20 jaren 
lang praktizeerde. - In 1781 vergezelde hij den tot 
gouverneur van Madras benoemden graaf Macart
ney naar diens standplaats, in 1784 keerde hij naar 
Engeland terug. Van 1792-94 vergezelde hij Ma
cartney op diens vruchtelooze reis als gezant naar 
China, in welk land hij vele planten verzamelde. 
Hij ligt begraven in de Westminster Abdij. 

stauntónii, - 2e nv. van Stauntonïus, Latinizeering 
van Staunton: van Staunton, gevonden door Staun
ton, genoemd naar Staunton. - Elsholtzïa - Bth. is 
genoemd naar Sir George L. Staunton (zie staun-
toniänus). 

Stauranthéra BTH., - van Gr. stauros, paal, ook het 
dwarshout *), dat tot den kruisdood veroordeelden 
naar den (reeds op de gerechtsplaats staanden) 
kruispaal moesten dragen, aan of nabij welks top 
het bevestigd werd, waarna zij er met de handen 
aan vastgenageld werden (vaak verkeerdelijk met 
kruis vertaald); anthêra, (als bot. term) helmknop. 
- De helmknoppen hangen paarsgewijs samen; de 
hokjes van elk paar zijn in een kruis gerangschikt. 

Stauritis RCHB. f., - van Gr. stauros, hier verkeerde
lijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stau
ranthéra). De naam zinspeelt op de 3-lobbige, een 
kruis vormende lip. 

Staurochüus RIDL. , - van Gr. stauros, hier verkeer
delijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. 
Stauranthéra); cheilos, lip: orchidee met kruisvor
mige lip. 

Staurogéton RCHB. f., - van Gr. stauros, hier ver
keerdelijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. 
Stauranthéra); geit on, buurman. - De onderling 
samenhangende planten, bij wijze van spreken 
buurlieden, staan kruiselings op elkander. 

stauroglóssus,a,um, - van Gr. stauros, hier verkeer
delijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. 
Stauranthéra); glôssa, tong of (bij orchideeën) lip: 
met kruisvormige lip. 

{Staurógyne WALL., - van Gr. stauros, hier verkeer-
staurógyne, - delijk opgevat in de beteekenis 

van kruis (vgl. Stauranthéra); günê, vrouw. - De 
naam zinspeelt op den 3-lobbigen, een St.-Anto-
niuskruis ( T ) vormenden stempel (vr. orgaan). 

Staurópsis RCHB. f., - v a n Gr. stauros, hier verkeerde
lijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stau
ranthéra) ; opsis, voorkomen, uiterlijk. — De naam 
zinspeelt op de 3-lobbige, een kruis vormende lip. 

steenieii, - 2e nv. van Steenisius, Latinizeering van 
Van Steenis : van Van Steenis, gevonden door Van 
Steenis, genoemd naar Van Steenis. - Coelogyne -
J. J. S. en Microtatorchis - J. J. S. zijn genoemd 

1) Zie de noot op pag. 454. 
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naar C. G. G. J. van Steenis (1901, Utrecht; x ) , 
bioloog, enthousiast natuuronderzoeker, sinds 1928 
verbonden aan het Buitenzorgsche herbarium. In 
1928 verrichtte hij een floristisch onderzoek van de 
Anambas- en Natoena-eilanden (tusschenMalaka en 
N.-Bórneo), in 1929 van de Ranau-streek in Z.-
Sumatra, terwijl ook op Java verscheidene excur
sies door hem werden gemaakt, waarvan vooral die 
naar den Papandâjan belangrijke resultaten heeft 
opgeleverd. Ook in Atjèh heeft hij merkwaardige 
vondsten gedaan. Hij schreef verscheidene bot. 
publicaties, o.a. over de Bignoniacëae en de Styra-
cacëae van Ned. Indië, voorts Botanical Results of 
a trip to the Anambas and Natoena Islands, - Die 
Pteridophyten und Phanerogamen der Deutschen 
Limnologischen Sunda-Expedition, - Report of a 
Botanical trip to the Ranau region, South Sumatra, 
- On the Origin of the Malaysian Mountain Flora. 

steérei, - 2e nv. van Steerëus, Latinizeering van 
Steere: van Steere, gevonden door Steere, genoemd 
naar Steere. - Asplenïum - Harr, is genoemd naar 
Joseph Beal Steere (1842, Rollin. Michigan, U.S.A.; 
?, ?), van 1876-93 hoogleeraar in de zoölogie aan de 
universiteit te Michigan, ornitholoog. Van 1870-73 
bereisde hij China en Formosa, van 1874-75 de 
Philippijnen. 

8teffenslànu5,a,um, - 1. (Dendrobïum purpureum 
Roxb. var. - Schltr), - genoemd naar H. F. Stef
fens, Duitsch consul te Menado, die F. R. Rudolf 
Schlechter (zie rudolphi), den auteur der soort, veel 
hulp verleende, toen deze zich met het bot. onder
zoek der Minahasa bezig hield (1909, 1910, 1911). 
2. (Podochïlus - Schltr), - genoemd naar J. Stef
fens, leider van het station Seleo in Kaiser Wü-
helmsland, die F. R. Rudolf Schlechter (zie ru
dolphi) in 1903 vergezelde op een bot. tocht naar 
het Torricelli-gebergte (zie torricellensis). 

steffénsii, - 2e nv. van Steffensius, Latinizeering 
van Steffens: van Steffens, genoemd naar Steffens. 
- Bulbophyllum - Schltr, - Coelogyne - Schltr en 
Malleöla - J. J. S. et Schltr zijn genoemd naar 
H. F. Steffens (zie steffensiänus 1). 

Stegania R. BR., - van Gr. stegänos (van stege, dak, 
dek), bedekt, verborgen. De onderzijde der vrucht
bare blaadjes wordt geheel verborgen door de sori. 

Steganthéra PERK., - van Gr. stegos = stege, dak; 
anthêra, (als bot. term) helmknop. - De helm
hokjes vloeien aan den top ineen, vormen, als het 
ware, een dak op den helmdraad. 

Stegnstrum v. TIEGH., - Lat. transcr. van Gr. ste-
gastron, dek, deken. - De naam zinspeelt op het 
omwindsel der bloei wij ze. 

{Stegnogrâjnxna BL., - van Gr. stegnos, bedekt; 
stegnogrénuna, - gramma, opschrift, in-

schrift, inscriptie: (varen) met lange sori, welke een 
groot deel der aderen bedekken. - Als soortnaam 
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. 
Stegnogramma gerekend werd. 

stegnogrémxne, - van Gr. stegnos, bedekt; gramme, 
lijn: met bedekte lijnen, dwz. met lijnvormige sori, 
welke een groot deel der aderen bedekken. 

Stegósia LOUR., - van Gr. stegos, dak. Het gras wordt 
in Cochincbina voor dakbedekking gebezigd. 

stéinli, - 2e nv. van Steinïus, Latinizeering van 
Stein: van Stein, gevonden door· Stein, genoemd 
naar Stein. 
1. (Dendrobïum - J. J. S.; - Licuâla - Burr.; - Po
dochïlus - J . J. S.), - genoemd naar G. Stein, D. 
zoöloog-geoloog, die in 1931 Nieuw-Guinea, Wai-
geoe en Timor bereisde en daar de naar hem ge
noemde planten ontdekte. 
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2. (Rumex - Aresch.), - genoemd naar J. K. Stein 
(1776, Gemmingen, Württemberg; 1834, Frank
fort a. Main), apotheker te Frankfort, verdienste
lijk florist. 

S t e i ronema RAFIN., - v a n Gr. steiros, onvruchtbaar; 
nêtna, draad. - De bloemen bevatten 5 stamino-
diën (onvruchtbare meeldraden). 

Stekhóvla DE VR., - genoemd naar J. Schuurmans 
Stekhoven (zie Schuurmansïa). 

Ste lân thes STOKES, - van Gr. stêlê, zuil; anthos of 
anthê, bloem: plant met zuilvormige bloemknoppen. 

S te lechocérpus HOOK. f. et TH., - van Gr. stelëchos, 
stam; karpos, vrucht: boom, welke zijn vruchten 
aan den stam draagt. 

rstelidiifer, stelidiifera, s te l idi i ferum, - van Lat. 
"istelidiiferus.a.um, - stelidium [Lat. transcr. 

van Gr. stêlidlon (verkleinw. van stêlê, zuil), zuil
tje], elk der aan den top der stempelzuil links en 
rechts van den helmknop geplaatste, tand- of 
tongvormige uitsteeksels (staminodiën, stelidiën) 
bij vele orchideeën; ferre, dragen: stelidiën dragend. 

rStel is sw., - oude Gr. naam eener epiphytische para-
le te l i s , - siet (Loranthus of Viscum), aan het 

hem tegenwoordig voerende gesl. geschonken om 
te zinspelen op de epiphytische levenswijze daar
van. — Het woord wordt als soortnaam gebezigd 
voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Stelis 
werd gerekend. 

s te l la re , - zie stelläris. 
Stel lâr ia L., - van Lat. stelläris, stervormig. - De 

naam zinspeelt op den vorm der bloemkroon. 
s te l lâr ia , - zie stellarïus. 

(8téllaris,is,e, - van Lat. Stella, ster: stervormig, ster-
tetellâriMs.a.uw, - ren dragend, sterharen dra

gend. 
s te l la ta , - zie stellötus. 
stellato-pubérulws.a.wm, - van Lat. stellätus, ster

vormig; puberülus, ijl zachtharig, fijn zachtharig: 
ijl bezet met korte, zachte sterharen. 

stellatosórus,a,um, - van Lat. stellätus, stervormig; 
Nieuwlat. sörus (Gr. sôros), sporenhoopje, sorus: 
met stervormige sori. 

8tellâtu5,a,um, - van Lat. stellare (van Stella, ster), 
met sterren bezetten: met sterren bezet, gestemd, 
besterd, sterren dragend, stervormige bloemen, 
stervormige kelken, sterharen of stervormige bor
stels dragend, stervormig gerangschikt. 

8telleriânus,a,wm (Artemisia - Besser), - genoemd 
naar G. W. Steller (1709, Windsheim, Ζ. van Würz
burg; 1745, doodgevroren op den terugweg van 
Kamtsjatka naar Rusland), medicus, die zich in 
1734 als arts in Rusland vestigde en in 1738 naar 
Kamtsjatka toog, van welk land hij een beschrij
ving uitgaf. Hij sloot zich aan bij een door Bering 
geleide Russ. expeditie, welke in 1741, onder groote 
ontberingen en door scheurbuik gekweld, tot het 
Bering-eiland (ruim 165° O.L.; 55° N.B.) door
drong, waar Bering weldra stierf, terwijl het Stel
ler in 1742 gelukte Kamtsjatka wederom te be
reiken. De door hem ontdekte zeekoe (Steller's zee
koe; Hydrodamälis stellen Retz.), welke toen in 
groote kudden aan het strand van het Bering-
eiland leefde, werd door op haar spek azende jagers 
dusdanig vervolgd, dat het dier reeds in 1768 was 
uitgeroeid. Abri sacra fames! 

{stéllifer, stellifera, s te l l i ferum, - van Lat. stella, 
8telliferu5,0,um, - ster; ferre, dragen: ster

ren dragend. 
/ s te l l iger , s tel l igera, s t e l l ige rum, - van Lat. stella, 
lstelligeru5,a,um, - ster; gërêre, dragen: sterren 

dragend. 
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8tellingianus,a,um (Codiaeum - Warb.), - genoemd 
naar den heer Stelling te Makasar, die in 1889 War
burg (zie warburgiänus) met raad en daad bijstond 
bij diens bot. onderzoek van het oostelijk deel van 
den O.I. Archipel. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

stell ipila, - zie stellipilus. 
rstellipib's.t's.e, - van Lat. stella, ster; pïlus, haar: 
lstellipilu5,a,um, - sterharig. 
stél lula, - verkleinw. van Lat. stella, ster: sterretje. 
stellulâtU5,a,um, - van Lat. stellüla (verkleinw. van 

stella, ster), sterretje: sterretjes (sterharen, ster
vormige bloeiwijzen, vruchten met stervormig uit
staande borstels, enz.) dragend. 

s t é m m a t o - b e c c â r i i , - verhaspeling van den naam 
Stemmatophyllum beccarïi. — Zie onder deze beide 
woorden. 

S t e m m a t o p h y l l u m v. TIEGH., - van Gr. stemma 
(stemmätos), krans; phullon, blad: plant met krans-
standige bladeren. 

S t e m m o d ó n t i a CASS., - van Gr. stemma, krans, 
hoofdband; ödous (ödontos), tand. - De dopvruchten 
dragen op den top vaak korte tanden of naaldjes. 

S t emód ia L., - van Gr. stêma, geërigeerde penis, 
mann, orgaan; dis, dubbel. - De helmhokjes zijn 
uiteengeplaatst, tengevolge waarvan elke meel-
draad een dubbelen helmknop schijnt te dragen. 

s temodio ides , - van Stemodïa, plantengesl. (Scro-
phulariacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Stemodïa-achtig. 

S t é m o n a LOUR., - v a n Gr. stêmôn (stêmönos), (meel)-
draad. Plant met eigenaardig gevormde meeldra
den. 

S temonäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Stemöna geldt. 

S t e m o n u r u s BL., - van Gr. stêmôn (stêmönos), (als 
bot. term) meeldraad; oura, staart. De helmdraden 
zijn aan den top langharig. 

Stenâct is CASS., - van Gr. sténos, smal; aktis, straal: 
composiet met smalle straalbloemen. 

s t enân tha , - zie stenanthus. 
S t e n a n t h i u m KTH, - van Gr. sténos, smal; anthos, 

bloem. - De naam zinspeelt op de smalle bloem-
dekslippen. 

stenànth«s,a,MW, - van Gr. sténos, smal; anthos, 
bloem: smalbloemig. 

stenâulws,a,«m, - van Gr. sténos, smal; aulos, fluit, 
buis: met smalle buis. 

s t enóbas i s , - van Gr. sténos, smal; basis, voet (fig.) : 
met smallen voet. 

s tenobólba, - zie stenobolbus. 
ί stenobolbos,os,OM, - van Gr. sténos, smal; bolbos, 
\stenobólbu5,a,ttm, - bol: met smalle bollen of 

schijnknollen. 
s tenobulba , - zie stenobulbus. 
stenobulbos,os,on, - foutief voor stenobolbos, steno

bolbus of stenobulbus. 
8tenobulbws,a,wm, - van Gr. sténos, smal; Lat. bul

bus, bol: met smalle bollen of schijnknollen. -
Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; 
beter zijn stenobolbos en stenobolbus. 

{s tenocârpa , - zie stenocarpus. 
s t e n o c a r p u m , -
S tenoca rpus R. BR., - van Gr. sténos, smal; karpos, 

vrucht. - Plant met smalle vruchten. 
stenocarpus,α,u»i, - van Gr. sténos, smal; karpos, 

vrucht: met smalle vruchten. 
s tenocént ra , - zie stenocentrus. 

{s tenocént ron , - van Gr. sténos, smal; kentron, spoor: 
s t enocén t rum, - met smalle spoor. 

stenocéntr«s,a,Mw, -
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stenocéphalus,a,um, - van Gr. sténos, smal; ke-
phalê, hoofd: met smalle hoofdjes. 

S t enochasma MIQ., - van Gr. sténos, smal; chasma, 
spleet, opening. - De mond van het vergroeidbla-
dige bloemdek is zeer klein. 

stenochilus,a,um, - van Gr. sténos, smal; cheilos, 
lip: smallippig. 

S tenochlééna j . SM., - van Gr. sténos, smal; chlaina, 
mantel. - Bij sommige soorten worden de sori ge
deeltelijk overdekt door den smal omgebogen blad
rand. 

s tenochlaenoides , - van Stenochlaena, plantengesl. 
(Polypodiacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Stenochlaena-achtig. 

s t enóch lamys , - van Gr. sténos, smal; cklämus, man
tel: met smallen mantel of daarbij vergelijkbaar 
orgaan, een dekvliesje bv. 

stenocryptws.a.ww, - van Gr. sténos, smal; kruptê, 
(onderaardsch) gewelf: met smalle gewelven, met 
smalle inzinkingen, waarin de sori liggen. 

stenoglóssus.a.ura, - van Gr. sténos, smal; glóssa, 
tong: smaltongig, (bij orchideeën) smallippig. 

stenoglóttts.is.e, — van Gr. sténos, smal; glôtta, tong: 
smaltongig, (bij orchideeën) smallippig. 

stenógynus,a,uw, — van Gr. sténos, smal; günê, 
vrouw: met smalle vr. organen (vruchtbeginsel, 
stijl, stempel). 

Stenolépia v. A. V. R., - van Gr. sténos, smal; lepis, 
schub. - Varen met smalle dekvliesjes. 

stenolimbus.a.uw, — van Gr. sténos, smal; Lat. lim
bus, zoom, ook vaak gebezigd in de beteekenis van 
bladschijf: met smallen zoom, met smalle blad
schijf. - Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is 
niet fraai; beter zijn angustilimbus en stenophyllus. 

s tenóloba, - zie stenolöbus. 
Stenolób ium D. DON, - van Gr. sténos, smal; 

lobion (verkleinw. van lobos, peul, vrucht), peul, 
vrucht. - Plant met smalle vruchten. 

stenólobws,a,um, — van Gr. sténos, smal; lobos, lob, 
peul, vrucht: met smalle lobben, peulen of vruchten. 

S tenolóma FÉE, - van Gr. sténos, smal; lorna, zoom: 
varen met smalle blaadjes. 

s t enómera , — zie stenomërus. 
Stenómer i s PLANCH., - van Gr. sténos, smal; mëros, 

deel. - De bloemdekslippen zijn zeer smal toege
spitst. 

stenómerus.a.um, - van Gr. sténos, smal; mëros, 
deel: met smalle deelen (bladvinnen, blaadjes, 
bladslippen, kelkslippen, kroonbladen en dgl.). 

stenopétalus.a.uw, - van Gr. sténos, smal; petalon, 
kroonblad: metv smalle kroonbladen. 

S t e n o p h r â g m a Celak., - van Gr. sténos, smal; phrag-
ma, tusschenschot. — De naam zinspeelt op het zeer 
smalle tusschenschot der hauwen. 

s tenophyl la , - zie stenophyllus. 
s tenophyl loides , - van den soortnaam stenophyllus 

(zie aldaar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: op de soort stenophyllus gelijkend. 

stenophyllus,α,uw, - van Gr. sténos, smal; phullon, 
blad: smalbladig, met smalle blaadjes. 

s tenóphyton, - van Gr. sténos, smal; phüton, plant: 
smalle plant. 

stenópodus,α,um, - van Gr. sténos, smal, dun; pous 
(pödos), voet, steel: smalvoetig, dunstelig. 

s tenóptera , - zie stenoptërus. 
s tenópter i s , - van Gr. sténos, smal; ptëris, varen: 

smalle varen; varen met smalle bladeren of blaadjes. 
stenoptërus,α,ww, - van Gr. sténos, smal; ptëron, 

vleugel: smal gevleugeld. 
s t énopus , — van Gr. sténos, smal, dun; pous, voet, 

steel: smalvoetig, dunstelig. 

stenorhópalos,os,on, - zie stenorrhopälos. 
etenorrhópalos,os,o«, - van Gr. sténos, smal, dun; 

rhopälon, knots: met smalle of dunne, knotsvormige 
organen. 

Stenosexnia κ. Β. PRESL, - van Gr. sténos, smal; 
sêmeion, veldteeken, vaandel. - Varen, welker (bij 
een vaandel vergeleken) vruchtbare bladeren in 
smalle slippen zijn gedeeld. 

s tenosemioides , - van Stenosemïa, plantengesl. (Po
lypodiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Stenosemïa-achtig. 

stenosépalus,a,um, — van Gr. sténos, smal; Nieuw-
lat. sepälum, kelkblad: met smalle kelkbladen. 

s tenos iphon, - van Gr. sténos, smal; siphon, buis: 
met smalle buis. 

S tenos iphón ium NEES, - van Gr. sténos, smal; si
phon, buis. - Plant met zeer dunne bloemdekbuis. 

stenóspathus,a,uw, - van Gr. sténos, smal; spathê 
(Lat. spätha), (als bot. term) kolfscheede: met 
smalle kolfscheeden. 

s tenos téchya , - zie stenostachfus. 
s tenós tachys , — van Gr. sténos, smal; stâchus, aar: 
stenostâchyws,a,um, — met smalle aren. 
s t enos t igma , - van Gr. sténos, smal; stigma, (als 

bot. term) stempel: met smallen stempel. 
stenotaénius,a,uw, - van Gr. sténos, smal; tainïa, 

band: smal bandvormig; met een of meer smalle 
banden. 

S t e n ó t a p h r u m TRIN., - van Gr. sténos, smal; tä-
phros, gracht. De hoofdas der bloeiwijze bevat 
smalle groeven, waarin de zijtakken grootendeels 
zijn weggedoken. 

stenurus.a.um, - van Gr. sténos, smal, dun; oura, 
staart: dunstaartig. 

S t e p h a n ä n d r a SIEB, et z u c c , - van Gr. Stephanos, 
krans; anêr (andros), man. De meeldraden (mann, 
organen) staan in een duidelijken krans. 

S tephân ia LOUR., - van Gr. stephänos, krans. De 
helmknoppen omgeven ,,gelijk een gouden krans" 
den verbreeden top der meeldradenzuil. 

S tephanót i s THOU., - van Gr. stephänos, krans; ous 
(ôtos), oor. - De naam zinspeelt op de 5 in een krans 
geplaatste (bij oortjes vergeleken) vrije toppen der 
bij kroonbladen van St. floribunda Brongn. 

Stephégyne KORTH., - van Gr. stephos, krans; günê, 
vrouw. - Het vruchtbeginsel draagt een ringvor
mige, bij een krans vergeleken schijf. 

s tephéns i i , - 2e nv. van Stephensîus, Latinizeering 
van Stephens: van Stephens, gevonden door Ste
phens, genoemd naar Stephens. - Cymbidïum -
Ridl. werd in 1900 genoemd naar den ontdekker 
der plant, Arthur Bligh Stephens (1855, in Enge
land; 1909, Perak), eerst planter in Perâk, daarna 
werkzaam bij het Boschwezen aldaar, van 1897-
1909 Deputy Conservator of Forests. Hij verzamel
de planten in Perâk. 

stercoràrius.a.uwt, — van Lat. stercus (stercóris), 
drek: naar drek stinkend. 

Stercul ia L., - van Lat. Sterculïus (van stercus, drek, 
mest), God van den mest en van de W.C.'s. - De 
naam zinspeelt op den drekstank der bloemen van 
St. foetïda L. 

s tercul iâcea, - zie sterculiacëus. 
Stercul iàceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Sterculia geldt. 
sterculiacëus,α,uw, - van Sterculia, plantengesl. 

(Sterculiàceae) : Sterculïa-achtig. 
8terculiaefólius,a,uw, - zie sterculiifolius. 
sterculiifolius,α,uw, - van Sterculia, plantengesl. 

(Sterculiàceae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Sterculia. 
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S t e r e o d e r m a BL., - van Gr. stereos, hard; derma, 
huid. - De steenvrucht heeft een harden, drogen 
wand. 

stereophyilws.a.u»», - van Gr. stereos, hard, stijf; 
phullon, blad: hardbladig, stijfbladig. 

S t e r eosand ra BL., - van Gr. sterëos, stijf, hard, vast; 
anêr (andros), man: orchidee met een stijf mann, 
orgaan, dwz. met vleezigen helmknop. 

S t e r e o s p é r r n u m CHAM., - van Gr. stereos, hard; 
sperma, zaad: boom met harde zaden. 

stérilis.is.e, - (Lat.) onvruchtbaar, geen voortplan-
tingsorganen of vruchten dragend, steriel, met ge
heel of ten deele onvruchtbare bloemen. Poten-
tilla - Grcke werd zoo genoemd, omdat deze vroe
ger tot Fragaria (Fr. sterïlis L.) gerekende plant 
in tegenstelling tot de gewone aardbezie geen sap
pige schijn vruchten voortbrengt. 

S t é r i pha BANKS, - van Gr. steriphos, hard. - De 
zaden zijn hard. 

S te r i s AD ANS., - waarschijnlijk een letterverbinding 
zonder beteekenis. Zie onder Adansonïa. 

Ste rnbé rg ia WALDST. et KIT., - genoemd naar K. M. 
graaf Von Sternberg (1761, Praag; 1838, Brezina, 
N.O. van Pilsen), hoog staatsambtenaar, stichter 
der Botanische Vereeniging van Regensburg, mede
stichter van het Boheemsche Museum te Praag, 
verdienstelijk kenner van en schrijver over de flora 
van Boheme en die der Alpen, een van de grond
leggers der wetensch. palaeobotanie. 

sternbergiâm<s,a,wra (Antherïcum - Schuit.), - ge
noemd naar K. M. graaf Von Sternberg (zie Stern-
bergïa). 

8ternutatóritts,a,um, - van Lat. sternutäre, niezen: 
niezen te weeg brengend, aan het niezen makend, 
nies-. 

sterrophyllus,a,Mm, - van Gr. sterros, stijf, hard; 
phullon, blad: stijfbladig, hardbladig. 

steudeliânws.a,um (Sclerïa - Miq.), - genoemd naar 
E. G. Steudel (1783, Esslingen bij Stuttgart; 1856, 
Esslingen), arts te Esslingen, schrijver van ver
scheidene bot. werken, o.a. van een Nomenclätor 
botanicus (voorlooper van den Index Kewensis) 
en van een monographie der Graminëae en Cypera-
cëae. 

s tevéni , - 2e ην. van Stevënus, Latinizeering van 
Steven: van Steven, gevonden door Steven, ge
noemd naar Steven. - Aster - Bieb. is genoemd 
naar Christian (von) Steven (1781, Fredrikshamn, 
a/d Z.kust van Finland op ruim 27° O.L.; 1863, 
Simferopol, Krim), directeur van den bot. tuin van 
Nikita (Krim), verdienstelijk onderzoeker (met 
Marschall von Bieberstein; zie biebersteiniänus) der 
flora van Z.-Rusland en de Krim, schrijver van 
eenige bot. werken. 

Stevensónla j . D U N C , - in 1863 genoemd naar Ste
venson, gouverneur van Mauritius en de Seychellen 
(N. van Mauritius), die zich verdienstelijk ge
maakt had als bestuursambtenaar en als bevorde
raar der natuurkundige wetenschappen. Overigens 
is mij niets van hem bekend. 

Stévia CAV., - genoemd naar P. J. Esteve (?, Morella 
of San Mateo, beide bij Tortosa, Spanje; 1556, Va
lencia), vertaler der werken van Hippocrates (zie 
Hippocratëa) in het Sp., schrijver over de genees
krachtige planten van Valencia. 

S t ewâr t i a L., - genoemd naar John Stuart, 3den 
graaf van Bute (zie Butëa). 

St ich iân thus VALET., - van Gr. stichos, rij; anthos, 
bloem. — Plant met in rijen geplaatste bloemen. 

stichophlébitts,a,um, - van Gr. stichos, rij ; phlebïon 
[verkleinw. van phleps (phlebos),ader],adertje: met 

opvallend in twee rijen geplaatste aderen (zijnerven). 
S t ichórchis THOU., - van Gr. stichos, rij; Orchis, 

gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchida-
cëae: Orchidacëa met in (twee) rijen geplaatste 
bloemen. 

s t ickjnani i , - 2e nv. van Stickmanïus, Latinizeering 
van Stickman : van Stickman, genoemd naar Stick
man. - Litsëa - Merr. is genoemd naar Olof Stick
man uit Smâland (Z.-Zweden), leerling van Lin
naeus (zie Linnaea), verdediger eener dissertatie 
(1754) over het Herbarium Amboinense van Rum-
phius (zie Rumphia). Overigens is mij van hem 
niets bekend. 

sticténthus,a,um, - van Gr. stiktos, gestippeld; an
thos, bloem: met gestippelde bloemen. 

sticticMs,a,«w, - van Gr. stiktos, gestippeld: vol 
stippels of puntjes. 

St ic tocàrdia HALL, f., - van Gr. stiktos, gestippeld; 
kardïa, hart. - De bladeren zijn hartvormig en van 
onder gestippeld. 

stictocârpws.a.wm, - van Gr. stiktos, gestippeld; kar-
pos, vrucht: met gestippelde of fijn wrattige vruch
ten (of vijgen). 

stictopétalus,a,um, - van Gr. stiktos, gestippeld; 
petälon, kroonblad: met gestippelde kroonbladen. 

stictópodMs.a.wm, - van Gr. stiktos, gestippeld; pous 
(pödos), voet, steel: met gestippelden of fijn wrat-
tigen steel. 

stictosépalws,a,ï<w, - van Gr. stiktos, gestippeld; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met gestippelde of 
fijn wrattige kelkbladen. 

Stifftia j . CHR. MIK., - genoemd naar A. J. vrijheer 
Von Stifft (1760, Röschitz, Neder-Oostenrijk; 1836, 
Schönbrunn bij Weenen), lijfarts van keizer Frans 
I (1806-35) van Oostenrijk, bevorderaar der koe
pokinenting. Toen in 1831 in Weenen een heftige 
cholera-epidemie uitbrak en de geheele bevolking, 
de geneesheeren incluis, het hoofd verloor, wist hij 
door taktvol optreden de gemoederen tot kalmte 
te brengen. 

st igmacânthu5,a,um, - van Gr. stigma, (als bot. 
term) stempel; akantha, doorn, stekel: met ste-
keltjes op den stempel. 

S t i g m a r o t a LOUR., - van Lat. stigma, stempel; 
rota, wiel. - De stempels zijn uitgespreid als de 
spaken van een wiel. 

S t igma todâc ty lus MAXIM.,- van Gr. stigma, (als bot. 
term) stempel; daktülos, vinger. Orchidacëa, welker 
stempelzuil een vingervormig uitsteeksel draagt. 

s t igmató lep i s , - van Gr. stigma (stigmatos), puntje; 
lëpis, schub: met puntvormige, dwz. kleine, ronde 
schubben. 

stigmatóphorus,a,urn, - van Gr. stigma (stigmätos), 
puntje; pherein, dragen: puntjes dragend, gestip
peld, fijn wrattig. 

stigmatósws,a,wm, - 1. van Gr. stigma (stigmätos), 
puntje: met vele puntjes, met vele fijne wratjes. 
2. van Lat. stigma (stigmätis), (als bot', term) stem
pel: met lange of dikke stempels. 

stigrnÓ8MS,a,wm, - van Lat. stigma, hier gebezigd 
in de beteekenis van puntje: vol puntjes, met vele 
fijne wratjes, met vele stippels. 

stilaginews.a.wm, - van Stilägo (Stilagïnis), voor
malig plantengesl. (Euphorbiacëae), thans Anti-
desma: in eenig opzicht, vruchtvorm bv., op een 
Stilägo (Antidesma) gelijkend. 

St i lägo L., - van Gr. stilê, droppel; agein, voeren: 
boom, waaruit vocht droppelsgewijs wordt weg
gevoerd. - De naam dankt zijn oorsprong aan de 
volgende mededeeling van Rumphius (Herbarium 
Amboinense III , 204) :,, Als de bomen niet wel dragen 
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„willen, zo boort men een gat door den stam, doch 
,,dat het niet juyst door ' t hert gaat, steekt daar-
,,door een touwtje van Gomuto" (arènvezel) „en 
„laat het zo hangen, zo zal hy beter dragen, dewyl 
„een deel van de overvloedige vogtigheyd hierdoor 
, ,uytloopt. ' ' 

/St i l l ingfleet ia BOJER, - genoemd naar Benjamin 
ISt i l l ingia L., - Stillingfleet (1702, ? Norwich; 

1771, Londen), letterkundige, schrijver van een 
publicatie over grassen, vertaler van werken van 
Linnaeus (zie Linnaea) in het E. - Hij maakte in 
Engeland propaganda voor het stelsel van Lin
naeus. 

s t i l l rnänni i , - 2e ην. van Stillmannïus, Latinizee
ring van Stillman: van Stillman, gevonden door 
Stillman, genoemd naar Stillman. - Leptosyne -
Torrey is genoemd naar haar ontdekker, Jacob 
Davis Babcock Siillman (?, ?; 1888, ?) medicus, 
bevriend met Torrey (zie Torreya), den auteur der 
soort, voor wien hij in Californie planten ver
zamelde. 

s t i m u l a n s , - van Lat. slimüläre (van stimulus, prik
kel), prikkelen: prikkelend, jeuking veroorzakend. 

S t ipa L., - van Gr. stupê, werk, grove vezels, uitge
plozen touw. De naam zinspeelt op de lange naalden. 

stipaefórrms.ts.e, - zie stipiformis. 
stipâtws,a,um, - van Lat. stipäre, samenpersen, op-

eenhoopen: opeengehoopt, dicht opeengedrongen. 
St ipel lâr ia BTH., - van Lat. stipella, steunblaadje (op 

den bladsteel). - Plant met steunblaadjes. 
stipellâtws.a.wm, - van Lat. stipella, steunblaadje 

(op den bladsteel of op de algemeene bladspil): 
van duidelijke steunblaadjes of daarop gelijkende 
organen voorzien. 

s t ipifóntm,is ,e, - van Stipa, plantengesl. (Grami-
nëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Stipa, Stipa-achtig. 

s t ip i tâ ta , - zie stipitätus. 
stipitatobulbws.a.tow, - v a n Lat. stipitätus, gesteeld; 

bulbus, bol: metgesteelde bollen of schijnknollen. 
stipitätus,α,uw, - van Lat. stipes (stipïtis), steel: 

gesteeld. 
stipitulâtus.a.um, - van Nieuwlat. stipitülus [ver-

kleinw. van stipes (stipïtis),steel], steeltje: door een 
steeltje gedragen, op een steeltje zittend, gesteeld. 

s t ipoides , - van Stipa, plantengesl. (Graminëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Stipa-achtig. 

stipulâcews,a,t<w, - van Lat. stipula, steunblad: met 
stipulâris,is,e, - (duidelijke) steunbladen. 
stipulâtes,a,ura, -
stipulÓ8us,a,um, - van Lat. stipula, steunblad: met 

groote steunbladen. 
St ix is LOUR., - (Gr., van stizein, prikken), het prik

ken. - De naam zinspeelt op de kleine, ronde in-
druksels van den vruchtwand der eerstbeschreven 
soort. 

S t izolóbium PERS., - van Gr. stizein, prikken; lobion 
(verkleinw. van lobos, peul), peul: plant met prik
kende, dwz. met jeukharen bezette, peulen. 

{Stoebe L., - Lat. transcr. van Gr. stoibê (van stei-
s toebe, - bein, stampen, aanstampen), in de 

Oudheid naam eener plant, welke gebezigd werd 
voor het aanvullen van pakkisten en het opvullen 
van hoofdkussens. - Als soortnaam gebezigd voor 
een Centaurëa, welke door voor-Linnaeaansche 
schrijvers tot het gesl. Stoebe gerekend werd. 

stoechadifóliws.a.um, - van Stoechas (Stoechàdis), 
voormalig plantengesl. (thans Lavandula stoechas 
L.); Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
Stoechas (Lavandula stoechas). 

SI e t r achwi tz i i 

Stoechas ADANS., - oude, Lat. plantennaam, van Gr. 
stoichas, oude naam der thans Lavandula stoechas 
L. genoemde plant. Het woord wordt wel afgeleid 
van Gr. stichos, rij, en wordt dan geacht te zinspe
len op de aarvormige bloeiwijze. - Vgl. spica. 

Stokésia L'HÉR., - in 1788 genoemd naar Jonathan 
Stokes (1755, Chesterfield, Z. van Sheffield; 1831, 
Chesterfield), toen geneesheer te Dublin, vriend 
van natuurstudie, bezitter van een herbarium. 

stolleânMs,a,Mm (Bulbophyllum - Schltr; - Cyrtan-
dra - Lauterb.; - Dendrobïum - Schltr; - Micro-
stylis - Schltr), -genoemd naar A. Stollé (1876, 
Mülheim a/d Rijn; χ ), geoloog-mijnbouwkundige. 
In 1908/09 was hij lid der D.-E. grensregelings-
expeditie op Nieuw-Guinea, in 1910 lid der D.-Ned. 
grensregelingsexpedite aldaar, in 1912/13 was hij 
leider eener D. expeditie langs de Keizerin Augus-
ta-rivier (Sepik). 

rstolónifer, stolonifera, s to loni ferum, - van Lat. 
Istoloniferws.a.MJw, — stolon (stolônis), uitloo-

per; ferre, dragen, voortbrengen: uitloopers voort
brengend. 

stoloniflórus,a,um, - van Lat. stolon (stolônis), uit-
looper; f los (flöris), bloem: met op de uitloopers 
geplaatste bloemen. 

S tomatóca lyx M. A., - van Gr. stoma (stomätos), 
mond; kölux, kelk. - De kelk is plat samengedrukt 
met 2 platte, als de lippen van een mond tegen elk
ander liggende lippen. 

s tónei , - 2e nv. van Stonëus, Latinizeering van Stone : 
van Stone, genoemd naar Stone. - Cypripedïum -
Hook. f. (Paphiopedilum - Pfitz.) is genoemd naar 
Stone, een bekwaam tuinman, die in 1862 in dienst 
stond van den bloemkweeker J. Day (zie dayänus) 
en van wien mij overigens niets bekend is. 

s tóre i , - foutief voor storiëi. 
s to r i ei, - 2e nv. van Storiêus, Latinizeering van Stö

rte: van Storie, genoemd naar Storie. - Renan-
thëra - Rchb.f. werd in 1880 genoemd naar James 
G. Storie, van wien mij niets bekend is. 

s t ó rmi i , - 2e nv. van Stormius, Latinizeering van 
Storm: van Storm, gevonden door Storm, genoemd 
naar Storm. - Bulbophyllum - J. J. S. is genoemd 
naar Fr. L. K. Storm van 's Gravesande (1856, Pa-
lembang; ?, ?), na opleiding in Nederland in 1878 
benoemd tot ambtenaar bij het Binnenlandsch 
Bestuur in Ned. Indië, waar hij, na verschillende 
lagere rangen te hebben doorloopen, van 1906 tot 
aan zijn pensionneering in 1909 resident was van 
Palembang. Hij was een liefhebber van orchideeën, 
waarvan hij er verscheidene, waaronder de naar 
hem genoemde, aan 's Lands Plantentuin te Bui-
tenzorg zond. 

s tór t i i , - 2e nv. van Stortïus, Latinizeering van Stort: 
van Stort, gevonden door Stort, genoemd naar 
Stort. - Pteris - V. A. v. R. en Schizolöma - V. A. 
v. R. zijn genoemd naar Pieter van Genderen Stort 
(1873, Moeara Doea, Palembang, Sumatra; x ) , 
in 1893 benoemd tot 2den luitenant bij het Ne-
derlandschind. leger, in 1924 benoemd tot gene-
raal-majoor, in welken rang hij in 1926 werd ge-
pensionneerd. In 1912 maakte hij als kapitein deel 
uit der Eng.-Ned. grensregelingscommissie voor 
N.-Borneo, waar hij een aantal planten verzamel
de, waaronder de naar hem genoemde. Zie voorts 
vangenderenstortti en finium. 

s t rachwi tz i i , - 2e nv. van Strachwitzïus, Latinizee
ring van Strachwitz: van Strachwitz, genoemd naar 
Strachwitz. - Begonïa - Warb, is genoemd naar 
graaf Strachwitz, eigenaar der onderneming Bojong 
in de Minahâsa, Z.W. van Amoerang, bij wien O. 
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Warburg (zie warburgiänus) in Sept. 1888 tijdens 
zijn bot. onderzoek dier streek eenigen tijd logeerde 
en van wien mij overigens niets bekend is. 

S t r akaéa κ. Β. PRESL, - afleiding en beteekenis 
onbekend, waarschijnlijk naar een of anderen per
soon genoemd. 

stramentfciws,α,u*n, - van Lat. stramentum, stroo: 
strooien, strooachtig. 

s tramineus,a,um, - van Lat. stramen (stramïnis), 
stroo: strooachtig, strookleurig, stroogeel. 

rstramonifólius,a,wm, - van Middeleeuwsch Lat. 
lstramoniifóliws,a,Mm, - stramonium, doorn

appel (Datüra - L.); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van den doornappel. 

s t r a m o n i u m , -Middeleeuwsche plantennaam, welks 
afleiding niet vast staat. Sommigen beschouwen 
het woord als een verbastering van Middeleeuwsch 
Lat. strumaria (Xanthïum strumarïum L. ; zie stru-
marius), met welker stekelige $ bloemhoofdjes de 
vruchten van den doornappel een verwijderde ge
lijkenis vertoonen ; anderen leiden het woord af van 
Gr. struchnos manïkos, d.i. razernij verwekkende 
Strychnos. Zie Strychnos. 

strangulâtu5,a,um, - van Lat. strangulate, worgen: 
(als het ware) geworgd, diep ingesnoerd. 

ƒ S t r a n g wóysia POST et o. κ., - genoemd naar Wil-
vStranvâés ia LINDL., - Ham Thomas Homer 

Fox Strangways, 4den graaf van Jlchester (1795, 
Londen; 1865, Melbury, Dorsetsh.), eerst gezant
schapssecretaris te Weenen, van 1840-49 Eng. mi
nister te Berlijn, schrijver van tuinbouwkundige 
artikelen. 

Strateumâticws,a,«m, - Lat. transcr. van Gr. stra-
teumatïkos (van strateuma, leger), tot het leger be-
hoorend, krijgshaftig, op een of ander strijdwapen 
gelijkend. 

/ S t r a t i ó t e s L., - Lat. transcr. van Gr. stratiótês, sol-
I s t r a t ió t e s , - daat. - De Europ. Stratiötes 

aloïdes L. heeft zwaardvormige, scherp gezaagde 
bladeren, waaraan men zich, evenals aan de sabel 
van een soldaat, gemakkelijk kan verwonden. -
Pistïa - L. schijnt dien soortnaam ontvangen te 
hebben met het oog op haar bladrozetten, welke, 
evenals die van Stratiötes aloïdes tijdens den bloei, 
op den waterspiegel een dicht aaneengesloten massa, 
als het ware een leger, kunnen vormen ; de plant heeft 
overigens niets soldaatachtigs. - Dendrobïum -
Rchb.f. werd zoo genoemd, omdat, ,de massa op-
,,gerichte schijnknollen op een compagnie soldaten 
„gelijkt en de nu eens opgerichte, dan weer naar 
„voren gekeerde kroonbladen op hun bajonetten in 
„verschillende standen gelijken." - Daar komen 
de schutters, daar komen ze an! 

S t r avàd i a PERS., - gelatinizeerde afkorting van den 
S t r a v a d i u m A. L. JUSS., - Malab. plantennaam 
s t r a v â d i u m , - samstravadi. 
s t reb lóceras , - van Gr. streblos, krom, gedraaid, 

verdraaid; këras, hoorn: met kromme of gedraaide 
hoornen of daarbij vergeleken wordende organen 
(bloemdekbladen bv.). 

S t reb lósa KORTH., - van Gr. streblos, gedraaid, krom: 
plant met bochtigen stengel. 

streblosifolius,a,um, - van Streblósa, plantengesl. 
(Rubiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Streblösa. 

S t reb los ióps is VALET., - van Streblósa, (voormalig) 
plantengesl. (Rubiacëae); opsis, voorkomen, uiter
lijk: op Streblösa gelijkend gesl. 

S t r eb lu s LOUR., - Lat. transcr. van Gr. streblos, 
krom, bochtig, verdraaid. De naam zinspeelt op 
de geaardheid der twijgen. 

rStrel i tz ia BANKS, - genoemd naar Charlotte Sophia 
I s t re l i tz ia , - van Mecklenburg Strelitz (1744, ?; 

1818, Kew), in 1761 gehuwd met George I I I 
(1738-1820), koning van Engeland (sinds 1760). 

s t r epens , - van Lat. strepëre, lawaai maken, leven 
maken: luidruchtig, lawaaierig. 

strepsiceros.os.o«, - van Gr. strepsis, draaiing, wen
ding, wrong; këras, hoorn: met gedraaide of ge
wrongen hoornen. 

S t r eps ime la RAFIN., - van Gr. strepsis, draaiing, 
wending, wrong; mëlos, lid: plant met gedraaide 
leden, dwz. met spiraalvormig gewrongen helm
knoppen. 

S t r ep t âchne R. BR., - van Gr. streptos, gedraaid, ge
wonden; achnê, kaf je. - De vruchtbare gluma bezit 
ingerolde randen. 

S t r e p t a n t h é r a SWEET, - van Gr. streptos, gedraaid, 
gewonden, gewrongen; anthêra, (als bot. term) 
helmknop: plant met (na den bloei) spiraalvormig 
gewonden helmknoppen. 

S t r ep tocâ rpus LINDL., - van Gr. streptos, gedraaid, 
gewrongen, gewonden; karpos, vrucht: plant met 
sterk gewrongen vruchten. 

S t rep tocâulon w. et Α., - van Gr. streptos, gedraaid, 
gewrongen, gewonden; kaulos, stengel: plant met 
windenden stengel, slingerplant. 

streptoplry!lus,a,Mm, - van Gr. streptos, gedraaid, 
gewrongen, gewonden; phullon, blad: met ge
draaide of gewrongen bladeren. 

streptopóditts,a,um, - van Gr. streptos, gedraaid, ge
wrongen, gewonden; podion [verkleinw. van pous 
(podos), voet, steel], voetje, steeltje: met gedraaide 
of gewrongen (bloem)steeitjes. 

S t r ép topus L. CL. M. RICH., - van Gr. streptos, ge
draaid, gewrongen, gewonden; pous, voet, steel. -
De bloemsteeltjes der eerstbeschreven soort ver
toonen in het midden een wrong. 

s t r ép topus , - van Gr. streptos, gedraaid, gewrongen, 
gewonden; pous, voet, steel: met gedraaid en (ge
wrongen, gewonden) voet of steel. 

streptosépalM5,a,Mm, - van Gr. streptos, gedraaid, 
gewrongen; Nieuwlat. sepalum, kelkblad: met ge
draaide of gewrongen kelkbladen. 

S t r ep to s t i gma raw., - van Gr. streptos, gedraaid, 
gewrongen; stigma, (als bot. term) stempel: plant 
met gewrongen stempel. 

s t r ep to s t i gma , - van Gr. streptos, gedraaid, gewron
gen, gewonden; stigma, (als bot. term) stempel: met 
gedraaide (gewrongen, gewonden) stempels. 

s tresejmânnii , - 2e nv. van Stresemannius, Latini-
zeering van Stresemann: van Stresemann, gevon
den door Stresemann, genoemd naar Stresemann. 
- Phreatïa - J. J. S. en Rhododendron - J. J. S. 
zijn genoemd naar Erwin Stresemann (1889, Dres
den; χ ), tegenwoordig custos en professor aan het 
zool. museum der Berlijnsche universiteit, alge
meen secretaris der D. Ornithol. Vereeniging, deel
nemer (als zoöloog) aan de tweede Freiburger Mo-
lukken Expeditie, die in 1910/12 het Mal. Schier
eiland, Bali, Ceram en Boeroe bezocht, waar Strese
mann, behalve dieren, ook een aantal planten ver
zamelde, waaronder de naar hem genoemde. - Hij 
is de schrijver van verscheidene, meerendeels zool. 
publicaties, waaronder zijn hoofdwerk Aves (Vo
gels), verschenen als 7de deel van Kükenthal's 
Handbuch der Zoologie, Berlin, 1927-31. 

s t r i a t a , - zie striätus. 
striatiflórus,a,um, - van Lat. striätus, gestreept; 

flos (floris), bloem: met gestreepte bloemen. 
striatif6rrms,ï's,e, - van den soortnaam striätus (zie 

aldaar); Lat. forma gedaante, vorm: van de ge-
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daante der soort striätus, op de soort striätus ge
lijkend. 

8triàtulus,a,um, - verkleinw. van Lat. striätus, ge
streept: fijn gestreept. 

striätus,a,um, - van Lat. stria, (als bot. term) streep: 
gestreept. 

s t r i b r a y i , - 2e ην. van Stribrnfus, Latinizeering van 
Stribrntf: van Stribrn^, gevonden door Stribrny, 
genoemd naar Stribrny. - Saxifräga - Velenovsk^ 
is genoemd naar Vaclav Stribrntf (1853, Lidice bij 
Praag; ?, ?), onderwijzer aan de gouvernements-
landbouwschool te Sadowo bij Philippopel (Plov
div), verdienstelijk onderzoeker der flora van Bul
garije. - De naar hem genoemde Saxifräga-soort 
had hij in 1893 op het Rhodöpe-gebergte (zie rho-
dopaeus) ontdekt. 

s t r ic ta , - zie strictus. 
strictiflórus.a.um, - van Lat. strictus, stijf; flos (flö-

ris), bloem: stijfbloemig. 
8trictifólius,a,M»w, - van Lat. strictus, stijf; folium, 

blad: stijfbladig. 
s t r ic t inérve , - zie strictinervis. 
s t r ic t inérv ia , - zie strictinervïus. 

{strictinérvts.i's.e, - van Lat. strictus, stijf, strak; 
strictinérvi«s,a,ttwi, - nervus, nerf: met stijve 

nerven. 
strictior,or,us, - overtr. trap van Lat. strictus, stijf: 

stijver dan gewoonlijk, tamelijk stijf. 
s t r ic t ipes , - van Lat. strictus, stijf; pes, voet, steel: 

met stijven voet of steel. 
strictipetiolâris.i 's.e, - van Lat. strictus, stijf; pe-

tiölus, bladsteel: met stijve bladstelen. 
s t r i c t ius , - zie strictior. 
strictus,a.ura, - van Lat. stringère, samentrekken, 

strak aantrekken: strak, stijf. 
stridulws.a.Mw, - (Lat.) knarsend, suizend, fluitend, 

een schril geluid makend. 
S t r iga LOUR., - (Lat., als bot. term) aanliggend, stijf 

haar. De soorten van dit gesl. zijn met zulke haren 
bezet. 

strigillatus,a,um, - van Lat. strigilla [verkleinw. van 
striga, (als bot. term) aanliggend, stijf haar], kort, 
aanliggend, stijf haar: bezet met korte, aanliggen
de, stijve haren. 

strigillósus,a,um, - v a n Lat. strigilla [verkleinw.van 
striga, (als bot. term) aanliggend, stijf haar], kort, 
aanliggend, stijf haar: bezet met vele, korte, aan
liggende, stijve haren. 

s t r igósa , — zie strigösus. 
strigósulus,a,um, - verkleinw. van Lat. strigösus, 

bezet met stijve, aanliggende haren: ijl bezet met 
stijve, aanliggende haren. 

strigósus.a.um, - van Lat. striga, (als bot. term) 
aanliggend, stijf haar: bezet met aanliggende, stijve 
haren. 

strigulósus,a,um, - van Lat. strigüla [verkleinw. van 
striga, (als bot. term) aanliggend, stijf haar], kort 
aanliggend, stijf haar : bezet met korte, aanliggende, 
stijve haren. 

striolâtus,α,um, — van Lat. striata [verkleinw. van 
stria, (als bot. term) streep], streepje: van streep
jes voorzien, fijn gestreept. 

Strobfdia MIQ., - van Gr. strobidion, verkleinw. van 
strobos, rondwentelend lichaam, dwarrelwind, hier 
verward met strobïlos (Lat. strobilus), dennekegel. 
— De zijtakken der bloeiwijze zijn kort en dragen 
groote, dakpansgéwijs dekkende schutbladen, 
waardoor zij op dennekegels gelijken. 

strobifórrrus,ts,e, - van Gr. strobos, rondwentelend 
lichaam, dwarrelwind, hier verward met strobïlos 
(Lat. strobilus), dennekegel; Lat. forma, gedaante. 

vorm : van de gedaante van een dennekegel, denne-
kegelvormig. 

strobil&ceus,a,um, - van Lat. strobilus, dennekegel: 
dennekegelvormig. 

Strobilantb.es BL., - van Gr. strobïlos, dennekegel; 
anthos of anthê, bloem. - De bloeiwijzen gelijken 
vaak eenigszins op dennekegels. 

rstrobil ifer , s t robi l i fera, s t rob i l i fe rum, - van Lat. 
l8trobiliferus,e,um, - strobilus, dennekegel; 

ferre, dragen: dennekegels of iets daarop gelijkends 
dragend. 

strobilifórrms,ts,e, - v a n Lat. strobilus, dennekegel; 
forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een 
dennekegel, dennekegelvormig. 

strobilinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. strobilïnos 
(van strobïlos, dennekegel), dennekegelachtig. 

S t robócalyx BL., - van Gr. strobos, rondwentelend 
lichaam, dwarrelwind, hier, naar het schijnt, ver
ward met strobïlos, dennekegel; kälux, kelk. - Het 
bij een kelk vergeleken omwindsel der bloemhoofd-
jes bestaat uit schubben, welker rangschikking en 
stand het geheel eenigszins op een dennekegel doen 
gelijken. 

s t r obus , - oude Lat. plantennaam, waarmede een 
in Z.-Perzië groeiende boom (geen naaldboom) 
werd aangeduid, welke een geurige hars leverde. 
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam op een 
Pinus-soort overgedragen, waarschijnlijk omdat 
ook deze hars voortbrengt. 

Stróéjmia VAHL, - genoemd naar H. Ström [1726, 
Borgund, Noorwegen (±8°O.L. ; ±61°N.B.); 1797, 
Eker, Z.W. van Kristiania (Oslo)], geestelijke-
natuuronderzoeker, die in 1785 een verhandeling 
uitgaf over de wijze, waarop IJslandsch mos (Ce
traria islandïca Ach.) wordt toebereid tot voedsel 
voor den mensch. 

S t r o m ä n t h e SOND., - van Gr. stroma, deken, ma
tras; anthê, bloem: plant met van een deken voor
ziene bloemen. - De naam zinspeelt op de groote, 
roode schutbladen der eerstbeschreven soort (Str. 
sanguinëa Sond.). 

S t rombós i a BL., - van Gr. strombos, tol. - De naam 
zinspeelt op den vorm der vrucht. 

St rongylócalyx BL., - van Gr. strongülos, rond; ka-
lux, kelk: plant met ronden kelk. 

St rongylodon VOGEL, - van Gr. strongülos, rond; 
ödous (ödontos), tand. - De naam zinspeelt op de 
ronde kelktanden. 

8trongylophyllus,a,um, - van Gr. strongülos, rond; 
phullon, blad: rondbladig. 

S t rophacàn thus LINDAU, - van Gr. strophê, wen
ding; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. 
der Acanthacëae: Acanthacëa, welker helmknop
pen scheef op den helmdraad staan. 

S t r o p h à n t h u s A. P. D C , - van Gr. strophê, wending; 
anthos, bloem. - De kroonslippen eindigen in een 
staartvormige, vaak gewrongen spits. 

S t rophioblâchia BOERL., - van Lat. strophïum, bus
tehouder, hier echter gebezigd in de beteekenis 
van strophiöla, (als bot. term) kiempropje; Bla-
chïa, plantengesl. (Euphorbiacëae) : aan Blachïa 
verwant gesl., welks zaden, in tegenstelling tot die 
van Blachïa, een kiempropje bezitten. 

rS t ruchiurn o. κ., - Lat. transcr. van den ouden 
t s t r u c h i u m , - Gr. plantennaam struchïon. 

De naam is later willekeurig op het hem thans 
voerende Amer. gesl. overgedragen. Als soortnaam 
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het 
gesl. Struchïum gerekend werd. 

8trumârius,a,u»M, - van Lat. struma, kliergezwel, 
vooral aan den hals: op eenigerlei wijze tot klier-

http://Strobilantb.es
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gezwellen in betrekking staand; als geneesmiddel 
tegen kliergezwellen aangewend. - Vgl. Dodoens, 
Cruydeboeck, 2de druk (1563), 15: „Die cleyne 
„Clissen" (Xanthïum strumarïum L.) „ghestooten 
,,syn goet thegen alle coude ghezwellen daerop 
„gheleyt, want sy verteeren ende doen alle coude 
„vochticheden sceyden en verdwynen." 

8truxn6SMS,a,uw, - van Lat. struma, kliergezwel, 
kropgezwel: een of meer gezwellen of iets daarop 
gelijkends dragend, bv. een uitzakking aan den voet 
der kroonbuis of een verdikking aan de helmdraden. 

•St ru th iópter i s WILLD., - van Gr. strouthïon (ver-
. s t ru th ióp te r i s , - kleinw. van strouthos, kleine 

vogel, musch), eigenlijk muschje (vgl. Mattheüs 
X, 29: Ouchi duo strouthïa assariou pôleitai?, -
Worden niet twee muschkens om een penninghsken 
verkocht?, en Lukas XII , 6: Ouchi pente strouthïa 
pôlountai assariôn duo?, - Worden niet vijf musch
kens verkocht voor twee penninghskens ? ), doch 
hier gebezigd in de beteekenis van hê megalê 
strouthos, de groote vogel, dwz. struisvogel; ptiris, 
varen: struisvaren. — De naam zinspeelt op de ge
lijkenis der vruchtbare bladeren met struisvederen. 

s t r u t h ó p t e r i s , - van Gr. strouthos (zie struthió
pteris), hier = struisvogel; ptêris, varen: struis
varen. - De naam zinspeelt op de gelijkenis der 
vruchtbare bladeren met struisvederen. 

strychnifóliws,a.ttm, - van Strychnos, plantengesl. 
(Loganiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Strychnos. 

s t rychnoides , - van Strychnos, plantengesl. (Loga
niacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Strychnos-achtig. 

S t rychnos L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam struchnos, waarmede verschillende, 
meerendeels giftige, Solanacëae werden aangeduid.-
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam overge
bracht op het hem thans voerende gesl. waarvan 
de eenige hem bekende soort, Str. nux vomica L., 
door de aanwezigheid van strychnine zeer giftig 
is. - Ook de Jav. Str. tieute Lesch. bevat strychnine. 

S tuâ r t i a AUCT., - = Stewartïa L. - Zie aldaar. 
stasiTtiànus,a,um (Phalaenopsis - Rchb.f.), - ge

noemd naar Henry Stuart Low, lid der kweekers-
firma Hugh Low & Co te Upper Clapton bij Lon
den (zie lowëi 1). 

s t u h l m a n n i , - 2e ην. van Stuhlmannus, Latinizee-
ring van Stuhlmann: van Stuhlmann, gevonden 
door Stuhlmann, genoemd naar Stuhlmann. - Erio-
caulon - Ν. E. Br. is genoemd naar Fr. Stuhlmann 
(1863, Hamburg; 1928, Hamburg), zoöloog, die als 
officier in het D. leger in 1888 deelnam aan het 
dempen van een opstand in D. O.-Afrika, in 1890 
Emin Pasja (zie eminii) vergezelde op diens laat-
sten tocht en, nadat hij door dezen teruggezonden 
was, naar Europa terugkeerde. In 1893 vertrok hij 
weder naar Afrika, waar hij verschillende betrek
kingen bekleedde; in 1903 werd hij directeur van 
het Biologisch-landbouwkundig Instituut te Ama-
ni (D. O.-Afrika), in 1908 secretaris van het Kolo
niale Instituut te Hamburg, in 1921 directeur van 
het Weltwirtschaftinstitut aldaar. In 1900/01 be
reisde hij Indië. Hij schreef verschillende wetensch. 
publicaties en gaf de nagelaten dagboeken van 
Emin Pasja uit. 

S tupa ASCH., - Lat. transcr. van Gr. stupê, werk, 
grove vezels, uitgeplozen touw. De naam zinspeelt 
op de lange naalden. 

s tupea , - zie stuppëus. 
stapéndus,a,um, - van Lat. stupëre, versteld staan: 

wonderbaarlijk, treffend. 

>4 stymanni 

stüpeus.a.um, - zie stuppëus. 
stupósus,a,wm, - zie stuppósus. 
stuppëus,a,urn, - van Lat. stuppa, werk, uitgeplozen 

touw: op werk gelijkend. 
stuppósws.a.ww, - van Lat. stuppa, werk, uitgeplo

zen touw: bekleed of gevuld met op werk gelijken
de haren of vezels. 

S t u r m i a RCHB., - genoemd naar J. Sturm (1771, 
Neurenberg; 1848, Neurenberg), kopergraveur te 
Neurenberg, vervaardiger van een atlas met ge
kleurde afbeeldingen van D. planten, welk werk na 
zijn dood door zijn beide zoons werd voortgezet. 

stylaris,is,e, - van Lat. stylus, stijl: met duidelijken 
stijl; met langen of dikken stijl. 

Styl idiäceae, - plan ten f am. als type waarvan het 
gesl. Stylidium geldt. 

s tyl idioides , - v a n Stylidium, plantengesl. (Stylidiä
ceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: in eenig opzicht (bv. het vergroeid zijn der 
meeldraden met den stijl) met een Stylidium over
eenkomend ; Stylidïum-achtig. 

S ty l id ium LOUR. (Cornacëae), - Lat. transcr. van 
Gr. stulidion (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. -
De cylindrische kroon doet aan een zuil denken. 

S ty l id ium sw. (Stylidiäceae), - Lat. transcr. van 
Gr. stulidïon (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. — 
De meeldraden zijn met den stijl tot een zuiltje 
vergroeid. 

rstylifer, s ty Hf e r a , s ty l i ferum, - van Lat. stylus, 
IstyHferMs.a.Mw, - stijl; ferre, dragen: een stijl 

dragend, een stijl bezittend. 
r s tyl iger , s ty l igera , s t y l i g e ru m, - van Lat. stylus, 
\styligerws,a,w»M, - stijl; gërëre, dragen: een 

stijl dragend, een stijl bezittend. 
Styl is poiR., - Lat. transcr. van Gr. stulis (verkleinw. 

van stulos, zuil), zuiltje. - De naam zinspeelt op 
den vorm der bloemknoppen. 

s ty l i tes , - van Gr. stulis (verkleinw. van stulos, 
zuil), zuiltje, stijl (ook als bot. term): met lange 
of dikke (stempel)zuil; met langen of dikken stijl. 

stylocérpus,a,um, - van Gr. stulos, stijl; karpos, 
vrucht: met door den stijl gekroonde vruchten. 

Î
Stylochor ina , - foutief voor Stylocor$ne. 
Stylocór ina , -
Stylocórine, -

/S ty locó ryna CAV., - van Gr. stulos, stijl; korünê, 
IS ty locóryne w. et A., - knots. - Plant met 

knotsvormigen stijl. 
S ty lodiscus BENN., - van Gr. stulos, zuil; diskos, 

schijf. - De <J bloemen bezitten een op een korten 
steel (zuil) rustend, schijfvormig stamperrudiment. 

S ty log lóssum BREDA, - van Gr. stulos, zuil; glôssa, 
tong. - De naam zinspeelt op het lange rostellum 
aan den top der stempelzuil. 

S t y l ó p h o r u m NUTT., - van Gr. stulos, stijl; pherein, 
dragen: stijldragende plant. - Het vruchtbeginsel 
en later de vrucht dragen een langen stijl. 

s tylósa, - zie stylösus. 
Sty losân thes sw., - van Gr. stulos, stijl; anthos of 

anthê, bloem. - De stijl is zeer lang. 
sty\ÖBus,a,um, — van Lat. stylus, stijl: met langen 

stijl, met krachtigen stijl. 
s t y m â n n i , - 2e nv. van Stymannus, Latinizeering 

van Stijman: van Stijman, gevonden door Stijman, 
genoemd naar Stijman. - Trivalvarïa - Scheff. is 
genoemd naar Kar el Frederik Stijman (1820, Ban
da; 1869, ?), die op jeugdigen leeftijd naar Neder
land vertrok en in 1840 als particulier in Indië 
terugkwam, waar hij datzelfde jaar in dienst trad 
als ambtenaar bij he Binnenlandsch Bestuur. Na 
verschillende rangen doorloopen te hebben werd 
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hij in 1861 resident van Tapanoeli, in 1862 van de 
Padangsche Bovenlanden (.vanwaar hij de naar 
hem genoemde plant aan den Buitenzorgschen plan-
tentuin zond). In 1864 werd hij op wachtgeld ge
steld; datzelfde jaar vertrok hij met twee jaar ver
lof naar Nederland. Na ommekomst van dat ver
lof werd hij in 1867 resident van Pekalongan; in 
1869 werd hem ziekteverlof naar Holland verleend; 
kort daarop overleed hij. 

Styphel ia j . E. SU., - van Gr. stuphilos, dicht, vast, 
hard. - De twijgen zijn dicht bezet met harde bla
deren. 

S typhno lób ium SCHOTT, - van Gr. stuphnos 
(== struphnos), wrang; lobos, peul, oilobïon (ver-
kleinw. van lobos ), peultj e : plant met wrange peulen. 

S tyracâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Styrax (Siyräcis) geldt. 

styracifluws,a,um, - van Lat. styrax (styräcis), sto
rax, een geurige hars; flüêre, van iets druipen: een 
overvloed van geurige hars bevattend. 

styracifólius.a.Mw, - van Styrax (Styräcis), plan-
tengesl. (Styracacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Styrax. 

s tyracoides , - van Styrax (Styräcis), plantengesl. 
(Styracacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Styrax-achtig. 

S t y r a x L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. naam 
sturax, waarmede een struik (St. officinalis L. ) werd 
aangeduid, welke een geurige hars van denzelfden 
naam (Ned. storax) leverde. 

Suaéda FORSK., - Latinizeering van Arab, suwêd, 
ziltig. 

suave, — zie suävis. 
suavéolens , — van Lat. suave, aangenaam (bijw.); 

ölens (van ölêre, rieken), riekend: aangenaam rie
kend, welriekend, geurig. 

&uévior,or,us, - vergr. trap van Lat. suävis, aange
naam, lieflijk: aangenamer (lieflijker) dan gewoon
lijk; vrij aangenaam (lieflijk). 

&uévis,is,e, - (Lat.) lieflijk, aangenaam. 
suavissirnus,a,wm, — overtr. t rap van Lat. suävis, 

lieflijk, aangenaam: zeer lieflijk, zeer aangenaam. 
suâv ius , - zie suavior. 
&ub3icaulis,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; acaulis, stengelloos: 
1. vrijwel stengelloos. 
2. gelijkend op de soort acaulis. 

subacros t ichoides , - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; soortnaam acrostichoides: gelij
kend op de soort acrostichoides. 

8iibaculeâtws,a,ww, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; aculeätus, gestekeld: 
1. eenigszins gestekeld. 
2. gelijkend op de soort aculeätus. 

subacûtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; acutus, spits: 
1. tamelijk spits. 
2. gelijkend op de soort acutus. 

subad ian to ides , - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; soortnaam adiantoides: gelijkend op 
de soort adiantoides. 

subaequâhs.is.e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; aequälis, gelijk, gelijkzijdig: 
1. nagenoeg gelijk, nagenoeg gelijkzijdig. 
2. gelijkend op de soort aequälis. 

s u b à é q u a n s , - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; aequans, gelijk: nagenoeg gelijk. 

8ubaffims,ts,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; affïnis, verwant: 
1. eenigszins verwant, dwz. eenigszins gelijkend op 
een andere soort. 

2. gelijkend op de soort affïnis. 
subalâtws,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; alätus, gevleugeld: 
1. ietwat gevleugeld, zeer smal of zeer kort ge
vleugeld. 
2. gelijkend op de soort alätus. 

suba lb ida , - zie subalbïdus. 
subalbidoràrnet<5,a,wm, - 1. van Lat. sub, voorv., 

dat nabijheid uitdrukt; soortnaam albidoramëus: 
gelijkend op de soort albidoramëus. 
2. van Lat. subalbïdus, tamelijk bleek; ramus, 
twijg: met tamelijk bleeke twijgen. 

subâlbidws,a,wtn, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; albïdus, witachtig, bleek: 
1. tamelijk bleek. 
2. gelijkend op de soort albïdus. 

subâlbulu5,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; albülus, witachtig, bleek: 
1. tamelijk bleek. 
2. gelijkend op de soort albülus. 

subalpéstrts,t5,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; alpestris, hoog in het gebergte 
groeiend : 
1. tamelijk hoog in het gebergte groeiend. 
2. gelijkend op de soort alpestris. 

subalpin«s,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; alpinus, hoog in het gebergte 
groeiend : 
1. vrij hoog in het gebergte groeiend. 
2. gelijkend op de soort alpinus. 

subalternifóliws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; altemifolïus, met afwisselende 
bladeren of blaadjes: 
1. met min of meer afwisselende bladeren of 
blaadjes. 
2. gelijkend op de soort altemifolïus. 

subalulatus,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; alulätus, smal gevleugeld: 
1. zeer smal gevleugeld. 
2. gelijkend op de soort alulätus. 

subamöénus,a,um, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; amoenus, lieflijk, bekoorlijk, be
vallig: 
1. tamelijk lieflijk (bekoorlijk, bevallig). 
2. gelijkend op de soort of variëteit amoenus. 

subanajaménsis,ts,£, - afkomstig van Soeban A jam 
(in Benkoelen, Sumatra) of daar het eerst ge
vonden. 

subangulâtus,α,ιοη, - van I-at. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; angulälus, hoekig, kantig: 
1. eenigszins hoekig, eenigszins kantig. 
2. gelijkend op de soort angulätus. 

subapétalws.a.wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; apetälus, zonder kroonbladen: 
1. bijna zonder kroonbladen; met zeer kleine 
kroonbladen. 
2. gelijkend op de soort apetälus. 

subaquatilî5,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; aquatilis, in het water groeiend: 
1. nabij of schier in het water groeiend. 
2. gelijkend op de soort aquatïlis. 

subâquilu£,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; aquilus, donkerbruin, zwartbruin: 
1. tamelijk donker bruin. 
2. gelijkend op de soort aquïlus. 

subaraneÓ8«s,a,«m,-vanLat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; araneösus, spinnewebachtig behaard : 
1. eenigszins spinnewebachtig behaard. 
2. gelijkend op de soort araneösus. 

suba rbórea , - zie subarborëus. 
suba rborescens , - van Lat. sub, voorv., dat nabij-
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heid uitdrukt; arborescens, boomachtig: 
1. eenigszins boomachtig. 
2. gelijkend op de soort arborescens. 

subarbórews,a,ww, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; arborêus, boomachtig: 
1. eenigszins boomachtig. 
2. gelijkend op de soort arborêus. 

subarenârius,a,ww, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; soortnaam arenarïus (zie aldaar): 
gelijkend op de soort arenarïus. 

subarticulàttts.a.ttm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; articulâtes, geleed: 
1. onduidelijk geleed. 
2. gelijkend op de soort articulätus. 

subâsper,ra,rum, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; asper, ruw: 
1. tamelijk ruw. 
2. gelijkend op de soort asper. 

subattenuâtws,a,wra, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; attenuates, versmald: 
1. eenigszins versmald. 
2. gelijkend op de soort attenuätus. 

subauriculâtws,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; auriculätus, geoord: 
1. eenigszins geoord, onduidelijk geoord. 
2. gelijkend op de soort auriculätus. 

subavéne , - zie subavênis. 
subavénia , - zie subavenïus. 
subavénts,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 

uitdrukt; avënis, ongeaderd: 
1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met 
slechts weinige aderen. 
2. gelijkend op de soort avênis. 

subavéniws.a.uw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; avenïus, ongeaderd: 
1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met 
slechts weinige aderen. 
2. gelijkend op de soort avenïus. 

subbasâli5,is,£, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; basalts, aan den voet geplaatst: 
1. nabij den voet geplaatst; met een of ander nabij 
den voet geplaatst orgaan. 
2. gelijkend op de soort basälis. 

subbiflórus,a,Mw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; biflörus, tweebloemig, met twee 
bloemen of bloemhoofdjes bijeen: 
1. meerendeels tweebloemig of met twee bloemen 
of bloemhoofdjes bijeen. 
2. gelijkend op de soort biflörus. 

subbiglandulósws,α,«m, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt.biglandulósus,met twee klieren: 
1. meerendeels met twee klieren. 
2. gelijkend op de soort biglandulósus. 

subbilobâtws.a.Mw, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; bilobätus, tweelobbig: 
1. ondiep tweelobbig, meerendeels tweelobbig. 
2. gelijkend op de soort bilobätus. 

subb inérve , - zie subbinervis. 
subblnérv ia , - zie subbinervïus. 
subbinérvis,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; binervis, tweenervig: 
1. meerendeels tweenervig. 
2. gelijkend op de soort binervis. 

subbinérviws,α,Mw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; binervïus, tweenervig: 
1. meerendeels tweenervig. 
2. gelijkend op de soort binervïus. 

subbipinnâtws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; bipinnätus, dubbelgevind : 
1. vrijwel dubbelgevind, meerendeels dubbelge
vind. 

2. gelijkend op de soort bipinnätus. 
subbispicatus,a,ton, - van Lat. sub, voorv., dat na

bijheid uitdrukt; bispicätus, met twee aren of 
aartjes: 
1. aan de meeste bloei wij zen met twee aren of 
aartjes. 
2. gelijkend op de soort bispicätus. 

subbracteâtus.a .um, - van Lat., sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; bracteätus, van schutbladen 
voorzien: 
1. weinig ontwikkelde schutbladen dragend. 
2. gelijkend op de soort bracteätus. 

subcaerulews.a.tow, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; caerulèus, (donker)blauw: 
1. blauwachtig. 
2. gelijkend op de soort caerulëus. 

subcàésiws,a,um, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; caesïus, blauwachtig, blauwgroen, 
zeegroen: 
1. blauwgroenachtig, zeegroenachtig. 
2. gelijkend op de soort caesïus. 

subcalcarâtus,a.utn, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; calcarätus, gespoord: 
1. ietwat gespoord, onduidelijk gespoord. 
2. gelijkend op de soort calcarätus. 

subcampanulâtM5,a,um, - van Lat. sub, voorv,.dat 
nabijheid uitdrukt; campanulätus, klokvormig: 
1. eenigszins klokvormig. 
2. gelijkend op de soort campanulätus. 

subcana , - zie subcänus. 
subcanirâmeus,a,wm, - 1. van Lat. subcänus, grijs-

achtig; ramus, tak, twijg: met grijsachtige takken 
of twijgen. 
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; 
caniramëus, met grijze of grijsharige takken &i 
twijgen: gelijkend op de soort caniramëus. 

subcänus,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; cänus, grijs, grijsharig: 
1. grijsachtig, min of meer grijsharig. 
2. gelijkend op de soort canus. 

subcapitat«s,a,wm, - v a n Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; capitöius, tot hoofdjes vereenigd, 
knopvormig, kopvormend : 
1. min of meer tot hoofdjes vereenigd, min of meer 
knopvormig, min of meer kopvormend. 
2. gelijkend op de soort capitätus. 

subcapitulâtMs,a,«w,-van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; capitulates, tot hoofdjes vereenigd: 
1. min of meer tot hoofdjes vereenigd. 
2. gelijkend op de soort capitulätus. 

subcarnÓ8Ms,a,M«i, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; carnösus, vleezig: 
1. eenigszins vleezig. 
2. gelijkend op de soort carnösus. 

subcaudàtus,a,um, — van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; caudätus, gestaart, staartvormig 
toegespitst: 
1. min of meer gestaart; min of meer staartvormig 
toegespitst. 
2. gelijkend op de soort caudätus. 

subcaudifórmis.is.i · , - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; caudiformis, staartvormig: 
1. eenigszins staartvormig. 
2. gelijkend op de soort caudiformis. 

subcau léscens , - van Lat, sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; caulescens, een stengel of een stam vor
mend: 
1. een korten of onduidelijken stengel of stam 
vormend. 
2. gelijkend op de soort caulescens. 

subcaulialâtMs,a,M>«, - van Lat. sub, voorv.. dat 
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nabijheid uitdrukt; caulis, stengel, steel; alätus, 
gevleugeld: met tot het gevleugeld zijn naderende 
stengels of stelen; met scherpkantige, bijna ge
vleugelde stengels of stelen. 

eubciliatus,α,Mtw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; ciliätus, gewimperd: 
1. ietwat gewimperd, zeer ijl gewimperd, onduide
lijk gewimperd. 
2. gelijkend op de soort ciliätus. 

subcinéreus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; cinerêus, aschgrauw: 
1. aschgrauwachtig. 
2. gelijkend op de soort cinerêus. 

subclausus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; clausus, gesloten: 
1. vrijwel gesloten. 
2. gelijkend op de soort clausus. 

subcoerulews,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; coerulëus, (donker)blauw: 
1. blauwachtig. 
2. gelijkend op de soort coerulëus. 

subcomósMs,a.utn, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; comösus, gekuifd: 
1. ietwat gekuifd. 
2. gelijkend op de soort comösus. 

subcompósi tus ,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; compositus, samengesteld: 
1. eenigszins samengesteld. 
2. gelijkend op de soort composïtus. 

subcóncolor , - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; concölor, overal dezelfde kleur hebbend, 
éénkleurig, overal op dezelfde wijze geteekend: 
1. overal nagenoeg dezelfde kleur hebbend, vrij
wel éénkleurig, overal op vrijwel dezelfde wijze ge
teekend. 
2. gelijkend op de soort concölor. 

subcónfluens, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; conflüens, samenvloeiend: 
1. min of meer samenvloeiend. 
2. gelijkend op de soort conflüens. 

8ubconfórrms,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; conformis, gelijkvormig, gelijk, ge
lijkend: 
1. vrijwel gelijkvormig, nagenoeg gelijk, min of 
meer gelijkend. 
2. gelijkend op de soort conformis. 

subconnéxws.a.wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid, uitdrukt; connexus, verbonden: 
1. een weinig verbonden, nog even verbonden. 
2. gelijkend op de soort connexus. 

subcontinuMs,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; continüus, samenhangend, onaf
gebroken, dóórloopend, ongeleed, zonder tusschen-
schotten: 
1. vrijwel samenhangend (onafgebroken, dóórloo
pend, ongeleed, zonder tusschenschotten). 
2. gelijkend op de soort continüus. 

8ubcordâtws,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; cordätus, hartvormig: 
1. eenigszins hartvormig. 
2. gelijkend op de soort cordätus. 

8ubcordifalius,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; cordifolius, met hartvormige 
bladeren : 
1. met nagenoeg hartvormige bladeren. 
2. gelijkend op de soort cordifolius. 

8ubcoriacews,a,wra, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; coriacëus, leerachtig: 
1. bijna leerachtig. 
2. gelijkend op de soort coriacëus. 

subcoryrnbósMs,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; corymbôsus, tot tuilen ver-
eenigd: 
1. min of meer tot tuilen vereenigd. 
2. gelijkend op de soort corymbôsus. 

8ubcostâtus,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; costätus, geribd, generfd: 
1. zwak of onduidelijk geribd of generfd. 
2. gelijkend op de soort costätus. 

subcrenàtws,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; crenätus, gekarteld: 
1. zwak gekarteld. 
2. gelijkend op de soort crenätus. 

subcrenulâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; crenulätus, fijn gekarteld, on
diep gekarteld: 
1. onduidelijk en ondiep gekarteld. 
2. gelijkend op de soort crenulätus. 

subcubicMs,a,MW, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; cubicus, teerlingvormig, kubisch: 
1. vrijwel teerlingvormig. 
2. gelijkend op de soort cubïcus. 

subcucullatws,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; cucullätus, kapvormig: 
1. nagenoeg kapvormig, eenigszins kapvormig. 
2. gelijkend op de soort cucullätus. 

subcuneétus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; cuneätus, wigvormig: 
1. nagenoeg wigvormig. 
2. gelijkend op de soort cuneätus. 

subcurvàtus .a ,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; curvätus, gekromd: 
1. zwak gekromd. 
2. gelijkend op de soort curvätus. 

subcuspidâtws,a,Mw, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; cuspidätus, een spits dragend: 
1. een weinig ontwikkelde spits dragend. 
2. gelijkend op de soort cuspidätus. 

subcylindricws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; cylindrïcus, cylindrisch, rolrond : 
1. nagenoeg rolrond. 
2. gelijkend op de soort cylindrïcus. 

subcymbifórrms.t's.e, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; cymbiformis, schuitvormig: 
1. eenigszins schuitvormig. 
2. gelijkend op de soort cymbiformis. 

s u b d e c ù r r e n s , - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; decurrens, afloopend: 
1. eenigszins afloopend. 
2. gelijkend op de soort decurrens. 

subdecussàtus ,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; decussätus (zie aldaar), kruis-
wijs tegenoverstaand: 
1. nagenoeg kruiswijs tegenoverstaand. 
2. gelijkend op de soort decussätus. 

subdernis8us,a,um, — van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; demissus, afloopend, afhangend, 
laag: 
1. min of meer afloopend of afhangend, tamelijk 
laag. 
2. gelijkend op de soort demissus. 

subdentâtws,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; dentätus, getand: 
1. ietwat getand, onduidelijk getand. 
2. gelijkend op de soort dentätus. 

subdenticulâtu.s,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; denticulâtus, kort getand, fijn 
getand : 
1. met enkele of onduidelijke kleine tandjes. 
2. gelijkend op de soort denticulâtus. 

subdichótorriMS,a,um, - v a n Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; dichotömus, gaf f eivormig vertakt: 



subd ig i t a tus 551 

1. min of meer gaffelvormig vertakt. 
2. gelijkend op de soort dichotömus. 

subdigitatus,α,κ»η, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; digitätus, vingervormig, vingersge-
wijs bijeenstaand: 
1. nagenoeg vingervormig, nagenoeg vingersgewijs 
bijeenstaand. 
2. gelijkend op de soort digitätus. 

subdimorphws,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; dimorphus, tweevormig: 
1. min of meer tweevormig. 
2. gelijkend op de soort dimorphus. 

subdisséctus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; dissectus, stuk gesneden, sterk in
gesneden : 
1. vrij sterk ingesneden. 
2. gelijkend op de soort dissectus. 

sübditus,a,um, - van Lat. subdëre, onder iets plaat
sen: ergens onder geplaatst. De door Korthals (zie 
Korthalsella) Platanocarpus - ( = Sarcocephälus-
Miq.) genoemde boom, was klein en stond moge
lijk in het bosch onder de kroon van andere boo
men. 

subdodecander.ra.nim, - van Lat. sub, voorv., dat 
subdodecândrus,a,u*n, - nabijheid uitdrukt; 

dodecander (dodecandrus), met twaalf meeldraden, 
twaalfhelmig: 
1. met ongeveer twaalf meeldraden. 
2. gelijkend op de soort dodecandrus. 

subdrynariäcews,a,uw, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; drynariacëus, Drynarïa-achtig: 
1. eenigszins op een Drynarïa gelijkend. 
2. gelijkend op de soort drynariacëus. 

subdubius,a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; dubïus, twijfelachtig: 
1. eenigszins twijfelachtig. 
2. gelijkend op de soort dubïus. 

subeciliâtws,a,ttw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; eciliätus, ongewimperd: 
1. nagenoeg ongewimperd. 
2. gelijkend op de soort eciliätus. 

subecostâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; ecostätus, ongeribd, ongenerfd: 
1. nagenoeg ongeribd, nagenoeg ongenerfd. 
2. gelijkend op de soort ecostätus. 

subedentâtws,a,Mm, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt: edentätus, ongetand: 
1. schier ongetand. 
2. gelijkend op de soort edentätus. 

subelobàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; elobätus, ongelobd: 
1. schier ongelobd. 
2. gelijkend op de soort elobätus. 

subelongétus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; elongätus, verlengd, lang en smal, 
lang en dun: 
1. tamelijk lang en daarbij smal of dun. 
2. gelijkend op de soort elongätus. 

subemarginâtus ,a ,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; emarginätus, uitgerand: 
1. zwak uitgerand, onduidelijk uitgerand. 
2. gelijkend op de soort emarginätus. 

subepigéios,os,o«, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; soortnaam epigeios (zie aldaar) : op 
de soort epigeios gelijkend. 

subepunctâtws.a.wm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; epunctâtus, ongestippeld : 
1. vrijwel ongestippeld ; met slechts enkele stippels. 
2. gelijkend op de soort epunctâtus. 

suberéctus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; erectus, opgericht: 
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1. vrij\vel opgericht. 
2. gelijkend op de soort erectus. 

suberifólius,α,MW, - van Lat. suber, kurkeik; folium, 
blad: "met bladeren als die van den kurkeik. 

sübèrósus,a,um, - van Lat. süber, kurk: kurkachtig, 
kurk leverend, van kurklijsten of kurkwratten 
voorzien. 

sübërós«s,a,M»ï, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; erösus, (als het ware) afgeknaagd, 
uitgeknaagd, weggevreten, uitgevreten: 
1. min of meer afgeknaagd (uitgeknaagd, wegge
vreten, uitgevreten). 
2. gelijkend op de soort erösus. 

subevéne, - zie subevênis. 
subevénia , - zie subevenïus. 
subevénis.ts.e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 

uitdrukt; evënis, ongeaderd: 
1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met 
slechts weinige aderen. 
2. gelijkend op de soort evënis. 

subevénius,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; evenius, ongeaderd: 
1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met 
slechts weinige aderen. 
2. gelijkend op de soort evenïus. 

subevenósu5,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid, uitdrukt; evenösus, ongeaderd: 
1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met 
slechts weinige aderen. 
2. gelijkend op de soort evenösus. 

subexauriculàtus,a,wra, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; exauriculätus, zonder oortjes: 
1. zoo goed als zonder oortjes; met onduidelijke 
oortjes. 
2. gelijkend op de soort exauriculätus. 

subexcavétws,a.um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; excavätus, uitgehold: 
1. eenigszins uitgehold, ondiep uitgehold. 
2. gelijkend op de soort excavätus. 

subfalcatMs,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; falcätus, sikkelvormig: 
1. eenigszins sikkelvormig. 
2. gelijkend op de soort falcätus. 

subfalcifóliws,ii.uro, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; falcifolïus, met sikkelvormige 
bladeren : 
1. met eenigszins sikkelvormige bladeren. 
2. gelijkend op de soort falcifolïus. 

subfalcifórmts,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; falciformis, sikkelvormig: 
1. eenigszins sikkelvormig. 
2. gelijkend op de soort falciformis. 

subfalcinéllws.a.um, - vanLat.swfc, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; Nieuwlat. falcinellus, sikkelvormig: 
1. eenigszins sikkelvormig. 
2. gelijkend op de soort falcinellus. 

subfasciâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; fasciätus, met (anders) gekleurde 
banden, met breede strepen, band vormig: 
1. met onduidelijke banden of strepen; min of 
meer bandvormig. 
2. gelijkend op de soort fasciätus. 

8ubferrugfneu5,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; ferruginëus, roestbruin: 
1. roestbruinachtig. 
2. gelijkend op de soort ferruginëus. 

subfimbriâtws,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; fimbriötus, franjeachtig inge
sneden, franjeachtig gewimperd: 
1. ietwat franjeachtig ingesneden; ietwat franje-
achtig gewimperd. 
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2. gelijkend op de soort fimbriätus. 
8ubfirrnus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; jirmus, stevig: 
1. vrij stevig. 
2. gelijkend op de soort firmus. 

subflabellétMs,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; flabellätus, waaiervormig: 
1. min of meer waaiervormig. 
2. geüjkend op de soort flabellätus. 

8Ubf6étidus,a,Mw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; foetidus, stinkend: 
1. eenigszins stinkend. 
2. gelijkend op de soort foetïdus. 

subfoliósMS,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; foliösus, met vele of groote bla
deren : 
1. met tamelijk vele of tamelijk groote bladeren 
(schutbladen); min of meer bladachtig. 
2. gelijkend op de soort foliösus. 

subfurfuràceM5,a,wtM, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; furfuracêus, zemelig beschubd: 
1. eenigszins zemelig beschubd. 
2. gelijkend op de soort furfuracêus. 

subfuscus,a,um, - van sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; fuscus, donkerbruin: 
1. tamelijk donker bruin. 
2. gelijkend op de soort fuscus. 

subgeminâtus,a.unt, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; geminäius, dubbel, gepaard: 
1. min of meer tot paren vereenigd. 
2. gelijkend op de soort geminätus. 

subgenuinws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; genuïnus, echt: 
1. vrijwel echt; vrijwel de echte. 
2. gelijkend op de soort of den vorm genuïnus. 

sübgXaber.ra.rum, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; gläber, kaal: 
1. nagenoeg kaal. 
2. gelijkend op de soort glaber. 

subglabratus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; glabrätus, kaal: 
1. nagenoeg kaal. 
2. gelijkend op de soort glabrätus. 

subglabrifólii<s,a,ttw, - 1. van Lat. subgläber, nage
noeg kaal; folïum, blad: met nagenoeg kale bla
deren. 
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; 
glabrifolïus, kaalbladig: gelijkend op de soort gla-
brifolïus. 

s u b g l a b r u m , - zie subgläber. 
subglandulósus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; glandulösus, klierdragend, met 
klieren bezet: 
1. met een gering aantal klieren bezet. 
2. gelijkend op de soort glandulösus. 

subglaucus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; glaucus, blauwgroen, zeegroen: 
1. blauwgroenachtig, zeegroenachtig. 
2. gelijkend op de soort glaucus. 

8ubglobósus,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; globösus, bolvormig: 
1. nagenoeg bolvormig. 
2. gelijkend op de soort globösus. 

subglomerótws,a,«»t, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; glotneratus, to t kluwens ver
eenigd, getropt: 
1. min of meer tot kluwens vereenigd, min of meer 
getropt. 
2. gelijkend op de soort glomerâtus. 

subgracil l imus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; gracillïmus, zeer slank, zeer 
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dun: gelijkend op de soort gracillïmus. 
subgriseus,a,M*n, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; Nieuwlat. grisëus, grijs: 
1. grijsachtig. 
2. gelijkend op de soort grisëus. 

s u b h a m â t a , - zie subhatnätus. 
subhamatopilósus,a ,um, - van Lat. subhatnätus, 

eenigszins haakvormig; pilus, haar: bezet met 
eenigszins haakvormige haren. 

subhamatus,a, t im, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; hamätus, haakvormig: 
1. eenigszins haakvormig. 
2. gelijkend op de soort hamätus. 

subhastâtws.a.uw, — van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; hastatus, spiesvormig: 
1. ietwat spiesvormig. 
2. gelijkend op de soort hastätus. 

subhermaphroditus,a ,wm, - van Lat. stift, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; hermaphroditus, tweeslachtig: 
1. min of meer tweeslachtig. 
2. gelijkend op de soort hermaphroditus. 

subhirsutus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; hirsütus, borstelig (behaard): 
1. ijl borstelig behaard. 
2. gelijkend op de soort hirsütus. 

subbirtéllus,a,um, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; hirtellus, vrij ijl bezet met niet zeer 
lange, afstaande, stijve haren: 
1. ijl bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve 
haren. 
2. gelijkend op de soort hirtellus. 

subimbricàtMs,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; imbricätus, dakpansgewijs dek
kend : 
1. nagenoeg dakpansgewijs dekkend. 
2. gelijkend op de soort imbricätus. 

subinaequâhs.îs,«?, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; inaequälis, ongelijk, verschillend, 
ongelijkzijdig: 
1. iets ongelijk, iets verschillend, eenigszins onge
lijkzijdig. 
2. geüjkend op de soort inaequälis. 

subincanéscens , - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; incanescens, grijsachtig, grauw: 
1. eenigszins grijsachtig, grauwachtig. 
2. gelijkend op de soort incanescens. 

subincisus,a,tim, - van Lat. stift, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; incisus, ingesneden: 
1. zeer ondiep ingesneden, onduidelijk ingesneden. 
2. gelijkend op de soort incisus. 

subindivisus,a.um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; indivtsus, ongedeeld: 
1. meerendeels ongedeeld, nagenoeg ongedeeld. 
2. geüjkend op de soort indivisus. 

subinérmts,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; inermis, ongewapend: 
1. schier ongewapend. 
2. geüjkend op de soort inermis. 

subinteger,ra,rum, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; integer, gaaf, ongedeeld: 
1. vrijwel gaaf. 
2. gelijkend op de soort integer. 

subintegérrirriMs,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; integerrïmus, volkomen gaaf, 
zonder de kleinste insnijding: 
1. vrijwel volkomen gaaf. 
2. gelijkend op de soort integerrïmus. 

rsubfntegra, - zie subintiger. 
I sub in tegrum, -
subiridews.a.MW, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; iridëus, op een Iris geüjkend: 
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1. eenigszins op een Iris gelijkend. 
2. gelijkend op de soort iridëus. 

sublacunósus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; lacunösus, vol kuilen: 
1. met onduidelijke kuiltjes. 
2. gelijkend op de soort lacunösus. 

8ublaévis,ts,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; laevis, glad, kaal: 
1. tamelijk glad; nagenoeg kaal. 
2. gelijkend op de soort laevis. 

sublanattts,a,Mm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; lanâtus, wollig: 
1. eenigszins wollig. 
2. gelijkend op de soort lanätus. 

sublanceolätus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; lanceolätus, lancetvormig: 
1. nagenoeg lancetvormig. 
2. gelijkend op de soort lanceolätus. 

sublateriflórus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; lateriflörus, met zijdelings ge
plaatste bloemen of bloei wij zen: 
1. met nagenoeg zijdelings geplaatste bloemen of 
bloei wij zen. 
2. gelijkend op de soort lateriflörus. 

sublaxiflórMs.a.tim, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; laxiflörus, met ijle bloeiwijzen, 
met uiteengeplaatste bloemen. 
1. met vrij ijle bloeiwijzen; met vrij ver uiteenge
plaatste bloemen. 
2. gelijkend op de soort laxiflörus. 

sublepidótws,a,u»w, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; lepidötus, beschubd: 
1. ietwat beschubd, zeer ijl beschubd, onduidelijk 
beschubd. 
2. gelijkend op de soort lepidötus. 

fSubligaculifer, subl igaculifera, subligaculife-
•j r u m , - van Lat. subligacülum (van sub, onder; 
lsubligaculifertts,a,um, - ligäre, binden), 

schaamdeelschortje; ferre, dragen: een schortje of 
iets daarop gelijkends dragend. 

sublimbàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; limbätus, omzoomd, d.i. met een 
zoom of rand van andere kleur of consistentie: 
1. onduideüjk omzoomd. 
2. gelijkend op de soort limbätus. 

Sublobâtus,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; lobätus, gelobd: 
1. zwak gelobd, onduidelijk gelobd. 
2. gelijkend op de soort limbätus. 

subloliâceus,a,«m, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; loliacëus, op een Lolïum gelijkend: 
1. eenigszins op een Lolïum gelijkend. 
2. gelijkend op de soort loliacëus. 

submamillärts , is ,£, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; mamilläris, tepelvormig: 
1. eenigszins tepelvormig. 
2. gelijkend op de soort mamilläris. 

submamillatMs.a.ww, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; tnamillätus, tepelvormig; met 
tepelvormige uitwassen bezet: 
1. eenigszins tepelvormig; met eenigszins tepel
vormige uitwassen bezet. 
2. gelijkend op de soort mamillätus. 

s u b m a m m . . , - zie submam . . . 
submarrnorâtws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; marmorätus, gemarmerd: 
1. eenigszins gemarmerd, onduidelijk gemarmerd. 
2. gelijkend op de soort marmorätus. 

submérsws.a.wm, - van Lat. submergëre (van sub, 
onder; mergêre, dompelen), onderdompelen: onder
gedompeld. 

subrninutws.a.wm, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; minütus, zeer klein: 
1. tot het zeer kleine naderend, klein. 
2. gelijkend op de soort minütus. 

submitratMs,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; miträtus, een muts dragend: 
1. iets dragend, dat eenigszins op een muts gelijkt. 
2. gelijkend op de soort miträtus. 

submodéstus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; modestus, bescheiden, geen groote 
plaats innemend: gelijkend op de soort modestus. 

submólhs,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; mollis, zacht: 
1. tamelijk zacht. 
2. gelijkend op de soort mollis. 

submonilifórrrm,is,£, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; moniliformis, halsketenvor-
mig, rozenkransvormig: 
1. eenigszins rozenkransvormig. 
2. gelijkend op de soort moniliformis. 

s u b m o n ó c e r a s , — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; monocëras, éénhoornig: 
1. vrijwel éénhoornig. - Elaeocarpus - Miq. werd 
zoo genoemd, omdat één der helmhokjes spits en 
schijnbaar langer is dan het andere. 
2. gelijkend op de soort monocëras. 

submonophyllws,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; monophyllus, éénbladig, uit 
één blaadje bestaand: 
1. meerendeels éénbladig of uit één blaadje be
staand. 
2. gelijkend op de soort monophyllus. 

subrnuticMs.a.wra, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; mulleus, afgeknot, ongenaaid: 
1. vrijwel afgeknot, vrijwel ongenaaid, met nage
noeg niet verlengd helmbindsel. 
2. gelijkend op de soort mutïcus. 

subnodósus.a.uw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; nodösus, knobbelvormig verdikt : 
1. eenigszins knobbelvormig verdikt. 
2. gelijkend op de soort nodösus. 

subnodulósw5,a,Mw, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; nodulösus, kleine knobbels dra
gend: 
1. enkele of onduidelijke, kleine knobbels dragend. 
2. gelijkend op de soort nodulösus. 

subnormal*s,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; normälis, normaal: 
1. vrijwel normaal. 
2. gelijkend op de soort normälis. 

subobl iqua , - zie suboblïquus. 
subobliquâtws,a,Mm, - van Lat. sub, voorv., dat na

bijheid uitdrukt; obliquätus, scheef: 
1. eenigszins scheef. 
2. gelijkend op de soort obliquätus. 

subobliquws,a,ww, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; obllquus, scheef: 
1. ietwat scheef. 
2. gelijkend op de soort obllquus. 

subobovâtMs,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; obovätus, omgekeerd eirond: 
1. vrijwel omgekeerd eirond. 
2. gelijkend op de soort obovätus. 

subobscurws,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; obseürus, duister, donker, ondui
delijk, ondoorschijnend, zonder doorschijnende stip
pels, met een donker hart, met donkere beharing: 
1. vrij duister, vrij donker, vrij onduidelijk, nage
noeg ondoorschijnend, nagenoeg zonder doorschij
nende stippels, met een vrij donker hart, met vrij 
donkere beharing. 
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2. gelijkend op de soort obscürus. 
aubop&cus.a.utn, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; opöcus, dof, ondoorschijnend, niet 
doorschij nend gestippeld : 
1. tamelijk dof, nagenoeg ondoorschijnend, bijna 
niet doorschijnend gestippeld. 
2. gelijkend op de soort opäcus. 

suboppósita, - zie subopposïtus. 
suboppositifólius.a.um, - 1. van Lat. subopposïtus, 

nagenoeg tegenoverstaand; folium, blad: met na
genoeg tegenoverstaande bladeren. 
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; 
oppositifolïus, met tegenoverstaande bladeren: ge
lijkend op de soort oppositifolïus. 

suboppósitus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; oppositus, tegenoverstaand: 
1. nagenoeg tegenoverstaand. 
2. gelijkend op de soort opposïtus. 

suborbicularis.ts.e, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; orbicularis, cirkelvormig: 
1. nagenoeg cirkelvormig. 
2. gelijkend op de soort orbicularis. 

suborbiculàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; orbiculätus, cirkelvormig: 
1. nagenoeg cirkelvormig. 
2. gelijkend op de soort orbiculätus. 

subovâlts,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; ovälis, ovaal: 
1. vrijwel ovaal. 
2. gelijkend op de soort ovälis. 

subovâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; ovätus, eirond: 
1. nagenoeg eirond. 
2. gelijkend op de soort ovätus. 

subpalmâtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; palmötus, handvormig, handvor-
mig ingesneden, handvormig samengesteld: 
1. vrijwel handvormig, vrijwel handvormig inge
sneden, bijna handvormig samengesteld. 
2. gelijkend op de soort palmätus. 

subpandifólius,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; pandifolius, krombladig: 
1. met zwak gekromde bladeren. 
2. gelijkend op de soort pandifolius. 

eubpanduraefórmis.is.e, - zie subpanduriformis. 
subpandurifórmis.t's.e, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; panduriformis, vioolvormig: 
1. eenigszins vioolvormig. 
2. gelijkend op de soort panduriformis. 

8ubpaniculâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; paniculätus, tot pluimen ver-
eenigd : 
1. min of meer tot pluimen vereenigd. 
2. gelijkend op de soort paniculätus. 

subparallélus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; parallëlus, evenwijdig: 
1. nagenoeg evenwijdig. 
2. gelijkend op de soort parallëlus. 

subpectinatus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; pectinötus, een kam of iets daarop 
gelijkends dragend, kamvormig: 
1. iets dragend, dat eenigszins op een kam gelijkt; 
eenigszins kamvormig. 
2. gelijkend op de soort pectinätus. 

subpedahs,ts,£, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; pedälis, een voet lang, een voet hoog: 
1. ongeveer een voet lang of hoog. 
2. gelijkend op de soort pedälis. 

eubpedunculâtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; pedunculätus, met gesteelde 
bloei wij zen of sporangiënaren: 

1. met zeer kort gesteelde bloeiwijzen of sporan
giënaren. 
2. gelijkend op de soort pedunculätus. 

subpeltatus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; peltätus, schildvormig: 
1. eenigszins schildvormig. 
2. gelijkend op de soort peltätus. 

rsubpéltiger, subpeltfgera, subpelt igerum, - van 
tsubpeltigerus,a,um, - Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; peltïggr(us), een schild dragend : 
1. een eenigszins schildvormig orgaan dragend. 
2. gelijkend op de soort peltïgër(us). 

subpelvifórrms,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; pelviformis, bekkenvormig: 
1. eenigszins bekkenvormig. 
2. gelijkend op de soort pelviformis. 

subpersi stens, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; persistais, niet afvallend; blijvend: 
laat afvallend, lang blijvend. 

subpetiolatus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; petiolätus, van bladstelen voor
zien, dwz. met gesteelde bladeren: 
1. met onduidelijk of zeer kort gesteelde bladeren; 
met aan den voet ietwat steelvormig samengetrok
ken bladeren. 
2. gelijkend op de soort petiolätus. 

subpinnata, - zie subpinnätus. 
subpinnatifidus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; pinnatifidus, vinlobbig, vin-
spletig, vindeelig: 
1. nagenoeg vinspletig. 
2. gelijkend op de soort pinnatifidus. 

subpinnàtws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; pinnätus, gevind: 
1. eenigszins gevind, ten deele gevind. 
2. gelijkend op de soort pinnätus. 

subpleiosórus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; pieiosörus, vol sporenhoopjes, vol 
sori: 
1. tamelijk dicht bezet met sporenhoopjes of sori. 
2. gelijkend op de soort pieiosörus. 

subplumbeus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; plumbëus, loodkleurig, loodgrauw: 
1. vrijwel loodgrauw. 
2. gelijkend op de soort plumbëus. 

subpolypodioides, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; polypodioïdes, Polypodïum-ach-
tig: gelijkend op de soort polypodioïdes. 

rsubprôlifer, subproliiera, subproliferum, - van 
Isubproliferus,a,um, - Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; prolïfêr(us) (zie aldaar), kroost 
voortbrengend : 
1. uit enkele bloemen of bloeiwijzen een beblader-
de spruit voortbrengend, enkele broedknoppen 
voortbrengend, enz. 
2. gelijkend op de soort prolïfër(us). 

subpuber,er,er, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; puber, behaard, zachtharig: 
1. zeer ijl zachtharig. 
2. gelijkend op de soort puber. 

{eubpubera, - foutieve enkelvoudsvormen voor sub-
subpuberum, - puber. Zie aldaar. 

subpuberus, -
subpubéscene, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; pubescens, zachtharig: 
1. ijl zachtharig. 
2. gelijkend op de soort pubescens. 

subpurpureus,α,utn, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; purpurSus, purperrood: 
1. nagenoeg purperrood. 
2. gelijkend op de soort purpurëus. 
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subquadrâtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; quadrätus, vierkant: 
1. nagenoeg vierkant. 
2. gelijkend op de soort quadrätus. 

subquadrialàtus.a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; quadrialätus, viervleugelig: 
1. onduidelijk viervleugelig; met vier zeer smalle 
vleugels. 
2. gelijkend op de soort quadrialätus. 

subquadriparus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; quadripärus, viermaal barend, 
dwz. vier bloemen, vier bloeiwijzen, vier (schijn)-
aren dragend: 
1. ongeveer vier bloemen, vier bloeiwijzen, vier 
(schijn)aren dragend. 
2. gelijkend op de soort quadripärus. 

subquatérnus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; quaterni, vier aan vier, telkens 
vier: meerendeels vier aan vier geplaatst, met mee
rendeels vier aan vier geplaatste organen. 

subquinquéfidus,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; quinquefidus, vijfspletig, vijf-
deelig: 
1. in ongeveer vijf slippen gedeeld; meerendeels 
vijfspletig of vijfdeelig. 
2. gelijkend op de soort quinquefidus. 

subquinquenérva, - zie subquinquenervus. 
subquinquenérve, - zie subquinquenervis. 
subquinquenérvia, - zie subquinquenervïus. 
subquinquenervis,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; quinquenervis, vijfnervig: 
1. ongeveer of meerendeels vijfnervig. 
2. gelijkend op de soort quinquenervis. 

subquinquenérvius,a,um, - van Lat. sub, voorv., 
dat nabijheid uitdrukt; quinquenervïus, vijfnervig: 
1. ongeveer of meerendeels vijfnervig. 
2. gelijkend op de soort quinquenervïus. 

subquinquenérvus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; quinquenervus, vijfnervig: 
1. ongeveer of meerendeels vijfnervig. 
2. gelijkend op de soort quinquenervus. 

subquintuplinérva, - zie subquintuplinervus. 
subquintuplinérve, - zie subquintuplinervis. 
subquintuplinérvia, - zie subquintuplinervius. 
subquintuplinérvis,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; quintuplinervis, vijfdubbel-
nervig: 
1. ongeveer of meerendeels vijfdubbelnervig. 
2. gelijkend op de soort quintuplinervis. 

subquintuplinérvius.a.um, - van Lat. sub, voorv., 
dat nabijheid uitdrukt; quintuplinervïus, vijfdub
belnervig : 
1. ongeveer of meerendeels vijfdubbelnervig. 
2. gelijkend op de soort quintuplinervïus. 

subquintuplinervus,α,um, - van Lat. sub, voorv., 
dat nabijheid uitdrukt; quintuplinervus, vijfdub
belnervig: 
1. ongeveer of meerendeels *vij fdubbelnervig. 
2. gelijkend op de soort quintuplinervus. 

subracemósws,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; racemösus, tot trossen veree-
nigd: 
1. min of meer tot trossen vereenigd. 
2. gelijkend op de soort racemösus. 

subradiatus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; radiâtus, van spaken of stralen voor
zien, stralend: 
1. eenigszins stralend, dus met min of meer ster-
vormig uitstaande organen. 
2. gelijkend op de soort radiâtus. 

subrecurvâtus ,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
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nabijheid uitdrukt; recurvätus, teruggekromd : 
1. ietwat teruggekromd. 
2. gelijkend op de soort recurvätus. 

subregulâns. îs .e , - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; reguläris, regelmatig: 
1. nagenoeg regelmatig. 
2. gelijkend op de soort reguläris. 

subremótus.a.uw, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; remötus, uiteengeplaatst: 
1. tamelijk ver uiteengeplaatst. 
2. gelijkend op de soort remötus. 

subrepânda, - zie subrepandus. 
subrepandulus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; repandülus, eenigszins uitge-
schulpt: 
1. zeer weinig uitgeschulpt. 
2. gelijkend op de soort repandülus. 

subrepandus,α,ww, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; répandus, uitgeschulpt: 
1. ietwat uitgeschulpt. 
2. gelijkend op de soort répandus. 

subreticulàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; reticulätus, netvormig geaderd 
of geribd: 
1. min of meer netvormig geaderd of geribd. 
2. gelijkend op de soort reticulätus. 

subrhomboideus,α, um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; rhomboïdëus, ruitvormig: 
1. nagenoeg ruitvormig. 
2. gelijkend op de soort rhomboïdëus. 

subrigidus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; rigidus, stijf: 
1. tamelijk stijf. 
2. gelijkend op de soort rigïdus. 

subringens, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; ringens, (als bot. term) grijnzend: 
1. min of meer grijnzend. 
2. gelijkend op de soort ringens. 

subrobustus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; robustus, krachtig: 
1. vrij krachtig. 
2. gelijkend op de soort robustus. 

subrostra tus ,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; rosträtus, gesnaveld: 
1. onduidelijk gesnaveld; zeer kort gesnaveld. 
2. gelijkend op de soort rosträtus. 

subrotunda, — zie subrotundus. 
subrotundâtus,α,um, — van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; rotundâtus, afgerond: 
1. nagenoeg afgerond. 
2. gelijkend op de soort rotundâtus. 

subrotundifólius,α,um, - 1. van Lat. subrotundus, 
nagenoeg rond; folïum, blad: met nagenoeg ronde 
bladeren. 
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; 
rotundifolïus, rondbladig: gelijkend op de soort 
rotundifolïus. 

subrotundus,α,uw, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; rotundus, rond: 
1. nagenoeg rond. 
2. gelijkend op de soort rotundus. 

subrufus,a,uw, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; rüfus, rossig: 
1. eenigszins rossig. 
2. gelijkend op de soort rufus. 

subrugósus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; rugösus, gerimpeld: 
1. zwak gerimpeld. 
2. gelijkend op de soort rugösus. 

subruminatus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; ruminätus, vol indruksels en in-
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snijdingen : 
1. met ondiepe indruksels en insnijdingen. 
2. gelijkend op de soort ruminätus. 

subsaccàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; saccätus, zakvormig: 
1. eenigszins zakvormig. 
2. gelijkend op de soort saccätus. 

subsacculâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; sacculätus, den vorm van een 
zakje hebbend: 
1. eenigszins den vorm van een zakje hebbend. 
2. gelijkend op de soort sacculätus. 

subsagenioides, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; sagenioïdes, Sagenïa-achtig: gelij
kend op de soort sagenioïdes. 

subsagittatws.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; sagittätus, pijlvormig: 
1. eenigszins pijlvormig. 
2. gelijkend op de soort sagittätus. 

sûbscaber,ra,rum, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; scäber, ruw: 
1. eenigszins ruw. 
2. gelijkend op de soort scaber. 

subscalâris,ts,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; scaläris, laddervormig: 
1. eenigszins laddervormig. 
2. gelijkend op de soort scaläris. 

subscândens, — van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; scandens, klimmend: 
1. eenigszins klimmend. 
2. gelijkend op de soort scandens 

subsecunda, — zie subsecundus. 
subsecundodisséctus,a,ura, - van Lat. subsecundus, 

meerendeels naar één zijde gekeerd; dissectus, 
sterk ingesneden: sterk ingesneden met meeren
deels naar één zijde gekeerde slippen. 

subsecundus,α,urn, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt ; secundus, naar één zijde ge
keerd : 
1. meerendeels naar één zijde gekeerd. 
2. gelijkend op de soort dissectus. 

subselliguéus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; selliguêus (zie aldaar), genoemd 
naar Selligué: gelijkend op de soort selliguêus. 

subsemicostâtws.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; semicostätus, over de halve 
lengte geribd of generfd: 
1. over ongeveer de halve lengte geribd of ge
nerfd; over ongeveer de halve lengte met een 
duidelijke middennerf. 
2. gelijkend op de soort semicostätus. 

subsemilunâris.is.e, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; semilunaris, halvemaanvormig: 
1. vrijwel halvemaanvormig. 
2. gelijkend op de soort semilunaris. 

subseptemnérva, - zie subseptemnervus. 
subseptemnérve, - zie subseptemnervis. 
subseptemnérvia, - zie subseptemnervius. 
subseptemnervis,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; septemnervis, zevennervig: 
1. ongeveer of meerendeels zevennervig. 
2. gelijkend op de soort septemnervis. 

subseptemnervius,α,urn, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; septemnervïus, zevennervig: 
1. ongeveer of meerendeels zevennervig. 

. 2. gelijkend op de soort septemnervïus. 
subseptemnervus,α,«w, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; septemnervus, zevennervig: 
1. ongeveer of meerendeels zevennervig. 
2. gelijkend op de soort septemnervus. 

subséricans, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 

uitdrukt; serïcans, zijdeachtig, zijdeachtig behaard: 
1. eenigszins zijdeachtig; eenigszins zijdeachtig 
behaard. 
2. gelijkend op de soort serïcans. 

subsericeus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; sericëus, zijdeachtig, zijdeachtig 
behaard : 
1. eenigszins zijdeachtig; eenigszins zijdeachtig 
behaard. 
2. gelijkend op de soort sericéus. 

subserpentinus,a,um, — van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; serpentinus, slangachtig ge
bogen: 
1. min of meer slangachtig gebogen. 
2. gelijkend op de soort serpentinus. 

subserrâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; serrätus, gezaagd: 
1. zeer oppervlakkig gezaagd; met slechts enkele 
zaagtanden; onduidelijk gezaagd. 
2. gelijkend op de soort serrätus. 

subserrulatus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; serrulätus, fijn gezaagd, on
diep gezaagd: 
1. met enkele kleine zaagtand]es. 
2. gelijkend op de soort serrulätus. 

subséssi le, - zie subsessïlis. 
subsessilifólius,a.um, - 1. van Lat. subsessïlis, 

nagenoeg zittend; folium, blad: met nagenoeg 
zittende bladeren. 
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; 
sessilifolïus, met zittende bladeren: gelijkend op 
de soort sessilifolïus. 

subséssilis,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; sessïlis, zittend: 
1. nagenoeg zittend. 
2. gelijkend op de soort sessïlis. 

subsignatus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; signälus, geteekend, gemerkt: 
1. onduidelijk geteekend of gemerkt. 
2. gelijkend op de soort signätus. 

subsimplex, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; simplex, enkelvoudig, onvertakt: 
1. nagenoeg of meerendeels enkelvoudig of on
vertakt. 
2. gelijkend op de soort simplex. 

subsimplicifólius,a.um, - 1. van Lat. subsimplex 
(subsimplicis), vrijwel enkelvoudig, meerendeels 
enkelvoudig; folïum, blad: met vrijwel of meeren
deels enkelvoudige bladeren. 
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; 
simplicifolïus, met enkelvoudige bladeren: gelij
kend op de soort simplicifolïus. 

subsimplicivénius,a,um, - 1. van Lat. subsimplex 
(subsimplicis), vrijwel of meerendeels enkelvoudig 
of onvertakt; vena, ader: met vrijwel of meeren
deels onvertakte aderen. 
2. van Lat. sub, voorv., da t nabijheid uitdrukt; 
simplicivenïus, met onvertakte aderen: gelijkend 
op de soort simplicivemus. 

subsinuósus.a.utw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; sinuósus, bochtig: 
1. eenigszins bochtig. 
2. gelijkend op de soort sinuösus. 

subspârsus,a,uw, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; sparsus, verstrooid, verspreid: 
1. vrij ver uiteengeplaatst. 
2. gelijkend op de soort sparsus. 

subspathaceus,α,uw, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; spathacëus, scheedevormig: 
1. eenigszins scheedevormig. 
2. gelijkend op de soort spathacëus. 
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subspathulatus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; spathulötus, spatelvormig: 
1. eenigszins spatelvormig. 
2. gelijkend op de soort spathulâtus. 

subspatulâtus,α,um, - zie subspathulatus. 
subspicâtus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; spicätus, tot aren vereenigd: 
1. min of meer tot aren vereenigd. 
2. gelijkend op de soort spicätus. 

eubspinósus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; spinösus, gedoomd, gestekeld: 
1. onduidelijk gedoomd of gestekeld; met zeer 
enkele doornen of stekels. 
2. gelijkend op de soort spinösus. 

subspinulósus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; spinulösus, kort of fijn ge
doomd of gestekeld: 
1. enkele korte of f ij ne doornen of stekelt j es dragend. 
2. gelijkend op de soort spinulösus. 

subspontàneus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; spontanëus, in het wild groeiend: 
1. vrijwel in het wild groeiend. 
2. gelijkend op de soort spontanëus. 

8ubstipitâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; stipitätus, gesteeld: 
1. onduidelijk gesteeld, zeer kort gesteeld. 
2. gelijkend op de soort stipitätus. 

subsubulàtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; subulätus, priemvormig: 
1. vrijwel priemvormig. 
2. gelijkend op de soort subulätus. 

8ubsymmétricws,a,M»n, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; sytntnetrïcus, symmetrisch: 
1. vrijwel symmetrisch. 
2. gelijkend op de soort symmetrïcus. 

subtaeniâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; taeniätus, lintvormig, met lint-
vormige organen: 
1. nagenoeg lintvormig; met nagenoeg lintvormige 
organen. 
2. gelijkend op de soort taeniätus. 

BUbteres.es,es, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; teres, rolrond: 
1. nagenoeg rolrond. 
2. gelijkend op de soort teres. 

subternâtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; ternätus, drie aan drie geplaatst; 
drietallig: 
1. meerendeels drie aan drie geplaatst of drietallig. 
2. gelijkend op de soort ternätus. 

8ubterrâneus,a,um, - van Lat. sub, onder; terra, 
aarde: onderaardsch, onder den grond groeiend 
of rijpend. Vgl. hypogaeus. 

8ubte8selâtus,a,um, - zie subtessellätus. 
subtessellotus,α,um, - van Lat . sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; tessellätus, mozaïekachtig: 
1. eenigszins mozaïekachtig. 
2. gelijkend op de soort tessellätus. 

mubtetréxntres,es,es, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; Gr. tetratnêrfs, uit vier deelen 
bestaand, vierteilig: 
1. uit ongeveer vier deelen bestaand, meerendeels 
uit vier deelen bestaand, ongeveer viertallig, mee
rendeels viertallig. 
2. gelijkend op de soort tetramëres. 

eubtetrapterus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; tetraptirus, viervleugelig: 
1. nagenoeg viervleugelig ; met vier smalle vleugels. 
2. gelijkend op de soort tetraptërus. 

subt i le , - zie subtïlis. 
8ubtilinérvis,is,e, - van Lat. subtilis, fijn; nervus, 

nerf: met fijne nerven, fijnnervig. 
subtilis,ts,«;, - (Lat.) fijn, dun. 
eubtiliscapus,<z,um, - van Lat. subtilis, dun, fijn; 

scäpus, steel eener bloeiwijze: met door dunne of 
fijne stelen gedragen bloeiwijzen. 

subtomentósus,a ,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; tomentösus, viltig: 
1. eenigszins viltig. 
2. gelijkend op de soort tomentösus. 

8ubtriangulàrts , îs ,e, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; triangularis, driehoekig; 
1. vrijwel driehoekig. 
2. gelijkend op de soort triangularis. 

sub t r i ceps , - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; triceps, driehoofdig: 
1. meerendeels met drie hoofdjes (bijeen). 
2. gelijkend op de soort triceps. 

subtricostätu5,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; tricostätus, drieribbig: 
1. ongeveer drieribbig, meerendeels drieribbig. 
2. gelijkend op de soort tricostätus. 

subtrifidus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; trifidus, driespletig, driedeelig: 
1. nagenoeg driespletig of driedeelig; meerendeels 
driespletig of driedeelig. 
2. gelijkend op de soort trifïdus. 

subtriflórus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; triflörus, driebloemig: 
1. met ongeveer of meerendeels 3 bloemen bijeen. 
2. gelijkend op de soort triflörus. 

subtrifoliàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat na
bijheid uitdrukt; trifoliätus, driebladig, met drie bla
deren of blaadjes bijeen: 
1. meerendeels driebladig; met ongeveer drie bla
deren of blaadjes bijeen. 
2. gelijkend op de soort trifoliätus. 

eubt r i loba , - zie subtrilöbus. 
sub t r i lobans , - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 

uitdrukt; Nieuwlat. trilöbans, drielobbig: ondiep 
drielobbig, ten deele drielobbig. 

subtri lobätus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; trilobätus, drielobbig: 
1. zwak drielobbig, ondiep drielobbig. 
2. gelijkend op de soort trilobätus. 

subtrilobus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; trilöbus, drielobbig: 
1. ondiep drielobbig, ten deele drielobbig. 
2. gelijkend op de soort trilöbus. 

sub t r i né rve , - zie subtrinervis. 
sub t r iné rv ia , - zie subtrinervïus. 
subtrinérv*$,ts,«, - van Lat. sub, voorv., dat nabij

heid uitdrukt; trinervis, drienervig: 
1. ongeveer drienervig; meerendeels drienervig. 
2. gelijkend op de soort trinervis. 

subtrinérvius,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; trinerviust drienervig: 
1. ongeveer drienervig; meerendeels drienervig. 
2. gelijkend op de soort trinervïus. 

subtriphyilus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; triphyllus, driebladig, met 3 
bladeren of blaadjes bijeen. 
1. meerendeels driebladig; met ongeveer drie bla
deren of blaadjes bijeen. 
2. gelijkend op de soort triphyllus. 

eubt r ip l inérve , - zie subtriplinervis. 
eubt r ip l inérvia , - zie subtriplinervius. 
subtriplinérvtf,t5»£. - van Lat. sub, voorv., dat 

nabijheid uitdrukt; triplinervis, driedubbelnervig : 
1 min of meer driedubbelnervig. 
2. gelijkend op de soort triplinervis. 

8ubtriplinérvius,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
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nabijheid uitdrukt; triplinervius, driedubbelnervig: 
1. min of meer driedubbelnervig. 
2. gelijkend op de soort triplinervius. 

subtrieectus,a,urn, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; trisectus, driedeelig: 
1. meerendeels driedeelig. 
2. gelijkend op de soort trisectus. 

subtristàchyus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; tristackjfus, met 3 aren of aartjes: 
1. met ± 3 aren of aartjes. 
2. gelijkend op de soort tristaclryus. 

subtrisulcótus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; trisulcätus, met 3 voren: 
1. met ongeveer 3 voren, meerendeels met 3 voren, 
met 3 onduidelijke voren. 
2. gelijkend op de soort trisulcätus. 

subtruncâtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; truncätus, afgeknot: 
1. vrijwel afgeknot. 
2. gelijkend op de soort truncätus. 

Subularia L., - van Lat. subüla, priem: priemkruid. 
De naam zinspeelt op den bladvorm. 

subuläta, - zie subulätus. 
8ubulatipinnus,a,um, - van Lat. subulätus, priem-

vormig; pinna, vin (van een samengesteld blad): 
met priemvormige of in een priemvormige spits 
eindigende vinnen. 

subulatoides, - van den soortnaam subulätus (zie 
aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: gelijkend op de soort subulätus. 

subulätus,α,UM?, - van Lat. subüla, priem: priem-
vormig. 

subulibrachius,a,um, - van Lat. subüla, priem; 
brachïum, onderarm: met priemvormige armen. 

subulicalyx, - van Lat. subüla, priem; calyx, kelk: 
met priemdragenden kelk (bv. priemvormig toe
gespitste slippen, priemvormige uitsteeksels). 

-subulifer, subulifera, subuliferum, - van Lat. 
subuliferus,a,um, - subüla, priem; ferre, dra

gen: priemdragend, priemvormige organen dragend. 
subulifólius.a.um, - van Lat. subüla, priem; folium, 

blad: met priemvormige bladeren; met priemvor
mige aanhangsels dragende bladeren. 

subulifórrms.is.c, - van Lat. subüla, priem; forma, 
vorm: priemvormig. 

subulieépalus,a,um, - van Lat. subüla, priem; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met priemvormige 
kelkbladen of -slippen; met priemvormig toege
spitste kelkbladen of -slippen. 

subulispathus,a,um, - van Lat. subüla, priem; spàtha, 
(als bot. term) kolfscheede: met priemvormig toe
gespitste kolf scheeden. 

subulócalyx, - van Lat. subüla, priem; cälyx, kelk: 
met priemdragenden kelk (bv. priemvormig toe
gespitste slippen, priemvormige uitsteeksels). 

eubumbellatus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; umbellätus, schermvormig, tot 
schermen vereenigd: 
1. min of meer schermvormig vertakt. 
2. min of meer tot schermen vereenigd. 
3. gelijkend op de soort umbellätus. 

subumbelliflórus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; umbelliflôrus, met tot scher
men vereenigde bloemen: 
1. met nagenoeg schermvormig bijeenstaande 
bloemen. 
2. gelijkend op de soort umbelliflôrus. 

subùmbrans, - van Lat. sub, onder; umbrans (van 
umbräre, schaduw geven), schaduw gevend: naar 
onder schaduw gevend, als schaduwboom dienend 
voor er onder geplante gewassen. 

subundulàtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; undulätus, (als bot. term) 
golvend: 
1. eenigszins golvend. 
2. gelijkend op de soort undulätus. 

subuniflórus,α,utn, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; uniflôrus, éénbloemig, met alleen
staande bloemen: 
1. meerendeels éénbloemig, meerendeels met al
leenstaande bloemen. 
2. gelijkend op de soort uniflörus. 

subuniglurms,is,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; uniglümis (zie aldaar), met één 
gluma: vrij wel met één gluma, dwz., dat van de 
beide onderste kafjes één zeer klein is. 

subustulâtus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; ustulätus, aangebrand, bij uitbrei
ding: bruin als een door aanbranden ontstane korst: 
1. bruinachtig. 
2. gelijkend op de soort ustulätus. 

subvalvâtus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; valvätus, klepsgewijs aaneensluitend : 
1. vrijwel klepsgewijs aaneensluitend. 
2. gelijkend op de soort valvätus. 

subvariegatus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; variegätus, bont, gevlekt: 
1. onduidelijk gevlekt. 
2. gelijkend op de soort variegätus. 

subvelutinus,α,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; velutïnus, fluweelachtig behaard: 
1. bekleed met een beharing, welke men bijna 
fluweelachtig zou kunnen noemen. 
2. gelijkend op de soort velutïnus. 

subvenÓ8us,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; venösus, geaderd: 
1. onduidelijk geaderd; met zeer enkele aderen. 
2. gelijkend op de soort venösus. 

subvenustus,a,um, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; venustus, bekoorlijk: 
1. vrij bekoorlijk. 
2. gelijkend op de soort venustus. 

8ubverticiUatus,a,wm, - van Lat. sub, voorv., dat 
nabijheid uitdrukt; verticillätus, kransstandig: 
1. nagenoeg kransstandig; in schijnkransen ge
plaatst. 
2. gelijkend op de soort verticillätus. 

subveetitus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; vestitus, bekleed; (als bot. term) 
(vrij) sterk behaard: 
1. vrij sterk behaard. 
2. gelijkend op de soort vestitus. 

subvillósus.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt ; villösus, bezet met lange.zachte haren : 
1. ijl bezet met lange, zachte haren. 
2. gelijkend op de soort villösus. 

subviridts.is.e, - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid 
uitdrukt; viridis, groen: 
1. groenachtig. 
2. gelijkend op de soort viridis. 

subviscósws.a.um, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; viscösus; kleverig: 
1. eenigszins kleverig. 
2. gelijkend op de soort viscösus. 

8ubvolubilts,ts,e, - van Lat. sub, voorv., dat nabij
heid uitdrukt; volubilis, windend: 
1. min of meer windend. 
2. gelijkend op de soort volubilis. 

succedàneus,a,um, - van Lat. succedëre, (iemands) 
plaats vervangen: plaatsvervangend. - Als soort
naam gebezigd voor: 
1. planten, welke terecht of ten onrechte geacht 
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worden als surrogaat voor andere dienst te doen, bv. 
Myrisüca - BI. (surrogaat voor M. fragrans Houtt . ), 
- Rhus - L. (surrogaat voor Rh. vernicifëra L.). 
2. planten, welke achtereenvolgens enkele bloei-
wijzen voortbrengen (Nervilïa punctata Schltr 
var. - J. J. S.). 

succinctus,a,um, - van Lat. succingëre (van sub, 
hier geassimileerd tot suc, onder; cingëre, omgor
den, omringen), van onder af omgorden, opschor
ten, voorzien: omgord, opgeschort, kort. 

succiruber,ra,rum, - zie sucirüber. 
Succisa NECK., - als znw. gebezigde vr. vorm van 

Lat. succisus (zie aldaar), van onder afgesneden: 
van onder, als het ware, afgesneden plant. De wor
telstok ziet er aan den voet uit, alsof hij afgesneden 
of afgebeten ware. - Succïsa pratensis Moench werd 
vroeger aangewend als geneesmiddel tegen blind
heid. - Volgens een oude sage was de duivel, de 
aartsvijand van het menschdom, zoo vergramd op 
de plant wegens haar geneeskrachtige werking, dat 
hij haar aan den wortel afbeet. Vandaar de volks
naam duivelsbeet. 

succiSMs,a,Mw, - van Lat. succidëre (van sub, hier 
geassimileerd tot suc, onder, van onder; caedère, 
houwen), van onder afhouwen, van onder afsnij
den: van onder (als het ware) afgesneden. 

succósws.a.ww, — zie sucösus. 

{Succóvia SPRENG., - genoemd naar G. A. Succow 
Succówia DENNST. - (1751, Jena; 1813, Hei

delberg), hoogleeraar te Heidelberg, schrijver van 
bot. werken. 

succuléntus,a,wra, - zie suculentus. 
sucirüber,ra,rum, — van Lat. sucus, sap; ruber, rood: 

met rood sap. 
sucklingiänws,a,wm, - afkomstig van den ruim 3400 

M. hoogen Mount (berg) Suckling (in het Z.O. van 
Nieuw-Guinea; ± 149° O.L.; bijna 10° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

{sucósws.a.Mw, - van Lat. sucus, sap: sappig. 
suculentus,a,um, -
suaéX\cus,a,um, - afkomstig van de Sudeten (berg-

keten op de grens van Silezië en Boheme) of daar 
het eerst gevonden. 

suécicus.a.um, - van Nieuwlat. Suecïa, Zweden: 
Zweed sch. 

s u e n d e r m â n n i i , - 2e nv. van Suendermannïus, 
Latinizeering van Sündermann: van Sündermann, 
gevonden door Sündermann, genoemd naar Sün
dermann. - Dryas - Hort. en Gypsophïla - Fritsch 
zijn genoemd naar Fr. Sündermann (1864, Würz
burg; ?, ?), eigenaar eener kweekerij te Lindau (op 
een eilandje in het N.O. van het Bodenmeer), ver
dienstelijk onderzoeker der Alpenflora. Vele Alpen-
planten werden door hem in Europ. tuinen inge
voerd. 

Suffrénia BELL., - in 1804 genoemd naar markies 
( ? Palamède) de Suf f ren (tweede helft der achttiende 
eeuw, ? Chalons of ? Provence; ?, ?), die Amerika, 
Afrika, Spanje en Italie bereisde en in Z.O.-Fran-
krijk enN.W.-Italie botaniseerde. Nazijn vaderland 
ontvlucht te zijn, waarschijnlijk om het woeden der 
revolutie te ontgaan, hield hij van 1796-1800 als gast 
van aanzienlijke Ital. families verblijf in het land
schap Friuli ( = Frioul, N.O.-Italie), waar hij een 
later verloren gegaan herbarium van 1250 soorten 
bijeenbracht en bouwstoffen voor een flora dier 
streek verzamelde. Bij zijn terugkeer naar Frank
rijk vertrouwde hij het handschrift daarvan toe 
aan zijn gewezen gastheer Concina. - Van zijn 
hand verschenen een paar bot. publicaties. - De 
naar hem genoemde plant had hij ontdekt op 

rijstvelden bij Vercelli (ongeveer midden tusschen 
Milaan ea Turijn). 

suffrutex, - van Lat. sub, hier geassimileerd tot 
suf, voorv., dat nabijheid uitdrukt; frütex, heester: 
op een heester gelijkende plant, halfheester. 

suffruticóSMs,a,Mm, - van Lat. suffrutex {suffruticis), 
halfheester: halfheesterachtig; tusschen kruid
achtig en heesterachtig in. 

sufiultus,a,um, - van Lat. suffulcïre (van sub, hier 
geassimileerd tot suf, onder; fulclre, steunen), onder
steunen, steunen: ondersteund, gesteund. 

sugända , - Philipp, plantennaam. 
'Suishaénsis,25,e, - afkomstig van Suisha op For-
Lsuishanénst5,ts,e, - mosa of daar het eerst 

gevonden. 
sulamadahénsîs,î5,e, - afkomstig van Soela ma-

daha op Ternate of daar het eerst gevonden. 
S u l a m e a SCHUM. et LAUT., - Latinizeering van den 

Ternat. plantennaam (pohon) soelamoe. 
sulcàtus,a,um, - van Lat. sulcäre (van sulcus, vore), 

ploegen, voren maken: gevoord. 
su lc inérva , - zie sulcinervus. 
sulc inérve, - zie sulcinervis. 
sulcinérvia , - zie sulcinervïus. 
•sulcinérvï's.is.e, - van Lat. sulcus, vore; nervus, 
sulcinérviws,α,um, - nerf: met gevoorde ner-

.sulcinérv«s,a,wm, - ven. 
sulc inux, - van Lat. sulcus, vore; nux, noot: met 

gevoorde nootjes; met gevoorde kleine, harde vruch
ten. 

sulc ipes , - van Lat. sulcus, vore; pes, voet, steel: 
met gevoorden voet of steel. 

sulénei's.is.e, - afkomstig van de Soe/a-eilanden (O. 
van Midden-Celébes; ± 1 2 4 - ± 126y2° O.L.; ± 2° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

sulfuràtus.a.um, - van Lat. sulfur, solfer, sulfer, 
zwavel: met zwavel doortrokken, bij zwavelbron-
nen (solfataren) gevonden, met solfer bedekt, met 
zwavelgele beharing. 

sulfurews,a,ttw, - van Lat. sulfur, solfer, sulfer, 
zwavel: ζwavelgeel. 

suliân«5,rt,Mw, - afkomstig van de Soe/a-eilanden 
(O. van Midden-Celébes; ± 124-± 126%° O.L.; 
± 2° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

sul ingi (Aglaïa - BI.; -Vanda - BI.), - 2de nv. van 
Sulingus, Latinizeering van (Goenoeng) Soeling, 
naam van een bergje bij Buitenzorg, Z. van 
Koeripan: afkomstig van den Soeling of daar het 
eerst gevonden. 

su lph . . . . , - zie sulf. . . . 
su l t än i , - 2e nv. van sultänus, Latinizeering van 

sultan: van den sultan, genoemd naar den sultan. -
Impatiens - Hook. f. werd in 1882 genoemd naar 
Seyid Bargasj ben Seyid Said (1837, ?; 1888, ?), 
van 1870 tot aan zijn dood sultan van Zanzibar, 
,,aan wiens verlichte en menschlievende regeering 
,,Ο.-Afrika zooveel te danken heeft." Bargasj was, 
den Europ. zendelingen welgezind, ondersteunde 
alle expedities, welke van Zanzibar uit naar de 
binnenlanden van Afrika trokken en teekende in 
1873 onder Eng. pressie een verdrag ter onder
drukking van den slavenhandel. 

su l t ân i s , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 
behandelde woord sultan: van den sultan. - Mars-
denïa - Schltr werd het eerst (in gekweekten staat) 
aangetroffen in den tuin van den sultan van Koetei 
(Borneo). 

suluénsis,ts,e, - afkomstig van de Sulu (Soeloe) of 
7o/o-eilanden (tusschen N.-Borneo en Mindanao) 
of daar het eerst gevonden. 

s u m a , - Latinizeering van den Sanskr. plantennaam 
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shumee. 
s u m â t r a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden naam Sumatra: van Sumatra of daar 
het eerst gevonden, Sumatraansch. 

{8umatranus,a ,um, - afkomstig van Sumatra of daar 
sumatrénsis. is ,«, - het eerst gevonden, Suma

traansch. 
feurnbavânMs.a,«»!, - afkomstig van Soembawa (een 
tsumbavénsts . i s .e , - der Kleine Soenda-eilan-

den; ± 116% - ruim 119° O.L.; ± 8 - 9° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden, Soembawaansch. 

S u m b â v i a BAILL., - genoemd naar Soembawa (een 
der Kleine Soenda-eilanden; ± H 6 % ~ ruim 119° 
O.L.; ± 8 - ± 9° Z.B.), waar het gesl. het eerst 
gevonden werd. 

Sumbav ióps i s j . j . s., - van Sumbavia, plantengesl. 
(Euphorbiacëae) ; opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Sumbavïa gelijkend gesl. 

{eumbawânus,a.ttm, - afkomstig van Soembawa (een 
sumbawénsi's.is.e, - der Kleine Soenda-eilan

den; ± 1 1 6 % - ruim 119° O.L.; ± 8 - ± 9° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden, Soembawaansch. 

sumbénsjs,is,e, - afkomstig van Soemba (een der 
Kleine Soenda-eilanden; 119-121° O.L.; ± 9%-
± 10^4° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Soem-
baasch. 

Sunâp tea GRIFF., - van Gr. sunaptos [van sunaptein 
(van sun, samen; haptein, binden), verbinden], 
verbonden. - De korte kelkbuis is vergroeid met 
den voet van het vruchtbeginsel. 

sundäicus.a.wm, - afkomstig van een der Soenda-
8undànus,a,MW, - eilanden (meestal Java en 
sundénsis.ts.e, - speciaal het Soendaneesch 

sprekend deel van W.-Java) of daar het eerst ge
vonden, Soendasch, Soendaneesch. - Ook Sum. 
planten ontvingen soms dezen soortnaam. 

s u n d r a , - Engelschind, plantennaam. 
sungemagneânws,a,Mwt, - afkomstig van het stroom

gebied der Soengei (rivier) Magne in Borneo of 
daar het eerst gevonden. 

s u p e r a n s , - van Lat. superare (van super, boven), 
uitsteken boven, overtreffen: uitstekend boven, 
overtreffend. 

supérba , - zie superbus. 
supérb iens , - van Lat. superbire (van superbus, fier, 

prachtig), fier zijn, prachtig zijn: fier, prachtig. 
superbissimws,a.wm, - overtr. trap van Lat. super

bus, prachtig: zeer prachtig. 
superbus,α,uw, - (Lat.) trotsch, fier, prachtig. 
superficialis,«,£, - van Lat. superficies (van super, 

boven; facies, gedaante), bovenste deel, oppervlak
te: aan de oppervlakte liggend, oppervlakkig, niet 
ingezonken. 

8uperpósitws,a,um, - van Lat. superponëre (van 
super, boven; ponëre, plaatsen), boven elkander 
plaatsen: boven elkander geplaatst. 

superstitiósMS.a.uw, - van Lat. superstitïo( van 
super, boven; sister e, stellen), vrees voor hetgeen 
boven het menschelijk weten uitgaat, bijgeloof: bij-
geloovig, bij bijgeloovige plechtigheden gebezigd, 
met een of ander „bijgeloof" (het Boeddhisme bv.) 
verbonden. - Zittend onder een Ficus superstitiösa 
Link ( = F. religiösa L. ; men lette op het verschil 
in waardeering van het Boeddhisme tusschen Link 
en Linnaeus) kwam Boeddha tot het „ware" in
zicht. 

8uperväcuus,a,um, - (Nieuwlat.) nutteloos, over
tollig, met meer organen (kafjes bv.) dan noodig 
zijn. 

supfiânws,a,um (Palaquïum - Schltr), - genoemd 
naar Karl Supf (1855, ?; 1915, Berlijn), fabrikant-

' s u r i n a m e n s i s 

landhuishoudkundige, stichter (1896) en voorzit
ter van het Kolonialwirtschaftliches Komitee (een 
commissie ter bevordering der ontwikkeling op 
economisch gebied van de D. koloniën). Hij bevor
derde o.a. de katoencultuur. 

supinus,a,um, - (Lat.) liggend, achterover liggend. 
supitianws,a,w»t (Terminalïa - Kds), - genoemd 

naar A. H. Soepit, districtshoofd in de Minahâsa 
(N.-Celébes), die den houtvester S. H. Koorders 
(zie koordersi) hulp verleende bij diens bot. on
derzoek van dat landschap (1894/95). Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

supracantts,a,um, - van Lat. supra, van boven; 
conus, grijs, grijsharig: van boven grijs, van boven 
grijsharig. 

supralaévt5,ts,£, - van Lat. supra, van boven; laevis, 
glad, kaal: van boven glad; van boven kaal. 

supranùbius,a,um, - van Lat. supra, boven; nubes, 
wolk: boven de wolkenzone van het gebergte 
groeiend. 

suprasp in ige r , sup ra sp in ige ra , suprasp in ige -
r u m , - van Lat. supra, van boven; spinïgër(us), 

supraspinigerws.a.wra, - doornen of stekels 
dragend: van boven doornen of stekels dragend. · 

suprastrigÓ8us,a,um, - van Lat. supra, van boven; 
strigösus, bezet met aanliggende, stijve haren: van 
boven bezet met aanliggende, stijve haren. 

r surabóia , - naam eener stad in O.-Java, a/d N.-
i s u r a b ó j a , - kust, op ± 112%° O.L. - Als soort

naam gebezigd om uittedrukken, dat de plant daar 
het eerst gevonden werd. 

suratténst5,ts,e, - afkomstig van Surat {— Soerata, 
N. van Bombay; bijna 73° O.L., ruim 21° N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

surculósus,a,um, - van Lat. surcülus, jonge spruit: 
vele of krachtige jonge spruiten (of uitloopers) 
voortbrengend. 

Su regâda JONBS, - Lat. transcr. van den Engelsch-
ind. plantennaam sooragada of suragada. 

r suréni , - Latinizeering van den Mal. (tevens Soend. 
ISurénus o. κ., - en Jav.) plantennaam soerèn. 
Sur i âna L., - genoemd naar J. D. Surian (?, ? ; 1691, 

Marseille), geneesheer-apotheker te Marseille, wien 
op voorstel van Michel Begon (zie Begonïa), toen 
intendant der galeien te Rochefort en La Rochelle, 
te voren intendant van San-Domingo, door Lode-
wijk XIV werd opgedragen zich naar de Fr, An
tillen te begeven om zeldzame en merkwaardige 
natuurprodukten te bestudeeren en te verzamelen. 
Surian koos Charles Plumier (zie Plumerïa), een 
in plantkunde bedreven pater Franciscaan, die 
goed kon teekenen, tot zijn begeleider. In 1689 
vertrokken zij en doorvorschten Martinique, het 
westelijk deel van Haïti en voorts eenige kleinere 
eilanden, den arbeid dusdanig verdeelend, dat 
Surian zich met het verzamelen en drogen der 
planten en het opteekenen harer geneeskrachtige 
eigenschappen belastte, terwijl Plumier planten en 
dieren beschreef en teekende. Door de onverzade-
lijke hebzucht van Surian vijanden geworden keer
den zij in 1690 in Frankrijk terug, waar Surian 
werd ontslagen; hij overleed het volgende jaar aan 
de gevolgen van het eten eener vergiftige plant, 
welke hij, uit zuinigheid, als purgeermiddel ge
bruikt had. Zijn uit ongeveer 1000 planten be
staand Westindisch herbarium wordt in den Jar
din des Plantes te Parijs bewaard. 

surinaménsis. is ,«, - afkomstig van Suriname of 
daar het eerst gevonden, Surinaamsch. Het land 
zou zoo genoemd zijn naar de Surinen, een der 
Indiaansche stammen, welke er vroeger de heer-
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schappij voerden. 
suringariântts.a,um (Eugenïa- Κ. et V.; - Payëna 

- Burck), - genoemd naar IV. F. R. Suringar 
(1832, Leeuwarden; 1898, Leiden), van 1857-62 als 
plaatsvervanger van De Vriese (zie devriesii), van 
1862 tot aan zijn dood als diens opvolger hoog
leeraar in de plantkunde te Leiden, sedert 1871 
tevens directeur van 's Rijks Herbarium te Leiden, 
schrijver van verscheidene bot. publicaties, waar
onder een uitnemende schoolflora van Nederland. 
In opdracht van het Koninklijk Ned. Aardrijks
kundig Genootschap maakte hij in 1884/85 een bot. 
reis door W.-Indië. 

suringàrii , - 2e nv. van Suringarïus, Latinizeering 
van Suringar: van Suringar, genoemd naar Surin
gar. - Momordïca - Cogn. is genoemd naar W. F. R. 
Suringar (zie suringarianus). 

susannae, - 2e nv. van Susanna: van Susanna, ge
vonden door Susanna, genoemd naar Susanna. -
Platanthëra - Lindl. is genoemd ,,ter gedachte-
,,nisse van diegeene, die bij haar leven myn eerste 
„Gezellinne en Behulpe in ' t opzoeken van kruiden 
, ,en planten is geweest, ook de eerstemaal my deze 
„bloem getoont heeft" (Rumphius, Herbarium Am-
boinense V, 287), nl. een Ambonsche, echtge-
noote van den beroemden natuuronderzoeker G. E. 
Rumpf (zie Rumphïa). Op 17 Febr. 1674 vielen 
zij en haar jongste dochtertje als slachtoffers der 
groote aardbeving, welke toen het eiland teisterde. 
- De bewering van Wittstein (Etymologisch-bota
nisches Handwörterbuch, in voce Suzanna), dat 
de plant wegens de helderwitte kleur harer bloe
men naar de kuische Susanna (zie in de Apocriefe 
Boeken des Ouden Testaments de Historie van 
Susanna en Daniel) genoemd zou zijn, is een der 
vele in dat woordenboek voorkomende verzinsels. 

susiânM5,a,uw, - afkomstig van Susa of Soesa (oude, 
sinds lang in puin gevallen stad in Perzië, ruim 
48° O.L., ruim 32° N.B.) of daar het eerst gevon
den; bij uitbreiding: Perzisch. 

8UspénsMs,a,Mw, - van Lat. suspendire, ophangen: 
opgehangen, hangend, zwevend, bij uitbreiding: on
zeker, twijfelachtig. 

susquehannae, - 2e nv. van den als een Lat. substan
tief behandelden naam Susquehanna: van Susque
hanna, gevonden bij (de) Susquehanna. - Susque
hanna is de naam van een plaats in Ν.-Amerika 
(ruim 75^4° W.L.; bijna 42° N.B.) en van een in 
het N. der Chesapeake-baai (aan de O. kust van 
N.-Amerika; ±37-b i jna 40° N.B.), tusschen Phila
delphia en Baltimore uitmondende rivier. 

sussu, - Nieuwguin. plantennaam ( ? ten rechte soe-
soe, melk, melksap). Palaquïum - Engl, is een 
melksaphoudende boom. 

sussuéla, - Lat. transcr. van den Amb. plantennaam 
soesoeëla (van Mal. soesoe, melk) : melksap bevatten
de plant. 

Susum BL., - Lat. transcr. van Gr. souson, lelie. -
De plant gelijkt echter zeer weinig op een echte 
lelie; wel herinnert zij in blad vorm aan een Cri-
num, die op Java vaak lelie genoemd wordt. 

sutchuenénet's.ts.e, - afkomstig van Szechuan 
( = Sze-Tsjoean = Tze-Tschwan; zie szechuanïcus) 
of daar het eerst gevonden, Szechuaansch. 

suwerówi, - 2e nv. van Suweröwus, Latinizeering 
van Suwerow: van Suwerow, genoemd naar Suwe-
row. - Statïce - Regel werd in 1882 genoemd naar 
ƒ'. P. Suwerow, toen inspecteur der militaire hospi
talen in Turkestan. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

swaniànMs,a,wm (Coelogyne - Rolfe), - genoemd 

naar J. M. Swan (1847, Worcester; 1910, Londen), 
schilder en beeldhouwer, die op vele tentoonstel
lingen bekroningen verwierf. 

swartziânus,a;«m (Jussieua-A. P. DC. ) , - genoemd 
naar Olof Swartz (1760, Norrköping; 1818, Stock
holm), medicus, die van 1783-86 op eigen kosten 
W.-Indië bereisde en daar vele planten verzamelde. 
Van 1786-87 hield hij verblijf te Londen, om zijn 
verzamelingen te determineeren en te vergelijken 
met die van Banks (zie Banksëa) en Sloane (zie 
Sloanëa). In 1789 werd hij benoemd tot intendant 
van het Koninklijk Kabinet van Naturalien op 
Drottningholm bij Stockholm en in 1791 tot hoog
leeraar te Stockholm. Hij bereisde een groot deel 
van Zweden, schreef een flora van W.-Indië en 
vele belangrijke publicaties over orchideeën, va
rens, mossen, korstmossen en zwammen. 

swârtzii , - 2e nv. van Swartzius, Latinizeering van 
Swartz: van Swartz, gevonden door Swartz, ge
noemd naar Swartz. - Diplazïum - BI. is genoemd 
naar O. Swartz (zie swariziänus). 

Sweértia w. D. J . KOCH, - zie Swertïa. 
sweginzówii , - 2e nv. van Sweginzowïus, Latini

zeering van Sweginzow: van Sweginzow, genoemd 
naar Sweginzow. - Rosa - Koehne en Syringa -
Koehne et Lingelsheim zijn genoemd naar Swegin
zow, in het begin der 19de eeuw gouverneur van 
Lijfland, begunstiger van het arboretum te Roe
merhof bij Riga, waar de naar hem genoemde plan
ten gekweekt werden. Overigens is mij van hem 
niets bekend. 

Swértia L., - genoemd naar E. Sweert (±1752, Ze
venbergen, N.-Brabant; ?, ?), schrijver van een in 
1612 uitgegeven groot plaatwerk over sierplanten. 

{Swieténia JACQ., - genoemd naar Gerard van Swieten 
swleténia, - (1700, Leiden; 1772, Schön-

brunn bij Weenen), medicus, tegelijk met Linnaeus 
(zie Linnaea) leerling van Boerhaave (zie Boer-
haavia). Hoewel hij door bekwaamheid uitmuntte, 
werd hem in 1734, omdat hij katholiek was, ver
boden onderwijs te geven aan de Leidsche hooge-
school. In 1745 vestigde hij zich te Weenen; hij 
werd eerste lijfarts van keizerin Maria Theresia van 
Oostenrijk, hervormer van het medisch onderwijs 
en directeur van het geneeskundig staatstoezicht 
in dat rijk en schreef eenige werken op medisch 
gebied. - Als soortnaam gebezigd voor een plant, 
welke vroeger tot het geslacht Swietenïa werd ge
rekend. 

swinhóii , - 2e nv. van Swinhoïus, Latinizeering van 
Swinhoe: van Swinhoe, gevonden door Swinhoe, 
genoemd naar Swinhoe. - Boéa - Hance is genoemd 
naar R. Swinhoe (1836, Calcutta; 1877, Londen), 
ornitholoog, in 1854 bij den consulairen dienst te 
Hongkong geplaatst, in 1855 overgeplaatst naar 
Amoy (O.kust van Azië, op ruim 24° N.B.), van-
waaruit hij Formosa (1856) en N.-China (1860) 
bezocht, van 1860-62 vice-consul op Formosa, in 
1865 benoemd tot consul te Amoy, vanwaaruit hij 
in 1868 een tocht naar Hainan (zie hainanensis) 
maakte, van 1871-73 waarnemend consul te Ning-
po (O.-Azië, nabij de kust, op bijna 30° N.B.), in 
1873, half verlamd, gerepatrieerd. Hij schreef meer 
dan honderd, meerendeels zoölogische, publicaties 
en verzamelde op zijn tochten vele planten, waar
onder de naar hem genoemde. 

Swintonia GRIFF., - in 1846 genoemd naar George 
Swinton (?, ?; ?, ?), omstreeks 1827 gou verne
men ts-secretaris van Bengalen, „die de belangen 
„der wetenschap en de welvaart van Tenasserim 
„bevorderde." - Hij verschafte aan Wallich (zie 
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wallicheänus) vruchten van Melanorrhoea usitäta 
Wall., een vernis leverenden boom, en voorts vele 
inlichtingen over het produkt van dezen en andere 
nuttige boomen van Eng. Indië. 

syapénsts , is,e, - afkomstig van den berg Syap in 
Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 

sycocârpws.a.wm, - van Gr. sukon, vijg; harpos, 
vrucht: met vijgachtige vruchten. 

sycomorofdes , - van Sycomörus, voormalige af dee
ling (tegenwoordig Eu-syce) van het gesl. Ficus; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op een Sycomörus gelijkend, Sycomörus-achtig. 

Sycomórphe MIQ., - van Gr. sukê, vijgeboom; mor-
phê, gedaante: op een vijgeboom gelijkende plant. 

S y c o m ö r u s GASP., - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam sukomöros (van sukon, vijg; moron, 
moerbezie), moerbezievijg, naam van een wilden 
vijgeboom. - Vgl. Lukas XIX, 4: ,,kai prodràmôn 
,,eis to emprosthen anëbê epi sukomorëan, hinaidêi 
„au ton" (Ende voor uyt loopende klam hy op 
eenen wilden vijgeboom, op dat hy hem mochte 
sien). - De naam werd door Gasparrini (zie Gai-
parinïa) overgedragen op eenige Ficus-soorten met 
stamstandige vijgen. 

Sycópsis OLIV., - van Gr. sukê, vijgeboom; opsis, 
voorkomen, uiterlijk: op een vijgeboom gelijkende 
plant. 

syeni tes , - 1. van Gr. suênos (van sus, zwijn), op een 
zwijn gelijkend : borstelig behaard gelijk een zwijn. 
2. van Lat. (lapis) syenites, naam eener roode gra
nietsoort (niet identiek met het tegenwoordig sye-
niet genoemde gesteente), welke gevonden werd 
bij de stad Syênë (Gr. Suênê, in Opper-Egypte; 
± 33° O.L.; ± 24° N.B.) en waaruit de Egypt, 
obelisken gehouwen werden; de kleur van rood 
graniet (als dat der Egypt, obelisken) hebbend, 
granietrood. 

Sykésia ARN., - genoemd naar W. H. Sykes (1790, 
Friezing Hall, Yorks.; 1872, Londen), officier in 
het Engelschind, leger, die in Bombay dieren en 
planten verzamelde. 

sylv . . ., - zie silv . . . 
Symbegónia WARB., - van Gr. sun (voor b, p, ph 

en m veranderend in sum), voorv., dat samenhang 
uitdrukt; Begonia, plantengesl. (Begoniacëae) : aan 
Begonïa verwante plant, van dit gesl. verschillend 
door het vergroeid zijn der bloemdekbladen bij 
de $ bloemen. 

eyrnméritts.a.um, - van Gr. sun (voor b, p, ph en 
m veranderend in sum), voorv., dat samenhang 
uitdrukt; mëros, deel: met onderling samenhan
gende of vergroeide deelen. 

S y m m é t r i a BL., - Lat. transcr. van Gr. summetria 
[van summitros (van sun, voor b, p, ph en m ver
anderend in sum, samen; mëtron, maat), een ge
meenschappelijke maat hebbend, evenredig], even
redigheid. - Het aantal kroonbladen is gelijk aan 
het aantal kelkslippen; dat der schijflobben en 
meeldraden is dubbel zoo groot. 

symóns i i , - 2e nv. van Symonsïus, Latinizeering 
van Symons: van Symons, gevonden door Symons, 
genoemd naar Symons. - Cotoneaster - Loudon is 
genoemd naar Jelinger Symons (1778, Low Leyton, 
Essex; 1851, Radnage, Bucks.), geestelijke te 
Whitburn, Durham, rector van Radnage (1833-
51), schrijver van bot. publicaties. 

S y m p e t a l a n d r a STAPF, - van Gr. sun (voor b, p, 
ph en m veranderend in sum), voorv., dat samen
hang uitdrukt; petälon, kroon blad; anêr (andros), 
man. De mann, organen (meeldraden) zijn op de 
bloemkroon ingeplant. 

S y m p h o r é m a ROXB , - Lat. transcr. van Gr. sum-
phorêma [van sumphörein (van sun, voor b, p , 
ph en m veranderend in sum, samen; phörein, dra
gen), opeenhoopen], opeenhooping. - De bloemen 
zijn opeengehoopt tot op hoofdjes gelijkende bloei-
wijzen. 

S y m p h ó r i a PERS., - van Gr. sumphörein (zie Sym
phoréma), opeenhoopen. De naam zinspeelt op de 
dicht opeengedrongen vruchten. 

r symphor i ca rpa , - zie symphoricarpus. 
I s y m p h o r i c à r p u m , -

S y m p h o r i c a r p u s A. L. JUSS., - van Gr. sumphörein 
(zie Symphoréma), opeenhoopen; karpos, vrucht. 
Plant met dicht bijeengeplaatste vruchten. 

symphoricarpus,a.tow, - van Gr. sumphörein (zie 
Symphoréma), opeenhoopen; karpos, vrucht: met 
opeengehoopte vruchten; met dicht bij elkander 
geplaatste vruchten. 

S y m p h y é n d r a A. D C , - van Gr. sumphüein (van 
sun, voor b, p, ph en m veranderend in sum, samen; 
phuesthai, groeien), samengroeien, aaneengroeien; 
anêr (andros), man. - De helmknoppen (mann, 
organen) zijn onderling tot een buis vergroeid. 

syrnphyocnrpus,a,um, - van Gr. sumphüein (zie 
Symphyandra), samengroeien, aaneengroeien, on
derling vergroeien; karpos, vrucht: met onderling 
vergroeide vruchten. 

syrnphyodiscus,a,um, - van Gr. sumphüein (zie 
Symphyandra), samengroeien, aaneengroeien, on
derling vergroeien; dis kos (als bot. term = Lat. 
discus), schijf: met onderling (tot een buis) ver
groeide schijf lobben. 

S y m p h y s i c a r p u s HASSK., - van Gr. sumphüsis [van 
sumphüein (zie Symphyandra), samengroeien, aan
eengroeien, onderling vergroeien], het onderling 
vergroeid zijn; karpos, vrucht. - De beide koker-
vruchtjes zijn onderling vergroeid. 

symphysipétalws,a,um, - van Gr. sumphüsis (zie 
Symphysicarpus), het onderling vergroeid zijn; 
petälon, kroonblad : met onderling vergroeide kroon
bladen. 

symphys ipus , - van Gr. sumphüsis (zie Symphysi
carpus), het onderling vergroeid zijn; pous, voet, ba
sis, steel : met onderling vergroeide bases (der stekels 
bv.); met onderling vergroeide stelen. 

symphysocârpus,a ,«w, - van Gr. sumphüsis (zie 
Symphysicarpus), het onderling vergroeid zijn; kar
pos, vrucht: met onderling vergroeide vruchten. 

symphytifólius,α,utn, - van Symphytum, planten
gesl. (Borraginacëae); Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Symphytum. 

symphytocârpws,a,Mm, - van Gr. sumphütos [van 
sumphüein (zie Symphyandra), samengroeien, aan
eengroeien, onderling vergroeien], onderling ver
groeid; karpos, vrucht: met onderling vergroeide 
vruchten. 

S y m p h y t u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam sumphüton [van sumphüein (zie Sym
phyandra), samengroeien, aaneengroeien], waar
mede een plant werd aangeduid, welke wonden 
deed dichtgroeien, deed genezen. - In vroeger 
eeuwen was Symphytum officinale L. (smeerwor-
tel) een beroemd wondheelend middel. Vgl. Do-
doens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 132: „Die 
„wortele ghestooten heylt ende gheneest alle ver
g e h e wonden ghelijck een plaester daer opgheleyt, 
„ende es zoo zeer heylsaem dat zy met eenen hus-
„pot oft andere stucken van vleesch ghesoden, die 
„stucken al'tsamen aen een doet wassen." 

symphyzocarpus,a,u«j, - foutief voor symphyso-
carpus. 
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Symplocaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Symplôcos geldt. 

S y m p l o c à r p u s SAL., - van Gr. sumplôkos [van sun, 
voor b, ρ, ph en m veranderend in sum, samen; 
plëkein, vlechten), samenvlechten, verbinden], 
samengevlochten, verbonden; karpos, vrucht. - De 
naam zinspeelt op het feit, dat de vruchten, welke 
zijn weggedoken in de sponsachtige kolfas, tot één 
schijnvrucht samenkomen. - De naam, welke eigen
lijk Symplococarpus had behooren te luiden, is 
welluidendheidshalve ingekort. - Zie voorts 
Adenêma. 

Symplocos JACQ., - Lat. transcr. van Gr. sumplôkos 
(zie Symplocàrpus), samengevlochten, verbonden. 
- De naam zinspeelt op de aan den voet vaak ver
groeide kroonbladen, de aan den voet met de 
kroonbladen vergroeide helmdraden en het met de 
,,kelkbuis" vergroeide vruchtbeginsel. 

sympodiâlts.is.e, - van Nieuwlat. sympodïum [van 
Gr. sun, voor b, p, ph en m veranderend in sum, 
samen; pous (pödos), basis, voet], tot een geheel 
vereenigde bases of voeten (Sympodïum is de tech
nische term voor een reeks uit elkander ontsprui
tende assen, waarbij telkens een zijas de relatieve 
hoofdas in groei overtreft en vaak op zijde dringt, 
zoodat zij de voortzetting der hoofdas schijnt te 
zijn; de reeks, welke den indruk maakt van één 
enkele as, is in werkelijkheid grootendeels opge
bouwd uit de bases der zijassen; vandaar de naam 
sympodïum): gevormd als een sympodium, sym-
podiaal opgebouwd. 

Synâédrys LINDL., - van Gr. sunëdros, bijeenzittend; 
drus, eik. - De bloemen van dit (voormalige) eiken-
gesl. zitten ten getale van 3-5 bijeen; de eikels 
dientengevolge ook dikwijls. - De naam, welke 
eigenlijk Synedrödrys had moeten luiden, schijnt 
welluidendheidshalve ingekort te zijn. Zie voorts 
Adenëma. 

Bynàndrus.a.um, - van Gr. sun, voorv., dat samen
hang uitdrukt; anêr (andros), man: met samen
hangende mann, organen; met onderling vergroeide 
meeldraden. 

Synaph léb ium j . SM., - van Gr. sun, voorv., dat 
samenhang uitdrukt; phleps (phlebos), ader; met 
welluidendheidshalve ingevoegde a: varen met 
ineenloopende aderen. 

Synâptea KURZ, - van Gr. sunaptos [van sunaptein 
(van sun, samen; haptein, binden), verbinden], ver
bonden. - De korte kelkbuis is vergroeid met den 
voet van het vruchtbeginsel. 

synaptonéurus,a,um, - van Gr. sunaptos (zie Synap-
têa), verbonden; neuron, nerf: met verbonden, dwz. 
ineenloopende nerven. 

Syncärp ia TEN., - van Gr. sun, voorv., dat samen
hang of vereeniging uitdrukt; karpos, vrucht. -
Plant met opeengehoopte, al of niet onderling ver
groeide vruchten. 

syncórynes,es,es, - van Gr. sun, samen; korünê, 
knots: met bijeengeplaatste, knotsvormige orga
nen. - Bij Nauclëa - Korth. zijn de bloemen in 
grooten getale vereenigd tot hoofdjes en draagt 
elk der kelkslippen een knotsvormig aanhangsel; 
er staan dus vele knotsvormige organen bijeen. 

Syndésmi s WALL., - van Gr. sun, samen; desmis, 
bundel. - De bladeren en bloempluimen staan aan 
de toppen der twijgen dicht bijeen. 

S y n d é s m o n HOFFMSGG, - van Gr. sundesmos, ver
binding. - Het gesl. vormt een overgang van Tha-
lictrum naar Anemone. 

Synedré l la GAERTN., - van Gr. sunëdros, bijeen
zittend. - Gewoonlijk zijn eenige bloemhoofdjes 

bijeengeplaatst. 
Syngón ium SCHOTT, - van Gr. sun, voorv., dat sa

menhang of vereeniging uitdrukt; gonos, nakome
lingschap. - De vruchten eenerzelfde kolf zijn on
derling vergroeid. 

{ S y n g r a m m a j . SM., - van Gr. sun, voorv., dat sa-
S y n g r â m m e , - menhang uitdrukt; gramme, 

lijn. - De bij lijnen vergeleken aderen loopen nabij 
den bladrand ineen. 

.. syakbrynes.es.es, - zie syncorfnes. 
S y n n é m a BTH., - van Gr. sun, voorv., dat samen

hang uitdrukt; nêma, draad. - De helmdraden zijn 
paarsgewijs vergroeid. 

synnéurws,a,«m, - van Gr. sun, voorv., dat samen
hang uitdrukt; neuron, nerf: met ineenloopende 
nerven. 

Synóécia MIQ., — van Gr. sunoikos (van sun, samen; 
oikos, huis), samen in eenzelfde huis wonend. -
Eenzelfde vijg bevat verschillende soorten van 
bloemen. 

Synph i l l ium, - foutief voor Synphyllïum. 
Synph léb ium AUCT., - van Gr. sun, voorv., dat 

samenhang uitdrukt; phleps (phlebos), ader. -Varen 
met ineenloopende aderen. 

Synphy l l ium GRIFF., - van Gr. sun, voorv., dat een 
samenkomst uitdrukt; phullon, blad. De beide bui
tenste kelkbladen zijn groot, bijna bladachtig, en 
over hun geheele lengte tot elkander genaderd. 

S y n t h e r i s m a W A L T . , - v a n Gr. suntherizein (vansuw, 
samen; therizein, maaien), mede afmaaien: plant, 
welke mede afgemaaid wordt (met het cultuurge-
was, doordat zij als onkruid daartusschen groeit). 

Syn thyr i s BTH., - van Gr. sun, voorv., dat samen
hang uitdrukt; thüra, deur. De beide kleppen (deu
ren) der doosvrucht hangen hoog samen met het 
tusschenschot. 

syphilitictis,a,ti»w, - van Nieuwlat. syphilis [van Gr. 
SMS, zwijn; phïlïa (van phïlein, beminnen), liefde, 
letterlijk: zwijnenliefde], de bekende geslachts
ziekte, syphilis: op eenigerlei wijze tot syphilis in 
betrekking staand, aan syphilis lijdend, als genees
middel tegen syphilis aangewend. 

syriacMs.a.wm, - Lat. transcr. van Gr. suriäkos (van 
Surïa, Syrië; landstreek tusschen ± 36 en ± 38° 
O.L. en ± 32 en ± 36° N.B.), inheemsch in Syrië 
of daar het eerst gevonden, Syrisch. 

Syr inga L., - Latinizeering van seringa, in de tweede 
helft der 16de eeuw een volksnaam der sering op 
Kreta. 

syr ingae . . ., - zie syringi . . . 
syringânthus,a,um, - 1. van Syringa, plantengesl. 

(Oleacëae), sering; Gr. anthos, bloem: met sering
achtige bloemen. 
2. van Gr. surinx (suringos), koker; anthos, bloem: 
met kokervormige (buisvormige) bloemen. 

syringiflórus,a,um, - van Syringa, plantengesl. 
(Oleacëae), sering; Lat. flos (flöris), bloem: met 
bloemen als die eener sering. 

syringifólius,a,«m, - van Syringa, plantengesl. 
(Oleacëae), sering; Lat. folïum, blad: met bladeren 
als die van een sering. 

syr ingoides , - van Syringa, plantengesl. (Oleacëae), 
sering; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: seringachtig. 

syrmaticws,a,wm, - Lat. transcr. van Gr. surmatï-
kos (van surma, sleep), een sleep of iets daarbij ver
gelijkbaars dragend, lang toegespitst. 

systylus,a,um, - van Gr. sun, samen; stülos, stijl: 
met samenhangende of onderling vergroeide stijlen. 

Syz igân thus , - foutief voor Syzyganthus. 
Syzygân thus STEUD., - van Gr. suzügos (van sun, 
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samen; zügon, juk), in hetzelfde juk gespannen, 
paarsgewijs verbonden; anthos, bloem. - De aartjes 
zijn tweebloemig. 

syzygiifólius,a,wm, - van Syzygium, plantengesl. 
(Myrtacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Syzygïum. 

syzygioides, - van Sygygium, plantengesl. (Myrta
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Syzygïum-achtig. 

tabacârius,a,um, - Van Nieuwlat. tabäcum, tabak: 
op eenigerlei wijze tot tabak in betrekking staand. 
- Bambüsa - Poir. werd zoo genoemd, omdat van 
haar halmen roeren voor tabakspij pen worden ver
vaardigd. 

tabacicomus,a,wm, - van Nieuwlat. tabäcum, tabak; 
coma, kuif (van haren, bladeren, bloemen, schut
bladen en dgl.): met tabakkleurige kuif; met ta
bakachtige kuif. 

{tabâcifer, tabacifera , t abac i fe rum, - van Nieuw-
tabaciferws,α,um, - lat. tabäcum, tabak; ferre, 

dragen: tabak, dwz. op fijn gekorven tabak ge
lijkende schubben, dragend. 

tabacifólius,a,um, - van Nieuwlat. tabäcum, tabak; 
Lat. folium, blad: met bladeren als die der tabaks
plant (Nicotiäna tabäcum L.). 

tabacinus,α,um, - van Nieuwlat. tabäcum, tabak: 
tabakachtig. 

t a b ä c u m , - Latinizeering van Sp. tabaco, tabak. -
Het Sp. woord is afkomstig van een gelijkluidend 
Indiaansch woord, waarmede de pijp of buis werd 
aangeduid, waaruit de Indianen rookten. 

tabbersiânus,a,ura (Pandanus - Rendle), - ge
noemd naar Lambertus Johannes Josephus Maria 
Tabbers (1878, Amsterdam; X ), in 1894 in mili
tairen dienst getreden, in 1900 benoemd tot 2den 
luitenant der infanterie in het Nederlandschind. 
leger, in 1916 bevorderd tot kapitein, in 1924 met 
dien rang gepensionneerd. - In 1913 was hij fun-
geerend bestuursambtenaar te Manokwari (Nieuw-
Guinea), in welke functie hij mej. Gibbs (zie gibb-
siae) van dienst was bij haar floristisch onderzoek 
van het Arfak-gebergte, waar zij de (uit dankbaar
heid naar Tabbers genoemde) plant ontdekte. 

T a b é r n a MIERS, - in klassiek Lat. kraam, herberg, 
taveerne, doch hier bedoeld als afkorting van Ta-
bernaemontäna. - Zie aldaar. 

T a b e r n a e m o n t ä n a L., - genoemd naar J. Th. Mul
ler (?, Bergzabern in de Pfalz; 1590, Heidelberg), 
die, naar zijn geboorteplaats, zijn naam Latini-
zeerde tot Tabernaemontänus (van taberna, kraam, 
herberg, taveerne; montänus, zich in de bergen 
bevindend), lijfarts van keurvorst Johann Kasimir 
van de Pfalz, schrijver van het in zijn tijd zeer be
roemde ,,Neuw Kreuterbuch mit schonen, künst-
,,liehen und leblichen Figuren und Konterfeyten 
„aller Gewächs der Kräuter" (1588). 

t a b e r n a e m o n t à n i , - 2e nv. van Tabernaemontänus: 
van Tabernaemontänus, genoemd naar Tabernae
montänus. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. Th. Muller, bijgenaamd Tabernae
montänus (zie Tabernaemontäna). 

t abe rnaemon tano ides , - van Tabernaemontäna, 
plantengesl. (Apocynacëae); ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Tabernaemontäna-
achtig. 

t abéscens , - van Lat. tabescêre, wegkwijnen, weg-

Syz^g ium GAERTN., - van Gr. suzugia (van sun, sa
men; zugon, juk), vereeniging onder eenzelfde juk, 
verbinding. - De naam zinspeelt op de onderling 
to t een kapje vergroeide kroonbladen. 

szechuanicu5,a,um, - afkomstig van Szechuan 
( = Tze-Tschwan = Sze-Tsjoean), provincie van 
China; centrum op ±102° O.L.; ± 3 0 ° N.B.) of 
daar het eerst gevonden, Szechuaansch. 

teren, te gronde gaan: te gronde gaand, mislukkend. 
t ab ing , - Mal. plantennaam. 
tabulaefórmt's,is,e, - zie tabuliformis. 
tabulâris,is,e, - van Lat. tabula, tafel: 

1. (Rodgersïa - Kom.), - tafelvormig, met op een 
(ronde) tafel gelijkende bladeren. 
2. (Alciöpe - A. P. DC) , - afkomstig van den Ta
felberg bij Kaapstad of daar het eerst gevonden. 

tabuliformis,is,£, - van Lat. tabula, tafel; forma, 
vorm: tafelvormig. 

tacazénsis,is,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Tacaza in Abyssinië of daar het eerst ge
vonden. 

Tacca FORST., - Latinizeering van den Mol. planten
naam taka. 

Taccàceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Tacca geldt. 

t accâda , - Ceylonsche plantennaam. 
taccaefólius,a,um, — zie taccifolius. 
taccifólius,a,um, - van Tacca, plantengesl. (Tacca-

cëae); I-at. folium, blad: met bladeren als die eener 
Tacca. 

Tacsónia A. L. JUSS., - Latinizeering van den Peru-
aanschen plantennaam tacso. 

t ad j am, - (Mal.) scherp. - Junghuhn (zie Jung-
huhnïa) geeft, waarschijnlijk door een misverstand, 
dit woord op als Jav. naam voor een Ficus-soort 
met ruwe bladeren. 

{taegéteus,a,um, - afkomstig van het Ta$getos-ge-
taegétius.a.um, - bergte in het Z. van Moréa 

(Griekenland) of daar het eerst gevonden. 
Taen ia POST et O.K., - Lat. transcr. van den Gr. 

plantennaam Tainia. Zie aldaar. 
taeniàtus,a,um, - van Lat. taenia, lint: Hntvormig, 

linten, dwz. lintvormige organen (blaadjes, blad
slippen en dgl.) dragend. 

tâénifrons, - van Lat. taenia, lint; frons, loof, ge
bladerte: met lintvormige bladeren. 

Taeniochlâéna HOOK, f., - van Gr. tainia, lint, band; 
chlaina, mantel. - De naam zinspeelt op de lang 
lintvormige kroonbladen, hier beschouwd als de 
mantel om de geslachtsorganen der bloem. 

taenioides , - van Lat. taenia, lint, band; ides (Gi. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hntvor
mig, bandvormig. 

taeniophyi la , - zie taeniophyllus. 
Taen iophy i lum BL., - van Gr. tainia, lint, band; 

phullon, blad. Orchidacëa met afgeplatte, groene, 
op lintvormige bladeren gelijkende wortels. 

taeniophyilus.a.um, - van Gr. tainia, lint, band; 
phullon, blad: met lint- of bandvormige bladeren. 

Taen ióps i s j . SM., - van Gr. tainia, lint, band; opsis, 
voorkomen, uiterlijk. Varen met lintvormige bla
deren. 

taenióps is , - v a n Gr. tainia, lint, band; opsis, voor
komen, uiterlijk: Hntvormig, bandvormig. 

taeniorhizus,a,uw, - zie taeniorrhizus. 

T. 
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taeniorrhlzMs.a.uw, - van Gr. tainta, lint, band; 
rhiza, wortel: met lint- of bandvormige wortels. 

taeniósu5,a,4Mn,- - van Lat. taenia, lint, band: van 
vele linten (lintvormige organen) voorzien. 

taeni t id is , - 2e ην. van Taenïtis, plantengesl. (Poly-
podiacëae): van (de gedaante van een) Taenïtis, 
Taenïtis-achtig. 

Taeni t ie wiLLD.,-vanLat. taenia (Gr. tainta), band . -
De naam zinspeelt op de smal bandvormige sori. 

Tâé t s i a MEDIK., - Medikus, in 1786 de auteur van 
het gesl., geeft bij den naam geen toelichting. 
Waarschijnlijk is het benoemd naar iemand van 
den naam Taets. 

t aga l , - Philipp, plantennaam (ten rechte tangal). 
t aga la (znw.), - vr. vorm van Sp. Tagalo (ten rechte 

Tagalog), inwoner van het eiland Luzon.-Luzon-
sche plant. 

Tagé tes L., - van Tages (Tagêtis), een met groote 
wijsheid begaafde kleinzoon van Jupïter. - Toen 
een landbouwer eens een zeer diepe vore ploegde, 
steeg hij in de gedaante van een jongeling daaruit op. 

tagetiflôrus.a.Mm,- va.nTagëtes( Tagêtis), plantengesl. 
(Composïtae) ; Lat. f los (flöris), bloem: met bloe
men (bloemhoofdjes) als die van Tagêtes. 

taggianus,a,um (Rhododendron - Hemsl.), - ge
noemd naar Harry Frank Tagg (1874, Maidstone, 
Kent, Engeland; 1933, Edinburgh), gedurende 
bijna 40 jaren verbonden aan den bot. tuin van 
Edinburgh, uitnemend monteur van museum
materiaal, goed kenner van en schrijver over het 
gesl. Rhododendron. Voorts maakte hij studie van 
plantenziekten en gebreken in timmerhout. 

t agud ina , - zie tagudinus. 
ftagudiniws.a.ww, - afkomstig van Taguding de 
ltagudinus,a,wm, - llocos op Luzon (het noor

delijkste van de groote eilanden der Philippijnen) 
of daar het eerst gevonden. 

tahiténsis,is,e, - afkomstig van Tahiti {— Otaheite; 
± 149i/2° W.L.; ± 17y2° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Tâ in ia BL., - (Gr.) reep, band, lint. - De naam zin
speelt op den vorm der buitenste bloemdekbladen. 

t a lpan , - bij Toli-toli (N.W. punt van Celebes) ge
bruikelijke naam voor mangga (ten rechte tatpang). 

taïténsis,is,e, - = tahitensis. Zie aldaar. 
/ taiwanénsis . is .e , - afkomstig van het eiland Tai-
ltaiwanian«s,a,Mm, - Wan ( = Formosa; 120-

122° O.L.; 22-251/2° N.B.) of daar het eerst ge
vonden, Formosaansch. 

t akédu i , - 2e nv. van Takadüus, Latinizeering van 
Takadu: van Takadu, gevonden door Takadu, ge
noemd naar Takadu. - Cadetïa - Schltr is genoemd 
naar Takadu, een inboorling van Nieuw-Mecklen-
burg, welke te zamen met Sikin (zie sikïni) vele 
planten verzamelde voor F. R. Rudolf Schlechter 
(zie rudolphi) toen deze op Nieuw-Guinea botani
seerde (1907-09). 

t akahash l i , - 2e nv. van Takahashïus, Latinizeering 
van Takahashi: van Takahashi, gevonden door 
Takahashi, genoemd naar Takahashi. - Dendro-
bïum - C. E. Carr werd in 1934 genoemd naar den 
Jap. plantenverzamelaar Takahashi, die de plant 
in Martapoera (Z.O. Borneo) had ontdekt en van 
wien mij overigens niets bekend is. 

Ta la BLANCO, - Philipp, plantennaam. 
rtalamauânu5,a,um, - afkomstig van den 2912 M. 
\ ta lamauénsis , is ,e , - hoogen Goenoeng (berg) 

Talamau (hoogste top van het Ophir-massief, bij 
de W.kust van Sumatra, even N. van den evenaar) 
of daar het eerst gevonden. 

talangénsis,ts,e, - afkomstig van den 2597 M. hoogen 
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Goenoeng (berg) Τ alang (op Sumatra, O. van Pa-
dang) of daar het eerst gevonden. 

talaudénst5,z5,e, - afkomstig van de Ta/aurf-eilanden 
(eilandengroep N. van Celebes; ± 126% - ruim 
127° O.L.; 3%-5y 2 ° N.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

T a l â u m a A. L. JUSS., - naam door A. L. de Jussieu. 
den auteur van het gesl., aangetroffen in het her
barium van Surian (zie Suriäna). Mogelijk een 
Westind. volksnaam der plant. 

taliabénsîs.îs.e, - afkomstig van het eiland Talia-
boe (O. van Midden-Celébes; ± 125° O.L ; ± 2* 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

{Tal i é ra MART., - Latinizeering van den Béng. plan-
ta l ié ra , - tennaam tallier. 
T a l i n u m AD ANS., - zou de (? gelatinizeerde) volks

naam van een der soorten van het gesl. zijn bij de 
negers van Senegal (zie senegalensis), welke haar 
als salade zouden eten. Zie ook Adansonia. 

rTal l ié ra , - zie Τ altera. 
Uall léra , -
t a lósan , - Philipp, plantennaam. 
taluénsts,ts,e, - afkomstig van Tanang taloe (een 

door een ringgebergte omsloten, waterrijke vlakte, 
N. van den berg Ophir in W.-Sumatra, even N. 
van den evenaar) of daar het eerst gevonden. 

t a m â r a , - Malab. plantennaam. 
T a m a r i c à c e a e , - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Tamärix (Tamaricis) geldt. 
tarnarindifóliMs.a.wm. - van Tamarindus, planten

gesl. (Leguminösae), tamarinde; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die eener tamarinde. 

T a m a r i n d u s L., - Latinizeering, via het Ital., Sp. 
of Portug. tamarindo, van Arab, tamarhindi, d.i. 
Indische dadel. 

t a m a r i s c i , - 2e nv. van Lat. tamariscus, tamarisk: van 
(de gedaante van) een tamarisk, tamariskachtig. 

tamariscifóliws,a,wm, - van Lat. tamariscus, tama
risk; folium, blad: met bladeren als die eener 
tamarisk. 

tamariscinus.a.ww, - van Lat. tamariscus, tama
risk: tamariskachtig. 

tamariscispicu5,a,Mw, - van Lat. tamariscus, tama
risk; spica, aar: met aren, welke aan de twijgen 
eener tamarisk doen denken. 

T â m a r i x L., - oude Lat. plantennaam, tamarisk. 
tamatónus,a,um, -afkomstig van Tamata (O.-Nieuw 

Guinea aan de N.zijde van het Owen-Stanley ge
bergte) of daar het eerst gevonden. 

t a m b ó r a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Tambóra: van den Tambóra, 
gevonden op den Tambóra. - De Tambóra is een 
± 2800 M. hooge vulkaan met een krater van 6 à 
6 y2 KM. middellijn op het schiereiland Sanggar aan 
de N.zijde van het eiland Soembâwa ( ± 118° O.L.; 
± 8 ^ 2 ° Z.B.), bekend door de verwoestende uit
barsting van 1815 (Zie Junghuhn, Java, Ned. 
uitgave, 2e druk, I I I , 1216 seq. en Encyclopedie 
Ned. Indië, in voce). 

tamborénsts, /s ,«, - afkomstig van den Tambóra (zie 
tambórae) of daar het eerst gevonden. 

T a m b o u r i s s a SONN., - Latinizeering van den op 
Madagaskar gebruikelij ken volksnaam der plant 
bois tambour. 

rtamlânws,a,um, - afkomstig van het stroomgebied 
Xtamiénais,is,e, - der rivier Tami (in het 

uiterste N.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het 
eerst gevonden. 

tamnifóliws.a.Mm, - van Tamnus, plantengesl. 
(Dioscoreacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Tamnus. 
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Tamnus L., - oude Lat. naam eener klimplant met 
roode bessen, thans Tamnus communis L. 

Tamónea AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 
de auteur van het gesl., geeft bij den naam geener-
lei toelichting. - Mogelijk is het een (Pgelatini-
zeerde) volksnaam der plant in Guiana. 

tampang, - Mal. plantennaam. 
tampurau, - Mal. plantennaam {tampoerau), ge

schonken aan eenige boomen met krachtig ge
nerfde bladeren. 

Tamus L., - schrijffout voor Tamnus. Zie aldaar. 
tanacetifóliu5,a,um, - van Tanacêtum, (voormalig) 

plantengesl. (Composïtae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die van een Tanacêtum. 

tanacetoides, - van Tanacêtum, (voormalig) plan
tengesl. (Composïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Tanacëtum-achtig. 

Tanacêtum L., - Latinizeering van tanazêta of tana-
zïta, Middeleeuwsche volksnaam van Chrysanthe
mum vulgäre Bernh. ( = Tanacêtum vulgäre L.), 
welke oorspronkelijk Oosteurop. plant den Ouden 
onbekend was. 

tanäkae, - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Tanâka: van Tanâka, gevonden 
door Tanâka, genoemd naar Tanâka. Stephanandra 
- Franch. is genoemd naar den Jap. plantkundige 
Yoshio Tanaka, van wien mij niets bekend is. 

{Tanàrius o. κ., -naam door Rumphius (Herbarium 
tanârius, - Amboinense III, 190) gegeven 

aan eenige boomsoorten, welker schors gebezigd 
werd „om alderhande netten te tanen of een tanige 
, verwe te geven, waar door ze in 't zeewater durabel 

,,werden, en heeft zijn naam van 't woord Tan, in 
,,'t Nederduytsch x) betekenende de groene bolster 
,,van een Walnoot en gemalen Eyken schorsse, 
„waarmede men het leer bereyd." 

tanastylMs,a,Mw, - van Gr. tanäos, lang; stülos, stijl: 
met langen stijl. 

tandikaténsis,ts,(2, - afkomstig van den 2438 M. 
hoogen vulkaan Tandikat (Sumatra, Padangsche 
Bovenlanden) of daar het eerst gevonden. De 
Tandikat vormt met den Singgâlang (zie singga-
langensis) een tweelingberg. 

Tandónia MOQ., - genoemd naar Barthélémy Tandon 
(1720, Montpellier; 1775, Montpellier), directeur 
der sterrenwacht van Montpellier, waar hij belang
rijke waarnemingen deed, daarbij dichter van 
Provençaalsche liederen. 

Tanghinia THOU., - Latinizeering van den Malg. 
plantennaam tanghin. 

tangutlcus,a,«m, - afkomstig van het land der Tan
goeten (volksstam in N.O.-Tibet en de daaraan 
grenzende Chin, provincie Kan-Soe) of daar het 
eerst gevonden, Tangoetisch. 

tanjorénsis,is,e, - afkomstig van Tan(d)jore (stad 
in Voor-Indië, ±79%° O.L.; ±10%° N.B.; hoofd
plaats van het gelijknamige district) of daar het 
eerst gevonden. 

tankervilliae, - 2e nv. van Tankervillia, Latinizee
ring (vr. vorm) van Tankerville: van mevr. (mej.) 
Tankerville, genoemd naar mevr. (mej.) Tanker
ville. - Phajus - BI. is genoemd naar Lady Tanker
ville, een aanzienlijke Eng. dame, welke omstreeks 
1780 een fraaie collectie uitheemsche planten be
zat, bevorderaarster der bot. wetenschap. Overi
gens is mij van haar niets bekend. 

i) In geen der mij bekende woordenboeken komt een Nederlandsch 
woord tan van deze beteekenis voor, wel taan, een uit eikeschois 
bereide, gele kleurstof. — Vgl. voorts het Fr. en. Eng. tan, run, ver
want met het Keltische tann, eik; Fr. tanner, looien; Eng. to tan. 

tannénst5,t5,e, - afkomstig van het eiland Tanna 
(een der Nieuwe Hebriden; ±169%° O.L.; ±19%° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

Taonâbo AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 
auteur van het gesl., geeft bij· den naam geenerlei 
toelichting. Mogelijk is het een ( Pgelatinizeerde) 
Guiaansche volksnaam der plant. 

tapa, - Borneosche plantennaam {rotan tapa). 
Tapeinidium CHRIST, - van Gr. tapeinos, laag, ge

ring: kleine varen. 
rTapeinochéilos MIQ., - van Gr. tapeinos, laag, ge-
ITapeinochilus BTH., - ring; cheilos, lip. -

Zingiberacëa met kleine lip. 
Tapeinospérma HOOK, f., - van Gr. tapeinos, laag; 

sperma, zaad: plant met lage, dwz. in vertikale 
richting sterk afgeplatte zaden. 

tâpia, - Zuidamer. plantennaam. 
Tapiria A. L. JUSS., - afkorting van Tapirira. Zie 

aldaar. 
Tapirira AUBL., - Latinizeering van den Guiaan-

schen plantennaam tapiriri. 
tapirórum, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. tapirus, 

tapir: der tapirs. 
tapirus, - Latinizeering van tapir (van den Braz. 

naam van het dier, tapihir), als soortnaam voor 
een Bulbophyllum gekozen om gelijkenis met een 
tapirsnuit aan te duiden. 

tapie, - Mal. plantennaam. 
tapos, - Soend. plantennaam. 
Tarachia κ. Β. PRESL, - van Gr. tarachê, verwarring. 

De naam zinspeelt op de onderling ongelijke dek-
vliesjes. 

Taraktógenos HASSK., - van Gr. taraktos, verward; 
genos, geslacht: verward gesl. - Hasskarl (zie 

' Hasskarlta), de auteur van het gesl., heeft in den 
naam willen vastleggen, dat het gesl. vroeger is 
verward geworden met een ander. Blume (zie 
Blumëa) heeft het verward met Hydnocarpus. 

tarap,-Mal. plantennaam (tërap). 
taraxacifólius,a,um, - van Taraxacum, plantengesl. 

(Composïtae), paardenbloem; Lat. folium, blad: 
met bladeren als die van een Taraxacum. 

ƒ Taraxacum AUCT. DIV., - Latinizeering van den 
Itaraxacum, - Arab, plantennaam tharakh-

chakon, waarmede een of andere composiet werd 
aangeduid. 

tarda, - zie tardus. 
tardiflórus,a,um, - van Lat. tardus, traag, langzaam; 

f los (floris), bloem: met zich langzaam ontwik
kelende bloemen, zoodat bv. van een tros een lagere 
bloem reeds is uitgebloeid, voordat de naasthoogere 
ontluikt. 

tardivus,a,um, - van Lat. tardus, traag, langzaam: 
langzaam groeiend. 

tardus,a,M>n, - (Lat.) traag, langzaam. - Het woord 
wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, 
welker bladeren pas na de bloemen tot ontwikke
ling komen. 

Tarénna GAERTN'., - Ceylonsche plantennaam 
(tarana). 

t&roeménsis,is,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der Tji (rivier) Taroem (in W.-Java) of daar het 
eerst gevonden. 

Tarriétia BL., - Latinizeering van tarrieti, foutieve 
spelling van den Soend. plantennaam tariti. 

tartârews,a,um, - 1. van Lat. tartärus, wijnsteen: met 
een (als wijnsteen) korrelige korst overdekt. 
2. van Lat. Tartärus (Gr. Tartaros), de onder
wereld: tot de onderwereld behoorend, verschrik
kelijk om aan te zien, duister, donker van kleur. 

tartarictts,a,um, - zie tatarïcus. 
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Taschné r i a κ. Β. PRESL, - genoemd naar Chr. Fr. 
Taschner (1817, Eisenach; ?, ?), arts te Eisenach, 
schrijver over soorten van Trichomänes. 

tasmânicus,a,um, - afkomstig van Tasmanië (eiland 
bij de Z.O. punt van Nieuw-Holland; ruim 144%-
± 148%° O.L.; ruim 4 0 % - ± 43%° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. Het eiland is genoemd naar 
A bel Janszoon Tasman (zie Tasmannia). 

T a s m a n n i a R.BR., - genoemd naar Abel Janszoon 
Tasman (1603, Lutjegast, Z.W. van Grijpskerk, 
Groningen; 1659, Batavia), zeevaarder, die in Ned. 
Indië verschillende belangrijke tochten maakte, op 
een waarvan hij Tasmanië en Nieuw-Zeeland ont
dekte (1642/43). 

tatäricws.a.wm, - van Perz. tatar, Ta(r)taar, naam, 
welke eigenlijk alleen toekomt aan de inboorlingen 
van Ta(r)tarije en Centraal-Azië, doch door oudere 
schrijvers ook wel gegeven werd aan de bewoners 
van Zuideurop. en Aziat. Rusland: afkomstig van 
Ta(r)tarije of daar het eerst gevonden, Ta(r)-
taarsch. 

ta tu la , - verbastering van Datüra. 
tauénsis.î's.c, - afkomstig van Taua (in het Van 

Rees-gebergte op Nieuw-Guinea) of daar het eerst 
gevonden. 

téuricus.a.um, - van Lat. Tauri, oude naam van 
een volksstam in de tegenwoordige Krim: afkom
stig van de Krim of daar het eerst gevonden. 

taurinws,a,um, - 1. van Lat. taurus, stier: bij een 
stier behoorend, in eenig opzicht met een stier (en-
kop) overeenkomend, gehoornd als een stier. 
2. van Lat. Taurtni (mv. ), oude naam van een volks
stam in de Povlakte; de hoofdstad was AugustaTau-
rinörum, het tegenwoordige Turijn: Turijnsch. 

taurulinus,a,MW, - van Lat. taurülus (verkleinw. van 
taurus, stier), kleine stier: in een of ander opzicht 
op een stier(enkop) gelijkend. 

tauzin, - Zuidfr. naam van Quercus - Pers. ( = Q . toza 
Bosc). 

tavoyanws.a.wm, - afkomstig van Tavoy (aan de 
W.kust van Achter-Indië, boven den mond der 
rivier van denzelfden naam op ±_ 14° N.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

tawaénsis,is,e, - afkomstig van Tawao in Br. N.-
Bórneo of daar het eerst gevonden. 

tawahénsts,ts,«, - afkomstig van Tawah (bij Marta-
poera, in Z.O.-Borneo) of daar het eerst gevonden. 

Taxéceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Taxus geldt. 

taxifólius,α,um, - van Taxus, plantengesl. (Taxa-
cëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van 
een Taxus. 

taxifórmts,rs,£, - van Taxus, plantengesl. (Taxacëae); 
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van 
een Taxus, Taxus-achtig. 

taxodioides , - van Taxodïum, plantengesl. (Pina-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Taxodïum-achtig. 

T a x ó d i u m L. CL. M. RICH., - van Taxus, plantengesl. 
(Taxacëae); odium (van Gr. ôdês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op Taxus gelijkend gesl. 

taxoides , - van Taxus, plantengesl. (Taxacëae), 
taxis, taxus, venijnboom; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: Taxus-achtig, venijn-
boomachtig. 

Taxó t roph i s BL., - van Taxus, plantengesl. (Taxa
cëae); Tröphis, plantengesl. (Moracëae): aan Tro
pins verwant gesl., welks vruchten geacht worden 
gelijkenis te vertoonen met de zaden van Taxus. 

T a x u s L., - oude Lat. plantennaam, taxis, taxus, 
venijnboom. 

'4 tec tonet icolus 

t azé t ta , - Latinizeering van tazzetta, Ital. volks
naam der plant. - De naam tazzetta is het verkleinw. 
van tazza, kopje, en beteekent dus: klein kopje. Hij 
zinspeelt op den vorm der bijkroon. 

tch iha tchéwi i , - 2e nv. van Tchihatchewius, Latini
zeering van Tchihatchew: van Tchihatchew, ge
vonden door Tchihatchew, genoemd naar Tchi
hatchew. - Planten van dezen naam zijn genoemd 
naarP. A.Tchihatchew(Tchihatscheff,Tchichatscheff, 
Tsjichatsjew, Tschichatskow) (1808, Gatsjina bij 
St.-Petersburg; 1890, Florence), aardrijkskundige, 
die o. a. Klein-Azie, Syrie, Egypte en hét Altai-
gebergte bereisde, schrijver van vele aardrijkskun
dige publicaties, waaronder een groot werk over 
Klein-Azië. 

tchonóski i , - 2e nv. van TchonosMus, Latinizeering 
van Tchonoski: van Tchonoski, gevonden door 
Tchonoski, genoemd naar Tchonoski. - Pirus -
Maxim, werd in 1873 genoemd naar den Japanner 
Tchonoski, die de plant verzameld had en van 
wien mij overigens niets bekend is. 

teba , - Ternat. plantennaam {teba teba). 
tebaénsis,is,e, - afkomstig van Teba (in N. Nieuw-

Guinea, op bijna 138° O.L., aan de Mamberamo, 
niet ver van haar mond) of daar het eerst gevonden. 

téchniCMs,a,Mw, - Lat. transcr. van Gr. technikos 
(van technos, kunst, techniek), bij een of andere 
techniek behoorend, bv. bij die van het vegen. 

Tecóma A. L. JUSS., - afkorting van den Mexic. 
plantennaam tecotnaxochitl. 

T e c o m à n t h e BAILL., - van Tecóma, plantengesl. 
(Bignoniacëae); anthê, bloem: plant met bloemen, 
welke op die eener Tecöma gelijken. 

rTecomér i a SPACH, - van Tecöma, plantengesl. 
ITecomél la SEEM., - (Bignoniacëae): aan Te

cöma verwant gesl. 
Tecophi lâéa BERT. , - genoemd naar mevr. Tecophilal) 

Billotti, geb. Colla, liefhebster van plantkunde, die 
voor de bot. werken van haar vader, den Ital. 
plantkundige Colla (1766-1848), wier lievelinge 
(„delicïae meae") zij was, vele platen teekende. 

tecta , - zie tectus. 
T e c t a r i a CAV., - van Lat. tectum, dak. - De naam 

zinspeelt op de dekvliesjes, welke een dak boven 
de sori vormen. 

Tect icórnia HOOK, f., - van Lat. tectus, bedekt; 
tweede helft van den naam Salicornïa (zie aldaar) : 
aan Salicornïa verwante plant, welker bloemaren 
dicht bedekt zijn met dakpansgewijs dekkende 
schubben. 

tectipétalws,a,M»M, - van Lat. tectum, dak; Nieuwlat. 
petälum, kroonblad: met kroonbladen, welke een 
dak boven de bloem vormen. 

Téc tona L . f . , - vanGr . tektön (tektönos), timmerman. 
Door timmerlieden gebezigde (goed timmerhout 
leverende) boom. 

tectonaefóliws,a,um, - zie tectonifolïus. 
tectoneticola (znw.), -vanNieuwlat . tectonêtum (van 

Tectöna, djatiboom), djatibosch; cölëre, wonen, 
bewonen: djatibosschen bewonende plant, djati-
boschplant. 

tectoneticolus,a,«m, - van Nieuwlat. tectonêtum 
(van Tectöna, djatiboom), djatibosch; cölëre, wo
nen, bewonen: djatibosschen bewonend, in djati-

i) Zóó wordt de naam gespeld in de publicatie van Colla [Memo
rie della reale Academia delle Scienze di Torino XXXIX (1836), 
p. 19], waar het gesl. het eerst beschreven werd. Hij zal wel ge
weten hebben, hoe zijn dochter heette. — Saccardo (zie saccardiä-
nus) echter [La Botanica in Italia, in Memorie del Reale Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arte XXV, No. 4 (1895), p. 30] 
noemt haar Teofila. — De latinizeering van dezen naam is Théo
phile, niet Tecophila. 
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bosschen groeiend. 
Tectonia SPRENG., - van Gr. tektôn (tektönos), tim

merman. - Door timmerlieden gebezigde (goed 
timmerhout leverende) boom. 

tectonifólius,a,um, - van Tectöna, plantengesl. 
(Verbenacëae), djati; Lat. foltum, blad: met bla
deren als die eener Tectöna; met bladeren als die 
van djati. 

tectórius.o.MW, - van Lat. tector (van tegêre, dekken), 
dekker: door dekkers gebezigd, voor dakbedek
king gebruikt. 

t e c t ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. tectum, dak: der 
daken, op daken groeiend. 

t e c t u m , - zie tectus. 
tecturétus.a.um, - van Lat. tectüra, bedekking, be

dekking met witkalk: als het ware met witkalk 
bedekt, wit gevlekt. 

tectus,a,um, - van Lat. tegëre, dekken: bedekt. 
teedónda, - Engelschind, plantennaam (tid-danda). 

rTeesdâlea ASCH., - genoemd naar R. Teesdale (?, ?; 
ITeesda l ia R.BR., - 1804, Turnham Green, 

Middlesex, Engeland), eerst tuinman op Castle 
Howard (N.N.W. van York), daarna zaadhandelaar 
te Londen, verdienstelijk onderzoeker der flora 
van Engeland. 

t ége tum, - 2e nv. mv. van Lat. teges (tegêtis), mat: 
der matten, dwz. voor het vlechten van matten 
gebezigd. 

Tegulé r ia REINW., - van Lat. tegüla, tegel, dakpan. -
De naam zinspeelt op den vorm van het dekvliesje. 

Te i j smann iodéndron , - zie Teysmanniodendron. 
teinógyn«s,a,«m, - van Gr. teinein, rekken; günê, 

vrouw: met gerekte, dwz. zeer lange vr. organen, 
stempels bv. 

teiógynus,a,um, - foutief voor teinogfnus. 
Te lan thé ra R. BR., - van Gr. telos, volkomenheid; 

antkêra, (als bot. termJ'Tielmknop. Plant, waarbij 
de 5 helmknoppen alle goed ontwikkeld zijn. 

Telékia BAUMG., - in 1816 genoemd naar graaf 
Samuel Teleki von Szék (1739, ?; 1822, Weenen), 
hoog Hongaarsch staatsambtenaar, bevorderaar 
van ooftteelt. Zijn rijke bibliotheek, waaraan hij 
/ 800 000 had ten koste gelegd, schonk hij aan de 
stad Maros Vasârhely (Zevenburgen; aan de Maros). 

telephiifóliws,a,uw, - van Telephïum, plantengesl. 
(Caryophyllacëae); Lat. folium, blad: met bla-. 
deren als die van een Telephïum (dikvleezi g). 

te lephioides, - van Telephïum, plantengesl. (Caryo
phyllacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelij
kenis uitdrukt: Telephïum-achtig. 

{Te leph ium L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
t e léph ium, - plantennaam têlephïon, waar

mede een of ander dikbladig, witbloemig gewas, 
welks identiteit niet vast staat, werd aangeduid. 
Volgens de sage werd de plant genoemd naar 
Têlëphos, koning van Musïa (in Klein-Azie, aan 
den Hellespont en de Aegaeische zee), die haar als 
wondheelend middel aangewend zou hebben. Als 
soortnaam gebezigd om overeenkomst (dikbladig-
heid) met het gesl. Telephïum uit te drukken. 

telfair iae, - 2e nv. van Telfairia, Latinizeering (vr. 
vorm) van Telfair: van mevr. (mej.) Telfair, ge
noemd naar mevr. (mej.) Telfair. - Hibiscus -
G. Don is genoemd naar Annabella Telfair, geb. 
Chamberlain (?, ?; 1832, Port Louis, Mauritius), 
echtgenoote van Ch. Telfair (zie telfairii). - Zij 
zond algen van Mauritius aan W. J. Hooker (zie 
hookêri 1) en teekeningen van planten aan het 
Botanical Magazine (o.a. No. 2751, 2817, 2970). 

telfâirii , - 2e nv. van Telfairius, Latinizeering van 
Telfair: van Telfair, gevonden door Telfair, ge-
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noemd naar Telfair. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar Ch. Telfair (P1777, Belfast; 
1833, Port Louis op Mauritius), medicus op de 
Eng. oorlogsvloot. In 1810 vestigde hij zich op 
Mauritius, waar hij zich ijverig bezig hield met 
het verzamelen van planten en dieren, waarvan 
hij er vele naar Robert Barclay (zie Β ar clay a) 
zond; hij stichtte de bot. tuinen van Mauritius 
en Réunion. 

rtélifer, telifera, te l i ferum, - van Lat. telum, werp-
Itéliferws,a,um, - spies, lans, pijl; ferre, dragen, 

voortbrengen: werpspiesen, lansen of pijlen voort
brengend, dwz. voor de vervaardiging dezer wape
nen gebezigd. 

Té l l ima R. BR., - anagram van Mitella. 
t e lmaté ia (znw.), - van Gr. telma (telmätos), poel: 

in poelen groeiende plant, poelplant. 
telmatéius.a.um, - van Gr. telma (telmätos), poel: 

in poelen groeiend, poel - . 
t e lmaté ja , - andere schrijfwijze voor telmatéia (znw. ). 

Zie aldaar. 
teloénsts.ts.e, - afkomstig van Tel (l) o (een der Batoe-

eilanden, voor de W. kust van Sumatra, ongeveer 
op den evenaar) of daar het eerst gevonden. 

Telógyne BAILL., - van Gr. telos, einde; günê, vrouw.-
De bloeiwijzen dragen aan den top één $ bloem; 
overigens zijn zij geheel (J. 

teloor, - Soend. plantennaam (mangga télór). 
Telópea SOL., - van Gr. têlôpos [van fêle, ver, van 

verre; hor an (met een stam op), zien], uit de verte 
zichtbaar. De naam zinspeelt op de dichte, witte 
beharing der jonge bladeren, waardoor deze reeds 
uit de verte de aandacht trekken. 

T e l ó s m a cov., - van Gr. têle, ver, van verre; ostnê, 
geur: plant, welke men reeds van verre aan haar 
geur waarneemt; sterk riekende plant. 

tembelingénsis.ts.e, - afkomstig van Tembeling 
Pahang (op het Mal. Schiereiland) of daar het 
eerst gevonden. 

temelenénsts.ts.e, - afkomstig van Long Temelen 
in Centraal O.-Borneo of daar het eerst gevonden. 

temenimborénsis,is,i! , - afkomstig uit het stroom
gebied der rivier Temenimbor (in het N. van Ned. 
Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. 

térnula , - zie temülus. 
rtemuléntus,a,um, - (Lat.) bedwelmend. 
\téxaulus,a,um, -

tenacissimus,a,um, - overtr. t rap van Lat. tenax 
(tenäcis), taai: zeer taai. 

{tenagéia , - van Gr. tenägos, poel: in poelen groeiende 
tenagéja, - plant, moerasplant. 
Tenagóchar i s HÖCHST., - van Gr. tenägos, poel, on

diepe waterplas; charts, bekoorlijkheid, lieftallig
heid: sieraad der poelen, fraaie moerasplant. 

t enax , - van Lat. tenêre, (vast)houden: vasthoudend, 
taai. 

tenélla, - zie tenellus. 
tenelliflórus,a,um, - van Lat. tenellus, zeer tenger, 

zeer teer; f los (floris), bloem: met zeer teere bloemen. 
tenéllulus,a,um, - verkleinw. van Lat. tenellus, zeer 

tenger: zéér, zéér tenger. 
tenellus,a,um, - verkleinw. van Lat. tener, tenger, 

teer: zeer tenger, zeer teer. 
t enens , - van Lat. tenêre, vasthouden: (zich stevig) 

vasthoudend. 
tener,ra.rum, - (Lat.) teeder, tenger, zacht. 
tenericaulis,ts,e, - van Lat. tener, tenger; caulis, 

stengel, steel: met tengere stengels of stelen. 
tenêrior.or.us, - vergr. t rap van Lat. tener, teeder, 

tenger, zacht: teederder (tengerder, zachter) (dan 
gewoonlijk); vrij teeder, vrij tenger, vrij zacht. 
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tenérr imus.a ,um, - overtr. t rap van Lat. tener, 
teeder, tenger, zacht: zeer teeder, zeer tenger, zeer 
zacht. 

t é n e r u m , - zie tener. 

{tengerénsis.ts,«, - afkomstig van den vulkaan 
tenggerénsis,is,£, - Tinggër (in O.-Java) of 

daar het eerst gevonden, Tënggëreesch. 
tengwnll l i , - 2e nv. van Tengwallïus, Latinizeering 

van Tengwall: van Tengwall, genoemd naar Teng
wall. - Blechnum - Kjellb. is genoemd naar Tor 
Ake Tengwall (1892, örnsköldsvik, a/d O. kust van 
Zweden op ruim 63%° N.B.; χ ), die na te Upsâla 
tot Phil. Dr. te zijn gepromoveerd en daarna 
eenigen tijd te Utrecht gestudeerd te hebben van 
1921-26 verbonden was aan het Proefstation voor 
de Javasuikerindustrie te Pasoeroean, laatstelijk als 
inspecteur. Van 1926-31 was hij onderdirecteur van 
het Proefstation voor de Rubbercultuur te Buiten-
zorg, van 1931-33 leider van den landbouwkundi
gen dienst der bergcultures op Java; thans (1933) 
is hij in Turkije werkzaam. - Hij is de schrijver van 
eenige publicaties op plantengeographisch gebied. 

tenimbarénsis , iSA - afkomstig van de Tenimbar-
eilanden ( = Tanimbar = Timor laoet, tusschen 
Timor en Nieuw-Guinea; ruim 130%-ruim 132° 
O.L.; 6yz- bijna 8i/2° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

Tenórea GASP., - genoemd naar M. Tenore (1780, 
Napels; 1861, Napels), hoogleeraar in de plantkunde 
te Napels, schrijver van vele bot. publicaties, 
waaronder een flora van Napels. 

tenoreanws,a,wm (Ibêris - A. P. DC.), -genoemd naar 
M. Tenore (zie Tenor Sa). 

tentaculétus.a.um, - van Nieuwlat. tentacülum (van 
Lat. tentäre, betasten, vastgrijpen), voelspriet, vang-
arm: van voelsprieten of vangarmen voorzien. 

/ ten tacul i fer , tentacul i fera , t en tacu l i fe rum, - van 
ltentaculiferws,a,uw, - Nieuwlat. tentacülum (van 

Lat. tentäre, betasten, vastgrijpen), voelspriet, 
vangarm; ferre, dragen: voelsprieten of vangarmen 
dragend. 

ténue , - zie tenuis. 
t enuicâ lcar , - van Lat. tenuis, dun; calcar, spoor: 

met dunne spoor. 
tenuicaults,is,e, - van Lat. tenuis, dun; caulis, sten

gel, steel: dunstengelig, dunstelig. 
tenuiculmis.is.e, - van Lat. tenuis, dun; culmus, 

halm: dunhalmig. 
tenuicuspts.ts,«, - van Lat. tenuis, dun; cuspis, spits 

(znw.): met dunne spits. 
tenuiflórus,a,um, - van Lat. tenuis, dun; f los (flôris), 

bloem: dunbloemig; met dunne bloeiwijzen. 
tenuifólius,a,wm, - van Lat. tenuis, dun; folium, blad : 

dunbladig. 
tenuilobus.a.wm, - van Lat. tenuis, dun, smal, fijn; 

löbus, lob: met smalle lobben. 
t»rmi\ÖTis,is,e, - van Lat. tenuis, dun, smal; lorum, 

riem, leeren band: met op dunne of smalle riemen 
gelijkende organen (bladeren bv.). 

t enu inérva , - zie tenuinervus. 
t enuinérve , - zie tenuinervis. 
t enuinérv ia , - zie tenuinervius. 

{tenuinérv»s,is,e, - van Lat. tenuis, dun; nervus, nerf: 
tenuinérvius,a,wwi, - dunnervig. 

tenuinervus,«,uw, -
tenûior,or,us, - vergr. trap van Lat. tenuis, dun, fijn: 

dunner of fijner (dan gewoonlijk), tamelijk dun, 
tamelijk fijn. 

tenuipedicellâtus,a,ut«, - van Lat. tenuis, dun; pe-
dicellus, bloemsteel: met dunne bloemstelen. 

tenuipedunculétus,a,uw, - van» Lat. tenuis, dun; 

peduncülus, steel eener bloeiwijze: met door een 
dunnen steel gedragen bloeiwijzen. 

t enuipes , - van Lat. tenuis, dun; pes, voet, steel: 
met dunnen voet, met dunnen steel. 

tenuipilus.a.wm, - van Lat. tenuis, dun; pilus, haar: 
dunne haren dragend, fijn behaard. 

t enu i rach i s , - zie tenuirhächis. 
t e n u i r â m e , - zie tenuirömis. 

rtenuirémeus,a,um, - van Lat. tenuis, dun; ramus, 
\ tenuiràmzs,is,e, - tak, twijg: met dunne twijgen. 
t enu i rhäch i s , - van Lat. tenuis, dun; Gr. rhächis, 

spil: met dunne spil. Deze samenkoppeling van 
Lat. en Gr. is niet fraai; leptorrhächis is beter. 

ténuis,is,e, - (Lat.) dun, fijn, teer. 
tenuiscépus.a.um, - van Lat. tenuis, dun; scäpus, 

steel eener bloeiwijze: met door een dunnen steel 
gedragen bloeiwijzen. 

tenuiséctus,a,«m, - van Lat. tenue (bijw. bij tenuis, 
fijn), fijn; sectus (van secäre, snijden), ingesneden: 
in smalle slippen verdeeld. 

tenuisépalus,a,um, - van Lat. tenuis, dun; Nieuw
lat. sepälum, kelkblad: met dunne kelkbladen. 

tenuispica , — zie tenuispicus. 
tenuispiculatus,a,um, - van Lat. tenuis, dun, fijn; 

spicüla, aartje: met dunne aartjes. 
tenuispicus.a.wm, - van Lat. tenuis, dun; spïca, aar: 

dunarig. 
tenuissimu5,a,um, - overtr. t rap van Lat. tenuis, 

dun: zeer dun. 
tenuistylu5,a,um, - van Lat. tenuis, dun; stylus, 

stijl: dunstijlig. 
tenuitépalu5,a,um, - van Lat. tenuis, dun; Nieuw

lat. tepälum, bloemdekblad : met dunne bloemdek-
bladen. 

t enu ius , - zie tenuior. 
t eph ra , - zie tephrus. 
téphreus.a.um, - van Gr. tephra, asch: aschkleurig, 

aschgrauw. 
tephrocârpws,a,«m, - van Gr. tephros, aschgrauw; 

karpos, vrucht: met aschgrau we of aschgrauw be
haarde vruchten. 

t e p h r ó c h l a m y s , - van Gr. tephros, aschgrauw; 
chlämus, mantel: met aschgrau wen of aschgrauw 
behaarden mantel of daarbij vergelijkbaar orgaan, 
een kelk bv. 

t ephrodé lphys , - van Gr. tephros, aschgrauw; del-
phus, baarmoeder: met aschgrauwe of aschgrauw 
behaarde baarmoeder of daarbij vergelijkbaar or
gaan, een vruchtbeginsel bv. 

tephrópeplus.a,utn, - van Gr. tephros, aschgrauw; 
pëplos, mantel: met aschgrauwen mantel. 

tephrophyllu5,a,um, - van Gr. tephros, aschgrauw; 
phullon, blad: met aschgrauwe of aschgrauw be
haarde bladeren. 

Teph rós i a PERS., - van Gr. tephros, aschgrauw. De 
naam zinspeelt op de aschgrauwe kleur der blad-
onderzijde bij verscheidene soorten van het gesl. 

tephrw5,a,uw, - Lat. transcr. van Gr. tephros, asch
grauw. 

T e r a m n u s svv., - Lat. transcr. van Gr. teramnos, 
waarmede een spoedig zacht wordende peulvrucht 
werd aangeduid. - De vruchten der eerstbeschreven 
Teramnus-soort zijn dicht zachtharig. 

teratocârpws,a,um, —van Gr. teras (terätos), wonder; 
karpos, vrucht: met wonderbaarlijke of wonder
baarlijk veranderlijke vruchten of sori. 

t e ra tophyl lo ides , - van Teratophyllum, (voormalig) 
plantengesl. (Polypodiacëae); ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Teratophyllum-
achtig. 

Te ra tophy l lum METT., - van Gr. teras {terätos), 
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wonder; phullon, blad: wonderblad. - De naam 
zinspeelt op de trimorphie der bladeren. 

terebinthinaceus,a.um, - van Lat. terebinthus (Gr. 
terebinthos en terminihos), terpentijnboom (tegen
woordig Pistacïa terebinthus L., een in het Middel-
landsche-Zeegebied voorkomende, terpentijn leve
rende boom): terpentijnachtig (riekend). 

teres,es,es, - (Lat.) rolrond. 
tereticâulîs,ts,e, - van Lat. teres (terëtis), rolrond; 

caulis, stengel, steel: met rolronde stengels of stelen. 
tereticórnis,i*s,e, - van Lat. teres (terëtis), rolrond; 

cornu, hoorn: met rolronde hoornen. 
tereticulnus.is.e, - van Lat. teres (terëtis), rolrond; 

cu.lm.us, halm: met rolronde halmen. 
teretiflórws.a.um, - van Lat. teres (terëtis), rolrond; 

flos (flöris), bloem: met rolronde bloemen. 
teretifólius,a.utn, - van I-at. teres (terëtis), rolrond; 

folium, blad: met rolronde bladeren. 
teretifrüctus.a.um, - van Lat. teres (terëtis), rol

rond; fructus, vrucht: met rolronde vruchten. 
teretüabris. ts .e, - van Lat. teres (terëtis), rolrond; 

läbrum, lip: met rolronde lip(pen). 
teretiuscuhts.a.Mm, - verkleinw. van Lat. teres (te

rëtis), rolrond: vrijwel rolrond. 
t e rmina le , - zie terminälis. 
T e r m i n à l i a L., - van Lat. terminälis, eindelingsch. 

Bij de eerstbeschreven soort (T. catappa L.) zijn de 
bladeren opeengedrongen tot eindelingsche kuiven. 

terminaliflórMs.a.uw, - van Lat. terminälis, einde
lingsch; flos (floris), bloem: met eindelingsche 
bloemen of bloei wij zen. 

t e rmina l io ides , - van Terminalïa, plantengesl. 
(Combretacëae) ; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Terminalïa-achtig. 

terminàhs.îs.e, - van Lat. terminus, einde, grens: 
eindelingsch; voor grensaanduiding gebezigd, 
grensaanduidend. 

t é r m i n a n s , - van Lat. termïnare (van terminus, einde), 
eindigen: eindigend, aan het einde geplaatst, aan 
den top geplaatst. 

Te rmin thód i a RIDL., - van Gr. terminthos, terpen
tijn; ozein, rieken: naar terpentijn riekende plant. 
Vgl. Euodïa. 

termissMs,a,wra, - van Lat. ter, driemaal; missus (van 
mittëre, zenden), gezonden: driemaal gezonden. 

t e rnâ ta , - zie ternätus. 
ternatànus,α,um, - afkomstig van het eiland Ter-

nate (± 127%° O.L.; bijna 1° N.B.) of daar het 
eerst gevonden, Ternataansch. 

te rnntea (znw.), - als znw. gebezigde vr. vorm van 
het bnw. ternatëus (zie aldaar): Ternataansche 
plant. 

t e rnntea (bnw.), - zie ternatëus. 

{ternaténsts,ts,e, - afkomstig van het eiland Ternate 
ternâteus,a,um, - ( ± 1 2 7 % ° O.L.; bijna I e 

N.B.) of daar het eerst gevonden, Ternataansch. 
ternatifólius,a,um, - van Lat. ternätus, drietallig; 

folium, blad: met drietallige bladeren. 
ternàtus,a,«m, - van Lat. terni, drie aan drie: in 

kransen van drie geplaatst, drietallig. 
terniflórus.a.um, - van Lat. terni, drie aan drie; 

flos (flöris), bloem: met drie aan drie geplaatste 
bloemen. 

ternifóliws,a,«m, — van Lat. terni, drie aan drie; fo
lium, blad: met drie aan drie geplaatste bladeren 
of blaadjes. 

T e r n s t r ó é m i a MUTIS, - genoemd naar Chr. Tern-
ström (1703, ?; 1746, bij Pulo Condor = Polo Can
dor, voor de Z.O.kust van Cochinchina; ±106%° 
O.L. ± 8 % ° N.B.), die door Linnaeus (zie Linnaea) 
werd uitgezonden om de flora van China te onder

zoeken. Hij scheepte zich in Dec. 1745 in op een 
vaartuig der Zw. O.I.Compagnie, dat tengevolge 
van tegenwind pas half Oct. 1746 het eiland Pulo 
Condor bereikte, waar het tot midden-April van 
het volgende jaar bleef liggen. Middelerwijl over
leed Ternström. 

t e r r a e gu i le lmi , - 2e nv. van Terra Guilelmi [van 
terra, land; guilelmi (2e nv. van Guilelmus, Willem, 
Wilhelm), van Willem, van Wilhelm], (Kaiser) Wil
helmsland: (afkomstig) van Kaiser Wilhelmsland 
of daar het eerst gevonden. 

{terréster,ris,re, - van Lat. terra, aarde: zich op de 
terréstrts,ï's,£, - aarde bevindend, op den 

grond liggend, op den grond levend. 
tersus.a.um, - van Lat. tergëre ( = tergëre), schoon

maken: schoongemaakt, netjes, zuiver. 
tessalâtws,a,um, — = tessellätus. Zie aldaar. 
tessaloides , - zie tesselloïdes. 
T e s s â r i a RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar L. 

Tessari (?, ?; ?, ?), medicus, in het derde vierde -
deel der 18de eeuw leeraar in de plantkunde te 
Ancona, schrijver van medische werken. 

tes8elàtMs,a,M»i, - zie tessellätus. 
tessellàtws,a,ww, - van Lat. tessella, mozaïeksteen

tje: mozaïekachtig. 
tessel loides, — van Lat. tessella, mozaïeksteentje; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
mozaïekachtig. 

tessendorffiânus,a,um (Beilschmiedïa - Teschn.), -
genoemd naar F. Tessendorff (1879, Talböckel-
heim bij Kreuznach, Ζ. van Bingen; 1924, Berlijn), 
plantkundige, sinds 1920 directeur van het Helm-
holtz-Realgymnasium te Berlijn. Hij bereisde o.a. 
Rusland, N.-Duitschland en O.-Pruisen en schreef 
een aantal bot. publicaties. 

Tess ié ra A. P. D C , - genoemd naar A. H. Tessier 
(1741, Angerville bij Etampes, Z. van Parijs; 
1837. Parijs), landbouwkundige, die zich verdien
stelijk maakte voor de schapenfokkerij en de beet
wortelindustrie, schrijver over de opbrengst van 
granen, over het optreden van moederkoren [ = er
got, een hoornvormige uitgroeiing der vrucht bij 
rogge (ten gevolge van het optreden der parasi
tische zwam Clavïceps purpurea Tul.), in de apo
theken secäle cornütum genoemd] en van andere 
publicaties. 

testaceus,a,um, — van Lat. testa, baksteen: baksteen-
kleurig, steenrood. 

testicular«,is ,e, - v a n Lat. testicülus (verkleinw. van 
testis, teelbal), teelbal: teelbalvormig. 

testiculatus.a.um, - van Lat. testicülus (verkleinw. 
van testis, teelbal), teelbal: op teelballen gelijkende 
organen (vruchten bv.) dragend. 

t e s t u d i n â r u m , - door Beccari (zie beccariänus) fou
tief gevormde 2de nv. mv. van Lat. testüdo (testu-
dïnis), schildpad: der schildpadden, door schild
padden gegeten wordend. - De juiste vorm is 
testudinum. 

testudfneu5,a,um, - van Lat. testüdo (testudïnis), 
schildpad: op een schildpad of op het schild van 
dat reptiel gelijkend. 

t e s t ud inum, - 2e nv. mv. van Lat. testüdo (testu
dïnis), schildpad: der schildpadden, door schild
padden gegeten wordend. 

te ta , - Engelschind, plantennaam. 
te tang is , - op Bangka gebruikelijke plantennaam. 
tetracànthws.a.um, - van Gr. tetra (in samenstellin

gen), vier; akantka, stekel, doorn: met 4 (bijeen-
geplaatste) stekels of doornen. 

T e t r é c e r a L., - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; këras, hoorn. - Vaak bevatten bij dit gesl. 
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de bloemen 4 vruchtbeginsels, welke elk een bij 
een hoorn vergeleken stijl dragen. 

t e t r a ce r a s , - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; këras, hoorn: 4-hoornig. 

r t e t rachâé te (znw.), - van Gr. tetra (in samenstellin-
ttetrachâétî's.t's,«, - gen), vier; chatte, borstel: 

met 4 borstels. 
te t rachrómus.a .uw, - van Gr. tetra (in samenstel

lingen), vier; chroma, kleur: 4-kleurig. 
tetracóccMs.a.ttm,-van Gr. te/ra (in samenstellingen), 

vier; kokkos, vruchtkluisje: met 4 vruchtkluisjes. 
T e t r ac t l nos t i gma HASSK., - van Gr. tetra (in samen

stellingen), vier; aktis (aktïnos), straal; stigma, (als 
bot. term) stempel: plant met 4-straligen stempel. 

T e t r a c t ó m i a HOOK, f., - van Gr. teträkis, viermaal; 
temnein, snijden: plant met, als het ware, in vieren 
gesneden (dwz. diep 4-deelig) vruchtbeginsel. 

T e t r a d a p a OSB., - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; daptein, te gronde richten. - Vier der kroon-
bladen zijn zeer klein vergeleken bij het 5de; zij zijn, 
als het ware, door de sterke ontwikkeling van dit 
te gronde gericht. 

Te t râde rna SCHLTR, - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; dëma, band. - De beide lijnvormige 
vruchtkleppen splijten na het openspringen der 
vrucht in overlangsche richting in tweeën; de 
vrucht bezit dan 4 bandvormige kleppen. 

Te t r adén ia NEES, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; aden (adinos), klier. De bloemen be
vatten 4 klieren. 

tetradéniws.a.Mm, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; aden {adinos), klier: met 4 klieren. 

Te t r äd ia BENN., - van Gr. tetradïon [van tétras (te-
trâdos), het getal vier], viertal, tétrade. - Plant 
met 4-tallige bloemen. 

T e t r â d i u m LOUR., - Lat. transcr. van Gr. tetradïon 
[van tétras (teträdos), het getal vier], viertal. - Plant 
met 4 kelkbladen, 4 kroonbladen, 4 meeldraden en 
4 vruchtbeginsels. 

T e t r à d y a s DANS., - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; düas, tweetal. - Plant, welker bloeiwijze 
uit 4 paren bloemen bestaat. 

t e t r â ë d r a , - zie tetraèdrus. 
/ tetrâëdris , js ,e, - van Gr. tetra, vier; hèdra, steun-
ttetrâëdrw5,a,ww, - vlak: 4-vlakkig. 

T e t r a g â s t r i s GAERTN., - van Gr. tetra (in samen
stellingen), vier; gaster (gastros), buik: plant met 
4 buiken, dwz. met 4-hokkige vrucht. 

Te t rag lóssa BEDD., - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; glóssa, tong: 4-tongige plant. Vaak 
zijn er 2 tweedeelige stijlen, dus 4 (hier bij tongen 
vergeleken) stijlarmen. 

t e t ragóna , - zie tetragönus. 
Tet ragónia L., - van Gr. tetra (in samenstellingen), 

vier; gônïa, hoek. Plant met vierhoekige vruchten. 
te t ragoniódes , - van Tetragónia, plantengesl. (Aïzo-

acëae); odes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Tetragonïa-achtig. 

te t ragonioides , - van Tetragónia, plantengesl. (Aï-
zoacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Tetragonïa-achtig. 

r t e t ragonocàrpa , - zie tetragonocarpus. 
I t e t r agonocà rpum, -
Te t r agonoca rpus HASSK., - van Gr. tetragónos (zie 

tetragönus), vierhoekig; karpos, vrucht: plant met 
vierhoekige vruchten. 

tetragonocarpus,α,wra, - van· Gr. tetragónos (zie 
tetragönus), vierhoekig; karpos, vrucht: met vier
hoekige vruchten. 

r te t ragonóloba, - zie tetragonolóbus. 
I t e t r agonó lobum, -

Te t ragonolóbus SCOP., - van Gr. tetragónos (zie 
tetragönus), vierhoekig; lobos, peul: plant met vier
hoekige peulen. 

tetragonolóbus,α,um, - van Gr. tetragónos (zie te
tragönus), vierhoekig; lobos, peul: met vierhoekige 
peulen. 

tetragónus,α,um, - Lat. transcr. van Gr. tetragónos 
[van tetra (in samenstellingen), vier; gónia, hoek], 
vierhoekig. 

t e t râgyna , - zie tetragönus. 
Tet ragyne MIQ., - van Gr. tetra (in samenstellingen), 

vier; günê, vrouw: plant met 4 stempels (vr. or
ganen). 

/ t e t r a g y n e , - van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; 
Itetrâgynus.a.um, - günê, vrouw: met 4 vr. 

organen (vruchtbeginsels, stijlen, stijlarmen, stem
pels). 

t é t rah i t , - oude plantennaam, waarvan afleiding en 
beteekenis niet vast staan. Vermoed wordt wel, 
dat hij verbasterd is uit het Syrische tarathit of 
terthit. 

t é t ra l ix , - oude Gr. en Lat. naam eener plant, welker 
identiteit niet vast staat. 

tetràlobus,a,um, - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; lobos, lob: 4-lobbig. 

tetraloculâris.ts.e, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; Lat. locülus (verkleinw. van locus, plaats), 
vakje, (als bot. term) hokje: 4-hokkig. - Deze sa-
menkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter 
is quadriloculäris. 

Tet ra lopha HOOK, f., - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; löphos, helmbos. — De naam zinspeelt 
op de 4 lang gebaarde kroonslippen. 

t e t ra lopha , - zie tetralöphus. 
t e t ra lophoides , - van den soortnaam tetralöphus 

(zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: gelijkend op de soort tetralöphus. 

tetrâlophus.a.um, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; löphos, heimkam: met 4 kammen. 

T e t r a m e l e s R. BR., - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; milos, lid, lichaamsdeel. - De plant 
bezit 4 kelkslippen; in de $ bloem zijn 4 meeldra
den, in de $ 4 stijlen. 

tetrâmeres,es,es, - Lat. transcr. van Gr. tetramërês, 
vierdeelig. Voor de afleiding zie tetrâmeris. 

tetramerts,is,£, - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; mèros, deel: 4-deelig. - Chloris — Trin. ont
ving dien soortnaam, omdat bij het eerstbeschre-
ven individu 4 aren bij eenstonden. 

T e t r a m e r i s t a MIQ., - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; meristos, gedeeld: plant met 4 dee-
len, dwz. 4 kelkbladen, 4 kroonbladen, 4 meel
draden en een 4-hokkig vruchtbeginsel. 

T e t r a m o l ó p i u m NEES, - van Gr. tetra (in samen
stellingen), vier; mólóps (mólópos), striem. - De 
dopvruchten dragen gewoonlijk 4 nerven. 

tetrónder ,ra,rum, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; anêr (andres), man: met 4 mann, or
ganen, met 4 meeldraden, 4-helmig, in de oude 
litteratuur ook 4-mannig. 

T e t r â n d r a A. P. DC. et A. D C , - van Gr. tetra (in 
samenstellingen), vier; anêr (andros), man: plant 
met 4 mann, organen, met 4 meeldraden. 

tetrândrus,a,um, - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; anêr (andros), man: met 4mann, organen, met 
4 meeldraden, 4-helmig, in de oude litteratuur ook 
4-mannig. 

tetrangularis, is ,e, - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; Lat. angülus, hoek: vierhoekig. -
Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai: 
beter zijn tetragönus en quadtangularis. 
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T e t r a n t h é r a JACQ., - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; anthêra, (als bot. term) helmknop. De 
naam zinspeelt op de 4-hokkige helmknoppen. 

tetranthérus.a.t tm, - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; anthêra, (als bot. term) helmknop: 
met 4 helmknoppen, met 4 meeldraden. 

Te t r aó t i s REINW., - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; ous (ótos), oor: 4-oorige plant. - De 
naam zinspeelt op de 4 groote omwindselbladen. 

T e t r â p a n a x c. KOCH, - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; Panax, plantengesl. (Araliacëae) : 
aan Panax verwant gesl. met 4-tallige bloemen. 

t e t rapé ta la , - zie tetrapetälus. 
T e t r a p é t a l u m MIQ., - van Gr. tetra (in samenstel

lingen), vier; petälon, kroonblad: plant met 4 
kroonbladen. 

tetrapétalus.a.um, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; petälon, kroonblad: met 4 kroonbladen. 

tetraphyllws.a.ifm, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; phullon, blad: met 4 bladeren of blaad
jes (bijeen), 4-bladig. 

Te t r ap i lus LOUR., - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; pilos, vilten kap. - De bloemkroon be
zit 4 kapvormige slippen. 

T e t r a p l a s â n d r a A. GRAY, - van Gr. tetra (in samen
stellingen), vier; plasis, vorming; anêr (andros), 
man: plant met 4-maal zooveel mann, organen 
(meeldraden) als kroonbladen. Bij de eerstbeschre-
ven soort (T. hawaiensis A. Gray) was dat inder
daad het geval. 

tetràpterus,a,«m, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; ptëron, vleugel: 4-vleugelig. 

t e t r apyx i s , - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier; puxis, doos (je) (van Buxus-hout): met 4 
doosjes, met 4-kluizige vruchten, met 4-hokkige 
doosvrucht. 

/tetrâquetrus.a.Mm, - monsterwoord, samengeknut-
Itetraquétrus.a.ura, - seid uit Gr. tetra (in sa

menstellingen), vier, en de beide laatste letter
grepen van Lat. triquëtrus (triquêtrus), driehoekig. 
Bedoeld wordt 4-hoekig. Vgl. ook quadriquitrus 
(quadriquêtrus), een dergelijk monsterwoord. - De 
goede woorden zijn quadranguläris en tetragönus. 

T e t r a r d i s i a MEZ, - van Gr. tetra (in samenstellin
gen), vier; Ardisia, plantengesl. (Myrsinacëae): 
aan Ardisïa verwante plant met 4-tallige bloemen. 

T e t r â r i a P. Β., - van Gr. tetra (in samenstellingen), 
vier: plant met 4 of 8 (2 X 4) meeldraden. 

t e t r a r io ides , - van Tetraria, plantengesl. (Cypera-
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Tetraria-achtig. 

te t raspérmus.a .um, - van Gr. tetra (in samenstel
lingen), vier; sperma, zaad: 4-zadig. 

t e t r a sp i s , - van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; 
aspis, een zeer giftige, Noordafrikaansche brilslang 
(Naia haie L.): met 4 slangen. - Phalaenopsis -
Rchb. f. werd zoo genoemd, omdat de lip 4 priem-
vormige uitsteeksels draagt, welke aan de giftanden 
eener slang doen denken. 

t e t ras tâchya , - zie tetrastachfus. 
tetrastâchyos.os.on, - van Gr. tetra (in samenstel-
t e t r é s t achys , - lingen), vier; stächus, aar: 4-
tetrastâchyws,a,Mw, - arig. 
tetrâstichus,a,u*M, - van Gr. tetra (in samenstellin

gen), vier; stichos, rij: 4-rijig. 
T e t r a s t i g m a PLANCH., - van Gr. tetra (in samenstel

lingen), vier; stigma, (als bot. term) stempel: plant 
met 4 stempels of met 4-deeligen stempel (in de $ 
bloemen). 

té t rodon, - van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; 
ödous (ôdontos), tand: 4-tandig. 

Γ9 T e y s m a n n i a 

teuer ioides , - van Teucrïum, plantengesl. (Labiä-
tae) of van den soortnaam teucrïum; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Teucrium-achtig. 
2. op de soort teucrïum gelijkend. 

r T é u c r i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
t t é u c r i u m , - plantennaam teukrïon. De plant 

zou genoemd zijn naar den Gr. vorst Teukros of 
naar een Trojaanschen prins van dien naam, die 
haar geneeskrachtige eigenschappen ontdekt zou 
hebben. Een Europ. soort van het gesl. (T. cha-
maedrys L.) werd reeds in de Oudheid en wordt 
ook thans nog wel als geneesmiddel tegen velerlei 
kwalen aangewend. - Als soortnaam gebezigd om 
overeenkomst met een of andere soort van het 
gesl. Teucrïum aanteduiden. 

teucro ides , - andere schrijfwijze voor teucrioides. 
Zie aldaar. 

t euschér i , - 2e nv. van Teusckêrus, Latinizeering van 
Teuscher: van Teuscher, gevonden door Teuscher, 
genoemd naar Teuscher. - Dryoptëris - V. A. v. R. 
werd in 1908 genoemd naar Teuscher, bloemkwee-
ker te Tjipânas (op den Gëdè, boven Tjiandjoer, 
Java), die de plant in 1882 in Borneo had ontdekt. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

tewénsts.ts.e, - afkomstig van het stroomgebied der 
rivier Tewe (in Borneo; linkerzijrivier van de 
Baritoe, in deze vallend bij Moeara Tewe op 
±115° O.L. ; ± 1° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

{ tetanus,a,urn, - afkomstig van Texas (een der zuid-
texénsis.i's.e, - oostelijke van de Vereenigde 

Staten van N.-Amerika, aan de Golf van Mexico) 
of daar het eerst gevonden, Texaansch. . 

téxtilt's.z's.e, - van Lat. texire, weven: als weef- of 
vlechtmateriaal gebezigd, weef-, vlecht-. 

text6rius,a,um, - van Lat. textor (van texëre, weven), 
wever: door wevers gebezigd, voor weef werk ge
bezigd. 

t eysmàn i i , - foutief voor teysmannïi. 
teysxnanni, - 2e nv. van Teysmannus, Latinizeering 

van Teysmann: van Teysmann, gevonden door 
Teysmann, genoemd naar Teysmann. - Planten 
van dezen naam zijn genoemd naar J. E. Teysmann 
(1808, Arnhem; 1882, Buitenzorg), die, na als tuin
mansknecht op enkele buitenplaatsen in Neder
land werkzaam te zijn geweest, in 1830 als tuin
man in dienst van gouverneur-generaal J. van den 
Bosch (zie Boschia) tegelijk met dezen in Indië 
kwam en van 1831-69 werkzaam was als hortula-
nus van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, welke 
instelling hij met groote geestkracht in weerwil van 
allerlei tegenwerking in stand heeft weten te hou
den; daarnaast was hij sedert 1858 inspecteur-
honorair der cultures, welke functie hij bleef ver
vullen, nadat hij het hortulanusschap had neder-
gelegd. Op zijn vele reizen verzamelde hij tal van 
planten; voorts maakte hij zich zeer verdienstelijk 
voor de cultures. Hij schreef een groot aantal ar
tikelen, waaronder zeer lezenswaardige reisversla
gen. - In 's Lands Plantentuin te Buitenzorg werd 
in 1885 een gedenkzuil voor hem onthuld. - Voor 
verdere bijzonderheden omtrent dezen merkwaar-
digen man zie men Treub, Geschiedenis van 's Lands 
Plantentuin (1889), - Treub, J. E. Teysmann, in 
Teysmannia I (1890), 1, - Gedenkboek van 
's Lands Plantentuin (1892), - Sirks, Indisch Na-
tuuronderzoek (1915), — Van Slooten, Teysmann 
herdacht, in Natuurkundig Tijdschrift Ned. Indië 
XCI (1931), pp. 27 seq. 

Teysmann ia RCHB. f. et ZOLL., - genoemd naar J. E 
Teysmann (zie teysmanni). 
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teysmanniânMs.a,um, - planten van dezen naam 
zijn genoemd naar J. E. Teysmann (zie teysmanni). 

t eysménn i i , - 2e nv. van Teysmannïus, Latinizee-
ring van Teysmann : van Teysmann, gevonden door 
Teysmann, genoemd naar Teysmann. - Planten 
van dezen naam zijn genoemd naar J. E. Teys
mann (zie teysmanni). 

T e y s m a n n i o d é n d r o n KDS, - v a n (J. E.) Teysmann 
(zie teysmanni) ; Gr. dendron, boom : boom van Teys
mann, ter eere van Teysmann zoo genoemde boom. 

Teyssman ia , - zie Teysmannïa. 
Tha léss i a BANKS, - als znw. gebezigde vr. vorm van 

Gr. thalasstos (van thalassa, zee), bij de zee be-
hoorend, in zee levend, in zee groeiend: in zee 
groeiende plant. 

tha léss ia , - zie thalassïus. 
thaléssicws,a.um, - Lat. transcr. van het niet-klas-

sieke Gr. thalassïkos (van thalassa, zee), aan zee 
groeiend, in zee levend. Beter is thalassïus. 

thaléssiws,α,t<m, - Lat. transcr. van Gr. thalasstos 
(van thalassa, zee), bij de zee behoorend, aan zee 
groeiend, in zee levend. 

Thé l i a L., - genoemd naar J. Thai (1542, Erfurt; 
1583, Peseckendorf bij Oschersleben, W. van Maag
denburg), medicus-botanicus, eerst lijfarts der gra
ven van Stolberg te Wernigerode (Harz), daarna 
stadsarts te Nordhausen (Ν. van Erfurt) op een 
jaarwedde van tachtig gulden en een tuin voor zijn 
apotheek, schrijver eener verhandeling over de 
flora van het Hercynische Woud, waaronder hij 
den Harz verstond (Het oude Hercynische Woud 
strekte zich uit van den Rijn tot de Karpaten). 

thaliânws,a,wm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. Thai (zie Thalia). 

thalictrifóliws,a,wm, - van Thalictrum, plantengesl. 
(Ranunculacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Thalictrum. 

tha l ic t ro ides , - van Thalictrum, plantengesl. (Ra
nunculacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Thalictrum-achtig. 

T h a l i c t r u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam thaliktron, welks afleiding niet vast 
staat, terwijl men ook niet met zekerheid weet, 
welke plant er mede bedoeld werd. 

thal ioides , - van Thalia, plantengesl. (Marantacëae); 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Thalïa-achtig. 

T h a m n ó p t e r i s κ. Β. PRESL, - van Gr. thamnos, 
struik; pterin, varen: struikachtige varen, forsche 
varen. 

r thana tóphora , - zie thanatophörus. 
t t h a n a t ó p h o r u m , -

T h a n a t o p h ö r u s WALP., - van Gr. thanätos, dood 
(znw.); pherein, dragen, brengen: den dood bren
gende plant; zeer giftige plant. 

thanatophoric,α,wm, - van Gr. thanätos, dood 
(znw.); pherein, dragen, brengen: den dood bren
gend, giftig. 

Théps i a L., - oude Gr. naam eener plant, welke ge
bezigd werd om geel te verven. De plant is ge
noemd naar het schiereiland Thapsos of Thapsus 
op Sicilië, N.W. van Syracuse, waar zij het eerst 
gevonden zou zijn. 

thapsifórrms,ts,e, - van thapsus, soortnaam van een 
Verbascum; Lat. forma, gedaante, vorm: van de 
gedaante van Verbascum thapsus L.; op Verbas
cum thapsus gelijkend. 

thapso ides , - van thapsus, soortnaam van een Ver
bascum; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op Verbascum thapsus L. gelijkend. 

t hapsus , - Lat. transcr. van den ouden Gr. naam 

thapsos, waarmede een kruid werd aangeduid, ge
bezigd om geel te verven. De plant zou genoemd 
zijn naar het schiereiland Thapsos of Thapsus (zie 
Thapsïa), waar zij het eerst gevonden zou zijn. 
Linnaeus (zie Linnaea) heeft het woord gebezigd 
als soortnaam voor een Verbascum met lichtgele 
bloemen. 

Thayé r i a COPEL., - in 1906 genoemd naar Alfred 
Edward Thayer (1863, Yonkers, N. van New York 
City; x ) , medicus, die eerst anatomie doceerde 
aan de universiteit te New Haven (Conn.), later 
pathologie en bacteriologie aan de Cornell Uni
versity te New York, vervolgens benoemd werd tot 
hoogleeraar in de pathologie en bacteriologie aan 
de universiteit te Austin (Texas), welke betrek
king hij vervulde, toen het gesl. naar hem genoemd 
werd, en daarna hoogleeraar werd aan de univer
siteit van Alabama te Montgomery. Thans is hij 
gepensionneerd en te Corpus Christi (Texas) woon
achtig. Hij schreef een aantal wetensch. publicaties 
en was bevriend met Copeland (zie copelandi), den 
auteur van het gesl. 

rThea L., - Latinizeering van Chin, té, een van de 
\ t hea , - namen der theeplant. Als soortnaam, 

behalve voor de theeplant, ook gebezigd om ge
lijkenis met de theeplant uittedrukken. 

Theéceae , - plantenfafn. als type waarvan het gesl. 
Thea geldt. 

Theaphyl la RAFIN., - van Thea, plantengesl. (Thea-
cëae); Gr. phullon, blad: plant, welker bladeren 
thee leveren. 

Thecostéle RCHB. f., - van Gr. thêkê, doos, kist, 
kelder; stêlê, zuil. De voet der stempelzuil is met 
den voet der lip vergroeid tot een hier bij een kist 
of kelder vergeleken buis. 

j-théifer, theifera, the i fe rum, - van Nieuwlat. thea, 
ltheiferw5,a,uw, - thee; ferre, dragen, voort

brengen: thee leverend. 
théïfalius,a,urn, — van Thea, (voormalig) planten

gesl. (Theacëae), thee; Lat. folïum, blad: met bla
deren als die der theeplant. 

theioglóssus,a,um, - van Gr. theion, zwavel; glóssa, 
tong: met zwavelgele tong of (bij orchideeën) lip. 

theionénthtts.a,um, - van Gr. theion, zwavel; an-
thos, bloem: met zwa velgele bloemen. 

theka, - Malab. plantennaam (teka). 
Thela LOUR., - Latinizeering van Gr. thêlê, tepel, 

vrouweborst. - De naam zinspeelt op de gesteelde 
klieren, waarmede de kelk bezet is. 

thelasiflórws.a.wm, - van Theläsis, plantengesl. (Or-
chidacëae); Lat. flos (flôris), bloem: met bloemen 
als die eener Theläsis. 

Thé las i s BL., - van Gr. thélazein (van thêlê, tepel, 
vrouweborst), zuigen: uitzuigende plant, para
siet. - In werkelijkheid is deze orchidacëa geen pa
rasiet, doch een niet-parasiteerende epiphyt; vroe
ger echter werden de epiphyten vaak onder de pa
rasieten begrepen. Vgl. parasiticus. 

thelecàrpus,a,um, — van Gr. thêlê, tepel, vrouwe
borst; karpos, vrucht: met tepelvormige (of een of 
meer tepelvormige uitwassen dragende) vruchten. 

thelemanniânws.a.wm (Grevillëa - Von Hügel), -
genoemd naar C. Thelemann (1811, Aschaffen -
burg; 1889, Karlsruhe), omstreeks 1835 tuinman 
bij den wereldreiziger en plantenverzamelaar baron 
Von Hügel (zie huegeliânus) te Weenen, uit wiens 
tuin de naar Thelemann genoemde plant beschre
ven werd. - Later was Thelemann (tot 1868) tuin
man bij den hertog van Nassau. - Hij gold voor 
een der beste kweekers van zijn tijd. 

Thelepogon ROTH, - van Gr. thêlê, tepel, vrouwe-
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borst; pôgôn, baard: gras, waarvan gx en gt bezet 
zijn met grove, bij tepels vergeleken knobbels en 
g4 een lange, bij een baardhaar vergeleken naald 
draagt. 

Thelesperma LESS., - van Gr. thêlê, tepel, vrouwe
borst; sperma, zaad. De als zaden beschouwde dop-
vruchten zijn met tepelvormige knobbeltjes bezet. 

thellusónii, - 2e nv. van Thellusonïus, Latinizeering 
van Thelluson: van Thelluson, gevonden door 
Thelluson, genoemd naar Thelluson. - Portuläca -
Lindl. werd in 1840 genoemd naar Frederick Thel
luson, later Lord Rendlesham, van wien mij niets 
bekend is dan, dat hij de plant uit Florence aan de 
redactie van The Botanical Register gezonden had. 

Thelymitra FORST., - van Gr. ihêlus, vrouwelijk; 
mïtra, haarband, hoofddoek, muts. De stempelzuil 
(vr. orgaan) wordt gekroond door het mutsvormige 
clinandrium. 

Thelypódium ENDL., - van Gr. thêlus, vrouwelijk; 
podïon [verkleinw. van pous (podos), voet, steel], 
voetje, steeltje. - De hauw (vrouwelijk orgaan) 
wordt door een korten, dikken steel gedragen. 

thelypteris, - Lat. transcr. van Gr. thêluptëris (van 
ihêlus, vrouwelijk; ptëris, varen), oude naam eener 
varensoort, wijfjesvaren, varenwijfken. - De naam 
is bedoeld als tegenstelling tot de krachtiger man
netjesvaren, varenmanneke (Aspidïum filix mas 
Sw.). Zie filix femïna en filix mas. 

thelypteroides, - van thelypteris (zie aldaar), soort
naam eener varen; ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op de soort thelypteris ge
lijkend. 

Thémeda FORSK., - Latinizeering van den Arab, 
plantennaam thaemed. 

Theobróma L., - van Gr. theos, god; bróma, spijs: 
godenspijs. 

theobrornifólius,a,um, — van Theobróma, planten-
gesl. (Sterculiacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Theobróma. 

theobróminus,a,um, - van Theobróma, plantengesl. 
(Sterculiacëae), stamplant der cacao en dus ook 
der chocolade: chocoladebruin. 

Theophrâsta L., - genoemd naar Theophrastos 
[372 v. Chr., Erësos, op het eiland Lesbos (tegen
woordig Mytilini, ±26° O.L., ruim 39° N.B.); 287 
v. Chr., ? Athene], naar zijn geboorteplaats bijge
naamd Eresïos (de Eresische), philosoof-natuur
kenner, leerling van Plato en Aristoteles, schrijver 
van het groote plantkundige werk „Péri phutôn 
historian kai peri phutôn aitïôn' ' (Kennis en Oor
zaken der planten), dat tot in de Middeleeuwen 
groote beroemdheid genoot. - Als soortnaam ge
bezigd om gelijkenis met het gesl. Theophrasta 
aanteduiden. 

Theophrastaceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Theophrasta geldt. 

theophrastaefólius.a.um, - zie theophrastifolius. 
theophrâsti, - 2e nv. van Theophrastus, Latinizee

ring van Theophrastos : van Theophrastos, genoemd 
naar Theophrastos. - Abutïlon - Medik. is genoemd 
naar den beroemden Gr. kruidkundige Theophras
tos (zie Theophrasta). 

theophrastifólitts,a,Mm, - van Theophrasta, plan
tengesl. (Theophrastaceae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Theophrasta. 

thermales,is,e, — van Lat. thermae (van Gr. thermos, 
warm), warm bad, bij uitbreiding warme bron: aan 
of in warme bronnen groeiend. 

T h e r m ó p s i s R. BR., — van Gr. thermos, lupine; opsis, 
voorkomen, uiterlijk: lupine-achtige plant. 

T h e s i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan

tennaam thêseion. - De plant zou genoemd zijn 
naar den mythol. Gr. held Thêseus. Welke plant 
de Ouden met den naam thêseion, plant van 
Thêseus, aanduidden, staat niet vast. 

Thespésia SOL., - Latinizeering (vr. vorm) van Gr. 
thespesïos, goddelijk, heerlijk: goddelijk schoone 
plant. Het epitheton is lichtelijk overdreven. 

theunissénii, - 2e nv. van Theunissenius, Latini
zeering van Theunissen: van Theunissen, gevonden 
door Theunissen, genoemd naar Theunissen. - Ap-
pendicüla - J. J. S. en Bulbophyllum - J. J. S. zijn 
genoemd naar A. V. Theunissen (±1870, in Lim
burg; χ ), die als fuselier in Indië kwam, daarna 
daggelder werd bij het Boschwezen en eindelijk 
marktmeester te Fort de Koek (Sumatra). Voor 
W. Groeneveldt (zie groeneveldtïi) en E. R. Jacob
son (zie jacobsóni) verzamelde hij vele orchideeën 
(.waaronder de naar hem genoemde), die bewerkt 
werden door J. J. Smith (zie smithiänus 3). Hij 
had veel liefhebberij in planten en was een goed 
verzamelaar. 

Thevétia ADANS., - genoemd naar André Thévet 
(1503 of 1504, Angoulême; 1592, Parijs), pater 
Franciscaan, die, na van 1549-54 een reis door de 
Levant gemaakt te hebben, waarover hij in 1554 
zijn Cosmographie du Levant uitgaf, als geestelijke 
werd toegevoegd aan een aantal Fr. landverhui
zers, die in 1555 van Le Havre vertrokken om in 
Brazilië een kolonie te gaan stichten. Datzelfde 
jaar bereikten de kolonisten de baai van Rio de 
Janeiro, waar zij zich vestigden op het eilandje 
Ganabra. Vandaar uit maakte Thévet vele ver
kenningstochten; hij verzamelde een groot aantal 
merkwaardigheden van allerlei aard en maakte vele 
teekeningen van natuurhistorische voorwerpen. 
Toen onder de kolonisten heftige twisten uitbra
ken, vroeg en verkreeg Thévet, die zich vele vijan
den gemaakt had en ziek geworden was, zijn ont
slag en keerde hij terug naar Frankrijk, waar hij 
in 1556 aankwam. In 1558 gaf hij over de nieuwe 
kolonie een geïllustreerd werk (Les Singularitez de 
la France antarctique) uit, dat blijken geeft van 
groote betrouwbaarheid, voor zoover het zijn eigen 
waarnemingen betreft, doch van nog grootere 
lichtgeloovigheid ten opzichte van hem door an
deren gedane, fantastische mededeelingen. Aan
vankelijk maakte het werk grooten opgang; weldra 
echter werd de schrijver heftig aangevallen, vooral 
omdat hij afgeweken was van toen heerschende 
meeningen (vgl. Fagonia) en had durven beweren, 
dat de heete gewesten bewoonbaar waren voor 
Europeanen, en dat de inboorlingen niet over hun 
geheele lichaam dicht langharig waren; Thévet 
werd voor een bedrieger uitgekreten en behield die 
reputatie tot diep in de 19de eeuw; men beweerde 
zelfs, dat hij in de nieuwe kolonie in het geheel 
niet aan land geweest was. - In zijn werk maakte 
hij ook gewag van de tabak, door de inboorlingen 
petun genoemd ; hij beschreef hoe dezen tabak rook
ten en vermeldde, dat de kolonisten die gewoonte 
hadden overgenomen. Uit een kleine hoeveelheid 
door hem medegenomen zaad kweekte hij, als eer
ste in Frankrijk, de tabak, alleen als sierplant 
echter. In 1575 gaf hij een groot, lexicographisch 
werk (Cosmographie Universelle) uit, dat van te 
groote lichtgeloovigheid blijk geeft om weten
schappelijke waarde te bezitten; in 1584 verscheen 
van zijn hand nog: Les Vrais Portraits et Vies des 
Hommes Célèbres. 

thevetiaefóli«s,a,wm, — zie thevetiifolius. 
thevetiifolius,α,um, — van Thevetïa, plantengesl. 
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(Apocynacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Thevetïa. 

thianschénicws.a.um, - afkomstig van de Tkian-
schan ( = Tian-schan = Tienschan = Hemelge-
bergte, in Centraal-Azië; ±68-94° O.L.; ±42-44° 
N.B.) of daar het eerst gevonden. 

Th ibâud i a RUIZ. et PAV., - zou (zie Wittstein, Ety
mologisch-botanisches Handwörterbuch, in voce) 
genoemd zijn naar J. B. M. Thibault de Chanvalon 
(niet Chauvalon) (±1725, Rivière Pilote, Marti
nique; 1788, ?), die, jong in Frankrijk gekomen en 
te Parijs zijn studiën voltooid hebbende, in 1751 
naar Martinique terugkeerde met een opdracht 
van Lodewijk XV den toestand dier kolonie en 
haar economische ontwikkelingsmogelijkheden na-
tegaan. Hij bracht op het eiland aanzienlijke ver
zamelingen bijeen, welke echter in 1756 door een 
cycloon werden vernietigd. In 1763 gaf hij een 
beschrijving uit zijner reis naar Martinique, die 
o.a. gegevens over de geologie, klimatologie, nat. 
historie en den landbouw van het eiland bevatte; 
zijn voornemen later de nat. historie uitvoerig te 
behandelen kwam nimmer tot uitvoering. In 1763, 
nadat bij den vrede van Parijs, welke een einde 
maakte aan den Zevenjarigen Oorlog, Canada voor 
Frankrijk verloren was gegaan, werd Thibault de 
Chanvalon door toedoen van hooggeplaatste en 
onkundige bureaucraten belast met de leiding 
eener kolonisatie op groote schaal van Franschen 
op Martinique. Zoowel door de hoogst gebrekkige 
voorbereiding als door het klimaat mislukte die 
kolonisatie volkomen; duizenden kolonisten lieten 
het leven. Thibault werd tot zondenbok (zie Levi
ticus XVI, vers 5-22) gemaakt, naar Frankrijk 
teruggeroepen, in de Bastille opgesloten en zonder 
vorm van proces tot levenslange gevangenschap 
en verbeurdverklaring van goederen veroordeeld; 
zijn echtgenoote werd in een klooster opgesloten. 
Thibault's vonnis werd echter reeds het volgende 
jaar gewijzigd in een verbod zich binnen een kring 
van twintig mijlen (±90 K.M.) om Parijs te bevin
den. In 1781 werd zijn zaak herzien en werd hem 
een groote schadeloosstelling toegekend. 

{thibaudiaefóliws.a.utw, - zie thibaudiifolïus. 
thibaudifóliws.a.wm, -
thibaudiifóli«5,a,wm, - van Thibaudia, planten-

gesl. (Ericaceae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Thibaudïa. 

thibautiânws,a,um (Aërides - Rchb.f.), - in 1866 
genoemd naar Thibaut, bezitter eener rijke or-
chideeënverzameling. - Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

thibéticMs.a.wm, - afkomstig van Thibet (of Tibet, 
hoogland aan de N.zijde van het oostelijk deel van 
den Himalaya; 78-102° O.L.; 27-39° N.B.) of daar 
het eerst gevonden, Thibetaansch. 

thijsseânws.a.wm (Verbascum - A. W. Kloos), - ge
noemd naar Jacobus Pieter Thijsse (1865, Maas
tricht; χ ), aan de Amsterdamsche Gemeentelijke 
Kweekschool opgeleid voor onderwijzer, van 1883-
90 onderwijzer te Amsterdam, van 1890-92 hoofd 
der M.U.L.O.school te De Burg op Texel, van 
1892-1901 hoofd eener school te Amsterdam, van 
1901-21 leeraar aan de Amsterdamsche Gemeente
lijke Kweekschool, van 1921-30 leeraar aan het 
Kennemer Lyceum te Bloemendaal, in 1930 ge-
pensionneerd en sedert te Bloemendaal, Huize 
Binnenduin, woonachtig, in 1922 te Amsterdam 
gepromoveerd tot Doctor honoris causa, uil er-
mate verdienstelijk bioloog, die de kennis der na
tuur in Nederland door woord en geschrift buiten

gemeen heeft bevorderd, warm ijveraar voor na
tuurbescherming, medeoprichter en bestuurslid 
der Vereeniging tot behoud van Natuurmonumen
ten in Nederland, oprichter (met den in 1914 over
leden E. Heimans, en den in 1909 overleden J. J. 
Jaspers, beiden schoolhoofd te Amsterdam) van 
het populaire, nog steeds bloeiende tijdschrift De 
Levende Natuur, waarin tallooze artikelen op 
allerlei natuurhistorisch gebiçd van zijn hand ver
schenen, schrijver (met E. Heimans) van Van Vlin
ders, Bloemen en Vogels (1894), - In Sloot en 
Plas (1895), - Door het Rietland (1897), - In de 
Duinen (1898), - Hei en Dennen (1899), - In het 
Bosch (1902), - Geïllustreerde Flora van Neder
land (1899; 9de druk in 1935), voorts schrijver van 
Het Vogeljaar (1903), - Het intieme Leven der 
Vogels (1906), - Omgang met Planten (1909), -
Het Vogelboekje (1910), - Muggen en Malaria 
(1923), voorts van verscheidene Verkade-albums, 
waaronder vooral het Naardermeer, - Texel, -
Paddenstoelen (1929) en Bloemen en haar Vrien
den (1934) de aandacht verdienen. Bovendien 
schreef hij een 1000-tal artikelen in dag- en week
bladen. Bij gelegenheid van zijn 60-sten verjaardag 
werd hem te Bloemendaal een uitgestrekt terrein 
(Thijsse's Hof) aangeboden, waarop de meeste in 
Kennemerland in het wild groeiende planten en 
vele andere werden (en nog steeds worden) bijeen
gebracht en dat doorloopend tal van bezoekers 
trekt. In 1931 bezocht hij Nederlandsch Indië, 
waar hij een aantal voordrachten hield en vele 
excursies maakte; op 25 Juli 1935 vierde hij in volle 
frischheid des geestes onder algemeene belangstel
ling zijn 70sten verjaardag, bij welke gelegenheid 
op Texel te zijner eere een nieuw natuurmonument 
(Thijsse's Monument of Thijsse's Fienweid) werd 
gesticht, waarvoor ook Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina een belangrijke gift ter beschikking 
stelde. 

thionänthws,a,MW, — van Gr. theion, zwavel; anthos, 
bloem: met zwavelgele bloemen. 

th ise l tóni , - 2e nv. van Thiseltönus, Latinizeering 
van Thiselton : van Thiselton, genoemd naar Thi-
selton. - Shorëa - King is genoemd naar Sir Wil
liam Turner Thiselton-Dyer (zie Dyêra). 

T h i s m i a GRIFF., - anagram van Smithïa. De plant 
is in 1844 genoemd naar Thomas Smith (?, ?; 
?1825, Londen), microscopist, ontdekker, volgens 
Griffith (zie Griffithïa), den auteur van het gesl., 
van het poortje bij de eitjes der planten. De meer 
voor de hand liggende naam Smithïa (zie aldaar) 
kon hier niet gegeven worden, omdat hij reeds in 
1789 door een anderen auteur aan een naar een 
anderen Smith genoemde andere plant geschon
ken was. 

Th lad i ân tha BUNGE, - van Gr. thladïas (van thlân, 
kneuzen), de gekneusde, inzonderheid iemand 
wiens teelballen verbrijzeld zijn, een ontmande; 
anthos, bloem: ontmande bloem, gecastreerde 
bloem, bloem zonder goed ontwikkelde geslachts
organen. - Bunge, de auteur van het gesl., vond 
bij het door hem beschreven exemplaar der eerst-
beschreven soort, Thl. dubïa Bunge, behalve nor
male bloemen, okselstandige hoofdjes van bloemen 
met mislukte geslachtsorganen. 

Th l a sp i L., - oude Gr. plantennaam, van Gr. thlân, 
pletten, kneuzen. - Volgens sommigen zinspeelt de 
naam op het feit, dat de zaden geplet en als mos
terd gebezigd werden, volgens anderen op de op
vallend platte hauwtjes. 

T h o a AUBL., - Caribaeische plantennaam. 
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thomâsii , - 2e nv. van Thomasïus, Latinizeering 
van Thomas: van Thomas, gevonden door Thomas, 
genoemd naar Thomas. - Quercus - Ten. werd in 
1835/36 genoemd naar L. Thomas (?, ?; 1823, 
Napels), boschinspecteur in Calabrië, verzamelaar 
en kenner van Napolitaansche planten. 

thominii , - 2e nv. van Thominïus, Latinizeering 
van Thomine: van Thomine, genoemd naar Tho-
mine. - Bromus hordeacëus L. var. - Asch, et 
Gr. is genoemd naar Charles Thomine-Desmasures 
(1799, Caen; 1824, Caen), rechtsgeleerde, plaats
vervangend hoogleeraar aan de hoogeschool te 
Caen, verdienstelijk onderzoeker der flora van het 
Dépt. Calvados. 

thomséni , - 2e nv. van Thomsênus, Latinizeering 
van Thomsen : van Thomson, gevonden door Thom-
sen, genoemd naar Thomsen. - Jambösa - Diels 
en Nephrolëpis - V. A. v. R. zijn genoemd naar 
Andreas Christian Thingberg Thomsen (1881, Hjer
ring, Ν.-Jutland, Denemarken; x ) , in 1911 be
noemd tot officier van gezondheid bij het Neder-
landschind. leger (sinds 1915 in vasten dienst), in 
1923 op verzoek eervol ontslagen. Hij is toege
voegd geweest aan een exploratie-detachement, dat 
van 1910-15 onderzoekingen verrichtte in Ned. 
Nieuw-Guinea, voornamelijk in het Mamberamo-
gebied, waar Thomsen een aantal planten verza
melde, waaronder de naar hem genoemde. 

thomsónae, - 2e nv. van Thomsôna, Latinizeering 
(vr. vorm) van Thomson: van mevr. (mej.) Thom
son, genoemd naar mevr. (mej.) Thomson. - Clero-
dendron - Balf. is genoemd naar mevr. Thomson, 
echtgenoote van den Eng. zendeling W. C. Thom
son, in Old-Calabâr (aan de W.kust van tropisch 
Afrika; ± 8%° O.L.; ± 5° N.B.), die de plant in 
1861 naar Europa zond. 

thomsóni, - 2e nv. van Thomsónus, Latinizeering 
van Thomson: van Thomson, gevonden door Thom
son, genoemd naar Thomson. - Aster - Clarke; -
Ficus - Miq.; - Oenanthe - Clarke; - Rhododen
dron - Hook.f. en Vitis - Laws, zijn genoemd naar 
Th. Thomson (1817, Glasgow; 1878, Londen), ge
neesheer in dienst der Eng. O.I.Compagnie. - In 
1840 werd hij te Calcutta geplaatst en spoedig 
daarop naar Afghanistan gezonden, waar hij in 
1842 door opstandelingen gevangen werd genomen 
en als slaaf verkocht zou zijn geworden, indien 
het hem niet gelukt ware door omkooping zijn vrij
heid te herkrijgen, waarop hij naar Calcutta terug
keerde ; de wetensch. resultaten van den tocht waren 
echter verloren. - Van 1847-51 bereisde hij den 
W.-Himalaya en Tibet, waar hij groote verzame
lingen bijeenbracht en over welken tocht hij een 
reisverslag uitgaf; van 1854-61 was hij directeur 
van den bot. tuin van Calcutta. Behalve ver
scheidene andere publicaties schreef hij in samen
werking met J . D. Hooker (zie hookëri 2) het eerste 
deel eener Flora van Eng. Indië, waarvan de vol
gende deelen, door gebrek aan geld, niet tot stand 
kwamen. 

thomsoniânus,a,um (Pothos - Schott), - genoemd 
naar Th. Thomson (zie thomsóni). 

thomsónii , - foutief voor thomsóni. 
thonningii, - 2e nv. van Thonningîus, Latinizeering 

van Thonning: van Thonning, gevonden door 
Thonning, genoemd naar Thonning. - Cassïa -
A. P. DC. en Convolvulus - Schumacher zijn ge
noemd naar P. Thonning (1775, Kopenhagen; 
1848, Kopenhagen), die in 1799, toen medisch 
student, door de Deensche Regeering naar de 
Deensche koloniën aan de Goudkust (Golf van 

Guinea, tropisch W.-Afrika) werd gezonden om 
nieuwe verfplanten te zoeken. Hij keerde in 1803 
terug met een vrij groot herbarium, dat echter 
bij het bombardement van Kopenhagen door de 
Engelschen in 1807 door brand verloren ging. 
Toen zegde hij de plantkunde vaarwel en ging over 
naar den dienst der In- en Uitvoerrechten, waarin" 
hij den hoogsten rang bereikte. - Gelukkig had hij 
van zijn planten talrijke doubletten afgestaan aan 
zijn vrienden M. Vahl (zie vahlïi) en Chr. Fr. Schu
macher, welke laatste in 1827 beschrijvingen dier 
planten het licht deed zien. - De daarvoor ge
bezigde planten worden te Kopenhagen bewaard. 

thora, - Middeleeuwsche plantennaam, welks aflei
ding en beteekenis niet bekend zijn. 

Thoracostéchyum KURZ, - van Gr. thorax {thorä-
kos), pan(t)ser; stachus, aar: plant met gepantserde 
aartjes. - De naam zinspeelt op de stijve kafjes. 

Thóttea ROTTB., - genoemd naar Otto Thott [1703, 
Thurebyholm (waar?); 1785, ?], zeer gefortuneerd, 
hoog Deensch staatsambtenaar, curator der uni
versiteit van Kopenhagen en voorzitter van het 
Wetensch. Genootschap aldaar, bezitter eener 
fraaie schilderij en verzameling en eener bibliotheek 
van 120 000 werken (waaronder meer dan 6000 
vóór 1530 gedrukte, en 4000 manuscripten), welke 
na zijn dood grootendeels overging aan de Konink
lijke Deensche Bibliotheek te Kopenhagen. 

Thouärea KTH, - zie Thuarêa. 
thouârii, - 2e nv. van Thouartus, bedoeld als latini

zeering van Thouars: van Thouars, gevonden door 
Thouars, genoemd naar Thouars. - Donax - P. B. 
is genoemd naar L. M. A. du Petit-Thouars (zie 
thouarsii). 

thouârsii, - 2e nv. van Thouarsïus, Latinizeering 
van Thouars: van Thouars, gevonden door Thou
ars, genoemd naar Thouars. - Bambüsa - Kth en 
Cirropetälum - Lindl. zijn genoemd naar L. M. A. 
du Petit-Thouars (1758, kasteel Boumois in Anjou; 
1831, Parijs), zeeofficier, die zich op zijn reizen 
(1794-1802) verdienstelijk maakte door de studie 
der flora van Kaap de Goede Hoop, Réunion en 
Madagaskar. Hij schreef vele bot. publicaties, 
waarvan eenige over de op zijn reizen door hem 
ontdekte planten. 

thouini, - 2e nv. van Thouinus, Latinizeering van 
Thouin: van Thouin, gevonden door Thouin, ge
noemd naar Thouin. - Limonïum - O. K. ( = Sta-
tïce - Viv.) is genoemd naar A. Thouin (1747, 
Parijs; 1824, Parijs), hortulanus van den bot. tuin 
van Parijs, schrijver over tuinbouwkundige on
derwerpen. 

Thouinia AUCT. DIV., - genoemd naar A. Thouin 
(zie thouini). 

thozetiânus,a,um (Ixöra - F. ν . Μ.), - in 1860 ge
noemd naar Anselme Thozet (1826, bij Lyon; 1878, 
Rockhampton, Queensland), die vele planten ver
zamelde in Queensland en eenige bot. publicaties 
schreef. Aan den auteur der naar hem genoemde 
soort, zijn vriend F. von Müller (zie ferdinandi 
muellêri), had hij fraaie verzamelingen Austr. plan
ten ten geschenke gegeven. 

Thrinax L.f., - (Gr.) drietand, drietandige vork. De 
naam zou zinspelen op den vorm der bladslippen 
bij de eerstbeschreven soort (Thr. parviflöra Sw.). 

Thrincia ROTH, - van Gr. thrinkos, tinne, gekan-
teelde borstwering. De naam zinspeelt op de korte 
haar kroon der randstandige vruchten. 

thrixspermiflóri(s,a,Mw, - van Thrixspermum, 
plantengesl. (Orchidacëae) ; Lat. flos (flöris), 
bloem: met bloemen als die van een Thrixspermum. 
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t h r i x s p e r m o i d e s , - van Thrtxspermum, plantengesl. 
(Orchidacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Thrixspermum-achtig. 

Thrixspérmum LOUR., - van Gr. thrix, haar; sper
ma, zaad. Orchidacëa met haarvormige zaden. 
Het woord is zeer slecht gevormd, het had Tri-
chospermum behooren te luiden, doch deze naam 
is reeds voor een ander gesl. in gebruik. 

Thryâllis MART., - Lat. transcr. van Gr. thruallis, 
lampepit, ook naam eener plant, waarschijnlijk 
een Verbascum-soort, welker dikke, wollig behaar
de bladeren als lampepit dienst konden doen. Het 
tegenwoordig Thryallis genoemde gesl. heeft met de 
thruallis der Ouden alleen de grijze beharing gemeen. 

rThryocéphalon FORST., - van Gr. thruon, bies; 
LThryocéphalum STEUD., - kephalê, hoofd. -

De bloeiwijzen herinneren aan de hoofdjesachtige 
bloei wij zen van sommige soorten van biezen. 

T h u â r e a PERS., - genoemd naar L. M. A. du Petit-
Thouars (zie thouarsti). 

t h u â r i l , - 2e nv. van Thuarïus, bedoeld als Latini
zeering van Thouars: van Thouars, gevonden door 
Thouars, genoemd naar Thouars. - Donax - P. B. 
is genoemd naar L. M. A. du Petit-Thouars (zie 
thouarsti). 

Thu ia s co P., - zie Thuja. 
t hu id ium, - Lat. transcr. van Gr. thueidïon (ver-

kleinw. van thueia, mortier), klein mortier. - Bij 
Hymenophyllum - Harr, zinspeelt de soortnaam 
op den vorm van het dekvliesje. 

Thu ióps i s ENDL., - van Thuïa ( = Thuja), planten
gesl. (Pinacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Thuïa gelijkend gesl. 

Thuja L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam thuïa, waarmede een Noordafrik. boom met 
geurig hout werd aangeduid. 

thujoides , - van Thuja, plantengesl. (Pinacëae); 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Thuja-achtig. 

Thujóps is SIEB, et z u c c , - van Thuja, plantengesl. 
(Pinacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Thuja gelijkend gesl. 

Thunbé rg i a RETZ., - genoemd naar C. P. Thun-
berg (1743, Jönköping; 1828, Tunabergbij Upsâla), 
medicus-botanicus, leerling van Linnaeus (zie 
Linnaea). - Om vreemde landen te zien en zijn 
kennis uittebreiden begaf hij zich in 1770 met een 
Hollandsch schip naar Amsterdam, waar hij zeer 
welwillend ontvangen werd door den hoogleeraar 
N. L. Burman (zie onder burmanni), die zijn kost
bare bibliotheek en rijke verzamelingen gedurende 
verscheidene weken voor hem openstelde en hem 
verzocht een aantal voorwerpen te onderzoeken en 
te benoemen. Daarna bezocht hij musea en tuinen 
te Leiden, 's Gravenhage en elders en reisde toen 
over Rouaan, waar hij Pinard (zie Pinardïa) be
zocht, naar Parijs, waar hij zich onder leiding der 
meest beroemde hoogleeraren bekwaamde in ana
tomie, chirurgie en nat. historie. In 1771 keerde 
hij terug naar Amsterdam, waar inmiddels Burman, 
wien hij had laten blijken gaarne een onderzoe-
kingstocht naar Indië te willen maken, hem had 
aanbevolen bij eenige rijke patriciërs, waarvan de 
voornaamsten waren E. de Vry Temminck, con-
missaris van den Amsterdamschen Hortus medi
cus, J. Deutz (zie Deutzïa), D. ten Hove (zie 
Hovenïa) en J. van de Poll (zie Pollïa). Dezen boden 
hem, op hun gezamenlijke kosten, een reis aan over 
Ned. Indië naar Japan, vanwaar hij voor het kli
maat van Nederland geschikte levende planten en 
voorts zaden zou moeten overbrengen naar den 
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Hortus Medicus en naar de „Buyten Plaatsen" 
zijner begunstigers. Gaarne nam hij dit aanbod 
aan; in verband daarmede bezocht hij Kleynhoff 
(zie kleinhofïi), die hem vele inlichtingen over Ned. 
Indië verstrekte. - Daar in dien tijd in Japan alleen 
Nederlanders werden toegelaten, verzocht hij eerst 
een paar jaar naar Kaap de Goede Hoop te mogen 
gaan, zoowel om Nederlandsen te leeren, als om 
de flora van het land te bestudeeren. Zijn verzoek 
werd ingewilligd; hij werd benoemd tot opper-
chirurgijn in dienst der Ned. O.I.Compagnie en ver
trok naar Kaapstad, waar hij in 1772 aankwam. 
Onderweg werd hij ernstig ziek door het eten van 
pannekoeken, welke door een vergissing van den 
met het uitgeven der viktualie belasten scheeps-
predikant van loodwit gebakken waren; hij her
stelde echter. Na een groot deel van Z.-Afrika be
reisd te hebben voer hij in 1775 op een Hollandsch 
schip naar Batavia, waar hij als medicus toegevoegd 
werd aan het Hollandsche gezantschap, hetwelk 
dat jaar naar het keizerlijk hof te Tokyo (Japan) 
vertrok. Thunberg bleef daar, zijn aandacht zoo
veel mogelijk aan de flora van het land schenkend 
en middelerwijl de lijfartsen van den Mikado in de 
Europ. geneeskunde onderwijzend, terwijl deze 
artsen hem weer hielpen bij zijn bot. studiën, ge
durende 118 dagen (4 Maart-30 Juni 1776), waar
op hij wederom naar Java vertrok, waar hij eenige 
tochten naar het binnenland maakte. Daarop ging 
hij naar Ceylon, waar hij (1777) 7 maanden bleef 
ter bestudeering der planten- en dierenwereld. In 
Holland teruggekeerd bedankte hij voor het aan
bod den Leidschen hoogleeraar A. van Royen (zie 
royêni) optevolgen, doch begaf zich naar Engeland, 
waar hij de verzamelingen van Banks (zie Banksëa) 
bestudeerde. In April 1779 keerde hij te Stock
holm terug, waar hij terstond ,,de genade deel-
„achtig werd in bijzonder gehoor ontvangen te 
..worden door koning Gustaaf I I I " (zie Gustavïa) 
„om een onderdanig verslag te geven van zijn rei-
,,zen." In 1784 werd hij benoemd tot hoogleeraar 
te Upsâla als opvolger van den in 1783 overleden 
zoon van Linnaeus. Hij schreef zeer vele bot. pu
blicaties, waaronder (natuurlijk zeer onvolledige) 
flora's van Kaap de Goede Hoop, Java (de eerste, 
die van dit eiland uitkwam) en Japan; deze laatste 
droeg hij op aan zijn beschermers, terwijl hij tevens 
naar Deutz, Ten Hove en Van de Poll elk een gesl. 
(zie boven) noemde. - Zijn verzamelingen worden 
te Upsâla bewaard. Hij was lid van 52 geleerde 
genootschappen. - Te Nagasaki is voor hem en 
Kämpfer (zie Kaempfêra) een gemeenschappelijk 
gedenkteeken opgericht. 

thunbergiaeflórtt5,a,um, — zie thunbérgii flörus. 
thunbergién«5,a,Mw, — planten van dezen naam zijn 

genoemd naar C. P. Thunberg (zie Thunbérgia). 
thunbérg i i , - 2e nv. van Thunbergïus, Latinizeering 

van Thunberg: van Thunberg, gevonden door 
Thunberg, genoemd naar Thunberg. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar C. P. Thunberg 
(zie Thunbérgia). 

thunbergiiflórus,a,um, - van Thunbérgia, planten
gesl. (Acanthacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met 
bloemen als die eener Thunbérgia. 

Thun ia RCHB. f., - genoemd naar Fr. A. graaf Von 
Thun (1786, Praag; 1873, Tetschen = Dëëin, in 
Boheme; ± 1 4 % ° O.L.; ± 5 0 % ° N.B.), bezitter 
eener rijke orchideeënverzameling. 

t h u r (Pholidocarpus - Becc), - foutief voor ihur. 
' thurifer , thur i fera , t hu r i f e rum, - van Lat. thus 
.thuriferus,a,um, — (thuris), wierook, een wel-
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riekende hars; ferre, dragen, voortbrengen : een wel
riekende hars voortbrengend, wierook opleverend. 

thuringiacus,α,uw, - van Nieuwlat. Thuringïa, 
Thüringen: Thüringsch. 

Thuya L., - zie Thuja. 
thuyoides , - van Thufa ( = Thuja), plantengesl. 

(Pinacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Thujte(Thuja)-achtig. 

Thuyóps i s PARL., - van Thufa (— Thuja), planten
gesl. (Pinacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 
op Thuya (Thuja) gelijkend gesl. 

thwaitesianu5,α,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar G. H. Kendrick Thwaites (1811, 
Bristol; 1882, Kandy, Ceylon), plantkundige, die 
zich aanvankelijk bezig hield met de lagere Crypto-
gamen. In 1847 ontdekte hij, dat diatomeeën geen 
dieren, doch planten waren. In 1849 werd hij be
noemd tot superintendent van den bot. tuin van 
Peradeniya (Ceylon), waar hij zich aan de studie 
van hoogere planten wijdde, en aan welke instelling 
hij tot 1880 verbonden bleef, sedert 1857 met den 
titel van directeur. Behalve voor de kennis der 
wilde flora van Ceylon maakte hij zich verdienste
lijk voor de cultuur van vanille, kina, thee en koffie. 

thwai tés i i , - 2e nv. van Thwaitesïus, Latinizeering 
van Thwaites: van Thwaites, gevonden door 
Thwaites, genoemd naar Thwaites. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar G. H. Kendrick 
Thwaites (zie thwaitesiänus). 

iThya ASCHERS, et GRAEBN., - zie Thuja. 
ÏThy ja AUCT., -

Thyjópsis AUCT., - zie Thujopsis. 
Thylacóphóra RIDL., - van Gr. thuläkos, zak; phe-

rein, dragen: Zingiberacëa, welker lip zakvormig 
is verdiept. 

Thylacóp te r i s KUNZE, - van Gr. thuläkos, zak; 
ptëris, varen. Varen, welker sori zijn weggedoken 
in zakvormige uitstulpingen. 

Thymelaéa SCOP., - van Gr. thumos, tijm en andere 
geurige Labiâtae; elaia, olijfboom. Geurige, op een 
olijfboom gelijkende plant. 

Thymelaeâceae , - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Thymelaéa geldt. 

thymiflórus.a.um, - van Thymus, plantengesl. (La
biâtae), tijm; Lat. f los (flöris), bloem: met bloe
men als die van tijm. 

thymifólius,a,um, - van Thymus, plantengesl. (La
biâtae), tijm; Lat folium, blad: met bladeren als 
die van tijm. 

thymoideus.a.um, - van Thymus, plantengesl. (La
biâtae), tijm; idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Thymus-achtig, tijmachtig. 

T h y m u s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam thumos, waarmede verschillende Labiâtae 
werden aangeduid. Het Gr. woord zou afkomstig 
zijn van het Oud-Egypt. thm of tham, naam eener 
welriekende, voor lijkwassching gebezigde plant. 

thyoides , - van Thya ( = Thuja), plantengesl. (Pina
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Thuja-achtig. 

Thyópsie ASCH, et G R . , - v a n Thya (Thuja), planten
gesl. (Pinacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk:, 
op Thya (Thuja) gelijkend gesl. 

Thyr idos t âchyum NÉES, - v a n Gr. thuris (thurïdos), 
poortje, venster; stachus, aar. - De lagere aar-
spilleden dragen twee op gelijke hoogte ingeplante, 
zittende, vruchtbare aartjes en daartusschen een 
rudimentair aartje; de vruchtbare aartjes zijn elk 
weggedoken in een diepe holte der aarspil; de beide 
holten staan met elkander in verbinding door een 
kleine, venstervormige opening. 

thyrsiflórus.a.uw, - van Lat. thyrsus, met klimop of 
wingerdranken versierde staf, (als bot. term) bloem-
pluim; f los (flöris), bloem: met op een versierden 
staf gelijkende of pluimvormige bloeiwijzen. 

thyrs i fó rma , - zie thyrsiformus. 
fthyrsifÔTmis.is.e, - van Lat. thyrsus, (als bot. term) 
l thyrsiformus,α,urn, - bloempluim; forma, 

vorm: pluimvormig. 
f thyrsiger , thyrs ige ra , t h y r s i g e r u m , - van Lat. 
\thyrsigerus,a,u»n, - thyrsus, (als bot. term) 

bloempluim ; gêrëre, dragen : bloempluimen dragend. 
thyrsódes , - Lat. transcr. van Gr. thursôdês [van 

thursos, (als bot. term) bloempluim], met door 
grootte of aantal opvallende bloempluimen. 

thyrso idea , - zie thyrsoidëus. 
thyrso ldes , - van Lat. thyrsus, (als bot. term) bloem

pluim; ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een bloempluim gelijkend, pluimvormig. 

thyrsoidëus,α,uw, - van Lat. thyrsus, (als bot. term) 
bloempluim; idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op een bloempluim gelijkend, pluimvormig. 

Thysanâchne j . PRESL, - van Gr. thusânos, franje; 
achnê, kafje. - Een der kafjes is franjeachtig ge-
wimperd. 

Thysanobó t rya v. A. V. R., - samenknutseling der 
namen Thysanosorïa en Polybotr$a. - De naam wil 
aanduiden, dat de sori in vorm het midden houden 
tusschen die dezer beide gesl. 

thysanochilus.a.um, - van Gr. thusänos, franje; 
cheilos, lip: met franjeachtig ingesneden of franje
achtig gewimperde lip. 

Thysanolâéna NÉES, - van Gr. thusänos, franje; 
laina, mantel. - Het vruchtbare kafje, hier als 
mantel der bloem beschouwd, is langs de randen 
franjeachtig gewimperd. 

thysanóphorus,a,um, - van Gr. thusänos, franje; 
pherein, dragen: franjedragend. 

Thysanosór ia GEPP, - van Gr. thusänos, franje; 
saros, (als bot. term) sporenhoopje. - De sporen-
hoopjes steken buiten den bladrand, waarlangs zij 
een soort franje vormen. 

thysanostégius,a,um, - van Gr. thusänos, franje; 
stege, dek: met franjeachtig ingesneden of franje
achtig gewimperde dekvliesjes. 

Thysanó tus R. BR., - van Gr. thusänos, franje; ous 
(ôtos), oor. - De bij ooren vergeleken binnenste 
kroonbladen zijn aan den top in franjeachtige slip
pen gedeeld. 

Thysse l inum ADANS., - van Gr. selïnon, een scherm-
bloemige plant, eppe, selderij, met voorgevoegde 
lettergreep thy s (Gr. thus), welke soms beschouwd 
wordt als afkorting van thusänos, franje. - Is dit 
juist, dan zou de naam vertaald kunnen worden 
met franje-selderij en zinspelen op de als franje 
afhangende omwindselbladen en -blaadjes en de 
verwantschap der plant met selderij. - Zie echter 
ook onder Adansonïa. 

t ianschanicus.a.um, - zie thianschanïcus. 
tiaraeflórus,a,urw, - zie tiariflôrus. 
Tiaré l la L., - verkleinw. van Lat. tiara, Perzische 

muts. — De naam zinspeelt op den vorm der vrucht. 
t iare l loides , - van Tiarella, plantengesl. (Saxifra-

gacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Tiarella-achtig. 

T i a r i d i u m LEHM., - Lat. transcr. van Gr. tiaridïon 
(verkleinw. van tiara, Perzische muts), mutsje. -
De naam zinspeelt op den vorm der vruchten. 

tiariflórus,a,um, - van Lat. tiara, Perzische muts, 
tulband; f los (floris), bloem: met mutsvormige 
bloemen. 

tiarifórmis.is.e, - van Lat. tiara, Perzische muts, 
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tulbafld; forma, gedaante, vorm: de gedaante van 
een tulband hebbend, tulbandvormig, mutsvormig. 

t i be r i ad i s , - 2e nv. van Tiberias, plaats in Palestina 
op ±35%° O.L.; ±323/4° N.B. (tegenwoordig Ta-
barië), aan het meer van denzelfden naam (ook 
genoemd Zee van Galilaea en Meer van Genné-
sareth (Gennézaret), bekend uit het verhaal der 
wonderdadige vischvangst; zie Lucas V, 1-11; Jo
hannes XXI, 5-11) : afkomstig van Tiberias of daar 
het eerst gevonden. Het meer is genoemd naar 
Tiberius, van 14-37 na Chr. keizer van Rome. 

tibétic«s,a,w>M, - afkomstig van Tibet (of Thibet, 
hoogland aan de N.zijde van het oostelijk deel van 
den Himalaya; 78-102° O.L.; 27-39° N.B.) of daar 
het eerst gevonden, Tibetaansch. 

t ib ic inis , - 2e nv. enkv. van Lat. tibïcen [van tibia, 
scheenbeen, fluit (oorspronkelijk uit een scheen
been gemaakt); canëre, zingen, op een muziek
instrument spelen], fluitspeler: van een fluitspeler, 
dwz. voor een fluitspeler geschikt, als fluit bruik
baar. - Bij Schomburgkïa - Batem. zinspeelt de 
soortnaam op de lange, smalle, holle schijnknollen, 
welke echter meer op een runderhoorn dan op een 
fluit gelijken. 

T icân to ADANS., - Malab. plantennaam. 
Ticórea AUBL., - Aublet (zie Aubletia), in 1775 de 

auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. Mogelijk is het een ( Pgelatinizeerde) 
Guiaansche volksnaam der plant. 

tidorénsi's.ts.e, - afkomstig van Tidóre (vulkanisch 
eiland, W. van het midden van Halmahera, Z.Z.O. 
van Ternate; bijna 127%° O.L.; ±%° N.B.) of 
daar het eerst gevonden, Tidoreesch. 

t iéute , - de door Fr. ooren opgevangen Jav. planten
naam tjètjè{k). 

tigillâri«s,a,Mw, - van Lat. tigillum, balkje, bouw
hout: als bouwhout gebezigd. 

t igl ioides, - van tiglium, soortnaam van een Croton; 
ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op (Croton) tiglïum gelijkend. 

t i g l ium, - vervorming van het tweede gedeelte van 
den naam grana tiglïa ( = grana tilli, grana moluc-
ca; tillikorrels, Moluksche korrels), waaronder in 
de achttiende eeuw de zaden van Croton tiglïum L. 
in de Europ. apotheken bekend waren. 

T igr id ia A. L. JUSS., - van Lat. tigris (tigrïdis), 
tijger: plant met getijgerde (gevlekte) bloemen; 
tijgerlelie. 

tigrinws.a.Mm, - van I-at. tigris, tijger: tijgerachtig, 
getijgerd, gestreept en gevlekt als een tijger. 

t i g r i u m , - 2e nv. mv. van Lat. tigris (tigris), tijger: 
der tijgers, van de kleur der tijgers, gestreept of 
gevlekt als een tijger. 

Ti l ia L., - oude Lat. plantennaam, linde. 
t i l iacea, - zie tiliacëus. 
Til iéceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Tilïa geldt. 
tiliacews.a.MWj, - van Lat. tilïa, linde: in een of ander 

opzicht tot een linde in betrekking staand, linde
achtig. 

Ti l iacóra COLEBR., - Béng. plantennaam (tiliakora). 
tiliaefóliws,a,ww, - zie iiliifolius. 
tiliifóliu5,a,um, - v a n Tilïa, plantengesl. (Tiliacëae), 

linde; Lat. folium, blad: met bladeren als die eener 
linde. 

t i l ing!, - 2e nv. van Tilingus, Latinizeering van Ti
ling: van Tiling, gevonden door Tiling, genoemd 
naar Tiling. - Mimülus - Regel werd in 1869 ge
noemd naar H. S. Th. Tiling (1818, Lemsal, 
N.N.O. van Riga; 1871, Nevada City, Californie), 
medicus, gedurende lange jaren in dienst der Rus

sische Noordamerikaansche Compagnie. Hij ver
zamelde planten in Siberië, Alaska en Californie, 
zond door hem nabij de stad Nevada (Cal.) ver
zamelde zaden der naar hem genoemde plant naar 
Europa en was bevriend met Von Regel (zie Are-
gelïa), den auteur der soort. 

Ti l lâéa L., - genoemd naar Michel Angelo Tilli 
(1655, Castelfiorentino, Z.W. van Florence; 1740, 
Pisa), hoogleeraar in de plantkunde en directeur 
van den bot. tuin te Pisa, schrijver van een cata
logus der in dien tuin gekweekte gewassen. 

T i l lands ia L., - genoemd naar E. Til-Landz (1640, 
?; 1693, Âbo = Turku, aan de Z.W.kust van Fin
land op ±60%° N.B.), hoogleeraar te Âbo, schrij
ver van bot. werken. 

tilungénsïs,i5,e, - afkomstig van den Boekit (berg) 
Tiloeng in W.-Borneo of daar het eerst gevonden. 

timéteM5,a,um, - Latinizeering van Gr. timêtos, eer
waardig. 

t imon , - Amb. plantennaam. 
t imonio ides , - van Timonïus, plantengesl. (Rubia-

cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Timonïus-achtig. 

T i m ó n i u s A. P. D C , - Latinizeering van den Amb. 
plantennaam timon. 

( tixnor anus,a,urn, - afkomstig van het eiland Timor 
tixnorénsis,is,e, - (123y2-127y2° O.L.; sy2-

timoriénus,a,um,- 10%° Z.B.) of daar het 
timoriénsts,is,e, - eerst gevonden, Timoreesch. 

/ T i n a BL., - (Lat.) wijnkuip. De naam schijnt op den 
<-Tina R. et SCH., - vorm der vrucht te zin

spelen. 
T inan t i a SCHEIDW., - genoemd naar Fr. A. Tinant 

(1803, in Luxemburg; 1858, Luxemburg), hout
vester, schrijver eener flora van Luxemburg. 

t incta , - zie tinctus. 
tinctóriws.a.wm, - van Lat. tinctor (van tingëre, ver

ven), verver: door ververs gebezigd, als verfstof 
gebezigd. 

t i n c t ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. tinctor (tinctöris) 
(van tingëre, verven, kleuren), verver: der ververs, 
door ververs gebezigd, als verfstof gebezigd. 

tinct«s,a,wm, - van Lat. tingëre, verven, kleuren: 
gekleurd (de jonge bladeren bv.). 

t ingens , - van Lat. tingëre, verven, kleuren: kleu
rend, kleur afgevend. 

tingitänw5,a,«>«, - van Lat. Tinge of Tingi, oude 
naam der stad Tanger (in het W. van den zuide
lijken oever der straat van Gibraltar) : afkomstig 
van Tanger of daar het eerst gevonden, Tingi-
taansch. 

tinifóliMs,a,wtt!, - van Tinus, naam vroeger geschon
ken aan verschillende planten, welke thans bij 
Ardisïa, Clethra en Viburnum zijn ondergebracht; 
Lat. folium, blad: met bladeren als die van een 
Tinus. 

T i n o m i s c i u m MIERS, - van Gr. teinein, rekken; mis-
kos, steel: plant met gerekte, dwz. lange, blad
stelen. 

T inóspora MIERS, - van Gr. teinein, rekken; spöra, 
zaad: plant met gerekte, dwz. lange, dunne zaden 
(binnen de steenkern). 

tinosporifólit<s,a,MW, — van Tinóspora, planten
gesl. (Menispermacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Tinóspora. 

{Tinus o. κ., - oude Lat. plantennaam, oorspronke-
t inus , - lijk aan de Zuideurop. Viburnum 

tinus L. gegeven, later ook op andere planten 
overgedragen. 

t ipula , - (Nieuwlat.) langpootmug. - Het woord is 
verbasterd uit klassiek Lat. tippüla, waterspin. 
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t i rucél l i , - Malab. plantennaam (tirukalli). 
t i schlér i , - 2e nv. van Tischlêrus, Latinizeering van 

Tischler: van Tischler, genoemd naar Tischler. -
Berberis - C. K. Schneid, is genoemd naar G. Fr. 
Tischler (1878, Losgehnen, O.-Pruisen; χ ), plant-
kundige, sedert 1908 hoogleeraar te Heidelberg, 
sinds 1922 hoogleeraar in de plantkunde en direc
teur van den bot. tuin te Kiel. In 1908/09 maakte 
hij een bot. reis door Java (,waar hij van Aug.-
Dec. 1908 in het Vreemdelingen-laboratorium ar
beidde), Ceylon, Duitsch O.-Afrika en Egypte. -
Hij is de schrijver van vele bot. publicaties. 

t i tan , - (Gr.) titaan, elk der reusachtige zonen van 
Ouränos (hemel) en Gaia (aarde), die hun vader 
onttroonden en na een langdurigen strijd door Zeus 
in de onderwereld geslingerd werden. Als soortnaam 
gebezigd voor, in haar gesl., zeer groote planten. 

titéneus,a,um, - minder goede schrijfwijze voor ti-
tanïus. 

titâniws,a.wm, - van Lat. titan (titänis), titaan (zie 
titan) : van de gestalte der titanen, reusachtig groot. 

t i tanium, - 2e nv. mv. van Lat. titan (titänis), titaan 
(zie titan) : (van de gestalte) der titanen, reusachtig 
groot. 

Ti thónia DESF., - vr. vorm van Lat. Tithonius [van 
Tithönus (Gr. Tithônos)], de Tithonische, de aan 
Tithönus toebehoorende. - Bedoeld wordt de echt-
genoote van Tithönus, Aurora (Gr. Êôs of Heôs), 
de godin van het morgenrood. De bloemen der 
eerstbeschreven Tithonïa-soort (T. tagetiflöra 
Desf.) zijn oranjerood gelijk het morgenrood. 

t i thyxnaloides, - van Gr. tithumälos, oude naam voor 
de wolfsmelk (Euphorbia); ides (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: wolfsmelkachtig. 

T i t h y m â l u s HALLER, - Lat. transcr. van Gr. tithu
mälos, oude naam voor de wolfsmelk (Euphorbia). 

T i t t m â n n i a BRONGN., - genoemd naar J. A. Titt-
mann (1774, Bühla, Hannover; 1840, Dresden), 
apotheker en arts te Dresden, schrijver eeniger 
bot. publicaties. 

tjadasmalangénsïs,7s,e, - afkomstig van het na
tuurmonument Tjadasmalang (bij Tjidàdap, Z. 
van Tjiandjoer, W.-Java) of daar het eerst ge
vonden. Het natuurmonument is ontdekt en op 
voortreffelijke wijze floristisch onderzocht door 
Bakhuizen van den Brink (zie bakhuizenïi) en 
Winckel (zie winckelïi). 

t j amba i , - Mal. plantennaam. 
ι tjampeaénsjs,ïs,e, - afkomstig van Tjampéa ( = Tji-
\tjampeénws,a,itw, - ampéa, een uitgestrekt, 

ten deele nog met oerbosch bedekt landgoed, W. 
van Buitenzorg) of daar het eerst gevonden. 

r t jangkórreh, - Soend. plantennaam (tjangkörèh). 
t t j ankó r r eh , -

tjiampeàn«s,a,ww, - afkomstig van Tjiampéa 
( = Tjampéa, een uitgestrekt, ten deele nog met 
oerbosch bedekt landgoed, W. van Buitenzorg) of 
daar het eerst gevonden. 

tjibatoeénsts,ts,e, - afkomstig van de omgeving der 
desa Tjibatoe (aan de spoorlijn Bandoeng-Tasik Ma-
lâja-Djokjakarta, op de plaats waar de zijlijn naar 
Garoet van de hoofdlijn afbuigt): afkomstig van 
Tjibatoe of daar het eerst gevonden. De desa 
draagt denzelfden naam als het riviertje, waaraan 
zij ligt (tji = rivier; batoe = steen, rotsblok: rots-
blokkenrivier; de naam zinspeelt op den aard van 
haar bedding), een zijrivier van de Tji Manoek 
(vogelrivier). 

{tjibodasân«s,a,Mw, - afkomstig van Tjibódas, d.i. 
tjibodénsts.js.e, - witte rivier, een door Treub 

(zie Treubanïa) gesticht bot. station op de N.O. 

helling van den Gèdè (W.-Java), op 1425 M boven 
zee, of daar het eerst gevonden. 

tjicoyaénsïs.is.e, - afkomstig van Tjikója [landgoed 
aan de tegenwoordige spoorbaan van Batavia naar 
Rangkasbitoeng, ongeveer op de grens Batavia-
Bantam, waar Zollinger (zie zollingêri) bij zijn aan
komst op Java (1842) als gast werd opgenomen 
en waar hij zijn inzamelwerk begon] of daar het 
eerst gevonden. Zie ook meyeriänus 1. 

tjidadapénsis.is.e, - afkomstig van Tjidàdap (thee
onderneming op Java, Preanger Regentschappen, 
Z. van de halte Tjibëbër bij Tjiandjoer) of daar 
het eerst gevonden. Tjidàdap (vgl. tjadasmalan-
gensis) is vermaard geworden door het uitnemende 
inzamelwerk der daar werkzame Aoristen Bakhui
zen van den Brink (zie bakhuizenïi) en Winckel 
(zie winckelïi). 

tjiela, - Malab. plantennaam. 
tjihânws,a,u»t, —t afkomstig van het stroomgebied 

der Soengei (rivier) Tjihan in Borneo of daar het 
eerst gevonden. 

tjikoyaénsts,zs,e, - = tjicoyaënsis. Zie aldaar. 
tjipetirénsis.ts.e, - afkomstig van Tjipètir (gouver-

nements-gêtah-përtja-onderneming in de Preanger 
Regentschappen, W. van Tjibâdak, W.-Java) of 
daar het eerst gevonden. 

tjisokanénsïs,zs,e, - afkomstig van het stroomgebied 
der Tjisókan (linkerzijrivier der Tjitâroem, in de 
Preanger Regentschappen, ten O. van Tjiandjoer 
stroomende) of daar het eerst gevonden. - De 
rijke flora der bosschen in de omgeving van de 
Tjisókan, waartoe ook het natuurmonument Tjadas
malang (zie tjadasmalangensis) behoort, is vooral 
bekend geraakt door de voortreffelijke onderzoe
kingen van Bakhuizen van den Brink (zie bak
huizenïi) en Winckel (zie winckelïi). 

tjiwideiénsîs,îs,e, - afkomstig van (de) Tjiwidei of 
daar het eerst gevonden. - De Tjiwidei ( = Tji-
widèj) ontspringt op de N.O.helling van den Pa-
tóéha (Z.W. van Bandoeng) en stroomt vandaar 
in N.O. richting. Op ongeveer 1100 M. zeehoogte 
ligt er de gelijknamige plaats aan. 

/ T m e s i p t e r i s BERNH., - van Gr. tmesis (van tem-
I tmes ip te r i s , - nein, snijden), snede; ptëris,varen: 

varenachtige plant met tweespletige sporophyllen. 
- Als soortnaam gebezigd om gelijkenis in habitus 
met het gesl. Tmesiptëris aanteduiden. 

toad janus,a,urn, - afkomstig van kaap Toadja 
( = Toeadja = kaap Caillié) in Ned. Nieuw-Guinea 
of daar het eerst gevonden. 

(tobàicus.a.um, - afkomstig van de omgeving van het 
\tobénsis,ï's,e, - Tofta-meer in N.-Sumatra 

( ± 9 8 y 2 - r u i m 99° O.L.; ± 2 y 3 - b i j n a 3° N.B.) of 
van de ten Z.O. van dat meer liggende Toba-
hoogvlakte, of daar het eerst gevonden. 

tobingénsts,is,£, - afkomstig van den Goenoeng 
(berg) Tobing (in Sumatra, Ζ. van den Loeboek 
Raja, N. van Padang Sidémpoean en Z.O. van 
Sibolga) of daar het eerst gevonden. 

tob i ra , - afkorting van tobira riba, Jap. volksnaam 
van Pittospörum - Dryand. 

Tocoyéna AUBL., - Aublet (zie Aubletïa), in 1775 
de auteur van het gesl., geeft bij den naam geener-
lei toelichting. Mogelijk is het een ( ?gelatinizeer-
de) Guiaansche volksnaam der plant. 

Toddal ia A. L. JUSS., - gelatinizeerde afkorting van 
den Béng. plantennaam kaka-todali. 

Tódea WILLD., - genoemd naar H. J. Tode (1733, 
Zollenspicker; 1797, Schwerin), geestelijke, schrij
ver over de fungi van Mecklenburg. 

todjambuénsts,t5,£, - afkomstig uit de omgeving 
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der pasanggrahan Todjamboe (nabij Palópo, aan 
het noordelijkst deel der O.kust van het Z.W.schier-
eiland van Celebes, op ± 3 ° Z.B.) of daar het eerst 
gevonden. 

Toech ima RADLK., - van Gr. toichos, wand; heima, 
bekleeding. - De vruchtwand draagt van binnen 
een viltachtige haarbekleeding. 

Tofiéldia HUDS., - genoemd naar Thomas To field 
(1730, Wilsick, Yorks.; 1779, Wilsick), bezitter van 
een herbarium, correspondent van W. Hudson, den 
auteur van het gesl. 

togénsï's.ts.e,- afkomstig van den Goenoeng (berg) Toga 
op Boeroe (zie buruänus) of daar het eerst gevonden. 

tokbrâ i , - Soend. plantennaam. 
toIitoliénsïs,i"s,e, - afkomstig van Tolitóli ( = Tontóli, 

in het N.W. van Celebes; ±120%° O.L.; ± I e N.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

rtollenónifer, tollenonifera, to l lenoniferum, - van 
Itollenoniferws.a.Mm, — La.t. tollêno (tollenönis), 

wipplank; ferre, dragen: een of ander orgaan be
zittend, dat aan een wipplank doet denken. 

To lmiea TORR. et GRAY, - genoemd naar W. Fraser 
Tolmie (?, ?; 1886, Victoria, Britsch Columbië), 
medicus, die in 1832 te Fort Vancouver werd ge
plaatst en zich verdienstelijk maakte voor de ken
nis der flora van N.-Amerika. 

Tolpis ADANS., - afleiding en beteekenis onbekend, 
waarschijnlijk slechts een letterverbinding zonder 
beteekenis. - Zie Adansonïa. 

toluifer, toluifera, toluiferujn, - van tolu, een soort 
balsem, welke oorspronkelijk uitgevoerd werd uit 
het havenstadje Tolu (aan de N.W. kust van 
Columbia op ±9*4° N.B.); Lat. ferre, dragen, 
voortbrengen: tolubalsem leverend. 

Toluifera L., - van tolu, een soort balsem, welke 
oorspronkelijk uitgevoerd werd uit het haven
stadje Tolu (aan de N.W.kust van Columbia, op 
± 9 % ° N.B.); Lat. ferre, dragen: tolu (balsem) 
leverende boom. 

toluifer«s,a,Mm, - = toluifer. Zie aldaar. 
tolypéphorws.a.uwï, - van Gr. tolüpê, kluwen; phe-

rein, dragen: een of meer kluwenvormige organen 
(op de lip bv.) dragend. 

tombeanénszs,is,£, - afkomstig van de Cima Tom-
bea, een ±2000 M hoogen bergtop in Z.-Tirol tus-
schen het Garda- en het Idro-meer, of daar het eerst 
gevonden. 

tomentéllws,a,Mm, - bedoeld als verkleinw. van Lat. 
tomentôsus, viltig behaard: kort viltig behaard, 
eenigszins viltig behaard. 

tomentôsus,a,uni, - van Lat. tomentum, (als bot. 
term) vilt: viltig behaard, viltig. 

T o m e x THUNB., - (Lat.) draad. De naam schijnt te 
zinspelen op het van buiten behaarde bloemdek. 

tomiólophMs, a,um, - van Gr. tomïos (van temnein, 
snijden), (in)gesneden; löphos, helmbos, heimkam: 
met ingesneden kam, met in slippen verdeelde kam. 

tommasinianu5,a,u»! (Crocus - Herb.), - genoemd 
naar M. Sp. ridder Van Tommasini (1794, Triest; 
1879, Triest), van 1818-27 rijksambtenaar in Dal-
matië, van 1827-60 bestuursambtenaar in Triist, 
hoogstverdienstelijk onderzoeker der flora van Dal-
matië en van de omstreken van Triest. 

t o m m a s i n i i , - 2e nv. van Tommasinïus, Latinizee-
ring van Tommasini: van Tommasini, gevonden 
door Tommasini, genoemd naar Tommasini. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar M. Sp. 
ridder Van Tommasini (zie tommasiniänus). 

t omohóna , - zie tomokönus. 

{tomohonénsts.ts.e, - afkomstig van Tomóhon [in 
tomohónus,a,um, - de Minahâsa (Celebes), 

± 1 8 K.M. Ζ. van Menado] of daar het eerst ge
vonden, Tomohonsch. 

tomoriânMs.a.Mw, - afkomstig van de omgeving der 
golf van Tomóri (O.kust van Celebes; ± 2 ° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

tonchat , - Mol. plantennaam (ten rechte tongkat). 
t ondâna , - zie tondänus. 

ftondanénsis,is,e, - afkomstig van Tondano (plaats 
ttondânws,a,um, - in de Minahâsa; N.O.-Cele

bes) of daar het eerst gevonden. 
tongcal ingi i , - 2e nv. van Tongalingïus, Latinizee-

ring van Tongkaling: van Tongkaling, genoemd 
naar Tongkaling. - Canarïum - Elm. en Rottboel-
lia - Elm. zijn genoemd naar Datoe (dwz. inlandsch 
hoofd) Tongkaling, op de Philippinen, die Elmer 
(zie elmêri), den auteur der naar hem genoemde 
soorten, van dienst was bij diens inzamelwerk en 
van wien mij overigens niets bekend is. 

tongdongensis.is.e, - afkomstig van Tong Dong 
( ?Achter-Indië) of daar het eerst gevonden. In 
het Birmaansch beteekent tong berg. 

tongtak, - Soend. plantennaam. 
tonkinénsïs,ts,£, - afkomstig van Tonkin (Fr. ko

lonie in het N.O. van Achter-Indië) of daar het 
eerst gevonden, Tonkineesch. 

Tonningia NECK., - genoemd naar Henrik Tonning 
(1732, Edö op het eiland Smölen, W. van Dront-
heim; 1796, Drontheim), medicus-plantkundige, 
leerling van Linnaeus (zie Linnaea), schrijver o.a. 
over de geneeskrachtige of in ander opzicht nut
tige planten van Noorwegen. 

tonsa , - zie tonsus. 
Tonsél la SCHREB., — verkleiningsvorm van Lat. ton

sus, geschoren, kaal: onbehaarde heester. - Moge
lijk is de naam ontstaan onder invloed van den 
Guiaanschen naam der plant ravoua-tontelle. 

tonsus,a,um, - van Lat. tondëre, scheren: geschoren, 
kaal. 

Tontélea AUBL., - Latinizeering van de tweede helft 
van den Guiaanschen plantennaam ravoua-tontelle. 

rTóona M. j . ROEM., - Engelschind, plantennaam 
i t óona , - {tuna). 

tooropiânws,a,um (Xylopïa - Scheff.), - genoemd 
naar Christoffel Theodôrus Toorop (1825, ?; 1887, 
?), in 1843 benoemd tot opzichter bij de indigo-
cultuur op Java. Na nog eenige administratieve 
betrekkingen op Java bekleed te hebben werd hij 
in 1863 benoemd tot administrateur der tinmijnen 
te Soengei Liât (Banka), in welke functie hij Teys-
mann (zie teysmanni), den ontdekker der naar hem 
genoemde soort, in 1869 tijdens diens onderzoek 
naar de flora van het eiland gastvrijheid verleende 
en hem op enkele tochten vergezelde. In 1878 werd 
hij benoemd tot assistent-resident van Sambas 
(N.W.-Borneo), in 1886 werd hij op verzoek eervol 
uit 's Lands dienst ontslagen. 

tópictts,«,MW, - Lat. transcr. van Gr. topïkos (van 
topos, plaats), plaatselijk, plaatselijk voorkomend. 

topósia , - Latinizeering van den Béng. planten
naam toposi. 

toppingiânws.a.wm (Athyrïum - Copel.), - genoemd 
naar David Le Roy Topping (1861, New York; χ ), 
gedurende vele jaren regeeringsambtenaar in de 
Philippinen, werkzaam bij het Bureau of Audits 
(Rekenkamer) en het Bureau of the Treasury 
(Departement van Financiën), thans (L932) wo
nende te Honolulu. Hij verzamelde planten, 
waaronder de naar hem genoemde, in de omgeving 
van Manila. 

topping!!, - 2e nv. van Toppingïus, Latinizeering 
van Topping: van Topping, gevonden door Top-
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ping, genoemd naar Topping. - Viola - Elm. is ge
noemd naar David Le Roy Topping (zie toppingiä-
nus). 

tóquian, - Philipp, plantennaam (tokian). 
tora, - naam eener groote Afr. antilope, als soort

naam gebezigd voor een Cassïa met hoornvormige 
peulen. 

to râ lak , - Soend. plantennaam. 
t o r àna , - zie toränus. 
t o ràno , - afkorting van tora-no-o-tnomi, d.i. tijger-

staartspar, Jap. volksnaam van Picëa - Koehne. 
tor&nus,a,um, - afkomstig van het stroomgebied der 

Tor-rivier (in het N. van Ned. Nieuw-Guinea) of 
daar het eerst gevonden. 

T o r d y l i u m L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. 
plantennaam tordulïon, waarmede een scherm-
bloemige (mogelijk een Tordylïum-soort) werd aan
geduid en welks afleiding niet vast staat. 

Torén ia L., - genoemd naar den Zw. geestelijke Olof 
Toren (?, ?; 1753, Nersingöe in Zweden), die van 
1750-52 als scheepspredikant op een vaartuig der 
Zw. O.I.Compagnie een reis naar Indië en China 
maakte. Van Juli 1751 tot Jan. 1752 lag dit vaar
tuig bij Whampoa (bij Kanton), tegelijk met dat 
van Osbeck (zie Osbeckïa). De op zijn reis, o.a. 
bij Soerata (zie surattensis), door hem verzamelde 
planten schonk hij aan Linnaeus (zie Linnaea), 
wien hij ook in een zevental brieven een reisbe
schrijving zond (toegevoegd aan het dagboek van 
Osbeck). 

torenioides , - van Torenïa, plantengesl. (Scrophu-
lariacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Torenïa-achtig. 

torénsts.i's.e, - afkomstig van het stroomgebied der 
Tor-rivier (in het N. van Ned. Nieuw-Guinea) of 
daar het eerst gevonden. 

Tór i l i s AD ANS., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk, als vele der door Adanson (zie Adan-
sonïa) gegeven namen, slechts een letterverbinding 
zonder beteekenis. 

to r ingo, - Jap. naam eener Pirus-soort. 
tor ingoides , - van toringo, soortnaam van een Pirus; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
op (Pirus) toringo gelijkend. 

rTormen t i l l a L., - Middeleeuwsche plantennaam, 
I to rment i l l a , - van Lat. tormentum, hevige 

(buik)pijn, darmkoliek. - De looistofhoudende 
wortelstok werd in de Middeleeuwen tegen darm
koliek en buikloop aangewend. Nog in het midden 
der 19de eeuw werd in Drente een afkooksel van 
den wortelstok in melk aangewend tegen buikloop 
bij rundvee (zie Van Hall, Neêrlands Planten-
schat of Landhuishoudkundige Flora, p. 71). 

torminalis.is.e, - van Lat. tormina, buikkramp, ko
liek, dysenterie: op eenigerlei wijze tot koliek of 
dysenterie in betrekking staand, als geneesmiddel 
tegen koliek of dysenterie gebezigd. 

T o r m i n â r i a M. j . ROEM., - van Lat. tormina, buik
pijn, koliek, dysenterie. Boom, welks vruchten 
tegen koliek of dysenterie werden aangewend. 

tornâtws.a.um, - van Lat. tornare, op een draaibank 
bewerken, afronden: (als het ware) op een draai
bank bewerkt, rond. 

Tornél ia GUTIERREZ, - genoemd naar J. M. Tornel 
y Mendivil (?, Cordoba bij Vera Cruz, Mexico; 
1853, Mexico), aanvankelijk opgeleid voor pries
ter, doch, vóór die opleiding voltooid was, over
gegaan naar het Mexic. leger, deelnemer aan ver
schillende pronunciamiento's, directeur van een 
mijnbouwinstituut te Mexico, laatstelijk minister 
van oorlog en marine in dien staat. 

toroides, - van tora, soortnaam eener Cassïa; ïdes 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op 
Cassïa tora gelijkend. 

torösus.a.um, - van Lat. torus, gezwel, aanzwelling: 
met vele aanzwellingen. 

torqu&tus.a.um, - van Lat. torques (torquis) of tor-
quis (torquis), halsketting, gareel: een of ander or
gaan dragend, dat bij een halsketting of bij een 
gareel kan worden vergeleken. 

torquisépalM5,a,um, - van Lat. torquëre, draaien, 
wringen; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met ge
draaide of gewrongen kelkbladen. 

T o r r é s i a RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar den 
Sp. medicus G. de la Torre, toen onderintendant 
van den bot. tuin van Madrid. Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

torresianus,a,um (Fimbristylis - Gaud.), - genoemd 
naar Don Louis de Torres (zie Luisïa). 

T o r r é y a ARN., - genoemd naar J. Torrey (1796, 
New York; 1873, New York), medicus, sedert 1827 
hoogleeraar in de schei- en plantkunde aan de 
Medische Hoogeschool en directeur van den bot. 
tuin te New York, schrijver van zeer belangrijke 
publicaties over de flora van N.-Amerika. 

ftorricellénsis,ts,e, - afkomstig van het Torricelli-
Itorricelliânws,a.um, - gebergte (aan de N.-

kust van Kaiser Wilhelmsland tusschen 142 en 
143° O.L.) of daar het eerst gevonden. - Het ge
bergte is genoemd naar E. Torricelli (1608, Faen-
za; 1647, Florence), hoogleeraar in de wis- en na
tuurkunde te Florence, uitvinder (1643) van den 
barometer. 

tórridws.a.MMï, - van Lat. torrêre, zengen, schroeien, 
roosteren: verschroeid, verdroogd, verdord, in hee-
te of droge streken groeiend. 

to r t a , - zie tortus. 
tôrtilis,is,e, - van Lat. torquëre, draaien, winden: 

bochtig. 
tortitépalMs.a.Mw, - van Lat. tortus, gedraaid, ge

wrongen, gebogen; Nieuwlat. tepalum, bloemdek-
blad: met gedraaide of gewrongen bloemdekbladen. 

t o r t u m , - zie tortus. 
tortuósMs,a,«m, — van Lat. tortus (znw.), bocht: 

bochtig. 
tortus,a,um, — van Lat. torquëre, draaien, wringen: 

gedraaid, gewrongen. 
T o r u l i n l u m DESV.. - van Lat. torülus (verkleinw. 

van torus, leger, bed), bedje. Bij de vruchtrijpheid 
valt de spil der aartjes uiteen in leden, welke elk 
met haar omgebogen randen een vrucht omkneld 
houden; elke vrucht ligt, als het ware, in een bed. 

torulóStts,a,ttm, - van Lat. torülus (verkleinw. van 
torus, gezwel), klein gezwel, aanzwelling: vol aan
zwellingen, op verscheidene plaatsen verdikt. 

torvus,a,um, - (Lat.) grimmig. - Als soortnaam ge
bezigd voor sterk gestekelde of zwaar gedoomde 
planten. 

tosariénsis,is,£, - afkomstig van Tosâri *(dorp en 
herstellingsoord op de N.hellling van den Tënggër 
in O.-Java op bijna 1800 M. zeehoogte) of daar het 
eerst gevonden. 

tos ton, - Philipp, plantennaam. 
t o t ä r a , - Nieuwzeel. volksnaam van Podocarpus -

G. Benn. 
tothi la , - Ceylonsche plantennaam. 
tótnea, - Nepalsche plantennaam (totnye). 
tottus,a.um, - (Nieuwlat.) Hottentotsch, afkomstig 

uit het land der Hottentotten (Ζ.-Afrika) of daar 
het eerst gevonden. - De Hottentotten danken 
hun naam aan hun taal, welke op niet-deskundigen 
den indruk maakt stotterend gesproken te worden, 



T o u c h a r d i a i 

doordat zij rijk is aan de letterverbindingen h.t 
en t.t. 

Toucha rd ia GAUD., - genoemd naar Ph. V. Tou-
chard (1810, Versailles; 1879, Parijs), in 1826 in 
dienst getreden bij de Fr. marine, in 1864 gepen-
sionneerd als vice-admiraal. Hij heeft vele tochten 
ter zee gemaakt; o.a. nam hij deel aan den tocht 
om de aarde (Febr. 1836-Nov. 1837) van de korvet 
La Bonite, waaraan Gaudichaud (zie gaudichaudi), 
de auteur van het naar Touchard genoemde gesl., 
als natuurhistoricus deelnam, en waarop Touchard 
astronomische bepalingen verrichtte. Hij schreef 
een aantal krijgskundige publicaties. 

Touchi roa AUBL., - afkorting van den Guiaanschen 
plantennaam moutouchiraou. 

toüi , - Philipp, plantennaam (tui). 
Tournefór t ia L., - genoemd naar J. Pitton de Tour

ne fort (1656, Aix; 1708, Parijs), sedert zijn 21ste 
jaar hoogleeraar in de plantkunde te Parijs, die 
een groot deel van Europa en Klein-Azië bereisde, 
daar vele planten verzamelde, een kunstmatig plan-
tensysteem, gebaseerd op den vorm der bloemkroon, 
opstelde en goede geslachtsbeschrijvingen gaf. 

tournefortiânws,a,ttm (Artemisia - Rchb.), - ge
noemd naar J. Pitton de Tournefort (zie Tourne
fórtia). 

tournefór t i i , - 2e nv. van Tourneforttus, Latinizee-
ring van Tournefort: van Tournefort, gevonden 
door Tournefort genoemd naar Tournefort. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar J. Pitton 
de Tournefort (zie Tournefórtia). 

toverénae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Toverena: van Toverena, ge
noemd naar Toverena. Rhododendron - F. v. M. 
werd in 1884 genoemd naar markies Goyzueta de 
Toverena, Ital. consul-generaal in Australië, be
schermer van den auteur der soort, Ferdinand von 
Müller (zie ferdinandi muellëri). Overigens is mij 
niets van hem bekend. 

tovérnae (Rhododendron - Auct.), - foutief voor 
toverénae. 

Townséndia w. j . HOOK., - in 1840 genoemd naar 
David Townsend van West-Chester, Penn., U.S.A., 
vriend van bot. studie, die bijzondere studie ge
maakt had van het aan Townsendïa verwante gesl. 
Aster. Overigens is mij van hem niets bekend. 

townséndi i , - 2e nv. van Townsendïus, Latinizee-
ring van Townsend: van Townsend, gevonden door 
Townsend, genoemd naar Townsend. - Spartïna -
Groves is genoemd naar Fr. Townsend (1822, Raw-
marsh, Yorksh., Engeland; 1905, Cimiez bij Nice), 
verdienstelijk natuuronderzoeker, die het naar hem 
genoemde gras het eerst onderscheidde van Spar
tïna stricta Roth. 

toxica, - zie toxicus. 
toxicârius,a,u»M, - van Lat. toxicum, Lat. transcr. 

van Gr. toxikon (van toxon, boog), pijlgift, bij uit
breidinggift in het algemeen: als pijlgift bruikbaar, 
vergiftig. 

ι Toxicodendron L., - van Gr. toxikon (van toxon, 
<toxicodendron, - boog), pijlgift, gift; dendron, 
iTox icodéndrum GAERTN., - boom: giftige boom. 
tóxicws.a.ttm, - van Lat. toxicum [ = Gr. toxikon 

(van toxon, boog)], pijlgift, gift, venijn: giftig. 
rtóxifer, toxifera, tox i fe rum, - van Lat. toxicum 
\toxiferus,a,um, - ( = Gr. toxikon, van toxon, 

boog), pijlgift, gift, venijn; ferre, dragen, voortbren
gen: venijn voortbrengend, vergiftig. Het woord, 
dat eigenlijk toxicifër(us) behoorde te luiden, is wel-
luidendheidshalve ingekort. - Zie voorts Adenëma. 

Toxocârpus w. et A., - van Gr. toxon, boog; karpos, 

ï*0 t r achyphyl lus 

vrucht. - De beide kokervruchtjes vormen te za-
men een boogvormig geheel. 

toxopéi , - 2e nv. van Toxopêus: van Toxopêus, ge
vonden door Toxopêus, genoemd naar Toxopêus. 
Dendrobïum - J. J. S.; - Eria - J. J. S.; - Lipäris -
J. J. S.; -Microstylis - J. J. S. en Rhododendron -
J. J. S. zijn genoemd naar L. J. Toxopêus (1894, 
Toeban, Midden-Java, in het N.O. der res. Rem-
bang; χ ), bioloog, die als doctorandus in de plant
en dierkunde in 1921/22 optrad als leider der zoöl.-
bot. sectie eener wetensch. expeditie naar het eiland 
Boeroe (zie buruensis) en daar de naar hem ge
noemde planten ontdekte. In 1923 werd hij be
noemd tot leeraar in de nat. historie te Amster
dam, in 1930 tot leeraar in de nat. historie te 
Bandoeng. 

toza, - Zuidfr. naam van Quercus - Bosc. 
tozae, - minder goede schrijfwijze voor toza. 
tracheliifóliws,a,u»f, - van Trachelium, plantengesl. 

(Campanulacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Trachelium. 

r T rache l ium L., - van Gr. trachêlos, hals: halskruid. 
t t r a c h é l i u m , - De plant werd vroeger aange

wend als geneesmiddel tegen hals- en keelpijn. -
Vgl. Dodoens, Cruj'deboeck, 2e dr. (1563), 154: 
„Halscruyt in water ghesoden es seer goet ende 
„gheneest die pijne ende swillinghen van den hals 
,,ende van die keele van binnen, ende alderhande 
„ghezweer des monts, alsmen daermede gorgelt oft 
,,die mond spoelt." 

T r a c h e l o s p é r m u r n LEM., - van Gr. trachêlos, hals; 
sperma, zaad. - De lange, smalle, ongesnavelde 
zaden worden bij een hals vergeleken. 

trachyénthws.a.ttm, - van Gr. trachus, ruw; anthos, 
bloem: ruwbloemig. 

trachybrâcte«s,a,wm, - van Gr. trachus, ruw; Lat. 
bractëa, schutblad: met ruwe schutbladen. - Deze 
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; as-
peribractëus zou beter geweest zijn. 

f t rachycärpa , - zie trachycarpus. 
t t r a c h y c â r p u m , -

T rachyca rpus H. WENDL., - van Gr. trachus, ruw; 
karpos, vrucht: palm met ruwharige vruchten. 

trachycarpus,«,ww, - van Gr. trachus, ruw; karpos, 
vrucht: met ruwe of ruwharige vruchten (of vijgen). 

ftrachycâuh's.îs.e, - van Gr. trachus, ruw; kaulos, 
Itrachycâulos,os,on, - stengel, steel: ruwsten-

gelig; ruwstelig. 
trachychil«s,a,Mm, - van Gr. trachus, ruw; cheilos, 

lip: ruwlippig. 
trachycólews.a.uw, - van Gr. trachus, ruw; kolëos, 

scheede: met ruwe (blad)scheeden. 
trachjfcomus,a,um, — van Gr. trachus, ruw; kömê, 

kuif (van haren, bladeren, schutbladen, bloemen): 
. met ruwe kuif, met ruwe bladeren. 

trachyglósstts,a,um, - van Gr. trachus, ruw; glôssa, 
tong: met ruwe tong of (bij orchideeën) lip. 

trachyläsiMs,a,um, - van Gr. trachus, ruw; lasios, 
ruig: bezet met vele harde borstels, daardoor ruw. 

t rachyioba, - zie trachylöbus. 
Trachy lób ium HAYNE, - van Gr. trachus, ruw, on

effen; lobos, peul. - Plant met wrattig-gerimpelde 
peulen. 

trachylob«s,a,tt»j, - van Gr. trachus, ruw; lobos, 
peul: met ruwe peul. 

trachylómws,a,M»w, - van Gr. trachus, ruw; lorna, 
zoom, rand: ruw gerand. 

T r a c h y m e n e RUDGE, - van Gr. trachus, ruw; humên 
(humënos), huid, vlies. De naam zinspeelt op de 
geknobbelde oppervlakte der deelvruchtjes. 

trachyphyllMs.fl.wm, - van Gr. trachus, ruw; phullon, 



t r achypodus 591 t r au tve t t e r i 

blad: ruwbladig. 
trachypodus.a.ttm, - van Gr. trachus, ruw; pous 

(pödos), voet, steel: met ruwen voet, met ruwen 
steel. 

T rachypógon NEES, - van Gr. trachus, ruw; pôgôn, 
baard. - Gras met ruwe, bij baardharen vergeleken 
naalden. 

t r âchypus , - van Gr. trachus, ruw; pous, voet, steel: 
met ruwen voet, met ruwen steel. 

trachyYachis, - zie trachyrr hächis. 
trachyYachys, - foutief voor trachyrrhächis. 
trachyrhizws.a.wm, - zie trachyrrhizus. 
t r a chy r rhäch i s , - van Gr. trachus, rmv; rhächis, 

spil van een gevind tot meervoudig gevind blad of 
van een bloeiwijze: met ruwe spil. 

trachyrrhizus.a.wra, - van Gr. trachus, ruw; rhiza, 
wortel: met ruwe wortels. 

T r a c h y s p é r m u m LINK, - van Gr. trachus, ruw; 
sperma, zaad. - De naam zinspeelt op de met korte 
borstels of papillen bezette, als zaden beschouwde 
vruchten. 

Trachyté l la A. P. D C , - van Gr. trachütês (van tra
chus, ruw), ruwheid: door ruwheid gekenmerkte 
plant; plant met zeer ruwe bladeren. 

t rachythéce , - van Gr. trachus, ruw; thêkê, doos: 
met een of ander orgaan, dat bij een doos kan wor
den vergeleken en ruw is, ruwe bladscheeden bv. 

t radescant ! , - 2e nv. van Tradescantus, Latinizee-
ring van Tradescant: van Tradescant, genoemd naar 
Tradescant. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd nâar de beide gelijknamige hoveniers, va
der en zoon, John Tradescant, waarvan de eejste 
(?, ?; 1638, Lambeth) hoftuinman was van Karel l 
van Engeland, de tweede (1608, Meopham bij 
Chatham, Engeland; 1662, Lambeth) van Karel I I . 
Zij stichtten te Lambeth een rijken bot. tuin, waar
in zij verscheidene nieuwe planten, waaronder de 
naar hen genoemde, invoerden. 

T radescân t i a L., - genoemd naar de beide gelijk
namige hoveniers, vader en zoon, 'John Tradescant 
(zie tradescanti). 

(tradescantiaefóliM5,a,un?, - zie tradescantiifolius. 
\tradescantifólius,rt,wm, -

tradescantiifolius,a.um, - van Tradescântia, plan-
tengesl. (Commelinacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Tradescantïa. 

T r â g i a L., - genoemd naar Hieronpmus Bock (1498, 
Hèidersbach, N.O. van Heidelberg; 1554, Horn-
bach), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn 
naam latinizeerde tot Tragus (van Gr. tragos, bok), 
schrijver van een kruidboek (1539) met goede be
schrijvingen. 

tragophyilws,a,uw, - van Nieuwgr. tragophullon (van 
tragos, bok; phullon, blad), bedoeld als Graecizee-
ring van Lat. caprifolïum (zie aldaar), kamper
foelie, soortnaam eener Lonicëra: op Lonicêra ca
prifolïum L. gelijkend. 

Tragopógon L., - van Gr. tragos, bok; pôgôn, baard: 
boksbaard. - De naam zinspeelt op het lange 
vruchtpluis. 

/ T r a g u s HALLER, - Lat. transcr. van het Gr. woord 
I t r a g u s , - tragos, waarmede, behalve een bok, 

verschillende planten werden aangeduid. 
tranquebâricus,a,um, - afkomstig van Tranquebar 
tranquebariénsis, is ,e, - (aan de O.kust van 

Voor-Indië op ±11° N.B.) of daar het eerst ge
vonden, Tranquebaarsch. 

t r âns iens , - van Lat. transïre (van trans, over; ire, 
gaan), overgaan: overgaand, een overgang vor
mend. 

transitóritis.a.MM*, - van Lat. transïre (van trans, 

over; ïre, gaan), overgaan: een overgang vormend. 
- Qlomëra - J. J. S. werd zoo genoemd, omdat zij 
een overgang vormt tusschen de gesl. Glomëra BI. 
en Glossorrhyncha Ridl. 

t r ans lncens , - van Lat. translücêre (van trans, door; 
lücëre, lichten, helder zijn), doorschijnend zijn: 
doorschijnend. 

translucidus.a.um, - van Lat. trans, door; lucïdus, 
glanzend, licht zijnd: doorschijnend. 

t r a n s p â r e n s , - van Lat. trans, door; parens (van 
parère, zichtbaar zijn), zichtbaar zijnd: doorschij
nend. 

rtranssilvänicus,a,t*m, - afkomstig van Transsil-
l transsylvânicus,a,um, - vanië ( = Transsyl-

vanië = Zevenburgen, een door de Karpaten in 
een wijden boog omsloten deel van Roemenië) of 
daar het eerst gevonden. 

r transti l l ifer , t ranst i l l i fera , t r ans t i l l i f e rum, - v a n 
\transtilliferus,a,ttm, - Lat. transtillum (ver-

kleinw. van transtrum, dwarsbalk), dwarsbalkje; 
ferre, dragen: een op een dwarsbalkje gelijkend or
gaan dragend. 

t r an sve r sa , - zie transversus. 
transversales,is,£, - van Lat. transversus, dwars: 

dwars. 
transversilobMs,a,ww, - v a n Lat. transversus, dwars; 

löbus, lob: met een of meer dwarse lobben. 
transvérsMs,α,ton, -van Lat. transvertëre, omdraaien: 

dwars, scheef. 
T r a p a L., - van Middeleeuwsch Lat. trappa (vgl. 

Eng. trap; Fr. trappe), val, klem (oorspronkelijk 
dat deel van de val of de klem, waarop het dier 
moet trappen, zal het werktuig functionneeren). 
De naam zinspeelt op de op voetangels gelijkende 
vruchten der Europ. soort. 

trapeziflórus,a,um, - van Lat. trapezium, trape
zium; f los (flöris), bloem: met in een trapezium 
gerangschikte bloemen. 

trapezifólius,a,um, - van Lat. trapezium, trape
zium; folium, blad: met trapeziumvormige blade
ren of blaadjes. 

t rapezifórmis, is, e, - van Lat. trapezium, trapezium; 
forma, vorm: trapeziumvormig. 

t rapezioides , - van Lat. trapezium, trapezium; ides 
(Gr. eidés), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: tra
peziumvormig. 

trapezoidàlis,is,e, — van Eng. trapezoid, trapezium: 
trapeziumvormig. 

t rapezoides , - van Lat. trapezium, trapezium; ides 
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
trapeziumvormig. 

t rapoides , - van Trapa, plantengesl. (Hydrocarya-
cPae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Trapa-achtig. - Bij Nephelaphyllum -
J. J. S. gelijkt de stempelzuil op een Trapa-vrucht. 

t r auns te iné r i , - 2e nv. van Traunsteinêrus, Latini-
zeering van Traunsteiner: van Traunsteiner, ge
vonden door Traunsteiner, genoemd naar Traun
steiner. - Orchis - Saut, is genoemd naar / . Traun
steiner (1798, Kitzbühel, O.-Tirol; 1850, Kitzbü-
hel), verdienstelijk onderzoeker der flora van Tirol. 

t r au tve t t e r i , - 2e nv. van Trautvettêrus, Latinizee-
ring van Trautvetter: van Trautvetter, genoemd 
naar Trautvetter. - Acer - Medwediew is genoemd 
naar E. R. von Trautvetter (1809, Mitau, Koer-
land; 1889, St.-Petersburg), in 1833 benoemd tot 
assistent aan den bot. tuin van Dorpat, in 1835 tot 
assistent aan den bot. tuin van St.-Petersburg, in 
1838 tot hoogleeraar in de plantkunde te Kijew, 
waar hij in 1841 een bot. tuin stichtte, in 1859 
gepensionneerd, in 1864 wederom in staatsdienst 



travancorensis 

getreden als administrateur van den bot. tuin van 
St.-Petersburg, van 1866 tot aan zijn hernieuwde 
pensionneering in 1875 directeur van dien tuin, 
goed kenner van en schrijver over de flora van 
Rusland, stichter (1871) van het tijdschrift Acta 
Horti Petropolitâni. 

rtravancorénsis.ts.c, - afkomstig van Travancóre 
\travancóricus,a,wm, - (westelijke kuststreek 

van het Z. van Voor-Indië) of daar het eerst ge
vonden. 

travérsii, - 2e nv. van Traversïus, Latinizeering van 
Travers: van Travers, gevonden door Travers, ge
noemd naar Travers. - Veronïca - W. J. Hook, is ge
noemd naar William Thomas Locke Travers (1819, 
NewCastle, Z.W. van Limerick, Ierland; 1903,Wel-
lington, Nieuw-Zeeland), sedert 1849 in Nieuw-
Zeeland woonachtig, ornitholoog-botanicus, die 
o.a. de alpiene flora van het Zuid-Eiland (Nieuw-
Zeeland) bestudeerde, schrijver van wetensch. pu
blicaties. 

treachéri, - 2e nv. van Treachërus, Latinizeering 
van Treacher: van Treacher, genoemd naar Treach
er. - Willughbeia - Dyer is genoemd naar W. 
Hood Treacher, in 1877/78 Eng. bestuursambtenaar 
op het eiland Laboean (voor de baai van Broenei, 
aan de N.W.kust van Borneo op ruim 5° N.B.), 
die Burbidge (zie Burbidgëa) krachtig bijstond bij 
diens inzamelwerk. 

treacheriànw5,a,«m (Dendrobïum - Rchb. f.), - ge
noemd naar W. Hood Treacher (zie treachéri). 

trechostigma, - van Gr. trêchus ( = trachus), ruw; 
stigma, (als bot. term) stempel: met ruwen stempel. 

tredecimnérvï's,i5,e, - van Lat. tredëcim, dertien; 
nervus, nerf: dertiennervig. 

Treistéria GRIFF., - van Gr. treis, drie; steira, kiel-
balk (van een schip). De naam zinspeelt op den 
drievleugeligen, als het ware van drie kielen voor-
zienen kelk der eerstbeschreven soort. 

Trema LOUR., - Lat. transcr. van Gr. trema, gat. -
De naam zinspeelt op de netvormig geribde, daar
door schijnbaar gaatjes vertoonende steenkern der 
eerstbeschreven soort. 

trematocärpws,a,M>w, - van Gr. trema (trêmatos), 
gat, opening; karpos, vrucht: met vruchten (of 
vijgen), welke een opening of kuil vertoonen. 

trematospérm«s,a,w*M, - van Gr. trema {trêmatos), 
gat, opening; sperma, zaad: met een of meer kuil
tjes in de zaden. 

Tremblera A. P. D C , - dit uit drie secties bestaande 
gesl. werd door A. P. de Candolle (zie Candollëa) 
in 1828 genoemd naar drie natuuronderzoekers van 
den naam Trembley, nl. naar: 
1. / . A. Trembley (1714, Genève; 1763, Genève), 
sedert 1752 hoogleeraar in de wiskunde te Genève, 
schrijver der ten onrechte op den naam van Calan-
drini (zie Calandrinia) gestelde, in 1734 uitgegeven 
Theses physïcae de vegetatiöne et generatiöne 
plantârum (Natuurkundige stellingen over den 
groei en de voortplanting der gewassen). 
2. J. Trembley (1749. Genève; 1811, Le Masd'Age-
nais, Dépt. Lot-et-Garonne, Frankrijk), wiskundige, 
schrijver van vele publicaties, die uit barometrische 
waarnemingen de hoogte van een aantal bergen 
berekende. 
3. bovenal Abraham Trembley (1700, Genève; 
1784, Genève), na voltooing zijner studiën huis-
onderwijzer geworden bij graaf Bentinck te 's Gra-
venhage, waar hij zich bezig hield met de studie 
van zoetwaterdieren, vooral van zoetwaterpoly-
pen. en in 1740 het regeneratievermogen van deze 
ontdekte. Later werd hij opvoeder van den hertog 
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van Richmond, met wien hij Italië en Duitschland 
bereisde. In 1757 keerde hij terug naar Genève, 
waar hij in 1760 directeur der stadsbibliotheek werd. 

trémula, - zie tremülus. 
tremuloides, - van den soortnaam tremülus (zie 

aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: op de soort tremülus gelijkend. 

tremülus,a,urn, - van Lat. tremëre, beven: bevend. 
Trentepóhlia BOECK., - genoemd naar J. Fr. Tren-

tepohl (1748, Oldenburg; 1806, Oldenbrock in Ol
denburg), predikant, schrijver van een pas lang 
na zijn dood uitgegeven flora van Oldenburg. 

{Treubania v. TIEGH., - genoemd naar M. Treub 
Treubélla PIERRE, - (1851, Voorschoten; 

Treubélla v. TIEGH., - 1910, Saint Raphael, 
Z.W. van Cannes), den oudsten van een trits be
roemde broeders, van 1880-1909 directeur van 
's Lands Plantentuin te Buitenzorg, sedert 1905 
bovendien directeur van landbouw in Ned. Indië. 
Door zijn buitengewone bekwaamheid, uitnemende 
karaktereigenschappen, helder inzicht en meester
lijk beleid wist hij 's Lands Plantentuin van een 
betrekkelijk onbeduidend instituut opteheffen tot 
een wereldvermaarde wetensch. inrichting, welke 
onder hem een brandpunt der bot. wetenschap 
werd, waar tal van buitenlandsche geleerden kwa
men arbeiden en enthousiast vertrokken; hijzelf 
deed vele belangrijke ontdekkingen; onder zijn lei
ding werden en bleven de Annales du Jardin Bo
tanique de Buitenzorg beroemd. Gelukkig heeft 
deze groote man het verval der door hem tot bloei 
gebrachte instelling, welke in 1933/1935 zelfs een be
roep deed op de publieke liefdadigheid, niet beleefd. 

treubiânws.a.wm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar M. Treub (zie Treubania). 

tréubii, - 2e nv. van Treubïus, Latinizeering van 
Treub: van Treub, gevonden door Treub, genoemd 
naar Treub. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar M. Treub (zie Treubania). 

Trevésia vis., - in 1840 genoemd naar Enrichetta 
Treves de Bonfili te Padua, uitnemend bescherm
ster en beoefenaarster der nat. historie, vooral der 
plantkunde, beschermster van De Visiani (zie Vi-
sianïa), den auteur van het gesl. - Zij bezat te 
Padua een fraai aangelegd en tuin, rijk aan ge
wassen. 

Trévia L., - = Trewïa. Zie aldaar. 
trevirâni, - 2e nv. van Trevirânus: van Treviranus, 

gevonden door Treviranus, genoemd naar Trevi
ranus. - Salix - Spreng, is genoemd naar L. Chr. 
Treviranus (1779, Bremen; 1864, Poppelsdorf bij 
Bonn), eerst arts te Bremen, in 1812 benoemd 
tot hoogleeraar in de plantkunde te Rostock, in 
1816 in gelijke betrekking te Breslau, in 1830 te 
Bonn. schrijver van belangrijke bot. werken, vooral 
op anatomisch en physiol. gebied, ontdekker der 
intercellulaire ruimten. 

Tréwia L., - genoemd naar Chr. J. Treu, die zich 
later Trew noemde (1695, Lauf bij Neurenberg; 
1769, Neurenberg), arts te Neurenberg, bezitter 
van een fraaien tuin, schrijver van bot. werken. -
In 1727 en volgende jaren maakte hij een lange 
reis door Europa. 

trewiâriMs,a,«m (Lycïum - R. et Sch.), - genoemd 
naar Chr. J. Trew zie {Trewïa). 

trewioides, - van Trewïa, plantengesl. (Euphorbia-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Trewïa-achtig. 

triacântha, - zie triacanthus. 
ctria.cénthos,os,on, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
ltriacänthws,a,«m, - dne(maa.l);akantha,doorn, 
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stekel: 3-doornig, 3-stekelig. 
T r i adén ia MIQ., - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); aden (adënos), klier: plant met (2-)3 
klieren aan den voet van elke kelkslip. 

triadénius.a.uw, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal) ; aden (adënos), klier : met 3 klieren. 

T r i âd i ca LOUR., - Lat. transcr. (vr. vorm) van Gr. 
triadïkos, drietallig. - De naam zinspeelt op het 
3-bladige bloemdek. 

t r i âéna , - Lat. transcr. van Gr. triaina, drietand. 
trialàtus,a,M»n, - van Lat. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); ala, vleugel: 3-vleugelig. 
t r l ä n a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden naam Triana: van Triana, gevonden 
door Triana, genoemd naar Triana. - Planten van 
dezen naam zijn genoemd naar José Triana (1828, 
Bogota, Columbia; 1890, ?), die in 1851 als plant-
kundige werd toegevoegd aan een aardrijkskundige 
commissie, welke in opdracht had Columbia van 
Bogota tot de grens van Venezuela te onderzoeken. 
In die functie verzamelde hij ±6000 planten, waar
mede hij zich in 1856 naar Montpellier begaf om ze 
onder leiding van Planchon (zie Planchonella) te 
bewerken; te zamen met dezen schreef hij een voor-
looper eener flora van Columbia, voorts schreef hij 
publicaties over Guttifërae, Melastomatacëae en 
het gesl. Cinchona. - Later vestigde hij zich met 
medeneming zijner verzamelingen te Parijs; toen 
die stad in 1870 door de Duitschers belegerd stond 
te worden, vluchtte hij naar Engeland. Bij zijn 
terugkeer bleken zijn verzamelingen en de daar
naar gemaakte aanteekeningen, vrucht van een 
twintigjarigen arbeid, verdwenen te zijn. 

{ tri&nder,ra,rum, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
t r iândrus,a,uw, - drie(maal); anêr (andros), 

man: met 3 mann, organen, met 3 meeldraden, 
3-helmig (in de oude litteratuur ook 3-mannig). 

t r i ângu la , - zie triangülus. 

{triangularis, is,e, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
triangulàtus,a,u*n, - drie (maal); angülus, 

hoek: driehoekig. 
triangulipétalus,a,utw, - van Lat. triangülus, drie

hoekig; Nieuwlat. petälum, kroonblad: met drie
hoekige kroonbladen. 

triangülus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); angülus, hoek: driehoekig. 

t r i én i i , - 2e nv. van Trianius, Latinizeering van 
Triana: van Triana, gevonden door Triana, ge
noemd naar Triana. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar José Triana (zie triänae). 

t r i a n t h a , - zie trianthus. 
T r i a n t h e m a L., - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); anthëmon, bloem: plant, welker bloe
men 3 aan 3 bijeenstaan. Bij de Jav. soorten is dit 
in den regel niet het geval. 

t r ianthemus,a,um, - van Gr. i n (in samenstellingen), 
drie (maal); anthëmon, bloem: 3-bloemig. 

trianthus,a,um, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); anthos, bloem: 3-bloemig. 

triapiculâtus,α,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); apicülus (zie apiculätus), spitsje: 
met 3 spitsjes. 

t r iaristâtus.a.um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); arista, naald: 3-naaldig. 

triaristéllus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); aristella (verkleinw. van arista, 
kafnaald), kaf naaldje: met 3 kafnaaldjes. 

T r i b r à c h i a LINDL., - van Lat. tri (in samenstellin-. 
gen), drie(maal); brachium, (onder)arm. - De 3 
kroonbladen zijn aan den voet vergroeid, waardoor 
een 3-armig geheel ontstaat. Het woord wordt 
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soms verward met Tribrachjfa. Zie aldaar. 
T r i b r â c h y a KORTH., - van Gr. tri (in samenstellin

gen), drie (maal) ; brachu, een kleinigheid, een enkel 
ding. - De bloeiwijze is een 3-bloemig hoofdje. 

t r ibracteàtus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); bractëa, schutblad: met 3 schut
bladen. 

t r ibu lo ides , - van Tribülus, plantengesl. (Zygophyl-
lacëae) of van Lat. tribülus, voetangel, voorwerp, 
dat op dusdanige wijze met scherpe punten (door
gaans 4) is.bezet, dat er in eiken stand van het 
voorwerp één naar boven is gekeerd; ides (Gr. 
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Tribülus-achtig. 
2. op een voetangel gelijkend. 

T r ibü lu s L., - (Lat.) (van Gr. tribólos), voetangel, 
voorwerp, dat op dusdanige wij ze met scherpe pun
ten (doorgaans 4) is bezet, dat er in eiken stand 
van het voorwerp één naar boven is gekeerd. De 
naam zinspeelt op de scherp gestekelde vruchten. 

rtricâllifer, t r ical l ifera, t r ica l l i fe rum, - van Lat. 
Itricalliferus,a,um, - tri (in samenstellingen), 

drie (maal) ; callum, (eelt)knobbel, harde knobbel; 
ferre, dragen: 3 (harde) knobbels dragend. 

tricallósMs,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); callum, (eelt) knobbel: 3-knobbelig. 

Tr ica lys ia A. RICH., - van Gr. tri (in samenstellin
gen), drie(maal); kalux, kelk. - De bloemen dragen 
aan den voet der kelkbuis nog een dubbelen bij-
kelk, zoodat er 3 kelken schijnen te zijn. 

f tricanàlifer, t r icanal i fera , t r i cana l i f e rum, - van 
Itricanaliferus,a,um, - Lat. tri (in samenstel

lingen), drie (maal); canälis, groeve; ferre, dragen: 
3-groevig. 

t r icanthérus,a.um, - foutief voor trichanthêrus. 
tricarinâtus,α,itm, - van Lat. tri (in samenstellin

gen), drie (maal); carina, kiel: 3-kielig. 
T r i c à r i u m LOUR., - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); karüon, noot. De vrucht bestaat uit 3 
kluisjes. 

tricàrpws.a.wm, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); harpos, vrucht: met drie vruchten; met 
3-kluizige vruchten. 

tricéphalus,a,um, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal) ; kephalê, hoofd: 3-hoofdig, met 3 hoofd
jes. 

t r i ceps , - van Lat. tri (in samenstellingen), drie-
(maal); caput, hoofd: 3-hoofdig, met 3 hoofdjes. 

T r i chacan thue z. M., - van Gr. thrix (trickos), haarf 
Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der 
Acanthacëae: Acanthacëa met eigenaardige (slijm)-
haren op de zaden. 

r t r ichâéte , - van Gr. tri (in samenstellingen), drie-
t t r ichâétis . ts . i , - (maal); chatte, borstel, dik 

haar: 3-borstelig. 
t r i chnmbon , - van Gr. thrix (trichos), haar; ambôn, 

rand: met behaarden rand. 
t r i chàn tha , - zie trichanthus. 
t r ichanthêrus,a,um, - van Gr. thrix (trichos), haar; 

anthêra, helmknop: met behaarde helmknoppen. 
trichânthus,a,um, - van Gr. thrix (trichos), haar; 

anthos, bloem: met behaarde bloemen. 
t r i chechus , - Trichëchus, voormalige wetensch. ge

slachtsnaam van den walrus (Tr. rosmârus L.) [van 
Gr. thrix (trichos), haar; ëchein, hebben] ,,de haren 
hebbende", zinspelend op de lange snorharen van 
het dier. Als soortnaam gebezigd voorplanten, wel
ke in eenig opzicht op een walrus (of den kop daar
van) gelijken. 

Tricheloetyl ie LESTIB., - van Gr. tri (in samenstel
lingen), drie (maal); chêlê, klauw; stülis (verkleinw. 
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van stûlos, zuil), stijl: plant met 3-klauwigen, dwz. 
3-spletigen, stijl. 

tr ichiàtus,a,«m, - van Gr. thrix (trtchos), haar: be
haard, haarvormig. 

T r i c h ü i a L., - van Gr. tricha, in drieën. - Het vrucht-
beginsel is vaak 3-hokkig, de vrucht 3-kleppig; de 
bladeren zijn soms 3-tallig. 

t r ichócalyx , - van Gr. thrix (trtchos), haar; kälux, 
kelk: met behaarden kelk. 

t r i choca rpa , - zie trichocarpus. 
/trichocârpos.os.o«, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
\trichocârptis,a,w»w, - karpos, vrucht: met be

haarde vruchten; met behaarde sporangiën. 
T r i chocâ rya MIQ., - van Gr. thrix (trichos), haar; 

karüon, noot. - De steenkernen bezitten een dik
ken, harden, van binnen behaarden wand. 

t r ichocaula , - zie trichocaulus. 
ftrichoc&ulos,os,on, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
ttrichocâulMs.a.ww, - haulos, stengel, steel: 

met behaarde stengels of stelen; met haardünne 
stengels of stelen. 

trichocéphalus,a,Mm, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
kephalê, hoofd: met harige bloemhoofdjes. 

trichócladMs,a,wm, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
klädos, twijg: met behaarde twijgen. 

trichoc61e«s,a,ww, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
kolêos, scheede: met behaarde (blad)scheeden. 

trichocóndylMs.a.um, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
kondülos, gewrichts(knobbel): met behaarde ge
wrichten, met behaarde knoopen. 

trichocóryn«.s,a,u»n, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
korünê, knuppel, knots: met behaarde knuppel- of 
knotsvormige organen. Bij Adinandra - Korth. 
zinspeelt de soortnaam op de dikke, langharige 
helmdraden. 

t r i chódes , - Lat. transcr. van Gr. trichôdês [van 
thrix (trichos), haar], behaard, harig. 

Tr ichodésxna R. BR., - van Gr. thrix (trichos), haar; 
desmê, bundel. - De helmknoppen zijn door middel 
van haren tot een bundel vereenigd. 

trichodésrriMs.a.Mw, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
desmos, ketting: met kettingvormige, dwz. gelede 
haren. 

Tr ichód ia GRIFF., - van Gr. trichôdês (zie trichódes), 
behaard, harig. - De kelkbuis draagt van binnen 
een uit haarfijne slippen bestaande bijkroon. 

t r ichodon, - van Gr. thrix (trichos), haar; ödous 
(ödontos), tand: met behaarde tanden. 

t r ichoglót te , - zie trichoglottis. 
Trichogló t t i s BL., - van Gr. thrix (trichos), haar; 

glótta, tong. - Bij een deel der soorten van dit gesl. 
is de bij een tong vergeleken lip van binnen be
haard. 

trichoglóttis,is,c, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
glótta, tong: met behaarde tong of (bij orchideeën) 
lip. 

t r ichoidea, - zie trichoidëus. 
t r i choides , - van Gr. thrix (trichos), haar; ides (Gr. 

eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: haar
vormig, haardun, haarfijn. 

trichoidews.a.MW, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
idèus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: haarvor
mig, haardun, haarfijn. 

trichokóleus,a,«m, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
kolêos, scheede: met behaarde (blad)scheeden. 

Tr icholâéna SCHRAD., - van Gr. thrix (trichos), haar, 
laina, mantel. - Dè aartjes dragen aan den voet 
een bij een mantel vergeleken krans van lange 
haren. 

t r ichólepis , - van Gr. thrix (trichos), haar; lêpis, 
schub: met behaarde schubben of kafjes; met haar-

4 t r i chos tachyus 

vormige of in een haarvormige punt uitloopende 
schubben. 

Tr ichó lobus BL., - van Gr. thrix (trichos), haar; 
lobos, vrucht: plant met behaarde vruchten. 

trichomàllus.a.MW, - Lat. transcr. van Gr. tricho-
mallos [van thrix (trichos), haar; mallos, wol], wol
lig behaard. 

r T r i c h o m à n e s L., - oude Gr. plantennaam, geschon-
Ur ichómanes , - ken aan varensoorten met 

dunne, glanzend zwarte bladstelen. - Het woord 
is afgeleid van Gr. thrix (trichos), haar; mainesthai, 
razen: plant welke zeer veel (razend veel) haren 
(haardünne organen) draagt. - De naam werd op 
het hem tegenwoordig voerende gesl. overgedragen 
of wegens de dunne bladstelen óf wegens de haar
dünne zuiltjes, welke de sporangiën dragen. - Als 
soortnaam gebezigd voor planten, welke óf vroe
ger trichomànes genoemd werden óf op het tegen
woordige gesl. Trichomànes gelijken. 

t r i chomano ides , - van Trichomànes, plantengesl. 
(Hymenophyllacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, wel
ke gelijkenis uitdrukt: Trichomänes-achtig. 

t r i chonéma , - van Gr. thrix (trichos), haar; nêma, 
draad: met behaarde draden, met haarvormige 
draden. 

trichonéurws,a,tow, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
neuron, nerf: met behaarde nerven. 

Tr ichoon ROTH, - van Gr. thrix (trichos), haar. - De 
spil van het aartje draagt boven de inplanting van 
g, lange haren. 

trichopétalws.a.Mw, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
petälon, kroonblad: met behaarde kroonbladen; 
met in haarfijne slippen verdeelde kroonbladen. 

trichóphilus,a,uw, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
phïlein, beminnen: haren beminnend, dwz. sterk 
behaard. 

t r i chóphora , - zie trichophörus. 
T r i c h ó p h o r u m PERS. - van Gr. thrix (trichos), haar; 

pherein, dragen. - Het vruchtbeginsel wordt om
geven door lange borstels of haren, welke na den 
bloei aanmerkelijk in lengte toenemen. 

trichóphorws,a,ww, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
pherein, dragen: haren dragend, behaard. 

trichophylltts,a.um, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
phullon, blad: met behaarde bladeren; met haar
fijne bladeren; met in haarfijne slippen verdeelde 
bladeren. 

itrichópodws,a,«w, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
I t r i chopus , - pous (pödos), voet, steel: met be

haarden (zuil)voet of steel; met haardünnen 
(zuil)voet of steel. 

trichorhiZM5,a,Mw, - zie trichorrhizus. 
trichorrhizws.a.Mw, - van Gr. thrix (trichos), haar; 

rhiza, wortel: met haarfijne of behaarde wortels; 
met haarfijnen of behaarden wortelstok. 

t r i chosän tha , — zie trichosanthus. 
Tr ichosan thes L., - van Gr. thrix (trichos), haar; 

anthos of anthê, bloem. - De naam zinspeelt op de 
in haarfijne slippen verdeelde kroonslippen. 

tricho8anthws,a,Mm, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
anthos, bloem: met behaarde bloemen. 

t r i chospér rna , - zie trichospermus. 
T r i c h o s p é r m u m BL., - van Gr. thrix (trichos), haar; 

sperma, zaad. De zaden dragen een krans van lange 
haren. 

trichospérmMS.a.Mm, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
sperma, zaad: met behaarde zaden. 

T r i c h ó s p o r u m D. DON, - van Gr. thrix (trichos), 
haar; spöra of spöros, zaad: plant met haardragen-
de zaden. 

trichostâchy«s,«,MW, - van Gr. thrix (trichos), haar: 
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stachus, aar: met behaarde aren. 
t r i c h o s t e m o n , - v a n Gr. thrix (trichos), haar; stêmôn, 

draad: met behaarde (meel)draden. 
trichóstichus,α,um, - 1. van Gr. thrix (trichos), haar; 

stichos, rij: met behaarde rijen, dwz. in rijen ge
plaatste haren. 
2. van Gr. tricha, drievoudig, in drieën; stichos, rij, 
rang: in 3 rijen of rangen geplaatst, tot 3 rangen 
behoorend, dwz. driedubbelgevind. 

T r i chos t igma A. RICH., - van Gr. thrix (trichos), 
haar; stigma, (als bot. term) stempel: plant met 
uit haren bestaanden stempel. 

tr ichóstomus,a,um, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
stoma, mond: met behaarden mond. 

t r ichostyla , - zie trichostflus. 
t r ichostyle , - zie trichostflis. 

{trichostyles.es.es, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
trichostylts.ts.i , - stülis (verkleinw. van stü-

trichostylus.a.um, - los, zuil), stijl: met haar
dünnen stijl; met behaarden stijl. 

trichotàénius.a.wm, - van Gr. thrix (trichos), haar; 
tainia, band: met een behaarden band; met een 
band van haren. 

trichótomws,α,um, - van Gr. tricha, in drieën; tem-
iiein, snijden: in drieën gedeeld. 

t r lchotósa , - zie trichotôsus. 
Trichotós ia BL., - van Gr. trichótos [van thrix 

(trichos), haar].behaard: opvallend behaarde plant. 
trichotósus,a,um, - van Gr. trichótos [van thrix (tri

chos), haar], behaard: opvallend behaard. 
t r i chroa , - zie trichröus. 
tr ichrómus,a,um, - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); chroma, kleur: driekleurig. 
trichröus,a,urn, - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie(maal); chröa, kleur: driekleurig. 
trichurus,a,um, - van Gr. thrix (trichos), haar; oura, 

staart: met behaarden staart of daarop gelijkend 
orgaan, een spoor bv.; met haardünnen staart. 

triciliâtus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); cilïum, (als bot. term) wimper: met 3 
wimpers, met 3 wimperharen. 

r tr iclaviger, t r ic lavigera , t r i c l av ige rum, - van 
Itriclavigerus.a.um, - Lat. tri (in samenstel

lingen), drie (maal) ; clava, knots; gërêre, dragen: 
3 knotsvormige organen dragend. 

tricóccws,α,um, -van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); kokkos, vruchtkluisje: met 3-khiizige 
vruchten. 

t r icochleàm.ts .e , - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); cochlear (cochleäris), lepel: met 3 lepel-
vormige organen (blaadjes bv.). 

tricochleàtws,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie; cochlëa, gewonden schelp, slakkenhuis: 
met 3 slakkenhuisvormige organen. - Het woord 
wordt soms onder den invloed van Gr. kochlos, dat, 
behalve gewonden schelp, ook mosselschelp be-
teekent, gebezigd in de beteekenis van: met 3 mos-
selschelpvormige organen. Dit gebruik is echter 
niet aanbevelenswaardig, daar het aanleiding kan 
geven tot misverstand; men bezige dan liever tri-
conchätus. 

/ t r i co lor , - van Lat. tri (in samenstellingen), 
Itricolórus.a.um, - drie (maal); cölor (coloris), 

kleur: driekleurig. 
triconchatus.a.um, - van Lat. tri (in samenstellin

gen), drie (maal); concha, schelp: met 3 schelp-
vormige organen. 

tricórnis.i's.e, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); cornu, hoorn: 3-hoornig. 

tricostatus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); costa, ribbe: 3-ribbig. 

tricrenàtus,α,urn, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); crena, kerf: 3-kervig. 

t r i cùspe , - zie tricuspis. 
Tr l cusp ida r i a RUIZ et Ρ AV., - van Lat. tricuspis 

(tricusptdis) (zie aldaar), driepuntig. - De kroon-
bladen zijn aan den top in 3 spitse slippen gedeeld. 

tricuspidâtus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie(maal); cuspis (cuspidis), spits (znw.): 
met 3 spitsen, met 3 spitse punten. 

tricuspidulus,a,uw, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); cuspidüla [verkleinw. van cuspis 
(cuspidis), spits (znw.)], spitsje: met 3 spitsjes. 

T r i cusp i s PERS., - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); cuspis, spits. De kroonbladen zijn aan 
den top in 3 spitse slippen gedeeld. 

tricuspis,«,«, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); cuspis, spits (znw.): met 3 spitsen, met 
3 spitse punten, 3-puntig. 

Tricycla CAV., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); küklos, kring, cirkel. - De naam zin
speelt op de 3 in een krans geplaatste, gekleurde 
schutbladen, welke de bloemen en later de vruch
ten omgeven. 

T r i cy r t i s WALL., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); kurtos, krom, gebocheld. - De 3 bui
tenste bloemdekbladen dragen aan den voet een 
bochel, dwz. een zakvormige uitstulping. 

t r idäc ty la , - zie tridactflus. 
t r idac ty l i tes , - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie(maal); daktülos, vinger: 3-vingerige plant. -
De naam zinspeelt op de 3-lobbige bladeren, 

rtridâctylos.os.on, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
Itridactylus.a.um, - drie(maal); daktülos, vin

ger: 3-vingerig. 
T r i d a x L., - wijziging van den ouden Gr. planten

naam Thridax, salade, door Linnaeus (zie Lin-
naea) willekeurig overgedragen op het hem thans 
voerende gesl., dat wel, evenals salade, een Com
posiet is, doch overigens in het minst niet op die 
plant gelijkt. - Het vervangen van th door t komt 
vaker voor; vgl. Atragëna, Echtrus, Epaltes, Triö-
num, Trixis. 

t r i dens , - van Lat. tri (in samenstellingen), drie-
(maal); dens, tand: drietand, 3-tandig. 

tridentatus.a.um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); dens (dentis), tand: 3-tandig. 

r tr idéntifer , t r ident i fera , t r iden t i fe rum, - van 
ttridentiferus,a,um, - Lat. tridens (tridentis) 

(zie aldaar), drietand; ferre, dragen: een drietand 
dragend. 

T r i d é e m i s LOUR. (Euphorbiacëae), - van Gr. tri (in 
samenstellingen), drie(maal); desmê, bundel. De 3 
uiteenwijkende stijlen zijn elk aan den top in vele 
slippen verdeeld; deze slippen staan dientengevol
ge in 3 bundels. 

T r i d é e m i s SPACH (Guttifërae), - van Gr. tri (in sa
menstellingen), drie (maal); desmê, bundel. De 
meeldraden zijn tot 3 bundels vergroeid. 

tridymus.a.um, - Lat. transcr. van Gr. tridümos, 
driedubbel. 

Tr ien tà l i s L., - Lat. [van triens (trientis), derde 
deel], %voet (ziepedälis) lang. De naam zinspeelt 
op de hoogte der plant, welke echter vaak grootere 
afmetingen bereikt. 

trifasciàtus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie(maal); fascia, band, streep: met 3 ban
den, met 3 strepen. 

trifidus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); findëre (stam fid), splijten: 3-spletig. 

trifilus,o,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); filumt draad: met 3 draden, met 3 
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lange haren. 
triflörus.a.um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 

drie(maal); flos (flöris), bloem: 3-bloemig. 
trifólla, - zie trifolïus. 
t r i fol ies t r u m , - van Trifolium, plantengesl. (Legu-

minosae), klaver; astrum, uitgang met kleineerende 
beteekenis : onechte klaver. - Zie voorts alsinastrum. 

tritoliàtus.a.um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); folium, blad: 3-bladig, met 3 bladeren 
of blaadjes bijeen. 

tr ifóli i , - 2e nv. van Trifolium, plantengesl. (Legu-
minösae), klaver: van klaver; op klaver parasitee
rend. 

trifoliolâtws,a,«m, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie(maal); foliölum (verkleinw. van folium, 
blad), blaadje (onderdeel van een samengesteld 
blad): met 3 blaadjes, uit 3 blaadjes bestaand. 

Tr i fo l ium L., - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); folium, blad: drieblad; plant met uit 3 
blaadjes bestaande bladeren (klaver). 

trifalius,a,urn, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); folium, blad: 3-bladig; met 3 bladeren 
of blaadjes bijeen. 

trifurcàtMs,α,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); f urea, vork: op een 3-tandige vork ge
lijkend, in drieën vertakt. 

t r i furceps , - monsterwoord, dat onder den invloed 
van Lat. trifurcus (drietandig, driespletig) ge
vormd schijnt te zijn uit Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); forceps, tang. De bedoeling 
schijnt te zijn: in drieën vertakt. 

trigintipétalMs.a.wm, - van Lat. triginta, dertig; 
Nieuwlat. petälum, kroonblad: met 30kroonbladen. 

Tr ig lóchin L., - Lat. transcr. van Gr. triglóchin [van 
Gr. tri (in samenstellingen), drie (maal); glôchin, 
(pijl)spits], met 3 spitsen. Bij de als type van het 
gesl. beschouwde Tr. palustris L. laten de 3 naar 
onder spits toeloopende vruchtbladen bij rijpheid 
van onder naar boven los van de blijvende midden
zuil. In dat stadium vertoont de vrucht aan de 
onderzijde 3 spitsen; daarop zinspeelt de geslachts
naam. 

T r i g l ó s s u m FISCH., - van Gr. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); glôssa, tong: 3-tongige plant. -
De naam zinspeelt op de 3 betrekkelijk groote 
lodicülae. 

t r i góna , - zie trigönus. 
T r i g ó n a c h r a s RADLK., - van Gr. trigónos, driehoe

kig; ächras, pereboom. - De vrucht is peervormig 
en daarbij driehoekig. 

Tr igoné l la L., - als znw. gebezigd, vr. verkleinw. 
van Lat. trigönus (zie aldaar), driehoekig: kleine 
driehoekige (plant). De naam zinspeelt op de 
schijnbaar 3-bladige bloemkroon van Tr. foenum 
graecum L.; de kielblaadjes zijn nl. zeer klein. 

trigonellodórMs,a.wm, - van Trigonélla, plantengesl. 
(Leguminösae) ; odor {pdöris), geur: met een geur 
als die van Trigonélla; naar Trigonélla (foenum 
graecum L.) riekend. 

T r igón i a AUBL., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); gónia, hoek: plant met driehoekige 
vruchten. 

Tr igon iaceae , -- plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Trigónia geldt. 

T r i g o n i n s t r u m MIQ., - van Trigónia, plantengesl. 
(Trigoniacëae); astrum, uitgang met kleineerende 
beteekenis: onechte Trigonïa. - Zie voorts alsi
nastrum. 

t r igonidio ides , - van Trigonidium, plantengesl. (Or-
chidacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Trigonidïum-achtig. 

T r i g o n i d i u m LINDL., - Lat. transcr. van Gr. tri-
gônidïon (verkleinw. van trigónon, driehoek; zie 
trigönus), kleine driehoek. - De kelkbladen hangen 
aan den voet samen tot een driehoekig, bekervo'r-
mig geheel. 

trigonobulbtts,a,um, - van Lat. trigönus, driehoekig; 
bulbus, bol: met driehoekige bollen of schijnknollen. 

trigonocàrpws.a.wm, - van Gr. trigónos (zie trigö
nus), driehoekig; harpos, vrucht: met driehoekige 
vruchten. 

T r igonóch lamys HOOK, f., - van Gr. trigónos (zie 
trigönus), driehoekig; chlämus, mantel. - De naam 
zinspeelt op de 3 groote, opgerichte kelkbladen, 
welke de rest der bloem als een driehoekige mantel 
omgeven. 

trigonoglósstt5,a,ttm, - van Gr. trigónos (zie trigö
nus), driehoekig; glóssa, tong: met driehoekige 
tong of (bij orchideeën) lip. 

trigonopétalws.a.Mw, - van Gr. trigónos (zie trigö
nus), driehoekig; petälon, kroonblad: met driehoe
kige kroonbladen. 

Tr igonop léura HOOK, f., - van Gr. trigónos (zie 
trigönus), driehoekig; pleuron, ribbe. - De centrale 
zuil der vruchten draagt 3 vleugelachtige ribben 
en is daardoor scherp driehoekig. 

T r igonos t émon BL., - van Gr. trigónos (zie trigö
nus), driehoekig; stêmón, draad. De 3 aan den voet 
onderling vergroeide meeldraden wijken naar bo
ven uiteen in den vorm eener omgekeerde, 3-zijdige 
pyramide. 

Tr igonót i s STEV., - van Gr. trigónos (zie trigönus), 
driehoekig; ous (ótos), oor. - De naam zinspeelt 
op den vorm van den voet der nootjes. 

trigónws,a,wwt, - Lat. transcr. van Gr. trigónos [van 
tri (in samenstellingen), drie(maal); gónia, hoek], 
driehoekig, driezijdig, driekant (ig). 

trigrénts.is.e, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie; grânum, graankorrel, korrel, pit: 3-korrelig, 
3-knobbelig. 

T r i g u é r a CAV., - in 1785 genoemd naar den Sp. 
plantkundige en dichter C. M. de Trigueros, die in 
Spanje vele planten verzamelde en ze aan Ca vanil
les (zie Cavannillia), den auteur van het gesl., 
zond. Overigens is mij van hem niets bekend. 

trigynws.a.ttm, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
driemaal; günê, vrouw: met 3 vr. organen (vrucht
beginsels, stijlen, stempels). 

trijugu5,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); jügum, juk: 3-jukkig. 

tr i lamellâtus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); lamella, plaat (plat voorwerp): 
3 platen dragend. 

trilineétMS,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); linea, lijn, streep: met 3 lijnen, 3-strepig. 

T r i l l i u m L., - mogelijk afgeleid van Lat. tri (in 
samenstellingen), drie (maal). De naam zinspeelt 
dan op de 3 stengelbladeren en de drietalligheid 
der bloemen. 

t r i loba , - zie trilöbus. 

{t r i lobane, - van Lat. tri (in samenstellingen), drie-
trilobétMs,a,ww, - (maal) ; löbus, lob: 3-lobbig. 
trilobulâtws.a.Mm, - van Lat. tri (in samenstellin

gen), drie (maal); lobülus (verkleinw. van löbus, 
lob), lobje: met 3 lobjes, ondiep 3-lobbig. 

trüobws,a,«m, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); löbus, lob: 3-lobbig. 

tr i loculare, ts ,«, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); locülus (verkleinw. van locus, plaats), 
vakje, (als bot. term) hokje: 3-hokkig. 

trimaculatH5,a,um, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); macüla, vlek: met 3 vlekken. 
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t r i m é n i , - 2e ην. van Trimênus, Latinizeering van 
Trimen: van Trimen, gevonden door Trimen, ge
noemd naar Trimen. - Planten van dezen naam zijn 

" genoemd naar H. Trimen (1843, Paddington, Lon
den; 1896, Peradeniya, Ceylon), van 1870-79 re
dacteur van het Journal of Botany, van 1880-96 
directeur van den bot. tuin van Peradeniya, schrij
ver van de 3 eerste deelen eener flora van Ceylon 
en, te zamen met Bentley, van Medicinal Plants. 

T r i m é n i a SEEM., - genoemd naar H. Trimen (zie 
trimèni). 

trimerus.a.um, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); mêros, deel: 3-deelig, 3-tallig (van bloe
men). 

t r imestris . ts .e, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); mensis, maand: 3 maanden durend 
(levend, bloeiend). 

T r i m é z a SAL., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); meizôn (vergr. trap van megas, groot), 
grooter. - De drie buitenste bloemdekbladen zijn 
aanmerkelijk grooter dan de drie binnenste. 

t r iné rva , - zie trinervus. 
t r iné rve , - zie trinervis. 
t r inérv ia , - zie trinervïus. 

{trinérvt's.ts,«, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
trinérvius,a,um, - drie(maal); nervus, nerf: 

3-nervig. 
trinérvulus.a.um, - v a n Lat. tri (in samenstellingen), 

drie(maal); nervülus (verkleinw. van nervus, nerf), 
nerfje: met 3 nerfjes. 

trinérvus.a.uw, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); nervus, nerf: 3-nervig. 

t r in i i , - 2e nv. van den als een Lat. substantief be
handelden naam Trinius: van Trinius, genoemd 
naar Trinius. - Echinolaena - Z. M. is genoemd 
naar K. B. vrijheer Von Trinius (1778. Eisleben, 
Z. van Maagdenburg; 1844, St.-Petersburg), medi-
cus-botanicus, daarbij dichter, lijfarts van Niko-
laas I, keizer (1825-55) aller Russen, schrijver van 
vele bot. publicaties, inzonderheid over grassen. 

t r in i t â t i s , - 2e nv. van Lat. trinitas, drieëenheid, drie
vuldigheid, het boven het menschèlijk begrip ver
heven, op goddelijke openbaring berustende, kerke
lijke leerstuk, dat de drie van elkander onderschei
den Goddelijke Personen, God de Vader, God de 
Zoon God de Heilige Geest, één Goddelijk Wezen 
zijn. - Bij uitbreiding het eiland Trinidad (Sp. voor 
trinitas), voor de N.kust van Z.-Amerika, tegenover 
den Orinóco-mond in Venezuela, zoo genoemd om
dat het (in 1496 door Columbus) werd ontdekt op 
den dag, waarop in de Roomsch Katholieke kerken 
het leerstuk der Heilige Drievuldigheid wordt her
dacht, nl. den eersten Zondag na Pinksteren: (af
komstig) van Trinidad of daar het eerst gevonden. 

trinbais,is,e, - van Lat. tri (in samenstellingen), drie-
(maal); nódus, knoop: 3-knoopig. 

Tr iód ia R. BR., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); odous, tand. - De bloemdragende kaf-
jes zijn 3-tandig of 3-lobbig. 

T r i ó m m a HOOK, f., - van Gr. tri (in samenstellin
gen), drie(maal); omma, oog. - De steenkern is 
3-hokkig en vertoont dus op dwarse doorsnede 3 
openingen (oogen). 

trioniflórus,a,um, - van Triönum, (voormalig) plan-
tengesl. (Malvaceae); Lat. f los (flöris), bloem: met 
bloemen als die van een Triönum (geel met een 
donkerrood hart). 

j T r i o n u m MEDIK., - van Gr. thrion, vijgeblad. De 
\ t r i ö n u m , - naam zinspeelt op de gelijkenis der 

bladeren met die van Ficus carica L., den klas
sieken vijgeboom. - Het vervangen van th door t 

komt herhaaldelijk voor; vgl. Atragëna, Epaltes, 
Echtrus, Tridax, Trixis. 

{
T r i ô p t e r i s L., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
T r ióp t e rys A. JUSS., - drie (maal); ptërux, 

Tr ióp t e ryx L., - vleugel: plant met 3-vleuge-
lige vruchtj es. 

t r iorni thóphorus.a .um, - van Gr. tri (in samenstel
lingen), drie(inaal); ornis (orntthos), vogel; phe-
rein, dragen: 3 op vogels gelijkende organen (bloe
men bv.) dragend. 

T r i ó s t e u m L., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); osteon, been, bot. De vrucht bevat 3 
beenharde kernen. 

triötos.os.on, - van Gr. tri (in samenstellingen), drie-
(maal); ous (ôtos), oor: 3-oorig. 

tripartitus.a.Mw, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); partir i, deelen: in drieën gedeeld, 3-
deelig. 

t r ipé ta la , - zie tripetâlus. 
t r ipe ta lo idea , - zie tripetaloidêus. 
t r ipe ta lo ides , - van Lat. tripetâlus (zie aldaar), met 

3 kroonbladen; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: 
1. schijnbaar met 3 kroonbladen. 
2. gelijkend op de soort tripetâlus. 

tripetaloideus,a,um, - van Lat. tripetâlus (zie al
daar), met 3 kroonbladen; idëus, uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: 
1. schijnbaar met 3 kroonbladen. 
2. gelijkend op de soort tripetâlus. 

trlpétalus.a.um, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); petälon, kroonblad: met 3 kroonbladen. 

T r i p h â s i a LOUR., - van Gr. triphasïos, drievoudig. 
De plant heeft 3 kelklobben, 3 kroonbladen, 2 x 3 
meeldraden, een 3-hokkig vruchtbeginsel en hand-
vormig 3-tallige bladeren. 

Tr iph léb ia BAKER, - v a n Gr. tri (insamenstellingen), 
drie (maal); phleps (phlebos), ader. Bij eiken soms 
behooren 3 aderen, waarvan de middelste de spo-
rangiën draagt, de beide andere elk een dekvliesje. 

t r iphyl la , - zie triphyllus. 
rtriphyllos,os,<m, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
l triphyllus,a,um, - drie(maal); phullon, blad: 

3-bladig, met 3 bladeren of blaadjes bijeen. 
t r i p innâ ta , - zie tripinnätus. 
tripinnatifidus,a.um, - van Lat. tri (in samenstel

lingen), drie (maal) ; pinnätus, gevind; findëre (stam 
fïd), splijten: dusdanig gespleten, dat een schijn
baar drievoudig gevind geheel ontstaat. 

tripinnätus,α,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); pinnätus, gevind: drievoudig gevind. 

/ T r i p l é u r a LINDL., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
I t r i p l e u r a (znw.), - drie(maal); pleura, ribbe: 

plant met 3 ribben of nerven in de bladeren. - Als 
soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger 
tot het gesl. Tripleura gerekend werd. 

tripléurus.a.um, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); pleura, ribbe, nerf: met 3 ribben of 
nerven. 

t r ip l icà ta , - zie triplicätus. 
triplicàtulus,a,um, - verkleinw. van Lat. triplicätus 

(zie aldaar), met 3 plooien: met 3 weinig ont
wikkelde plooien. 

triplicatus.a.um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); plicätus (zie aldaar), geplooid, gevou
wen: driemaal gevouwen, met 3 plooien, drievou
dig. Calanthe - Ames dankt haar soortnaam aan 
Rump'hius (zie Rumphia), die de plant flos tripli
cätus (drievoudige bloem) noemde, dewijl haar 
bloemen op hem den indruk maakten uit 3 boven 
elkander geplaatste bloemen te bestaan. 
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t r ip l iné rve , - zie triplinervis. 
t r ip l iné rv ia , - zie triplinervïus. 

{ triplinervis,is,e, - van Lat. triplus, driedubbel; ner-
trlplinérvlws.a.Mw, - vus, nerf: driedubbel-

nervig, dwz. vinnervig met twee nagenoeg of ge
heel tegenoverstaande zijnerven, welke even boven 
den voet van het blad ontspruiten en aanmerkelijk 
krachtiger zijn dan de hoogere zijnerven. 

triplonóéviMs.a.ww, - van Lat. triplus. drievoudig, 
driedubbel; naevus, aangeboren vlek, moedervlek 
(een door pigment bruin of door bloedvaten rood 
gekleurde huidvlek): met driedubbele bruine of 
roode vlekken. 

triplosóru.s,a,um, - van Gr. triplous, driedubbel; 
sóros, hoopje: met driedubbele sporenhoopjes of 
sori; met telkens 3 sori bijeen. 

T r i p o d a n t h é r a M. J . ROEM., - van Gr. tripous (tri-
pödos), drievoet (ig); anthêra, (als bot. term) helm-
knop. - De helmknoppen zijn vergroeid tot een 
zuil, welke door 3 helmdraden wordt gedragen. 

Tr ipógon ROTH, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); pôgôn, baard. - Elk der vruchtbare 
glumaedraagt 3, bij baardharen vergeleken naalden. 

t r i p ó l i u m , - Lat. transcr. van den ouden Gr. plan
tennaam tripolion, waarmede volgens sommigen 
een Aster-soort werd aangeduid, velgens anderen 
de tegenwoordig Statïce sinuâta L. genoemde 
plant. - Het woord wordt wel afgeleid van Gr. tri 
(in samenstellingen), drie(maal); polein, omkee-
ren, veranderen, en zou zinspelen op de driekleurige 
bloemhoofdjes (straalbloemen paars; schijfbloemen 
geel; top der omwindselbladen rood) bij Aster - L., 
of den tijdens den bloei blauwen, daarna violetten 
kelk en de witte bloemkroon van Statïce sinuâta L. 

t r ipsaco ides , - van Tripsäcum, plantengesl. (Gra-
minëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Tripsäcum-achtig. 

T r i p s a c u m L., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); psäkas, afgebroken deel, brokje, kor
reltje. - Bij de vruchtrijpheid valt de aarspil uiteen 
in 3 of meer stukken. 

t r i p t e r a , - zie triptêrus. 
t r i p t e r e , - zie triptëris. 
Tr ip t e ré l l a L. CL. M. RICH., - als znw. gebezigd, vr. 

verkleinw. van Nieuwlat. triptêrus (zie aldaar), 
drievleugciig: kleine, 3-vleugelige plant. - De naam 
zinspeelt op het overlangs 3-vleugelige vrucht-
beginsel. 

tripterts.is.e, - van Lat. tri (in samenstellingen), drie-
(maal); ptëron, vleugel: 3-vleugelig, bij uitbreiding: 
met 3 blaadjes. 

T r i p t e r o s p é r m u m BL., - van Gr. tri (in samenstel
lingen), drie (maal); ptëron, vleugel; sperma, zaad: 
plant met 3-vleugelige zaden. 

tripterws.a.MW, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); ptëron, vleugel: 3-vleugelig. 

t r i p u d i a n s , - van Lat. tripudiäre (van tripudïum, 
driepas, wapendans, waarbij telkens driemaal op 
den grond gestampt werd), een driepas dansen, een 
wapendans dansen: een driepas dansend, bij uit
breiding dansende bewegingen makend, op en neer 
dansend. 

tripulvinâtws,a,urw, - van Lat. tri (in samenstellin
gen), drie (maal); pulvtnus, kussen: 3 kussenachtige 
organen dragend. 

t r i p ^ x i s , - van Gr tri (in samenstellingen), drie-
(maal); puxis, doos (je) (van Buxus-hout): met 3 
doosjes; met 3-kluizige vruchten; met 3-hokkige 
doosvrucht. 

t r ique te r , - foutief voor triquëtrus. 
t r iqué te r , - foutief voor triquëtrus. 
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f triquëtrus,a,urn, - (Lat.) driehoekig. 
Itriquétrws,a.um, -
triracemó8U5,a,um, - van Lat. tri (in samenstel

lingen), drie (maal); racëmus, tros: met 3 trossen. 
T r i r a p h i s R. BR., - zie Trirrhäphis. 
trirhópalos,os,ow, - zie trirrhopälos. 
T r i r r h ä p h i s R. BR., - van Gr. tri (in samenstellin

gen), drie (maal); rhäphis, n a a l d . - D e vruchtbare 
glumae dragen 3 naalden. 

trirrhópalos.os.o», - van Gr. tri (in samenstellin
gen), drie(maal); rhopälon, knots: met 3 knots-
vormige organen. 

trisaccatws,a,«m, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); saccus, zak: met 3 zakjes. 

T r i s ä n t h u s LOUR., - van Gr. tris, driemaal; anthos, 
bloem. - De bloemen staan 3 aan 3 bijeen. 

tr ischistandrws,a,um, — van Gr. trischistos [van tri 
(in samenstellingen), drie(maal); schistos (van 
schizein, splijten), gespleten], in drieën gespleten; 
anêr (andros), maji: met in drieën gespleten mann, 
organen (meeldraadbundels). 

/ T r i s c i â d i a HOOK, f . , - v a n Gr. tri (in samenstellin-
<-Trisciadia HOOK, f., - gen), drie(maal); skias 

(skiädos) of skiadion of skiadeion, scherm. - De 
bloeiwijze bestaat dikwerf uit 3 bijeengeplaatste 
schermen. - De auteur zelf geeft de afleiding van 
den naam niet; derhalve kan ook niet uitgemaakt 
worden of hij op ia (van skias of skiadion) of op 
ia (van skiadeion) eindigt. 

triséctM5,a,«w, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); sectus (van secäre, snijden), gesneden: 
in drieën gesneden, 3-deelig. 

trisépalws,a,toK, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met 3 
kelkblad en, met 3-bladigen kelk. 

t r i sé t a , - zie trisêtus. 
trisetÖ8Us,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); seta, borstel, lang haar: 3-borstelig. 
T r i s é t u m PERS., - van Lat. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); sëta, borstel, lang haar. - Bij sommige 
soorten dragen de vruchtbare glumae 3 naalden. 

trisétus,a,um, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); sëta, borstel, lang haar: 3 borstels dra
gend, 3-borstelig. · 

trispérrnus,a,«»n, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); sperma, zaad: 3-zadig. 

trispicâtws,a,wm, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); spica, aar: 3-arig. 

t r i s t achya , - zie tristachfus. 
tristâchyos,os,on, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
t r i s t achys , - drie (maal); stäckus, aar: 3-arig. 
tristâchy us,a,urn, -
T r i s t ä n i a R. BR., - genoemd naar J. M. C. markies 

De Tristan (1776, Orleans; 1861, Orleans), schrij
ver van bot. werken. 

t r i s tan io ides , - van Tristanïa, plantengesl. (Myr-
tacéae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Tristanïa-achtig. 

t r i s t e , - zie tristis. 
Tris te l la té ia THOU., - van Lat. tri (in samenstellin

gen), drie (maal); Stella, ster. - De vrucht bestaat 
uit 3 stervormige vruchtjes. 

T r i s t é m m a A. L. JUSS., - van Gr. tri (in samenstel
lingen), dr ie (maal); stemma, krans. De bloemen 
staan aan de stengeltoppen vaak ten getale van 
3 bijeen. 

T r i e t é r i a HOOK, f . , -van Gr. tri (insamenstellingen), 
drie (maal); steira, kielbalk. - De naam zinspeelt op 
den 3-vleugeligen, als het ware van 3 kielen voor-
zienen kelk der eerstbeschreven soort. 

T r i s t é r i x MART., - van Gr. tri (in samenstellingen). 
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drie(maal); stêrinx, steun: plant met 3 steunsels, 
dwz. met 3 schutbladen aan den voet der bloemen. 

t r i s t i cha , - zie tristïchus. 
Tris t i chóca lyx F . v. M., - van Lat. tristïchus (zie 

aldaar), 3-rijig; cälyx, kelk: plant met 3 kransen 
van kelkbladen. 

tristichus.a.wm, - Lat. transcr. van Gr. tristïchos 
[van tri (in samenstellingen), drie (maal); slïchos, 
rij], 3-rijig. 

tristiflórus.a.tim, — van Lat. tristis, droevig, som
ber; flos (flöris), bloem: met somber (donker, vaal) 
gekleurde bloemen; met hangende bloeiwijzen. 

tristipuhis.a.ttwï, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); stipula, steunblad: met 3 steunbladen 
(bijeen). 

T r i s t i r a RADLK., - van Gr. tri, drie; steira, kiel-
(balk). - De vrucht heeft 3 overlangsche kielen. 

T r i s t i r óps i s RADLK., - van Tristira, plantengesl. 
(Sapindacëae) ; opsis, voorkomen, uiterlijk: op Tri
stira gelijkend gesl. 

tristi's.ï's.e, - (Lat.) droevig, somber, treurig, bij uit
breiding: met somber (donker, vaal) gekleurde bloe
men; met hangende bloemen of bloeiwijzen. 

tristylws.a.tow, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); stylus, stijl: 3-stijlig. 

tristyhis,a,MW, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); stülos, zuil, stijl: 3-stijlig. 

t r i su lca , - zie trisulcus. 
ftrisulcâttts,a,M»w, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
ltrisulcïts,a,wm, - drie (maal) ; sulcus, vore, groe

ve: drievorig, driegroevig. 
t r i t a , - zie tritus. 
T r i t ä x i s BAILL., - van Gr. tri (in samenstellingen), 

drie (maal); taxis, rij. - De helmknoppen staan in 
3 (soms 2) boven elkander geplaatste kransen. 

Tr i te lé ia DOUGL., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); teleios, geëindigd, volbracht, volmaakt. 
- De naam kan zinspelen op de 3 stempels, \vaarin 
de stijl eindigt; hij kan echter ook vertaald worden 
met driewerf volmaakte plant, dwz. onberispelijk 
schoone plant. Vgl. het Ned. compliment driedub
bele ezel en de [wellicht onder den invloed van 
het Lat. (terque quaterque beâtus) ontstane] uit
drukking: iemand driewerf gelukkig prijzen. 

triternàti£s,a,t«M, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
driemaal; ternätus, drietallig, 3 aan 3 bijeen: uit 3 
groepen van 3 bestaand, dubbeldrietallig. 

Tr i théca MIQ., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); thêkê, doos, vakje. De naam zinspeelt 
op het 3-hokkige vruchtbeginsel. 

T r i t hecan thé ra v. TIEGH., - van Gr. tri (in samen
stellingen), drie(maal); anthêra, (als bot. term) 
helmknop: plant met (verondersteld) 3-hokkige 
helmknoppen. 

T r i t h r i n a x MART., - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); Thrïnax, plantengesl. (Palmae): aan 
Thrinax verwante palm met 3 vrije vruchtbegin
sels. 

T r i t h y r o c à r p u s HASSK., - van Gr. tri (in samen
stellingen), drie(maal); thura, deur; harpos, vrucht: 
plant, welker vruchten met 3 deuren, dwz. 3 klep
pen, openspringen. 

triticetts.a.Mw, - van Lat. tritïcum, tarwe: tarwe-
achtig. 

t r i t icoides , - van Tritïcum, plantengesl. (Grami-
nëae), tarwe; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: tarweachtig. 

T r i t i c u m L., - oude Lat. plantennaam, tarwe. -
Het woord wordt wel in verband gebracht met 
Lat. terëre, fijn wrijven, malen, dorschen. 

T r i t o m a KER., - gelatinizeerde vr. vorm van Gr. 

tritömüs, driehoekig. - De naani zinspeelt op den 
vorm der bloemdekslippen. 

T r i t o m â n t h e LINK, - van Gr. tritömos, driehoekig; 
anthê, bloem. De naam zinspeelt op de driehoekige 
bloemdekslippen. 

Tr i tón ia KER, - van Gr. Triton, naam van een in zee 
levenden zoon van den god der zee, Poseidon (Lat. 
Neptünus), gemeenlijk voorgesteld als een op een 
kinkhoorn (gewonden schelp van een wulk, een in 
zee levende slak) blazenden man met het achterlijf 
van een visch. - Platte Triton-beeldjes dienden 
vroeger wel tot windvaan en zoo werd de naam 
Tritonïa voor dit gesl. gekozen om aanteduiden, 
dat de meeldraden bij de verschillende soorten 
zeer verschillend van richting zijn. 

tritus,a,um, — van Lat. terëre, wrijven, glad wrijven, 
glad maken, vaak begaan: vaak begaan, algemeen 
bekend, overal voorkomend. 

T r iumfé t t a L., - genoemd naar G. B. Trionfetti 
(1658, Bologna; 1708, Rome), hoogleeraar in de 
plantkunde te Rome en directeur van den bot. 
tuin aldaar, schrijver van bot. werken. 

t r iumfé t t i , - 2e nv. van Triumfettus, Latinizeering 
van Trionfetti: van Trionfetti, gevonden door Tri
onfetti, genoemd naar Trionfetti. - Anthémis -
A. P. DC. (Α. austriaca Jacq. var. - A. P. DC.) 
is genoemd naar G. Β. Trionfetti (zie Triumfétta). 

t r i u m p h a n s , - van Lat. triumphäre (van triumphus, 
zegetocht, feestelijke intocht van een veldheer in 
Rome na een belangrijke overwinning), een zege
tocht houden, bij uitbreiding de overwinning be
halen, zegevieren: zegevierend (over andere plan
ten), de fraaiste van alle. 

triunciâh's.is.e, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); uncïa, het twaalfde deel van iets, bv. 
van een Romeinsch pond(as = 327% gram) en 
dan = ons; het twaalfde deel van een voet en dan 
= duim (zie pollicäris): 3 ons zwaar; 3 duim lang. 

t r i u r a , - zie triürus. 
T r i u r a n t h é r a BACKER, - van Nieuwlat. triürus (zie 

aldaar), 3-staartig; anthêra, helmknop. - Het helm-
bindsel draagt aan den voet 3 staartvormige aan
hangsels. 

Tr iu r idaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Triüris (Triurïdis) geldt. 

T r i u r i s MIERS, - van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie (maal); oura, staart. — Bij de eerstbeschreven 
soort is het bloemdek 3-slippig; elk der slippen 
eindigt in een lang, staartvormig aanhangsel. 

triürus,a,um, — van Gr. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); oura, staart: 3-staartig. 

T r i val va r ia MIQ., - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); valva, (als bot. term) klep. - De naam 
zinspeelt op de kroonbladen, welke in kransen van 
3 staan; die van eiken krans sluiten klepsgewijs 
aaneen. 

trivâlvîs,ii\£, - van I-at. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); valva, (als bot. term) klep: 3-kleppig. 

trivéms.zs.e, - van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); vcna, ader: 3-aderig. 

triviàlis.is.e, - van Lat. trivium [van tri (in samen
stellingen), drie(maal); via, weg], driesprong: op 
een driesprong voorkomend, van 3 zijden te berei
ken, gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk vind
baar, gewoon, algemeen, alledaagsch. 

trivittätM5,a,t/»;, —van Lat. tri (in samenstellingen), 
drie(maal); vitta, band: met drie banden of breede 
strepen. 

t r ixâgo , - oude Lat. naam voor de een of andere 
Labiaat. 

T r i x i s s\\\. - van Gr. thrix, haar. De dopvruchten 
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der eerstbeschreven soort zijn aan den top lang
harig. - Het vervangen van th door / komt vaker 
voor; vgl. Atragëna, Echtrus, Epaltes, Tridax, 
TriÖnum. 

T r o c h i s a n d r a BEDD., - van Gr. trochïos, rond; anêr 
(andros), man. De helmknoppen (mann, organen) 
zijn rond. 

T rochocâ rpa R. BR., - van Gr. trochos, wiel; karpos, 
vrucht. - De vrucht bevat 10 als spaken van een 
wiel in het rond geplaatste steenkernen. 

t rochocarpo ides , - van Trochocarpa, plantengesl. 
(Epacridacëae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Trochocarpa-achtig. 

T r o c h o s t i g m a SIEB, et zu c c , - van Gr. trochos, 
wiel; stigma, (als bot. term) stempel. - De talrijke, 
rondom uitgespreide, hier als stempels beschouwde 
stijlen doen aan de spaken van een wiel denken. 

t r o g l o d y t â r u m , - 2e nv. mv. van Lat. troglodfia, 
transcr. van Gr. tróglodütês [van tróglê, hol (znw.); 
duesthai, ergens in kruipen], de in holen kruipende, 
in holen wonende, holbewoner, Troglodiet: der hol
bewoners, der Troglodieten. - De Troglodieten wa
ren een in het tegenwoordige Abyssinië in holen 
wonend volk. - Troglodytes is ook de wetensch. 
naam van den chimpansee; de naam zou dus ook 
kunnen beteekenen: der chimpansees, dwz. door 
chimpansees gegeten wordend. - Musa - L. groeit 
echter niet in het land der chimpansees (tropisch 
Afrika), doch in tropisch Azië; het is een soort, 
welker voor den mensch oneetbare vruchten vol 
pitten zitten; mogelijk heeft Linnaeus (zie Lin-
naea) met den naam te kennen willen geven, dat 
de vruchten alleen voor apen te eten zijn. 

Tró l l ius L., - Latinizeering van Troll(blume), D. 
volksnaam der plant. Sommigen brengen den naam 
in verband met Lat. truüëus of trullïum, bekken, 
waschkom; hij wordt dan geacht te zinspelen op 
den vorm der bloemen. 

T rommsdór f f i a BL., - genoemd naar / . B. Tromms-
dorff (1770, Erfurt; 1837, Erfurt), scheikundige. 

Tromsdórf f ia BL., - zie Trommsdórffia. 
t r o n g u m , - Latinizeering van den Mal. plantennaam 

tèrong. 
Tronicena STEUD., - anagram van Centronïa. Zie 

aldaar. 
T roos twykia MIQ., - Miquel (zie Miquelîa), die dit 

gesl. in 1862 opstelde, geeft bij den naam geenerlei 
toelichting. Vermoedelijk echter is het genoemd 
naar Adriaan Paets van Troostwyk (1752, Utrecht; 
1837, Breukelen), koopman te Amsterdam, in zijn 
tijd beroemd door zijn onderzoekingen over elec-
triciteit en gassen, schrijver van verscheidene pu
blicaties op physisch gebied. 

Tropaeolaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Tropaeölum geldt. 

t ropaeoloïdes , - van Tropaeölum, plantengesl. (Tro
paeolaceae), Oostind. kers; ïdes (Gr. eidês), uit
gang, welke gelijkenis uitdrukt: Tropaeölum-achtig. 

T r o p a e ö l u m L., - verkleinw. van Lat. tropacum(Gr. 
tropaion), tropee, overwinningsgedenkteeken, be
staande uit de opgestapelde, buitgemaakte wape
nen, helmen, schilden en dgl. - Linnaeus (zie 
Linnaea), de auteur van het gesl., zegt (Hortus 
Cliffortiänus, p. 143): ,,ik heb de plant Tropaeö-
,,lum genoemd, omdat de tuinlieden haar plegen 
,,opteleiden tegen een pyramide van -netwerk. 
,,Deze kan uitnemend vergeleken worden bij een 
„tropee; de bladeren stellen de schilden voor, de 
„bloemen de met bloed bevlekte en gedeukte, gou-
,,den helmen." 

T roph i s L., - van Gr. trephein, voeden. - De blade

ren en twijgen van Tr. americäna L. (ramoon-
tree) dienen in W.-Indië tot veevoeder. 

tropicus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. tropïkos [van 
tropos, wending, omkeering, waarmede hier be
doeld wordt elk der beide parallelcirkels op 
23°28' N.B. en Z.B., welke de zon bij haar grootste 
noordelijke en zuidelijke declinatie des middags in 
het zenith hebben, de kringen, waar zij, als het 
ware, in haar afwijking van het aequatoriaalvlak 
even stilstaat (zonnestilstand op ± 21 Juni en 
± 21Dec. ; vgl. solstitiälis) en dan in haar declinatie-
loop omkeert en zich wederom naar den evenaar 
begeeft, de keer kringen], bij de keerkringen behoo-
rend, tusschen de keerkringen groeiend, tropisch. 

Trop id ia LINDL., - van Gr. tropis (tropidos), scheeps-
kiel. - De naam zinspeelt op den vorm der lip. 

tropidiifóliws.a.wm, - van Tropidia, plantengesl. 
(Orchidacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Tropidia. 

tropidonéuros,os,ow, — van Gr. tropis [tropidos), 
(scheeps)kiel; neuron, nerf: met gekielde nerven. 

tropidóphorws,a,«w, — van Gr. tropis (tropidos), 
(scheeps)kiel; pherein, dragen: een of meer kielen 
dragend, gekield. 

t rop idórhach i s , - zie tropidorrhächis. 
t r o p i d ó r r hachis , - van Gr. tropis (tropidos), 

(scheeps)kiel; rhächis, spil van een bloeiwijze of 
van een gevind tot meervoudig gevind blad: met 
gekielde spil. 

t rué l la , - (Lat.) pan, pot, kamerpot, waterpot, 
nachtspiegel. 

( trull ifer, t rul l ifera, t ru l l i fe rum, - van Lat. trulla, 
\trullifer«s,a,MMï, - schuimspaan, troffel, vuur-

pan, kamerpot; ferre, dragen: een orgaan dragend, 
dat op een schuimspaan, troffel, vuurpan of kamer
pot gelijkt. 

t r uncâ t a , - zie truncätus. 
truncatibàccws,a,wwi, - van Lat. truncätus, afge-

knot; bacca, bes: met afgeknotte bessen. 
truncatilobws,a,u«7, - van Lat. truncätus, afgeknot; 

löbus, lob: met afgeknotte lobben. 
truncatisépalws.a.MWï, - van Lat. truncätus, afge

knot; Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met afgeknotte 
kelkbladen. 

truncätulws,a,um, - verkleinw. van Lat. truncätus, 
afgeknot: vrijwel afgeknot. 

truncât«s,a,wm, - van Lat. truncäre (van truncus, 
tronk, boomstam), beknotten, afknotten: afgeknot. 

t runcicola (znw.), - van Lat. truncus, boomstam; 
cölëre, wonen, bewonen: boomstammen bewonen
de, op boomstammen groeiende plant. 

truncicoh^s.a.ïiw?, - van Lat. truncus, boomstam; 
cölëre, wonen, bewonen: boomstammen bewonend, 
op boomstammen groeiend. 

truxillénsï's,z's,£, - afkomstig van Truxillo ( = Tru-
jillo, aan de W.kust \'an Z.-Amerika, op ±8° Z.B.) 
of daar het eerst gevonden. 

T r y p h e r a BL., - Lat. transcr. van Gr. truphëra (vr. 
van truphëros, weelderig, teer) : weelderig groeiende 
plant, teere plant. 

trypheros,a,on, - Halflat. transcr. van Gr. truphëros, 
weelderig. 

t s i ampacca , - Mal. plantennaam (ten rechte tjëm-
t s j ampâca , - paka). 
t s j ampâka , -
tsjangpoénsz's.z's.e, - afkomstig van de Tsjangpo-

rivier (bovenloop der Brahmapoetra in Tibet) of 
daar het eerst gevonden. 

T s u g a CARK., - Jap. plantennaam. 
tuanénsis,is,e, - afkomstig van Mount (berg) Tuan 

in O.-Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 
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t uan m u d a e , - bedoeld als tweede ην. van Tuan 
ftiuda, Lat. transcr. van Mai. Toean tnoeda, d.i. 
de jonge Heer: van den jongen Heer, genoemd naar 
den jongen Heer. - Met den naam Toean Moeda 
duidden de inboorlingen van Sarawak Charles John
son Brooke (1829, ?; 1907, ?) aan, neef en opvolger 
(1863) van Sir James Brooke (zie Brookêa). 

t uba , - (Lat.) trompet. 
tubaef. . . . , - zie tubif. . . . 

r T u b e r a r i a SPACH, - van Lat. tuber (tubëris), knol. -
l t u b e r a r i a , - De als type van het gesl. be

schouwde soort, Tuberaria vulgaris Willd. ( = He-
lianthêmum tuberaria Mill.) bezit een dikken, bij 
een knol vergeleken wortelstok. 

tuberculatum,α,wm, - van Lat. tubercülum (ver
kleinw. van tuber, knol, knobbel, gezwel), knobbel
tje: geknobbeld. 

r tubercul ifer , tubercul i fera , tubercu l i fe rum, -van 
ttuberculiferws,a.um, - Lat. tubercülum (ver

kleinw. van tuber, knol, knobbel, gezwel), knobbel
tje, knolletje; ferre, dragen: knobbeltjes of knulle
tjes dragend. 

tuberculose ,a,urn , — van Lat. tubercülum (ver
kleinw. van tuber, knol, knobbel, gezwel), knob
beltje: vol knobbeltjes. 

r tubérifer , tuber i fera , t ube r i f e rum, - van Lat. 
ltuberiferws,a,«m, - tuber (tubëris), knol; ferre, 

dragen: knollen dragend, schijnknollen dragend. 
tube r ósus,a,um, - van Lat. tuber [tubëris), knol: 

knoldragend. 
rtubifer, tubifera, tub i fe rum, - van Lat. tubus, 
ltubiferMs,a,M>«, - buis, of tuba, trompet; ferre, 

dragen: buis- of trompetvormige organen dragend. 
Tubif lóra j . FR. GMEL., - van Lat. tubus, buis; 

f los (flôris), bloem: plant met goed ontwikkelde 
kroonbuis. 

tubiflórws.a.wm, - van Lat. tubus, buis, of tuba, trom
pet; f los (flôris), bloem: met buisvormige bloemen; 
met trompetvormige bloemen. 

tubifórrms.is.e, - van Lat. tubus, buis, of tuba, trom
pet; forma, vorm: buisvormig, trompetvormig. 

T u b i l â b i u m j . J. s., - van Lat. tubus, buis; labium, 
lip: orchidee met buisvormige lip. 

tubispathws,a,wm, - van Lat. tubus, buis; spätha, 
(als bot. term) kolfscheede: met buisvormige kolf-
scheede. 

tubulósus,a,um, - van Lat. tubülus (verkleinw. van 
tubus, buis), buisje: vol buisjes, buisvormig. 

tugu i , - Philipp, plantennaam (tugi). 
tu lda , - Béng. naam eener bamboesoort (lulda-bans). 
Tul ipa L., - van Ital. tulipano (tulp) en dit weer van 

Turksch tulbend of Perz. dulband, tulband (hoofd
deksel): op een tulband gelijkende bloem. 

(tulipifer, tul ipifera, tu l ip i ferum, - van Tulipa, 
\tulipiferu5,a,MW, - plantengesl. (Liliacëae); 

ferre, dragen: tulpachtige bloemen dragend. 
tumefactus,a,um, - van Lat. tumefacëre (van tumêre, 

opgezwollen zijn; facëre, maken), doen opzwellen: 
opgezwollen. 

t umida , - zie tumidus. 
tumidifólius,a,ww, - van Lat. tumidus, gezwollen, 

dik; folium, blad: met gezwollen bladeren, dik-
bladig. 

tumidulus,a,um, - verkleinw. van Lat. tumidus, ge
zwollen, opgezwollen, dik: eenigszins gezwollen. 

tumidws.a.wwi, - van Lat. tumêre, opgezwollen zijn: 
gezwollen, opgezwollen, dik. 

/ t umór i f e r , tumor i fe ra , t u m o r i f e r u m , - van Lat. 
Itumoriferus.a.ww, - tumor (tumöris), gezwel; 

ferre, dragen: een of meer gezwellen dragend. 
t u m u l ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. tumülus, graf

heuvel: der grafheuvels, afkomstig van grafheuvels, 
op grafheuvels gevonden. 

t una , - Westind. plantennaam, verbastering van 
Arab, tin, vijg. De naam zinspeelt op den vorm 
der vrucht. 

rtunbridgénsts,ts,£, - afkomstig van Tunbridge Wells 
i tunbrigénsts.ts.e, - (badplaats Z.O. van Londen, 

in het graafschap Kent) of daar het eersi gevonden. 
tunénais,is,e, - afkomstig van den berg Toena op 

Ambon of daar het eerst gevonden. 
T u n g a RoxB., - Engelschind, plantennaam. 
t ungguru t , - Soend. plantennaam (toenggoeroet). 
t u n g u r r u t , -
t u n g u r u t , -
Tunica SCOP., - vr. vorm van Nieuwlat. tu\nicus (van 

Tunis, stad in N.-Afrika aan de Midcjellandsche 
Zee op i 10° O.L.), Tunesisch: Tunesisdhe plant. -
Een Tunïcasoort werd in de 16de ee^iw in N.
Afrika gebezigd als geneesmiddel tegen de pest. -
Volgens anderen het Lat. tunica, hem^, in welk 
geval de naam zou zinspelen op den bij kelk. 

tunicätus,a,um, - van Lat. tunica, hemdi een hemd 
of iets daarbij vergelijkbaars dragende 

tunisénsïs.is,«, - afkomstig van Tunis fàtad in N.
Afrika aan de Middellandsche Zee op ^10° O.L.) 
of daar het eerst gevonden. 

tunkinénsts.is e, - afkomstig van Tonkin] (Fr. kolo
nie in het N.O. van Achter-Indië) of daär het eerst 
gevonden. 

tuolumnénsïs is,e, - afkomstig van het stroomge
bied der Tuolumne-rivier (rechterzijrivipr der San 
Joaquin-rivier in Californie) of daar het eerst ge
vonden. 

Tupéia CHAM, et SCHLECHT., - genoemd naar Tupis, 
gewezen eersten minister van Oberea, vforstin van 
Tahiti ( = Otaheite; ± 149i/2°W.L.; ± 1|7%"Z.B.). 
- Hij bewees den ontdekkingsreiziger James Cook 
(zie Cookia), toen deze in 1769 op dat ^iland ver
blijf hield, vele diensten en sloot zich bij hem aan, 
toen Cook het eiland verliet. 

Tup i s t r a KER, - naar het voorbeeld van Aspidistra 
(zie aldaar) gevormd van Gr. tupis, hajmer, klop
per. - Evenals bij Aspidistra zinspeelt de naam op 
den vorm van den stempel. 

turbinates,a,um, - van Lat. turbo (turbinis), tol: 
tolvormig. 

turbinifórrms.is.e, - van Lat. turbo (turbinis), tol; 
forma, vorm: tolvormig. 

t u rb i th , - Arab, volksnaam der als purgeermiddel 
gebezigd wordende wortels van Opercjulïna tur-
pëthum Manso. — Waarom Linnaeus (ziç Linnaea) 
dien naam als soortnaam voor een scherfnbloemige 
(Sesëli - L.) heeft gebezigd, is mij onfbekend. 

t u r c à r u m , - 2 e ην. mv. van Nieuwlat. Türca, Turk: 
der Turken, in Turkije groeiend, Turksch. 

turczaninóvi i , - zie turczaninowii. 
turczaninówi i , - 2e nv. van Turczaninotpïus, Lati-

nizeering van Turczaninow: van Turczaninow, ge
noemd naar Turczaninow. - Carpïnus -i Hance en 
Sapindus - Vidal zijn genoemd naar JV, St. Turc
zaninow (1796, Nikitowka, O.N.O. van Charkow, 
Gt. Woronesh; 1864, Charkow), eer$t admini
stratief ambtenaar in Irkoetsk (W. vaft het Bai
kalmeer), later plaatsvervangend gouverneur van 
Krasnojarsk (O. van Omsk). Van 1828-35 maakte 
hij een wetensch. expeditie naar het Baikalmeer; 
van 1842-63 schreef hij vele bot. verhandelingen, 
ook over planten van tropisch Azië. Hij bezat een 
groot, thans te Charkow berustend herbarium. 

turf6sus,a,urn, - van Nieuwlat. turfa, veen: op veeri 
groeiend. 
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Turgenia HOFFM., - in 1814 genoemd naar A. Tur-
geneff, aanzienlijk staatsambtenaar te Moskou, van 
wien mij overigens niets bekend is. 

turgida, - zie turgïdus. 
turgidulus,a,um, - verkleinw. van Lat. turgïdus, ge

zwollen: eenigszins gezwollen. 
turgidus,a,um, - van Lat. turgêre, opgezwollen zijn: 

gezwollen. 
Turia FORSK., - Arab, plantennaam. 

/ tarifer, tarifera, turiferum, - van Lat. tus (türis), 
\turiferus,a,um, - wierook, een welriekende 

hars: een welriekende hars opleverend, wierook 
opleverend. 

turkestänicus,a,ww, - afkomstig van Turkestan, 
landschap ( ± 6 0 X Nederland) in Centraal Azië 
(O. van de Kaspische Zee op ± 40° N.B.) of daar 
het eerst gevonden, Turkestansch. 

T u r n é r a L., - genoemd naar W. Turner (1510 a 1515, 
Morpeth, N. van Newcastle, Engeland ; 1568, Lon
den), medicus, schrijver van bot. werken. 

Tu rne réceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Turnéra geldt. 

turnéri, - 2e nv. van Turnèrus, Latinizeerin g van 
Turner: van Turner, genoemd naar Turner. 
1. (Quercus - Willd.), - genoemd naar Spencer 
Turner, eigenaar eener kweekerij te Holloway Down 
in Essex, bij wien deze hybride in 1783 of eerder 
ontstaan is. Overigens is mij van hem niets bekend. 
2. (Calanthe - Rchb. f. ; - Saccolabïum -Williams), 
- genoemd naar den (in 1883 reeds overleden zijn-
den) orchideeënliefhebber Turner te Manchester, 
van wien mij overigens niets bekend is. 

t u r p e , - zie turpis. 
tarpethum, - Latinizeering van Arab, turbith of 

turbund, naam der als purgeermiddel gebezigde 
wortels van Operculina - Manso. 

Turpinia VENT., - genoemd naar P. J. Fr. Turpin 
(1775, Vire, Normandie; 1840, Parijs), uitnemend 
teekenaar, die van 1796-1802 als sergeant op Haïti 
verblijf hield en daar in plantkunde werd onder
wezen door den Fr. reizenden botanicus Poiteau, 
voor wien hij meer dan 300 platen met analytische 
details teekende. - Later gaf hij nog te zamen met 
Poiteau een onvoltooid gebleven flora van Parijs 
uit. 

turpis,is,e, - (Lat.) leelijk, misvormd. 
T u r r â é a L., - genoemd naar A. Turra (1730, Vicen-

za, W.N.W. van Padua; 1796, Vicenza), medicus-
botanicus te Vicenza, schrijver van eenige bot. 
werken. 

turrita, - zie turrïtus. 
Turritis L., - van Lat. turris (of Gr. turrhis), toren: 

torenkruid. De naam zinspeelt op de slankheid 
der plant. 

turritws.a.wm, - van Lat. turris, toren: van torens 
voorzien, torenhoog. 

Tuss i l âgo L., — van Lat. tussis, hoest; agëre, ver
drijven: hoest verdrijf ster, als middel tegen hoest 
aangewende plant. 

tu té la , - (Lat.) beschermer. 
tweediân«s,a,Mw (Bignonïa - Griseb.), - genoemd 

naar J. Tweedie (1775, in Lanarksh. bij Glasgow; 
1862, Santa Catalina bij Buenos Aires, Argenti
nië), die planten, waaronder de naar hem genoem
de, verzamelde in de omstreken van Buenos 
Aires. 

Tydâéa DECSNE, - genoemd naar den mythol. Gr. 
held Tudeus, zoon van koning Oineus van Kalüdon 
( = Calydon, hoofdstad van Aetolië in Grieken
land). - Hij nam deel aan den strijd tegen Thêbai 
(Thebae), waar hij sneuvelde. 

rTylecarpus ENGL., - van Gr. tule, bult, kussen; kar-
iTylocârpus POST et o. κ., - pos, vrucht. - De 

vruchten dragen een kussenvormige verdikking. 
Tylóphora R. BR., - van Gr. tulos, knobbel; pherein, 

dragen: knobbels dragende plant. - Bij de eerst-
beschreven soort dragen de bijkroonschubben een 
knobbel aan den voet. 

tylóphorus.a.uni, - van Gr. tulos, bult, knobbel; 
pherein, dragen: knobbels dragend, geknobbeld. 

tyiophy!ltts,a,u*n, - van Gr. tulos, eelt, bult, knobbel: 
phullon, blad: met door een eeltachtig spitsje ge
kroonde of eeltachtig getande bladeren; met ge
knobbelde bloemdekbladen. 

Ty losépa lum KURZ, - van Gr. tulos, bult, knobbel; 
Nieuwlat. sepälum, kelkblad. — De kelkbladen 
dragen van buiten aan den voet een knobbelvor-
mige klier. 

Tylostyl is BL., - van Gr. tulos, bult, knobbel; stülis 
(verkleinw. van stulos, zuil), zuil, stijl. - De stem-
pelzuil is aan den voet knobbelvormig verdikt. 

T y p h a L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam tuphê, waarmede eenige eenzaadlobbige ge
wassen werden aangeduid, waaronder waarschijn
lijk ook soorten van het tegenwoordige gesl. Typha. 
- Een der tuphê genoemde planten werd gebezigd 
voor het opvullen van kussens. 

Typhâceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Typha geldt. 

t$phinus,a,um, - van Typha (Gr. tuphê), planten-
gesl. (Typhacëae) : op een Typha gelijkend, Typha-
achtig. - Bij Rhus - L. doen de bloeiwijzen in haar 
prille jeugd aan die van Typha denken. 

typhoidea, - zie typhoidëus. 
typhoides , - van Typha, plantengesl. (Typhacëae); 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Typha-achtig. 

typhoidews.a.iow, - van Typha, plantengesl. (Typha
cëae); idëus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Typha-achtig. 

T y p h ó n i u m SCHOTT, - Lat. transcr. van den ouden 
Gr. plantennaam tuphônion, waarmede een Aracëa 
werd aangeduid. Schott (zie schottiänus) heeft den 
naam overgedragen op het hem thans voerende, 
eveneens tot de Aracëae behoorende gesl. 

tfplcus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. tupïkos [van 
tupos (en dit weer van tuptein, slaan)', indruk van 
een slag, afdruk van een stempel, bij uitbreiding 
model, voorbeeld], met een bepaald voorbeeld over
eenkomend, typisch. 

Tytonia G. DON, - door George Don (zie doniänus 2) 
in 1831 genoemd naar Arthur Tyton, ,,door wiens 
„zorgen vele van de oudste bewoonsters onzer tui-
,,nen zijn bewaard gebleven en meer in het bij-
,,zonder vele der planten, welke door Miller werden 
„gekweekt en die nu alleen in zijn verzamelingen 
,,te vinden zijn." - Miller was van 1722-70 hortu-
lanus van den bot. tuin van Chelsea (Londen), 
waar planten uit alle oorden der wereld werden 
ingevoerd en gekweekt en vanwaaruit zij over En
geland werden verbreid. 
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u. 
über,er,er, - (Lat.) overvloedig, vruchtbaar. 
ubérrixn«5,a,Mm, - overtr. t rap van Lat. über, over

vloedig, vruchtbaar: zeer overvloedig, zeer vrucht
baar. 

Ü b i u m j . KR. GMEL., - Latinizeering van den Mal. 
plantennaam oebi. 

ucrànicus,a,um, - afkomstig uit de Ukraine. (Z.
Rusland) of daar het eerst gevonden. 

Udóra NUTT., - van Gr. hudôr, water: waterplant. De 
spelling Hudöra zou beter geweest zijn. 

uduénsi5,ts,e, - afkomstig van Udu (in het Z.O. van 
Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden. 

uechtritzian«.s,a,ww, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar R. von Uechtritz (1838, Breslau; 
1886, Breslau), uitnemend kenner der Europ. flora, 
schrijver van talrijke bot. artikelen. 

uexkuellianus,a,t<>w, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar mevrouw M. J. T. Nieuwenhuis, 
geb. Uexküll Güldenband (zie margarêthae 1), echt-
genoote van A. W. Nieuwenhuis (zie nieuwen-
huisïi), den vinder der plant. 

Ugéna CAV., - in 1801 genoemd naar Emmanuel 
Mugnoz de Ugena, Sp. plantenschilder, die ten 
behoeve van den bot. tuin van Madrid meer dan 
honderd planten geschilderd had. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

ugni , - Lat. transcr. van uni, Chil. volksnaam van 
Myrtus - Molina. 

ugoénsz5,is,e, - afkomstig van den berg Ugo op 
Luzon of daar het eerst gevonden. 

Uiténla NOR., - afleiding en beteekenis onbekend, 
mogelijk een gelatinizeerde persoonsnaam. 

ul t t iéni i , - 2e nv. van Uittienïus, Latinizeering van 
Uittien: van Uittien, ontdekt door Uittien, ge
noemd naar Uittien. - Sarcosperma - H. J. Lam 
is genoemd naar H. Uittien (1898, Brummen; χ ), 
die gedurende twee jaren conservator was van het 
Bot. Museum en Herbarium te Utrecht en voor 
de Flora van Suriname de Malvâles en de Cypera-
cëae bewerkte. Van 1926-33 was hij leeraar aan de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deven
ter, sedert 1935 privaatdocent in de Geschiedenis 
der Botanie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
De naar hem genoemde plant werd door hem in 
het Utrechtsche herbarium, waar zij ongedetermi
neerd lag, ontdekt en als een Sarcosperma herkend. 

u}éneis,is,e, - afkomstig van Moeara Oeja (in Z.O.-
Bórneo, N.O. van Amoentai) of daar het eerst 
gevonden. 

ula, - Malab. plantennaam. 
ulceróstts,a,urn, — van Lat. ulcer (ulcëris), zweer, 

buil, bult, knoest: vol builen, vol bulten, vol 
knoesten. 

Ulex L., - oude Lat. plantennaam van onzekeren 
oorsprong, waarmede vroeger een vochtlievende 
plant - niet de tegenwoordig zoo genoemde - werd 
aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam 
willekeurig overgedragen op het hem thans voe
rende gesl. Men zoekt wel verband tusschen den 
naam Ulex en Lat. uligo, de vochtigheid van den 
grond. 

ulicifóliws,a,ww, - van Ulex (Ulicis), plantengesl. 
(Leguminösae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Ulex, dwz. smal, spits, stijf. 

ulicoides, - van Ulex (Ulicis), plantengesl. (Legu
minösae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Ulex-achtig. 

uliginósws,a,Mm, - van Lat. ulïgo (uliginis), de voch

tigheid van den grond: op vochtig of drassig ter
rein groeiend. 

Ulmâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Ulmus geldt. 

r U l m a r i a j . HILL, - van Lat. ulmus, iep. Ptynt, welker 
l u l m a r i a , - blaadjes op iepebladerejn gelijken. 
ulmifóliws,a,wm, - van Ulmus, plantengesl. (Ulma-

cëae), iep, olm; Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een iep. 

u lmoides , - van Ulmus, plantengesl. (l^Jlmacëae), 
olm, iep; ides (Gr. eidês), uitgang, welk^ gelijkenis 
uitdrukt: Ulmus-achtig, iepachtig. 

U l m u s L., - oude Lat. plantennaam, olpi, iep. 
Ülo thr ix KUETZ., - van Gr. oulos, kroes, wollig; thrix, 

haar: wier, dat den indruk maakt u|t wollige, 
groene haren te bestaan. 

Ulot r ichäceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Ulöthrix [Ulotrïchis, naar analogie van Gr. 
thrix (trïchos)] geldt. 

ultimws,a,um, - (Lat.) verste, hoogste, laatste. 
u lu r , - Mal. plantennaam (rotan oeloer)., 

{ uxnbellàris,is,e, — van Lat. umbella, scherm: tot 
uxnhéllàtus,a,um, — schermen verefenigd. 
ujmbéllifer, umbel l i fera , ujmbel l i ferum,-van Lat. 

umbella, scherm; ferre, dragen: schermen dragend. 
Umbell i ferae, - afkorting van Plantae urtybéllifërae, 

schermdragende planten. Zie umbellifêi\(us). 
umbelliferws,a,wm, - v a n Lat. umbella, schprm; ferre, 

dragen: schermen dragend. 
umbelliflórw5,a,um, - van Lat. umbella], scherm; 

f los (flöris), bloem: met tot schermen ^ereenigde 
bloemen. 

rumbél l iger , umbel l ige ra , umbe l l ige ru rn , - van 
lumbelligerws,α,um, - Lat. umbella, scherm; 

| gërëre, dragen: schermen dragend. 
umbel lo ides , - van Lat. umbella, scherm f ides (Gr. 

eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: scherm-
achtig. 

Umbel lu lâ r i a NUTT., - van Lat. umbetlüla (ver-
kleinw. van umbella, scherm), schermije. - De 
naam zinspeelt op de schermvormige bïoeiwijzen. 

umbellulâttts,a,Mw, - van Lat. umbellfila (ver-
kleinw. van umbella, scherm), klein scherm, 
schermpje: kleine schermen dragend. 

umbilicättis,a,w»w, - van Lat. umbilicus, rjavel: van 
een navel of iets daarop gelijkends voorzien. 

ƒ Umbi l i cus A. p. DC, - (Lat.) navel. - De haam zin-
l u m b i l i c u s , - speelt op de ronde, in hçt midden 

ingedrukte bladeren. 
umbonätws,a,i<w, - van Lat. umbo (umbô^is), knop 

in het midden van een schild: in het midden een 
knopvormig uitwas dragend. 

ruxnbracu l i fe r ,umbracu l i fe ra ,umbracu l i fe ium, -
tumbraculiferM5,a,Mw, - van Lat. umbracü-

lum, zonnescherm; ferre, dragen: iets dragend, dat 
bij zonneschermen Vergeleken kan worden, groote, 
waaiervormige bladeren of schermvormige bîoei
wijzen, bv. 

umbraculifórxms,ts,£, - van Lat. umbracülum, zon
nescherm; forma, vorm: schermvormig. 

U m b r a c ü l u m o. κ., - (Lat.) zomieschertn. - De 
naam zinspeelt op de schermvormige tjloeiwijze. 

umbra t i co l a (znw.), - van Lat. umbräta (van um-
bräre, beschaduwen, en dit weer van umbra, scha
duw), beschaduwde plaatsen; colère, wonfen, bewo
nen: op beschaduwd terrein groeiende plant. 

umbraticolws.a.Mwj, - van Lat. umbräta (van um-
bräre, beschaduwen, en dit weer van umbra, scha-
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duw), beschaduwde plaatsen; cölëre, wonen, be
wonen: op beschaduwd terrein groeiend. 

umbràti l is , is ,e, - van Lat. umbra, schaduw, lom
mer: in de schaduw blijvend, op belommerd ter
rein groeiend. 

u m b r e l l a , - verbastering van Lat. umbella, scherm: 
scherm. 

umbricéllus.a.um, - bedoeld als verkleinw. van um-
brinus 2, roodbruin: roodbruinachtig. 

umbrinus.a.wm, - 1. van klassiek Lat. umbra, scha
duw, lommer: in de schaduw groeiend, op belom
merd terrein groeiend. 
2. van Nieuwlat. umbra (Ital. terra d'ombra), om
ber, een als verfstof gebezigde aardsoort, welke in 
den natuurstaat geelbruin is, doch meestal ge
brand wordt en dan een roodbruine kleur aan
neemt: roodbruin. 

umbróstts,α,um, - van Lat. umbra, schaduw, lom
mer: veel schaduw gevend, lommerrijk, op belom
merd terrein groeiend. 

Uncàr i a SCHREB., - van Lat. unca, haak: haken dra
gende plant. 

uncatus,α,um, — van Lat. uncus, haak: van haken 
voorzien, haakvormig. 

unc idens , - van Lat. uncus, haak; dens, tand: met 
een of meer haakvormige tanden. 

runcifer, uncifera, unc i fe rum, - van Lat. uncus, 
lunciferus.a.um, - baak; ferre, dragen: haken 

dragend. 
uncinâtus,a,um, - van Lat. uncïnus, haak: haak

vormig, van haken voorzien. 
Uncinia PERS., — van Lat. uncïnus, haak. - Aan den 

voet van het vruchtbeginsel binnen het urntje be
vindt zich een haakvormig omgebogen spil. 

uncipes , - van Lat. uncus, haak; pes, voet, steel: 
met haakvormigen (zuil)voet; met haakvormigen 
steel. 

undâ ta , - zie undätus. 
undatialàtus,a,um, - van Lat. undätus, golvend; ala, 

vleugel: met golvende(n), dwz. heen en weer ge
bogen vleugel (s). 

undatilabris, is ,e - van Lat. undätus golvend; lä-
brum lip: met golvende lip. 

undätus,a,um - van Lat. unda golf: golvend, met 
heen en weer gebogen vlekken en strepen, ge-
moireerd. 

undecifilus,a,uw, - van Lat. undëcim, elf; f Hum, 
draad : 11-dradig. 

undósus,a,um, - van Lat. unda, golf: vol golven, 
sterk golvend, diep golvend ingesneden. 

undulaef . . , - zie undulif . . . 
undu lâ ta , - zie undulätus. 
undula t ica lyx , - van Lat. undulätus, golvend; ca

lyx, kelk: met golvende kelkbladen of -slippen, met 
golvend ingesneden kelk. 

undulatifólius,a,um, - v a n Lat. undulätus, golvend; 
folium, blad: met golvende bladeren of bladslippen. 

unduläto-sinuätus,a ,uw, - van Lat. undulätus, gol
vend, gegolfd; sinuätus, golvend ingesneden, boch
tig ingesneden: gegolfd (dwars op de bladvlakte.) 
en daarbij golvend ingesneden. 

undulätus,a,um, - van Lat. undüla (verkleinw. van 
unda, golf), kleine golf, golfje: met golfjes, gegolfd, 
golvend. 

undulif61ius,a,ww;, - van Lat. undüla (verkleinw. 
van unda, golf), golfje; folium, blad: met golvende 
bladeren. 

undulifórmis,is,e, - van Lat. undüla (verklemw. van 
unda, golf), golfje; forma, vorm: den vorm van 
golfjes hebbend, gegolfd. 

unedo , - oude Lat. naam voor den aardbezieboom 

(Arbütus- L.). - M e n heeft den naam wel willen 
afleiden van unus, één; ëdëre, eten: wie één vrucht 
van de plant gegeten heeft, heeft er genoeg van. 

ungaraménsis . is .e , - foutief voor ungaranensis. 
ungaranénsis, is ,e, - afkomstig van den 2050 M. 

hoogen Goenoeng (berg) Oengdran (Midden-Java) 
of daar het eerst gevonden. 

ungerianus,a,um (Balanophöra - Valet.), - ge
noemd naar Fr. Unger (1800, Amthof zu Leitschach 
Stiermarken; 1870, Graz), hoogleeraar in de plant
kunde te Weenen, schrijver van vele publicaties, 
o.a. over fossiele planten en over Balanophöra. 

ungérn l i , - 2e nv. van Ungernius, Latinizeering van 
Ungern: van Ungern, gevonden door Ungern, ge
noemd naar Ungern. - Rhododendron - Regel is 
in 1885 genoemd naar Franz, baron Von Ungern 
Sternberg (1800, ?; 1868, Dorpat), hoogleeraar te 
Dorpat, schrijver eener monographie der Salicor-
niëae, die de naar hem genoemde plant bij Artwin 
(Z.Z.O. van Batoem) ontdekt had. 

unguiculàris,is,e, - van Lat. unguicüla (verkleinw. 
van unguis, nagel), nagel: op eenigerlei wijze tot 
een nagel in betrekking staand, op een nagel ge
lijkend, een nagelbreedte lang. 

unguiculótus,α,um, - van Lat. unguicülus (ver
kleinw. van unguis, nagel), nagel: genageld. 

unguilàbius,a,um, - van Lat. unguis, nagel; labium, 
lip: met (opvallend) genagelde lip. 

ungu i s cat i , - van Lat. unguis, nagel, klauw; cati 
[2e nv. enk. van catus, kater, kat (zonder op het 
gesl. te letten)], van een kat: katteklauw. 

ungulifólius,a,um, - van Lat. ungüla (verkleinw. van 
unguis, klauw, nagel), klauw, hoef; folium, blad: 
met op een klauw of een hoef gelijkende, dwz. in
gesneden, bladeren. 

uniauriculâtus,a,um, - van Lat. unus, één; auricula 
(verkleinw. van auris, oor), oortje: éénoorig. 

unicapsuléris,is,e, - van Lat. unus, één; capsula, 
doosvrucht, droge vrucht: met één doosvrucht; 
met één droge vrucht; met een uit één droog vrucht-
je bestaande vrucht. 

unicaudatus,a,um, - van Lat. unus, één; cauda, 
staart: éénstaartig. 

unicolor , - van Lat. unus, één; color, kleur: één-
kleurig. 

runidens , - van Lat. unus, één; dens (dentis), tand: 
lunidentatus,a,um, - ééntandig. 
unifarius.a.um, — van Lat. unus, één; f art, spreken: 

naar één zijde sprekend, bij uitbreiding: naar één 
zijde gekeerd. 

uniflórus,a,um, - van Lat. unus, één; flos (flöris), 
bloem: éénbloemig; met één bloemhoofdje; met 
alleenstaande bloemen; met alleenstaande bloem -
hoofdjes. 

unifólia, - zie unifolius. 
unifoliâtus,a,um, - van Lat. unus, een; folium, blad: 

éénbladig. 
unifoliolâtus.a.um, - van Lat. unus, één; foliölum 

(verkleinw. van folium, blad), blaadje: één blaadje 
dragend, uit één blaadje bestaand. 

unifolius a.um, - van Lat. unus, één; folium, blad: 
éénbladig. 

unigfbbus,a,um, - v a n Lat. UMUS, één; gibbus, bochel, 
bult: éénbultig. 

uniglandulósus,a,um, - van Lat. unus, één; glan-
düla, klier: éénklierig. 

uniglumis.ts.e, - van Lat. UMUS, één; glüma, kafje: 
met één kafje. 

un ig râna , - zie unigranus. 
immigrants,is,e, - van Lat. UMUS, één; gränum, graan-
lunigrânus,a,um, - korrel, korrel, pit : éénzadig, 
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éénkorrelig, éénknobbelig. 
uni juga, - zie unijügus. 

runijugis,ts,0, - van Lat. unus, één; jügum, juk: één-
lunijugtts,a.wm, - jukkig. 

unilateralist 's,«, - van Lat. unus, één; latus (latiris), 
zijde, zijkant: éénzijdig; aan één zijde sterker ont
wikkeld dan aan de andere. 

uniloculàrts,î's,e, - van Lat. unus, één; locülus (ver-
kleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term) 
hokje: éénhokkig. 

unimaculàt«s,a,Mm, - van Lat. unus, één; macula, 
vlek: met één vlek. 

uninérve, - zie uninervis. 
uninérv ia , - zie uninervïus. 

{uninérvis,is,e, - van Lat. unus, één; nervus, nerf: 
uninérvius.a,«»«, - éénnervig. 
uninódis.is,«, - van Lat. unus, één; nödus, knoop: 

éénknoopig. 
Uniola L., - oude Lat. naam eener tegenwoordig on

bekende plant, door Linnaeus (zie Linnaea) wille
keurig overgedragen op het hem thans voerende 
gesl. - Linnaeus (Philosophïa Botanica, 1ste dr., 
§ 234) verklaart den naam met: ,,ab uniöne glu-
marum" (wegens het samenstel van kafjes). Het 
gras bezit groote, uit vele kafjes bestaande aartjes. 

unlolódes , - van Uniöla, plantengesl. (Graminëae); 
odes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Uniöla-achtig. 

unioloides , - van Uniöla, plantengesl. (Grami
nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Uniöla-achtig. 

unisexuâh°s,ts,e, - van Lat. unus, één; sexus, ge
slacht, sekse, kunne: éénslachtig. 

uni ta , - zie unïtus. 
unitubMS,a,«m, - van Lat. unus, één; tübus, buis: 

met één buis; tot één buis vereenigd. 
unitus.a.um, - van Lat. untre (van «MMS, één), ver

eenigen: vereenigd. 
un i vér SMS, a,um, - van Lat. unus, één; versus (van 

vertere, keeren), gekeerd: naar één punt gekeerd, tot 
één geheel vereenigd, geheel, gezamenlijk, algemeen. 

univittâtws,a,wm, - van Lat. unus, één; vitta, band, 
streep: met één band; met één streep. 

Unóna L. f. - willekeurige wijziging van den naam 
An(n)öna, om verwantschap met dit gesl. uitte-
dr ukken. 

uplandicus,a,«m, - afkomstig van Up(p)land, land
streek in Zweden (om Upsâla) of daar het eerst 
gevonden, Up(p)landsch. 

{urage r , u r age ra , u r à g e r u m , - van Gr. oura, staart; 
urâgerws.a.ttm, - Lat. gërire, dragen: een 

staart dragend, gestaart. - Deze samenkoppeling 
van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn caudötus, 
caudifer en caudïger. 

Uragóga BAILL., - andere schrijfwijze voor Oura-
göga. - Zie aldaar. 

uralénsis,ts,e, - afkomstig van den Oeral (gebergte 
op de grens van Rusland en Siberië) of daar het 
eerst gevonden. 

Ura lep is SPRENG., - van Gr. oura, staart; lëpis, 
schub. - De bloemdragende, bij schubben verge
leken kafjes worden gekroond door een bij een 
staart vergeleken naaldje. 

U r à n d r a raw., - van Gr. oura, staart; anêr (andros), 
man. - De meeldraden (mann, organen) zijn ge
staart, dwz. het helmbindsel draagt lange haren. 

urändrws,a,Mw, - v a n Gr. oura, staart; anêr {andros), 
man: met gestaarte mann, organen of meeldraden. 

U r a n i a SCHREB., - Lat. transcr. van Gr. Ouranïa 
(van ourânos, hemel), de hemelsche, naam van de 
Muze der sterrenkunde. - De naam werd voor de 

plant gekozen om op verwantschap met het gesl. 
Musa te wijzen. - Vgl. Musa en Heliconïa. 

uranóscopos.os.on, - van Gr. ourânos, hemel; sko
pein, beschouwen: den hemel beschouwend, ten 
hemel gericht, met opgerichte bloeiwijzen. 

uranthus,a,um, - van Gr. oura, staart; anthos, bloem: 
met gestaarte bloemen; met tot een staartvormige 
bloeiwijze vereenigde bloemen. 

U r â r i a DESV., - van Gr. oura, s taart: plant met 
staartvormige bloeiwijzen. - Zeer fraai zijn deze 
bij U. crinïta Desv. 

u r b a n a , - zie urbänus. 
urban! , - 2e ην. van Urbänus, Latinizeering van 

Urban: van Urban, gevonden door ijrban, ge
noemd naar Urban. - Vatïca - Heim i^ genoemd 
naar I. Urban (1848, Warburg, Westfalen; 1931, 
Grosz Lichterfelde bij Berlijn), gedurende vele 
jaren onderdirecteur van den bot. tuin èn het bot. 
museum te Berlijn, schrijver van vele pot. publi
caties, o.a. over de flora van Brazilië en W.-Indië. 

Urban i so l o. κ., - van Urban (zie urbäni) ; Lat. sol, 
zon: ter eere van Urban genoemde plant met op 
een zon (zonnebloem) gelijkende bloemhoofdjes. 

{urbänws,a,um, - van Lat. urbs (urbis), stad: op 
urbiCMS,a,Mw, - eenigerlei wijze tolf een stad 

in betrekking staand, in of bij steden groeiend, 
stadsch, bij uitbreiding: veredeld, fijn. 

Urcéola ROXB., - vr. vorm van Lat. urcèölus (ver-
kleinw. van urcëus, kruik), kruikje. De naam zin
speelt op den vorm der bloemkroon. 

{urceolâris,is,e, - van Lat. urcèölus (verkleinw. van 
urceolâtMS,a,Mm, — urcëus, kruik), kruikje: 

kruikvormig. 
urdanaténsis,is,e, - afkomstig van den Urdaneta 

(of Hilong Hilong, een ruim 1800 M. hobgen berg 
in het N.O. van Mindanao, het zuidelijkste van de 
groote eilanden der Philippijnen) of daaif het eerst 
gevonden. 

Uréna L., - Latinizeering van den Malabi planten
naam uren. 

urenaefólius,a,um, - zie urenifolius. 
urenifóliws,a,«m, - van Urëna, plantengesl. (Mal

vaceae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Urëna. 

u r e n s , - van Lat. urêre, branden: brandend, jeuking 
veroorzakend. 

U r e r a GAUD., - van Lat. urëre, branden: brandende 
plant, brandnetel. 

Urg inea STEINH., - genoemd naar den Volksstam 
Bent Urgin nabij Bône (aan de Middellandsche Zee; 
± 7 3 4 ° O . L ) in Algerije, waar de plant veel voor
komt. 

u r i na r i a , - van Lat. urina, urine: plant, welke de 
urineafscheiding bevordert en tegen ziekten der 
urinewegen, o.a. gonorrhoea, wordt aangewend. 

u r i tu s inga , - mogelijk een Zuidamer. plaatsnaam. 
- De aldus genoemde Cinchöna-soort levert den 
bast, welke in het Sp. cascarilla fina de Uritusinga 
heet. 

urmlénaisjs.e, - afkomstig der omstreken van het 
Urmia-meex (N.W.-Perzië, W. van Tabris) of daar 
het eerst gevonden. 

ru rn lger , u rn ige ra , u r n i g e r u m , - van Lat. urna, 
\urnigerws,a,Mw, - kruik, urn; gërère, dragen: 

kruik- of urnvormige organen dragend. 
U r n u l ä r i a STAPF, - van Lat. urnüla (verkleinw. van 

urna, kruik, urn), kruikje, urntje. - De naam zin
speelt op den vorm der bloemkroon. 

Uróchloa p. B., - van Gr. oura, staart; chlöa, gras: 
gestaart gras. - De naam zinspeelt op het nerf
spitsje van g«. 
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urochlo ides , - van Urochlöa, plantengesl. (Grami-
nëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Urochlöa-achtig. 

uroglÓ88us,a,um, - van Gr. oura, staart; glóssa, tong: 
met gestaarte tong of (bij orchideeën) lip. 

U r o m ó r u s BUR., - van Gr. oura, staart; Aiorus, 
plantengesl., dat als type geldt van de familie der 
Moracëae: Moracëa met staartvormige stempels. 

u rophyl la , - zie urophyllus. 
urophyl lo ides , - van Urophyllum, plantengesl. (Ru-

biacëae) of van den soortnaam urophyllus (zie al
daar); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: 
1. Urophyllum-achtig. 
2. op de soort urophyllus gelijkend. 

U r o p h y l l u m WALL., - van Gr. oura, staart; phullon, 
blad: plant met staartvormig toegespitste bladeren. 

urophyllMs,a,u»M, - van Gr. oura, staart; phullon, 
blad: met staartvormig toegespitste bladeren. 

urosépalws,a,um, - van Gr. oura, staart; Nieuwlat. 
sepälum, kelkblad: met staartvormig toegespitste 
kelkbladen. 

Urosk innéra LINDL., - genoemd naar G. Ure Skin
ner (zie skinnêri 1). 

urostâchyus.a.Mw, - van Gr. oura, staart; slachus, 
aar: met staartvormige aren, met staartvormig 
toegespitste aren. 

U r o s t i g m a GASP., - van Gr. oura, staart; stigma, 
(als bot. term) stempel: plant met staartvormigen 
stempel. 

u r s ina , - zie ursïnus. 
Ursin ia GAERTN., - Gärtner (zie Gaertnèra), de 

auteur van het gesl., geeft geenerlei toelichting 
bij den naam, welke mogelijk is afgeleid van Lat. 
ursus, beer, en dan zou kunnen zinspelen op het 
feit, dat de eerstbeschreven soort van het gesl. 
vroeger tot Arctötis (zie aldaar) gerekend werd. 

ursinus,a,um, - van Lat. ursus, beer (roofdier): op 
een of andere wijze tot een beer in betrekking 
staand, door beren gegeten wordend, behaard als 
een beer, stinkend als een beer, beren-. 

Ur t ica L., - oude, Lat. plantennaam (van urêre, 
branden), brandnetel. 

Urt icâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Urtica geldt. 

urticaefólius,a,«tt!, — zie urticifolïus. 
U r t i c â s t r u m FABR., - van Urtica, plantengesl. (Ur-

ticacëae), brandnetel: aslrutn, uitgang met klei-
neerende beteekenis: onechte Urtica. — Zie voorts 
alsinastrum. 

urticifolius,a,um, - van Urtica, plantengesl. (Urti-
cacëae), brandnetel; Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Urtica. 

U r u p â r i a o. κ., - Latinizeering van Y-ourou-pari, 
Guiaanschen volksnaam der plant. 

urvilleânus,a,Mw (Elatostëma - Brongn.), - ge
noemd naar J. S. C. Dumont d'Urville, (zie dur-
villaei). 

urvi l le i , - 2e nv. van Urvillêus, Latinizeering van 
D'Urville: van D'Urville, genoemd naar D'Ur
ville. - Allelothëca - Steud. en Dendrobïum - Finet 
zijn genoemd naar J. S. C. Dumont d'Urville (zie 
durvillaei). 

usaramoénsts , is ,e , - afkomstig van het landschap 
Usaramo (aan de O.kust van voormalig D. O.
Afrika, Z.W. van Sansibar, tusschen ± 6 % en 7%° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

us i t â t a , - zie usitätus. 
usitatissimu5,a,ttm, — overtr. t rap van Lat. usitätus, 

(zie aldaar), vaak gebruikt: zeer vaak gebruikt. 
usitatus,a,um, - van Lat. usitäri, vaak gebruiken: 

vaak gebruikt. 
Usnea PERS., - Latinizeering van Arab, usnah, mos. 
Usneâceae , - plantenfam. als type waarvan het gesl. 

Usnêa geldt. 
usneoides , - van Usnêa, plantengesl. (Usneacëae), 

baardmos, tahi angin, m.; ides (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: baardmosachtig. 

ussuriénsis,is,e, — afkomstig uit het stroomgebied 
van den Ussuri (rechterzijrivier der Amoer, daar
in uitmondend bij Chabarowsk op ± 135° O.L.; 
± 48%° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

u s t é r i , - 2e nv. van Ustêrus, Latinizeering van 
Usteri: van Usteri, gevonden door Usteri, genoemd 
naar Usteri. - Selaginella - Hier. is genoemd naar 
Alfred Usteri (1869, Bühler, Z.Z.O. van St. Gallen, 
Zwitserland ; χ ), tuinbouw- en plantkundige te 
Dornach bij Bazel, die van het najaar van 1903 
tot het voorjaar van 1904 op de Philippinen ver
wijlde en daar planten verzamelde, waaronder de 
naar hem genoemde soort, voorts schrijver van een 
aantal bot. publicaties, o.a. over de flora der Phi
lippijnen, over de flora der omgeving van de stad 
Sâo Paulo in Brazilië, voorts van een aantal an-
throposophische geschriften. 

Us té r ia WILLD., - genoemd naar P. Usteri (1768, 
Zürich; 1831, Zürich), schrijver over bot. onder
werpen, uitgever van de Annalen der Botanik 
(1791-1800). 

ustulâtus,a,um, - van Lat. ustuläre (verkleinw. van 
urêre, branden), aanbranden: aangebrand, bruin 
als een door aanbranden ontstane korst. 

Usub i s Ν. L. BURM., - van Lat. usus, gebruik, ook 
geslachtelijk verkeer; bis, dubbel, t\veemaal: voor 
dubbel geslachtelijk verkeer geschikte plant, dwz. 
met diep 2-deelig vruchtbeginsel en 2-spletigen stijl. 

u t akwae , - 2e nv. van het als een Lat. substantief 
behandelde woord Ütakwa ( = Óétakwa), naam 
eener rivier in Ned. Nieuw-Guinea, uitmondend 
aan de Z.kust op ruim 137° O.L.: afkomstig uit 
het stroomgebied der Óétakwa of daar het eerst 
gevonden. 

utakwénsis.is.e, - afkomstig uit het stroomgebied 
der Ütakwa of Óétakwa (rivier in Ned. Nieuw-
Guinea, uitmondend aan de Z.kust op ruim 137° 
O.L.) of daar het eerst gevonden. 

u t an , — D. en Lat. transcr. van Mal. oetan, bosch, in 
Mal. plantennamen vaak de beteekenis hebbend 
van: in het wild groeiend. 

u t âna , - zie utânus. 
Utänia G. DON, - Latinizeering van het tweede deel 

van den Mal. plantennaam tjangkoedoe oetan (zie 
utan), dwz. wilde tjangkoedoe. - Tjangkoedoe = 
Morinda. 

utanus,a,um, - afgrijselijk potjeslatijn, gevormd van 
Mal. oetan, bosch, vaak attributief gebezigd in de 
beteekenis van: in het wild groeiend: in het wild 
groeiend, wild. 

futérifer, uter i fera , u t e r i f e rum, - van Lat. uterus, 
\uteriterus,a,um, - baarmoeder; ferre, dragen: 

een of ander orgaan dragend, dat met een baar
moeder overeenkomt, dus peervormig en hol is. 

uterifórmt5,ts,£, - van Lat. uterus, baarmoeder; for
ma, vorm: baarmoedervormig. 

utilis.is.e, - van Lat. uti, gebruiken, bezigen: voor 
een of ander doel (vlechtwerk, meubelfabrikatie) 
gebezigd wordend, nuttig. 

uti l issimus,a,um, - overtr. trap van Lat. utïlis, 
nuttig: zeer nuttig. 

utópicus,a,um, - van Nieuwlat. Utopia [van Gr. 
ou, niet; topos, plaats: niet bestaande plaats), een 
in 1516 door Sir Thoirias More (Thomas Morus) 
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beschreven fantasie-eiland, waar volmaakte toe
standen heerschten], utopisch, volmaakt. 

Ut r icu lar ia L., - van Lat. ulricülus [verkleinw. van 
uter (utris), zak], zakje: zakjes dragende plant. 

u t r i cu la r ióps i s , - van Utricularia, plantengesl. 
(Lentibulariacëae); opsis, voorkomen, uiterlijk: 
Utricularïa-achtige plant. 

utriculâtus,a,wm, - van Lat. utricülus [verkleinw. 
van uter (utris), zak], zakje: van een of meer 
zakjes voorzien. 

uva c r i spa , - oude Lat. plantennaam, van uva, 
druif; crispus, gekroesd: gekroesde druif. - Het 
woord is bedoeld als vertaling van D. Kräuselbeere 
(Ned. kruisbes), d.i. bes met gekroesde bladeren. -
Vgl. Ned. kruisdistel, distel met gekroesde bla
deren. 

Uvär ia L., - van Lat. uva, druif. - De vruchten 
sommiger soorten doen, met goeden wil, aan drui
ven denken. 

Vaccâr ia MEDIK., - van Lat. vacca, koe: koekruid. -
De plant zou een goed voeder voor koeien zijn. 

vaccina, - zie vaccïnus. 
vacciniiflórus,a,um, - van Vaccinïum, plantengesl. 

(Ericaceae); Lat. f los (floris), bloem: met bloemen 
als die van een Vaccinïum. 

vacciniifóliu5,a,um, - van Vaccinïum, plantengesl. 
(Ericaceae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Vaccinïum. 

vaccinioides , - van Vaccinïum, plantengesl. (Eri
caceae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt.' Vaccinïum-achtig. 

Vacc in ium L., - oude, Lat. naam voor de boschbes 
(V. myrtillus L.). - De afleiding van den naam 
is duister. 

vaccinoides , - van Vaccinïum, plantengesl. (Erica
ceae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Vaccinïum-achtig. 

\accinus,a,um, - van Lat. vacca, koe: op eenigerlei 
wijze tot een koe in betrekking staand, van een 
koe afkomstig, koe-, de kleur eener (roode) koe 
hebbend. 

Vachéllia w. et A., - genoemd naar G. H. Vachell 
(bloeitijd 1800-36), van 1825-36 als geestelijke 
verbonden aan de factorij der Eng. O.I.C. te 
Macao (Z.O. China, nabij Hongkong; ± 113y2° 
O.L.; ± 22° N.B.), die in zijn omgeving planten 
verzamelde. 

vachéll i i , - 2e nv. van Vachellius, Latinizeering van 
Vachell: van Vachell, gevonden door Vachell, ge
noemd naar Vachell. - Crotalarïa - Hook, et Arn. 
is genoemd naar G. H. Vachell (zie Vachéllia). 

vaci l lans , - van Lat. vacilläre, waggelen, wankelen: 
waggelend, wankelend, onzeker. 

vacuus,a,urn, - (Lat.) ledig. 
yaga, - zie vagus. 
vagans , - van Lat. vagäri, rondzwerven, rondkrui-

pen: rond kruipend, ver voortkruipend (hetzij over 
den grond, hetzij over andere planten). 

vaginâlts.is,e, - van Lat. vagina, scheede: met op
vallende (blad) scheeden. 

vaginans , — van Nieuwlat. vaginäre (van vagina, 
scheede), een scheede vormen: scheedevormend. 

vaginâtMs.a.um, - van Lat. vagina, scheede: van 
scheeden voorzien. 

fvaginifer, vaginifera, vag in i fe rum, - van Lat. 
Ivaginiferws.a.ww, - vagina, scheede; ferre, dra-

uyar ia , - zie uvarius. 
uvar io ides , - van Uvaria, plantengesl. (Annona-

cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Uvaria-achtig. 

uvärius,a,Mw, - van Lat. uva, druif: in een of ander 
opzicht, den vorm der vruchten bv., op druiven 
gelijkend. 

uva u r s i , - van Lat. uva, druif; ursi [2e nv. van 
ursus, beer (roofdier)], van een beer: berenjdruif, dwz. 
door beren gegeten wordende, druifachtjge vrucht. 

ruvifer, uvifera, uvi ferum, - van Lat. iiva, druif; 
lnviferus,a,um, - ferre, dragen: drtiifachtige 

vruchten dragend. 
uviförxnis,is,e, - van Lat. uva, druif; forma, vorm: 

druifvormig. 
Uvulâ r ia L., - van Nieuwlat. uvüla (verkleinw. van 

uva, druif), huig, vleezig, afhangend lelietje achter 
in de keel. De naam zinspeelt op de hangende 
bloemen. 

gen: (opvallende) scheeden dragend. 
Vaginulér ia FÉE, - van Lat. vaginüla (verkleinw. 

van vagina, scheede), kleine scheede: plant met 
kleine scheeden. - De naam zinspeelt ob de beide 
lijsten, welke aan de onderzijde der bladeren de 
sori omsluiten. 

ya&us,a,um, - (Lat.) zwervend, overal heen trekkend, 
rond kruipend. 

Vâhea LMK, - Latinizeering van een Malg. planten
naam. 

vâhli i , - 2e nv. van Vahlïus, Latinizeering van 
Vahl: van Vahl, genoemd naar Vahl.-^rchytaea 
- Choisy is genoemd naar M. Vahl (174)9, Bergen 
in Noorwegen; 1804, Kopenhagen), hoog^eeraar in 
de plantkunde te Kopenhagen, schrijver van be
langrijke bot. publicaties. 

vai l lànt i i , - 2e nv. van Vaillantïus, Latinizeering 
van Vaillant: van Vaillant, genoemd naar Vail
lant. Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
S. Vaillant (1669, Vigny, Dépt. Seine-et-Óise; 1722, 
Parijs), schrijver van bot. publicaties, daaronder 
een pas na zijn dood uitgegeven,.herhaaldelijk her
drukte Flora van Parijs. Hij was de eerste, die in 
het stuifmeel het mann, element der bloem zag. 

Valânt ia L., - genoemd naar S. Vaillant {zie vail
làntii). 

valantoides , - van Valantïa, (voormalig) planten
gesl. (Rubiacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Valantïa-achtig. 

valdivianu5,a,ttm, - afkomstig van Valdipia (stad 
aan de W.kust van Chili op ±40° Z.B.) of daar het 
eerst gevonden, Valdivisch. 

valentinianus,a,u*ra (Rhododendron - G. Forr.), -
in 1919 genoemd naar G. Valentin, R.Κ.missio
naris in Tibet, die aan den auteur der sooi[t, George 
Forrest (zie forrestii) gedurende diens verblijf in 
dat land vele diensten bewees. Overigens is mij 
omtrent hem niets bekend. 

va le rand i , - 2e nv. van Valerandus, Latinizeering 
van Valerand: van Valerand, genoemd naar Vale-
rand. - Samölus - L. zou genoemd zijn naar D. 
Valerand, die een 16de-eeuwsch plantku^idige ge
weest zou zijn, welke de plant voor idehtiek zou 
hebben gehouden met de door Plinius otader den 
naam Samölus beschrevene. Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

Valer iana L . , - Middeleeuwsche plantennaam, waar-

V. 
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schijnlijk afgeleid van Lat. valere, heilzaam zijn. 
De naam zinspeelt dan op de geneeskrachtige wer
king der Europ. V. officinalis L., welke o.a. gebezigd 
wordt als opwekkeüd, krampstillend, kalmeerend 
en hekserij afwerend (betooverd vee!) middel. Vol
gens sommigen echter is het gesl. genoemd naar 
den Romeinschen arts Plinïus Valeriänus [niet te 
verwarren met den in di t boekje herhaaldelijk 
geciteerden natuurhistoricus Cajus Plinïus Secun
dus (zie Plinia)~\, die in den keizertijd leefde; 
volgens nog anderen naar een Romeinsche keizerin 
Valeria, welke door het gebruik der plant van 
een ernstige ziekte genezen zou zijn. De door 
F. W. van Eeden (Onkruid II , 96) gegeven aflei
ding van Baldr, den Noorschen zonnegod, is fantas
tisch. Zie ook eglanterïa en Matricaria. 

Valer ianaceae , - plantenfam., als type waarvan het 
gesl. Valeriana geldt. 

valerianaefólius,a,»m, - zie valerianifolius. 
Valer ianél la MOENCH, - verkleinw. van Valeriana, 

plantengesl. (Valerianaceae), valeriaan: kleine va
leriaan, dwz. aan valeriaan verwante, kleine plant. 

valerianifóliMs.a.uw, - van Valeriana, plantengesl. 
(Valerianaceae), valeriaan; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener valeriaan. 

va ler ianoides , - van Valeriana, plantengesl. (Va
lerianaceae), valeriaan: ïdes (Gr. eidês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: valeriaanachtig. 

valesiactts.a.wm, - van Nieuwlat. Va(l)lesïa, d.i. het 
kanton Wallis in Z.W.-Zwitserland (Boven-
Rhône): afkomstig van Wallis of daar het eerst 
gevonden, Va(l)lesisch. 

valetoniänus,a,wm (Canarïum - Engl.; - Pygëum 
lanceolâtum Hook. f. var. - Koehne), - genoemd 
naar Th. Valeion (1855, Groningen; 1929 's Gra-
venhage), in 1889 op Java gekomen en daar aan
gesteld als bacterioloog aan het Proefstation Oost-
Java te Pasoeroean ), in 1892 verbonden aan 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, van 1903 tot aan zijn 
pensionneering in 1913 hoofd van het herbarium 
dier instelling. Deze beminnelijke, bescheiden en 
legendarisch verstrooide geleerde schreef vele uit
nemende bot. publicaties, waaronder den bot. tekst 
der elf eerste deelen van de terecht beroemde 
Bijdragen tot de Kennis der Boomsoorten op 
Java, waarvoor Koorders (zie koordersi) het mate
riaal heeft doen bijeenbrengen en ook de econo
mische gegevens bewerkt heeft. Valeton leverde 
voorts tal van beschrijvingen voor de Icônes Bo-
gorienses en schreef verscheidene der door 's Lands 
Plantentuin uitgegeven bulletins. 

valetónii, - 2e nv. van Valetonius, Latinizeering van 
Valeton: van Valeton, genoemd naar Valeton. -
Amömum - Gagnep. ; - Bombax - Hochr. ; - Elaeo-
carpus - Hochr. ; - Ixöra - Hochr. ; - Pavetta -
Brem. en Psychotrïa - Hochr. zijn genoemd naar 
Th. Valeton (zie valetoniänus). 

valida, - zie validus. 
validicóllts,js,e, - van Lat. validus, krachtig; Col

lum, hals: met krachtigen hals. - Bij Dendrobïum 
- J. J. S. zinspeelt de soortnaam op den vorm der 
schijnknollen. 

validinérvis.ts.e, - van Lat. validus, krachtig; ner-
vus, nerf: krachtig generfd, krachtig geaderd. 

validior.of.Ms, - vergr. trap van Lat. validus, krach
tig, stevig: steviger dan gewoonlijk, vrij stevig. 

validipécten, - van Lat. validus, stevig; pecten, 
(haar)kam: met een stevig, kamvormig orgaan. 

validissimws,a,wtn, - overtr. trap van Lat. validus, 
krachtig, stevig, sterk: zeer krachtig. 

validius, - zie validier. 

8 Vandellia 

validus,α,ww, - van Lat. valere, krachtig zijn: krach
tig, stevig, sterk. 

Valläris Ν. L. BURM., - van Lat. vallus, paal: tegen 
palen opgeleide plant, klimplant. 

valleculàtws,a,utn, - van Lat. vallecula (verkleinw. 
van vallis, vallei, dal), klein dal, inzinking, kuiltje: 
van kuiltjes voorzien. 

valleculósus.a.wwï, - van Lat. vallecula (verkleinw. 
van vallis, vallei, dal), klein dal, inzinking, kuiltje: 
met vele kuiltjes, vol kuiltjes. 

vallesiacu5,a,um, - = valesicäcus. - Zie aldaar. 
Vallisnéria L., - genoemd naar A. Vallisnieri [1661, 

Trasilico (waar ?) ; 1730, Padua], hoogleeraar in de 
geneeskunde te Padua, schrijver van verscheidene 
medische en bot. publicaties. Hij beschreef het 
eerst (1710) de bloemen en vruchten van Eenden
kroos. 

vallisneriifólÏMs.a.Mw, - van Vallisnéria, planten
gesl. (Hydrocharitacëae); Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Vallisnéria. 

Vallóta HERB., - genoemd naar A. Vallot (1594, 
Reims of Montpellier; 1671, Parijs), eerst lijfarts 
van Anna van Oostenrijk (1602-66), gemalin van 
Lodewijk XI I I van Frankrijk (f1643), daarna ge
neesheer van Lodewijk XIV, die onder zijn be
handeling in 1658 van een ernstige ziekte genas 
door of ondanks toediening van zijn lievelings
middel, braakwijn. In 1658 werd hij benoemd tot 
directeur (surintendant) van den Jardin des Plan
tes te Parijs, dien hij met tal van planten verrijkte. 

Vanda JONES, - Hindost. volksnaam van V. rox-
burghïi R. Br. (vanda). 

vandekoppéli, - 2e nv. van Vandekoppêlus, Latini
zeering van Van de Koppel: van Van de Koppel, 
gevonden door Van de Koppel, genoemd naar Van 
de Koppel. - Shorëa - Parijs is genoemd naar Cor
nells van de Koppel (1891, 's Graveland; χ ), na 
opleiding (te Wageningen en in Saksen) voor 
boschbouwkundige in 1913 benoemd tot aspirant
houtvester bij het Boschwezen in Ned. Indië en 
achtereenvolgens werkzaam gesteld op onder
scheidene standplaatsen in Midden-Java, in 1915 
bevorderd tot houtvester en geplaatst, eerst te 
Salatiga, later te Bodjonëgóro (beide in Midden-
Java), van 1921-27 beheers-(opper-)houtvester 
van Celebes te Makàsar, waar hij speciale studie 
maakte der boschprodukten copal (Agäthis-hars) 
en rotan (halmen van Calamus, Daemonörops, 
Korthalsïa en enkele andere klimmende palmen), 
in 1927 met verlof, en opdracht tot het bestudee-
ren van het gebruik van Nederlandschindische 
harsen en rotan, naar Nederland vertrokken, waar 
hij gedurende meer dan een jaar werkzaam was 
aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam en van-
waaruit hij studiereizen maakte naar de Vereenig-
dë Staten, Engeland en Duitschland, in 1929 aan
gesteld tot opvolger van K. Heyne (zie heyneä-
nus 2) als hoofd van het Museum, tevens Infor
matiebureau voor Economische Botanie te Buiten
zorg, welke instelling in 1934 overgeplaatst werd 
naar Batavia, terwijl men een academicus voor 
haar voortaan overtollig achtte. Het zal daarom 
belangwekkend zijn nategaan, in welken staat over 
een tiental jaren de indertijd zoo fraaie collecties 
en het bijbehoorend herbarium zullen verkeeren. 
- Eind 1935 zal Van de Koppel op wachtgeld wor
den gesteld, in Mei 1936 zal hij den dienst met pen
sioen verlaten. Hij is de schrijver van verscheidene 
belangrijke, economisch-botanische publicaties, 
inzonderheid over harsen en rotan. 

Vandellia L., - genoemd naar Domenico (Sp. Do-
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tningos), Vandelli (1735, Padua; 1816, Lissabon), 
die zich in 1764 in Portugal vestigde en hoogleeraar 
in de nat. historie en de scheikunde werd aan de 
hoogeschool te Coimbra, stichter van den bot. tuin 
dier instelling, schrijver van verscheidene bot. 
werken, o.a. over de flora van Portugal en die van 
Brazilië. 

vandéll i i , - 2e nv. van VandelUus, Latinizeering van 
Vandelli: van Vandelli, gevonden door Vandelli, 
genoemd naar Vandelli. - Saxifràga - Sternb. is 
genoemd naar D. Vandelli (zie Vandellia), die in 
1762 de bergen ten O. van het Como-meer (Lago 
di Como) botanisch onderzocht en bij die gelegen
heid de naar hem genoemde plant ontdekte. 

rvandell ioides, - van Vandellia, (voormalig) plan-
Ivandel loides , - tengesl. (Scrophulariacëae); 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Vandellïa-achtig. 

vanderhoevéni , - 2e nv. van Vanderhoevënus, Lati
nizeering van Van der Hoeven: van Van der Hoe
ven, genoemd naar Van der Hoeven. - Dipterocar-
pus - K. et V. is genoemd naar H. des Amorie van 
der Hoeven (zie hoeveniänus). 

vandermeésch i i , - 2e nv. van Vandermeeschïus, 
Latinizeering van Van der Meesch: van Van der 
Meesch, genoemd naar Van der Meesch. - Panda
nus - Bali, werd in 1877 genoemd naar Van der 
Meesch, omtrent wien geenerlei mededeeling wordt 
gedaan. 

v a n d e r w a t é r i , - foutief voor vandewatëri. 
vandewaté r i , - 2e nv. van Vandewatêrus, Latinizee

ring van Van de Water: van Van de Water, ge
noemd naar Van de Water. - Begonïa - Ridl.; -
Dendrobïum - Ridl.; - Dichrotrïchum - S. Moore; 
- Eugenia - Ridl.; - Gentiâna — Wernh.; - Sty-
phelïa - Wernh. en Veronica - Wernh. zijn ge
noemd naar A. van de Water (1879, Meerkerk; χ ), 
in 1901 benoemd tot 2den luitenant der infanterie 
bij het Nederlandschind. leger, van 1914-21 en 
1924-25 verbonden aan den Generalen staf, in 
1931 gepensionneerd als generaal-majoor. - In 
1903 nam hij deel aan de expeditie naar Ko(e)-
rintji, van 1905-08 aan krijgsverrichtingen in de 
Bataklanden en Midden-Sumatra, in 1912/13 was 
hij als 1ste luitenant commandant van het .dek
kingsdetachement der Wollaston-expeditie (zie 
Neowollastonïa) naar het Carstensz-gebergte; hij be
reikte op Donderdag 30 Januari 1913 te 10.45 vm. 
als eerste Europeaan de sneeuwgrens op dat ge
bergte. Een half uur later kwam Wollaston, die 
wel eens verkeerdelijk als eerste wordt vermeld; 
Boden Kloss (zie bodenïi), een andere deelnemer 
aan de expeditie, die ook wel eens als eerste wordt 
opgegeven, kwam pas den volgenden dag. - Van 
de Water schreef verscheidene krijgskundige arti
kelen in het Indisch Militair Tijdschrift. 

vandifl6rM5,a.um, - van Vanda, plantengesl. (Orchi-
dacëae); Lat. flos (flöris), bloem: met bloemen als 
die eener Vanda. 

vandoides , - van Vanda, plantengesl. (Orchidacëae) ; 
ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Vanda-achtig. 

Vandóps is PFITZ., - van Vanda, plantengesl. (Or
chidacëae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op 
Vanda gelijkend gesl. 

vangenderens tó r t i i , - 2e nv. van Vangenderenstor-
tïus, Latinizeering van Van Genderen Stort: van 
Van Genderen Stort, gevonden door Van Genderen 
Stort, genoemd naar Van Genderen Stort. - Dryo-
ptëris - V. A. v. R. is genoemd naar P. van Genderen 
Stort (zie stortii). 

Vanguér ia A. L. JUSS., -Gelatinizeerde afkorting van 
voa-vanguier, Malg. volksnaam eener soort van 
dit gesl. 

vanhassé l t i i , - 2e nv. van Vanhasseltius, Latinizee
ring van Van Hasselt: van Van Hasselt, genoemd 
naar Van Hasselt. - Pellionïa - Gibbs is genoemd 
naar Fr. J. Fr. van Hasselt (1870, Tefnate; χ ), 
die, na tot onderwijzer en daarna tot zendeling op
geleid te zijn, van 1894-1931 als zendeling werk
zaam was in Noord Nieuw-Guinea metj de stand
plaatsen Mansinan (op het eilandje Manasbari, Z. 
van Manoekwari), Manoekwari (in het uiterste N.O 
van den „vogelkop" op ± 134° O.L.) en Kwawi 
(bij Manoekwari). - T e Manoekwari was hij in 1913 
Mej. Gibbs (zie gibbsëae), de auteur derj naar hem 
genoemde soort, van dienst - mede door zijn 
taalkennis - bij haar floristisch ondeirzoek dier 
streek. Thans (1935) woont hij, gepensionneerd, 
te Breukelen. Van zijn hand verschenen ,,Ιη het 
land der Papoea's" en een aantal artikelen in di
verse tijdschriften [o.a. in De Tropische Natuur 
XI (1922), 157, Over het eten van schildpad-
vleesch]. 

vanhoutteanus,a,um (Nephrosperma - Bftlf.), - ge
noemd naar L. B. van Houtte (zie houiteänus). 

vanhuls t l jn l i , - 2e van Vanhulstijnius, Latinizee
ring van Van Hulstijn : van Van HulstijnJ gevonden 
door Van Hulstijn, genoemd naar Van ^ïulstijn. -
Agrostophyllum - J. J. S. en Dendrobïurii - J. J. S. 
zijn genoemd naar P. van Hulstijn (zie fiulstynïi). 

Vaniéria LOUR., - genoemd naar J. de Vànière S.J. 
(1664, Causses bij Béziers, tusschen Montpellier en 
Perpignan; 1739, Toulouse), die te Toulouse en 
Montpellier les gegeven heeft in letterkundige we
tenschappen en philosophie, schrijver o.&. van het 
leerdicht Praedïum rustïcum (Het Landgoed). 

{Vanilla A. L. JUSS., — Latinizeering van Sb. vainilla 
vanilla, - (verkleinw. van vaina, scheede, peul, 

hauw; vgl. Fr. gaine), vrucht der vanilléplant, bij 
uitbreiding de vanilleplant zelve. 

vanilliodórMs,a,«w, - van Nieuwlat. vanilla, vanil
le; odörus, geurig: geurig als vanille, naar vanille 
riekend. 

vanil loides, - van Vanilla, plantengesl. (Orchida
cëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: vanilleachtig. 

vanleeuwéni i , -2e nv. van Vanleeuwenïus,X^atinizee-
ring van Van Leeuwen : van Van Leeuwen, gevon
den door Van Leeuwen, genoemd naar Van Leeu
wen. - Dendrobïum - J. J. S. is genoemd naar 
W. M. Doder s van Leeuwen (zie dociérsii). 

vanlithian«s,a,um (Zingiber - Kds), - in 1919 ge
noemd naar Anthony van Lith (1873, Utrecht; X ), 
in 1893 benoemd tot 2den luitenant bij het Neder
landschind. leger, in 1918 to t luitenant-kolonel, 
in 1921 tot kolonel, in 1923 in dien rang gepen
sionneerd. - Van 1911 tot aan zijn pensi^nneering 
was hij geplaatst bij den Topographischen Dienst. 
- Koorders (zie koor der si) noemde de pjant naar 
hem, omdat hij een zeer werkzaam aandeel had 
genomen in den arbeid der natuurwetenschappe
lijke Idjèn-commissie, welke in 1916 een breed op
gezet onderzoek van het Idjèn-plateau aanving. 
Ook Koorders was lid dier commissie. 

vanmul l émi i , - 2e nv. van Vanmullemïus, Latini
zeering van Van Muüem: van Van Mullem, ge
noemd naar Van Mullem. — Arachnis - J. J. S. 
werd in 1920 genoemd naar D. van Mullem (1863, 
Hellevoetsluis; χ ), die, na gedurende kfi>rten tijd 
leerling te zijn geweest der Akademie Van Beel
dende Kunsten en Technische Wetenschappen te 
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Rotterdam, in 1888 naar Sumatra vertrok als as
sistent op een tabaksonderneming der Rotterdam-
Siak Cultuurmaatschappij. - Spoedig daarop ves
tigde hij zich op Java, waar hij eerst teekenaar 
werd bij een irrigatie-brigade en later werkzaam 
was bij de suiker- en de koffiecultuur. Herhaalde
lijk zond hij planten aan den Buitenzorgschen 
Plantentuin, waaronder de naar hem genoemde 
soort. 

vannouhuys i i , - 2e nv. van Vannouhuysïus, Lati-
nizeering van Van Nouhuys: van Van Nouhuys, 
genoemd naar Van Nouhuys. - Dendrobïum -
J. J. S. en Styphelïa - J. J. S. zijn genoemd naar 
J. W. van Nouhuys (zie Nouhuysïa). 

vanoverbérgh i i , - 2e nv. van Vanoverberghïus, La-
tinizeering van Van Overbergh: van Van Over-
bergh, gevonden door Van Overbergh, genoemd 
naar Van Overbergh. - Clerodendron - Merr. is 
genoemd naar den Belg. missionaris Morice Van 
Overbergh, die tusschen 1898 en 1923 vele planten 
verzamelde in het noordelijk deel van Luzon (het 
noordelijkste van de groote eilanden der Philip-
pijnen). Overigens is mij van hem niets bekend. 

vanraâ l t i i , - 2e nv. van Vanraaltlus, Latinizeering 
van Van Raalten: van Van Raalten, genoemd naar 
Van Raalten. - Medinilla - Boerl. et Kds is ge
noemd naar F. van Raalten (?, ?; 1891, tusschen 
Padang en Siak, vermoord), opnemer, eerst bij den 
Topographischen Dienst, later bij den aanleg der 
staatsspoorwegen in Ned. Indië, die in 1891 deel
nam aan een door J. W. IJzerman (zie ijzermanni) 
geleide expeditie dwars door Sumatra (van Pa
dang naar Siak) en op dien tocht door een inboor
ling verraderlijk werd vermoord. 

vanvuurén l , - 2e nv. van Vanvuurènus, Latinizee
ring van Van Vuur en: van Van Vuuren, genoemd 
naar Van Vuuren. - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar L. van Vuuren 
(1873, Bandjermasin; x ) , in 1898 benoemd tot 
2den luitenant bij het Nederlandschind. leger, in 
1910 tot hoofd van het in 1922 opgeheven Ency-
clopaedisch Bureau bij de Afdeeling Bestuurszaken 
der Buitenbezittingen yan het Dept. van Binnen-
landsch Bestuur te Weltevreden, in welke functie 
hij van 1912-14 Celebes bereisde, waar de hem 
vanwege 's Lands Plantentuin vergezellende in-
landsche beambten Noerkas en Rachmat (zie rach-
matïi) vele planten verzamelden, waarvan er ver
scheidene naar Van Vuuren zijn genoemd. - In 
1922 werd hij gepensionneerd en benoemd tot lec
tor aan de Universiteit van Amsterdam; sedert 
1926 is hij hoogleeraar in de economische aardrijks
kunde aan de Utrechtsche hoogeschool. Hij is de 
schrijver van een monographie over Celebes en 
verscheidene andere publicaties op het gebied der 
koloniale en Ned. politieke en sociale aardrijks
kunde. 

vanvuurénl ! , - 2e nv. van Vanvuurenïus, Latinizee
ring van Van Vuuren: van Van Vuuren, genoemd 
naar Van Vuuren. — Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar L. van Vuuren (zie 
vanvuurèni). 

Varéca ROXB., - gelatinizeerde afkorting van den 
Ceylonschen plantennaam wal-wareka. 

varecifórmts.t's.e, - van Varêca, plantengesl. (Vio-
lacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante eener Varêca, Varêca-achtig. 

var ia , - zie varïus. 
variabilis,«,«, - van Lat. variäre, veranderlijk zijn: 

veranderlijk. 
vâ r i ans , - van Lat. variäre, verschillen, veranderlijk 

zijn, varieeren: verschillend van uiterlijk, verander
lijk, varieerend. 

rvaricifer, var icifera , va r ic i fe rum, - van Lat. varix 
\varicifei*us,a,u»H, - (varicis), aderspat, spat

ader, aderverwijding; ferre, dragen: iets dragend, 
dat aan aderspatten doet denken; plaatselijk ver
wijd. 

varic6sus,a,um, - van Lat. varix {varicis), aderspat, 
spatader, aderverwijding: met plaatselijke verwij
dingen. 

variegàtus,a,wm, - van Lat. variegäre (van varïus, 
bont; agère, maken), bont maken: bont (gemaakt), 
gevlekt. 

variifólitts.a.ttw, - van Lat. varïus, verschillend; 
folium, blad: met bladeren van opvallend ver
schillenden vorm. 

variipilus.a.wm, - van Lat. varïus, verschillend; pï-
lus, haar: met haren van verschillende lengte, dik
te, kleur of vorm. 

varingiaefóli«s,a,um, - zie varingifolïus. 
varingifólius.a.Mm, - van Varinga, door Rumphius 

(zie Rumphïa) gemaakte Latinizeering van Mal. 
waringin (Ficus retüsa L. en andere Ficus-soorten) ; 
Lat. folium, blad: met bladeren als die van een 
waringin. 

rvariolar*s,ïs,e, - van Nieuwlat. variola, pok: met 
lvariolósws,a,w»t, - pokken bedekt, puisterig. 
\&rius,a,um, - (Lat.) bont, gespikkeld, gevlekt, ver

schillend van vorm, kleur of grootte, veranderlijk. 
VarnériasTicKM.,- genoemd naar Warner (?), om

trent wien Stickman (zie stickmanïi), in 1759 de 
auteur van het gesl., geenerlei mededeeling doet 

Va r rón i a L., - genoemd naar Marcus Terentlus Var-
ro [116 v. Chr., Reatë (tegenwoordig Rieti), N.N.O 
van Rome; 27 v. Chr., ?], beroemd geleerde, schrij
ver van zeer vele werken, welke grootendeels zijn 
verloren gegaan, doch waarvan er een over land
bouw (Dë rê rustïca) is bewaard gebleven. 

va r t àn i , - 2e nv. van Vartänus, Latinizeering van 
Vartan: van Vartan, gevonden door Vartan, ge
noemd naar Vartan. - Iris - Foster werd in 1885 
genoemd naar Dr. Vartan, zendelingarts te Naza
reth (Palestina), die de plant in Palestina ontdekt 
en aan Foster (zie fosteriänus) gezonden had. 

vasârius,a,um, - van Lat. vas (vasis), vat (in den 
ruimsten zin des woord) : als vaatwerk gebezigd. 

vascul6sus,a,um, - van Lat. vascülum (verkleinw. 
van vas, pot, pan, vat) , vaatje, potje: vol vaatjes, 
vol potjes. - Bij Ficus - Wall. zinspeelt de soort
naam op den vorm der vijgen. 

vaséyi , - 2e nv. van Vaseyus, Latinizeering van 
Vasey: van Vasey, gevonden door Vasey, genoemd 
naar Vasey. - Rhododendron - A. Gray is ter-
zelfdertijd genoemd naar twee personen van den 
naam Vasey, nl.: 
1. George Vasey (1822, Scarborough, Yorkshire, 
Engeland; 1893, Washington, district of Colum
bia, Z.W. van Baltimore), medicus, eerst als ge
neesheer werkzaam in New York en in Illinois, 
sedert 1872 botanist van het Departement van 
Landbouw der Vereenigde Staten. 
2. diens zoon, George Richard Vasey, van wien mij 
niets bekend is. 

vesica, - Béng. en Sanskr. plantennaam (ten rechte 
vasaka). 

vas ta , — zie vastus. 
\&&t&tor,rix, - van Lat. vastâre, vernielen: ver

niel (st) er. 
vastus.a.um, - (Lat.) woest, zeer groot, ontzettend. 
Vàtica L., - van Lat. vates, profeet, waarzegger. De 

hars eener Vatïca-soort wordt in Eng. Indië ge-
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bezigd bij religieuse plechtigheden. 
Vavâéa BTH., - genoemd naar het eiland Vavao (een 

der Tonga- of Vriendschapseilanden; ±174° W.L.; 
±18%° Z.B.), waar de eerste soort van het gesl. 
ontdekt werd. 

vayrédae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Vayreda: van Vayreda, ge
vonden door Vayreda, genoemd naar Vayreda. -
Polygäla - Costa is genoemd naar haar ontdekker, 
Estanilao Vayreda y Vila (1848, Olot, in N.O.
Spanje; 1901, Olot), verdienstelijk onderzoeker der 
flora van Catalonië, bezitter van een groot herbari
um (thans bewaard in het stedelijk museum te Olot), 
ontdekker van een aantal nieuwe soorten, waarvan 
er verscheidene naar hem genoemd zijn, schrijver 
van een groot aantal wetensch. publicaties. 

végetus.a.um, - van Lat. vegere, opwekken, opge
wekt zijn: opgewekt, krachtig. 

Véitchla H. WENDL., - genoemd naar John Gould 
Veitch (1839, Ëxeter; 1870, Coombe Wood, Surrey, 
Engeland), die van 1860-62 Japan en de Philip-
pijnen, van 1864-66 Australië en Polynésie be
reisde en vele fraaie planten in Engeland impor
teerde. Hij was een der leden van de in 1808 op
gerichte, in 1914 ontbonden, beroemde kweekers-
firma Veitch & Sons, eerst te Ëxeter, later te 
Chelsea (Londen), welke door haar inzamelaars 
vele planten uit andere werelddeelen deed invoe
ren en fraaie kruisingen maakte. Het laatste, kin
derloos overleden lid der firma, H. J . Veitch 
(1840-1924), schreef vele publicaties over sier
planten. Vgl. harryänus. 

veitchianws.a.um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar de firma Veitch & Sons (zie Veitchïa). 

véitchil , - 2e nv. enkv. van Veitchtus, Latinizeering 
van Veitch : van Veitch, gevonden door Veitch, inge
voerd door Veitch, genoemd naar Veitch. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar de firma 
Veitch & Sons (zie Veitchïa). 

ve i tch iórum, - 2e nv. mv. van Veitchïus, Latini
zeering van Veitch: van de Veitches, dwz. van de 
'amilie (firmanten) Veitch. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar de firma Veitch & Sons 
(zie Veitchïa). 

Velaga ADANS., - van Lat. velum, zeû; agëre, voort
drijven: plant, welker zaden, als het ware, met be
hulp van zeilen worden voortgedreven, dwz. ge
vleugeld zijn. 

velléreus.a.um, - van Lat. vellus (vellëris), vacht: 
met een vacht bekleed, dicht langharig. 

Veilózia VANDELLI, - genoemd naar J. M. de la 
Conception Vellozo (of Velloso), (1742, San José; 
1811, Rio de Janeiro), pater Capucijn, die vele 
jaren in Brazilië verblijf hield, daar vele planten 
verzamelde en een flora van de omstreken van Rio 
de Janeiro schreef, welke in 1790 te Parijs gedrukt 
werd. De bijbehoorende platen werden in 1827 uit
gegeven door de zorgen van Arrabida (zie Arra-
bidaea). 

Velloziäceae, - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Vellozïa geldt. 

velloziânMs,a,ttm, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar J. M. de la Conception Vellozo (zie 
Vellozïa). 

Velthéimia GLED., - genoemd naar graaf A. F. von 
Veitheim (1741, Harbke, Z.O. van Helmstedt, O. 
van Brunswijk; 1801, Brunswijk), hooggeplaatst 
staatsambtenaar, verdienstelijk mineraloog, geo
loog en archaeoloog, die te Harbke een rijk ar
boretum aanlegde. 

velutibractews,a,um, - van Nieuwlat. velütum (Ital. 

velluto), fluweel; Lat. bractëa, schutblad: met flu
weelachtig behaarde schutbladen. 

velut ina, - zie velutïnus. 
velutinérvitts,a,Mm, - van Nieuwlat. velütum (Ital. 

velluto), fluweel; Lat. nervus, nerf: met fluweel
achtig behaarde nerven. 

velutinósws,a,M»n, - van Nieuwlat. velütum (Ital. 
velluto), fluweel: met fluweel bekleed, fluweelach
tig behaard. 

velutinw5,a,um, - van Nieuwlat. velütum, (Ital. vel
luto), fluweel : fluweelachtig, fluweelacbqg behaard. 

venétor.rix, — van Lat. venäri, jagen: j^iger(es). 
venenâtws.a.ttm, - van Lat. venenäre (vai^ venënum, 

vergif, venijn), vergiftigen: vergiftigd, Vergiftig. 
venenifluM5,a,um, - van Lat. venënum, Vergif, ve

nijn; flüëre, uitstroomen, van iets druilen: giftig 
sap bevattend, dat bij verwonding uitvloeit. 

venenóstts,a,wm, - van Lat. venënum, vergif, venijn: 
vol venijn, giftig. 

Venid ium LESS., - van Lat. vena, ader. <- De dop-
vruchtjes dragen aan de rugzijde 3-5 krachtige 
aderen of ribben. 

venósus,a,um,-vanLat. vena, ader: duidelijk geaderd. 
ventenät i i , - 2e nv. van Ventenatïus, Latinizeering 

van Ventenat: van Ventenat, genoemd Jiaar Ven-
tenat. - Peperomïa - Miq. is genoemd i^aar Louis 
Ventenat [1765, Limoges; 1794, Ile 4e France 
(Mauritius)], R.K. geestelijke. Op voorstal van zijn 
broeder Etienne Pierre 1) nam hij als vlbotgeeste-
lijke-botanicus-zoöloog deel aan den tocht van 
Bruny Dentrecasteaux (zie Biliar dier a) ter opspo
ring van Lapérouse. Na het overdragen der sche
pen aan de Nederlandschind. Regeerir.g werden 
Ventenat en Billardière gevangen gezet, eerst te 
Soerabaja, later te Semarang. Daar werd Ventenat 
ernstig ziek, waarop de gouverneur van Semarang 
hem verlof schonk naar Ile de France te vertrekken, 
waar hij kort daarop overleed. Wat ten plotte van 
zijn verzamelingen overschoot, berust th^ins in het 
Herbarium Delessert (zie lessertiänus) te Genève. 

ven t i l àb rum, - van Lat. ventiläre [va4 ventülus 
(verkleinw. van ventus, wind), een weiiig wind], 
opwerpen in den wind : wan, korenschop (om graan 
van kaf te zuiveren of omtewerken). - Als soort
naam gebezigd voor planten, van weljce een of 
ander orgaan (bij orchideeën de lip bv.) op een 
korenschop of een wan gelijkt. 

Ventilâgo GAERTN., - van Lat. ventülus (yerkleinw. 
van ventus, wind), een weinig wind, lichte wind; 
agëre, voortdrijven: Plant met gevleugelde, reeds 
door een licht windje opgejaagd wordende vruchten. 

ventrlcósws,o,wm, - (Nieuwlat.) van Lat. venter (ven-
tris), buik: buikig. Het klassieke woord is ven-
triösus. 

ventrilâbiu5,a,um, - van Lat. venter (ventris), buik; 
labium, lip: met buikige lip. 

ventristylws.a.Mm, - van Lat. venter (ventris), buik; 
s'flus, (als bot. term) stijl: met buikigen stijl; met 
aan de buikzijde geplaatsten stijl. 

venulÓ8us,a,MW, — van Lat. venüla (verkleinw. van 
vena, ader), adertje, fijne ader: fijn geaderd. 

venus ta , - zie venustus. 
venU8tul«s,a,«m, - verkleinw. van Lat. venustus, 

bekoorlijk, bevallig: bekoorlijk, bevallig. 
\enÙ8tus,a,um, - van Lat. venus, bekoorlijkheid: be

koorlijk, bevallig. 
1) E. P. Ventenat (1767, Limoges; 1808, Parijs), bibliothecaris 
van het Panthéon te Parijs, tevens hoogleeraar in de plantkunde 
aldaar, schrijver van verscheidene bot. publicaties, waaronder een 
plaatwerk over de planten gekweekt in den tuin van Malmaison 
[slot nabij Parijs, van 1708—1814 eigendom van Joséphine de 
Beauharaais (zie Josephittia)]. 



vera t 

vera, - zie verus. 
veratrifolius.a.um, - van Verätrum, plantengesl. 

(Lüiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
van een Verätrum. 

Vera t rón ia MIQ., - van Verätrum, plantengesl. (Li-
liacëae): op Verätrum gelijkend gesl. 

Verätrum L., - oude Lat. plantennaam van onbe
kende afleiding. 

verbascifóliws.a.um, - van Verbascum, plantengesl. 
(Scrophulariacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die van een Verbascum. 

V e r b a s c u m L., - oude Lat. plantennaam van on
bekenden oorsprong. 

Verbena L., - oude Lat. plantennaam van onbeken
den oorsprong. 

verbenâca , - naam, waarmede de Oude Romeinen 
(zie Plinïus, Historïa Naturalis XXV, 59) een 
tweetal op vochtig terrein groeiende planten aan
duidden: het wijfje, dat vele, het mannetje, dat 
weinige bladeren droeg. Deze bladeren waren klei
ner, smaller en dieper ingesneden dan die van den 
eik, de bloem was blauwachtig, de wortel lang en 
dun. Naar den vijand gezonden gezanten droegen 
deze planten in de hand; verbenâca werd ook ge
bruikt om het altaar van Jupiter te reinigen en 
huizen schoontemaken en te ontzondigen. Beide 
planten werden door de Galliërs gebezigd bij het 
werpen van het lot en het voorspellen der toekomst. 
- „Inzonderheid over verbenâca," gaat Plinius 
voort, „kramen de magiërs allerlei onzin uit. Wie 
,,zich ermede inwrijft, verkrijgt, wat hij wenscht, 
„raakt de koorts kwijt, knoopt vriendschapsban-
„den aan, geneest van elke ziekte. Zij moet om
s t r e e k s den opgang der hondsster" (Sirius) „wor-
„den ingezameld, zóó, dat zon noch maan het ziet; 
„van te voren moet men de aarde een zoenoffer, 
„een raat met honig, brengen. Na met een ijzeren 
„voorwerp een kring om de' plant te hebben be
schreven, graaft men haar met de linkerhand uit 
„en steekt haar in de lucht. Bladeren, stengel en 
„wortel moeten afzonderlijk in de schaduw ge-
„droogd worden. Beweerd wordt voorts, dat, als 
„met deze plant, in water gedompeld, de eetzaal 
„besprenkeld wordt, de maaltijd vroolijker wordt. 
„Tegen slangenbeet wordt een aftreksel der ge-
„kneusde plant in wijn gedronken." Of Salvia -
L. inderdaad, zooals Linnaeus (zie Linnaea) meen
de, een van de beide verbenäca's der Ouden was, 
is geenszins zeker; ik raad echter niemand aan haar 
als universeel middel tegen alle kwalen te bezigen. 

verbenâcea , - zie verbenacëus. 
Verbenàceae, - plantenfam. als type waarvan het 

gesl. Verbena geldt. 
verbenâce«s,a,«m, - van Lat. Verbena, plantengesl. 

(Verbenàceae) : op een Verbena gelijkend, Verbëna-
achtig. 

verbenaéflos, - zie verbenïflos. 
verbéniflos, - van Verbena, plantengesl. (Verbenà

ceae); Lat. f los, bloem: met bloemen als die eener 
Verbena. 

Verbes ina L., - van Verbena, plantengesl. (Verbenà
ceae) : op Verbena gelijkende plant. Sommige soor
ten zouden in blad vorm gelijken op soorten van 
Verbena. 

Vérea W I L L D . , - in 1799 genoemd naar den Eng. plan
tenliefhebber / . Ver e (bloeitijd 1795-1804), die op 
zijn landhuis Kensington Gore bij Londen een 
fraaie verzameling planten had bijeengebracht, 
waaronder de naar hem genoemde, die bij hem het 
eerst in Engeland bloeide. 

verecundus.a.wm, - van Lat. verëri, vreezen: vrees-

12 Veronica 

achtig, bloode, beschroomd, zedig. 
Veréia ANDR., - genoemd naar J. Vere (zie Verla). 
verhuéllil, - 2e nv. van Verhuellîus, Latinizeering 

van Ver Huell: van Ver Huell, genoemd naar Ver 
Huell. - Symplöcos - Jungh. et De Vr. is genoemd 
naar Q. M. R. Ver Huell (1787, Zutfen; I860, Arn
hem), die op 15-jarigen leeftijd in den Ned. zee
dienst trad en in 1850 werd gepensionneerd als 
schout-bij-nacht. Hij bracht in Ned. Indië natuur
historische verzamelingen (o.a. insecten) bijeen, 
die op de vaart naar Europa door een scheeps-
brand (met Reinwardt's derde zending; zie rein-
wardti) werden vernield en was een bekwaam tee
kenaar. Hij vervaardigde o.a. platen voor de Flora 
van Ned. Indië van Miquel (zie Miquelia) en voor 
het door De Vriese (zie devriesëi) uitgegeven verslag 
van Reinwardt's Reis naar het oostelijk gedeelte 
van den Ind. Archipel. 

ver i s , - 2e nv. enkv. van Lat. ver, lente: der lente. 
/vermiculân's . is .e , - van Lat. vermicülus (verkleinw. 
Iverrniculétus.a.wm, - van vermis, worm), 

wormpje: op een wormpje gelijkend, wormvormig. 
verrnifórmis.ts.e, - van Lat. vermis, worm; forma, 

vorm: wormvormig. 
verna , - zie vernus. 
vernae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden naam Verna: van Verna, genoemd 
naar Verna. — Berberis - C. K. Schneid, is genoemd 
naar mej. Verna Berger te La Mortola (a/d Middel-
landsche Zee, O. van Mentone). Overigens is mij 
van haar niets bekend. 

vernâlis,is,e, - van Lat. ver, lente: tot de lente be-
hoorend, in de lente bloeiend. 

vernicews.a.wm, - van Nieuwlat. vernicium, vernis: 
vernis leverend. 

Vernicia LOUR., - van Nieuwlat. vernicium, vernis: 
boom, welks zaden een olie opleveren, die door de 
inboorlingen van Cochinchina voor vernisbereiding 
wordt gebezigd. 

rvernicifer, vernicifera, ve rn ic i fe rum,-van Nieuw-
Iverniciferws.a.ttm, — lat. vernicium, vernis; 

Lat. ferre, dragen, leveren: vernis leverend. 
vernicifluMs.a.Mw, - van Nieuwlat. vernicium, ver

nis; flüëre, uitstroomen, van iets druipen: vernis 
uitscheidend, een vernisachtige stof uitscheidend. 

vernicósws.a.wm, - v a n Nieuwlat. vernicium, vernis: 
(als he ; ware) gevernist. 

vern ix , - bedoeld als Latinizeering van Fr. of Ned. 
vernis. 

Vernónia SCHREB., - genoemd naar W. Vernon 
(bloeitijd 1688-1711; gestorven vóór 1716), Eng. 
bryoloog, die in 1698 in Maryland, U.S.A., en later 
in Engeland planten verzamelde. 

vernonioidea, - zie vemonioidëus. 
vernonioides, - van Vernónia, plantengesl. (Com-

posïtae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Vernonïa-achtig. 

vernonioidew5,a,MW, - van Vernónia, plantengesl. 
(Composïtae) ; idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: Vernonïa-achtig. 

vemus,a,um, - van Lat. ver, lente: tot de lente be-
hoorend, in de lente bloeiend. 

Veronica L., - oude plantennaam, naar welks af
komst en beteekenis allerlei gissingen zijn gemaakt. 
- Volgens sommigen is hij samengetrokken uit vere 
unica {planta), de waarlijk eenige (plant), met zin
speling op de geneeskrachtige eigenschappen van 
Veronica of ficinâlis L. [Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 
2e druk (1563), 26: „Eeren prijs in water ghesoden 
„ende dat ghedroncken, heylt alle oude en versehe 
„wonden en suyveret tbloet van alle quade cor-
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„ruptien ende vuyle verbrande vochticheden."] -
Volgens anderen is hij ontstaan uit vera una icon, 
het eenige ware beeld, met zinspeling op een (thans 
in de Sint-Pieterskerk te Rome bewaard worden
den) doek, dien de Heilige Veronica den het dwars-
hout van zijn kruis (zie Podostaurus) torsenden 
Jezus toereikte om zich het bloed en het zweet van 
het gelaat te wisschen; op dien doek zou sindsdien 
het beeld van dat gelaat zijn afgedrukt. In de 
bloemkroon sommiger Veronïca-soorten heeft men 
een gelijkenis met dat beeld trachten te vinden. -
Nog anderen beschouwen het woord Veronica als 
een verbastering van den ouden plantennaam Be-
tonïca. 

veronicaefólitts.a.Mw, - zie veronicifolïus. 
veronicifólitts,a,ttm, - van Veronica, plantengesl. 

(Scrophulariacëae); Lat. folium, blad: met blade
ren als die eener Veronica. 

ve r reâux i i , - 2e ην. van Verreauxïus, Latinizeering 
van Verr eaux: van Verreaux, gevonden door Ver-
reaux, genoemd naar Verreaux. - Croton - Baill. 
werd in 1858 genoemd naar den ontdekker der 
plant, Jules Verreaux (1807, ?; 1873, ?), natuur-
historicus, die o.a. Australië bereisde. 

verrucibractews.a.um, - van Lat. verrüca, wrat; 
bractëa, schutblad: met wrattige schutbladen, 

f verrucifer , verruci fera , ve r ruc i fe rum, - van Lat. 
lverruciferw5,a,Mw, - verrüca, wrat; ferre, dra

gen: een of meer wratten dragend. 
verruciflórus.a,um, — van Lat. verrüca, wrat; f los (flö-

ris), bloem: met wrattige bloemen of bloeiwijzen. 
verrucila.bris,is,e, - van Lat. verrüca, wrat; l&brum, 

lip: met wrattige lip (pen). 
ve r ruc i rhach i s , - van Lat. verrüca, wrat; Gr. rhä-

chis, spil van een bloeiwijze of van een gevind tot 
meervoudig gevind blad: met wrattige spil. - Deze 
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter 
ware geweest myrmeciorrhächis. 

ver rucosa , — zie verrucosus. 
verrucosissimws,a,wm, - overtr. t rap van Lat. ver

rucosus, wrattig: zeer sterk wrattig; met zeer vele 
wratten. 

verrucós«s,a,Mw, - van Lat. verrüca, wrat: vol wrat
ten, wrattig. 

verruculatus,a,wm, - van Lat. verrucüla (verkleinw. 
van verrüca, wrat), wratje: wratjes dragend, fijn 
wrattig. 

rverruculifer , verrucul i fera , verruculf ferum, -
\verruculifer«s,a,Mm, — van Lat. verrucüla 

(verkleinw. van verrüca, wrat), wratje; ferre, dra
gen: wratjes dragend, fijn wrattig. 

verruculósus,a,w»w, — van Lat. verrucüla (verkleinw. 
van verrüca, wrat), wratje: met vele wratjes bezet, 
fijn wrattig. 

versaillénsis,is,e, - afkomstig van Versailles (bij 
Parijs) of daar het eerst gevonden. 

ver schaffélti, - 2e nv. van Verschaf feltus, Latinizee
ring van Verschaf feit: van Verschaf feit, genoemd 
naar Verschaf feit. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar A. C. A. Verschaffelt (1825, Gent; 
1886, Gent), een in zijn tijd zeer beroemd kweeker 
te Gent, stichter (1854) van het tijdschrift Illustra
tion Horticole. Hij voerde vele nieuwe planten in 
en deed in 1870 zijn zaak en het tijdschrift over 
aan J . J. Linden (zie lindeniänus). 

Verschafféltia H. WENDL., - genoemd naar A. C. A. 
Verschaffelt (zie verschaffelti). 

verschafféltii , - 2e nv. van Verschaf feltïus, Latinizee
ring van Ver schaf f elt: van Verschaf f elt, genoemd 
naar Verschaffelt. - Planten van dezen naam zijn 
genoemd naar A .CA. Verschaf f elt (zie verschaffelti) 

verschuur!!, - 2e nv. van Verschuurlus, Latinizee
ring van Verschuur: van Verschuur, gevonden door 
Verschuur, genoemd naar Verschuur. - Dendro-
bïum - J . J . S. werd genoemd naar H. P. Ver
schuur, in 1918 machinist op een opnqmingsvaar-
tuig der Koninklijke Ned. Marine, die dat jaar 
op Sumatra orchideeën, waaronder d$ naar hem 
genoemde, verzamelde. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

versicolor , - van Lat. versâre, telkens veranderen; 
cölor, kleur: veranderlijk van kleur, niet steeds de
zelfde kleur hebbend, in verschillende kleuren voor
komend, wisselkleurig. 

vers teegi , - 2e nv. van Versteêgus, Latinizeering van 
Versteeg: van Versteeg, gevonden doof Versteeg, 
genoemd naar Versteeg. - Nederlandschind. plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar G. M. 
Versteeg (1876, Zeist; χ ), medicus, in 1903/04 en 
1904/05 deelnemer, als geneesheer-bot^inicus, aan 
expedities in Suriname, in 1905 benoemd tot of
ficier van gezondheid in het Nederlandschind. leger, 
in die hoedanigheid, tevens als botaflicus, deel
nemer aan een tweetal expedities naW Nieuw-
Guinea (1907, Eerste Lorentz-expeditiej - 1912/13, 
Expeditie Franssen Herderschee), in 1922 gepen-
sionneerd als dirigeerend officier van gezondheid 
der tweede klasse, van 1928-31 hoofdj-gouverne-
mentsarts bij den dienst der volksgezondheid (pest-
bestrijding) in Ned. Indië, thans gevestigd te Delft. 

Versteégia VALET., - genoemd naar G. m. Versteeg, 
den ontdekker der plant (zie versteegi)]. 

versteegiénus.a.um, - planten van dezer^ naam zijn 
genoemd naar G. M. Versteeg {zie versteegi). 

versteegi! , - 2e nv. van Versteegïus, Lajtinizeering 
van Versteeg: van Versteeg, gevonden door Ver
steeg, genoemd naar Versteeg. - Planten van dezen 
naam zijn genoemd naar G. M. Versteeg (zie ver
steegi). 

vers tégei , - 2e nv. van Verstegëus, Latinizeering van 
Ver stege: van Verstege, gevonden of gezinden door 
Verstege, genoemd naar Verstege. - Palaquïum -
Burck is genoemd naar Ch. M. G. Arinus Marinus 
Ecoma Verstege (1827, in Straat Soencjla, op het 
vaartuig Arinus Marinus; ?, ?), die na opleiding 
in Nederland in 1844 in Indië kwam en in 1845 
in den burgerlijken staatsdienst trad. Nft verschil
lende rangen doorloopen te hebben was hij van 
1868-75 assistent-resident van Biliton, in welke 
functie hij in 1875 gastvrijheid verleende! aan Teys-
mann (zie teysmanni), die toen het eilandj botanisch 
doorvorschte. Van 1875-78 was hij resident van 
Timor, van 1878 tot aan zijnpensionneering in 1884 
resident van Banka. Hij zond gëtah-pèrtja leve
rende planten, waaronder de naar hem genoemde 
soort, aan den Buitenzorgschen plantentuin. 

vertholénJ, - 2e nv. van Vertholênus, Latinizeering 
van Vertholen: van Vertholen, genoemd naar Ver-
tholen. - Syncarpïa - T. et B. werd in 1851 ge
noemd naar Johannes Vertholen (1804, Zutfen; ?, 
?), in 1821 in den militairen dienst getreden, in 
1826 benoemd tot 2den luitenant der artillerie, in 
1849 tot luitenant-kolonel, in 1854 in dien rang 
gepensionneerd. - Van 1838-46 en van 1848-51 
was hij adjudant van den gouverneur-generaal en 
als zoodanig tevens directeur van den Buitenzorg
schen plantentuin. Als hulde voor de diensten, 
in deze functie bewezen, werd het gesl. naar 
hem genoemd. 

fverticillàrts,is,e, - van Lat. verticillus, (als bot. 
\verticilléttts,a,ttm, - term) krans: kransstan-

dig. 
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verticillifolius,a,um, - van Lat. verticillus, (als bot. 
term) krans; folïum, blad: met kransstandige bla
deren. 

verticillifórmts.ts.e, - van Lat. verticillus, (als bot. 
term) krans; forma, vorm: kransvormig. 

fverticill iger, ver t ic i lHéera , vert ici l l lgeruxn, - v a n 
Iverticilligerus.a.Mw, - Lat. verticillus, (als 

bot. term) krans; gërëre, dragen: kransdragend. 
verticillÓ8MS,a,Mm, - van Lat. verticillus, (als bot. 

term) krans: met vele of groote kransen. 
verus,a,um, - (Lat.) waar, echt. 
vescws.a.um, - (Lat.) uitgeteerd, zwak, klein, fijn. -

Dikwerf wordt het woord, onder den invloed van 
Lat. vesci, als spijs nuttigen, verkeerdelijk vertaald 
met eetbaar (Lat. edülis; esculentus). 

Vesicâr ia AD ANS., - van Lat. vesica, blaas. - De 
naam zinspeelt op den vorm der hauwtjes. 

vesicârius,a,t<»n, - van Lat. vesica, blaas, blaar: in 
eenig opzicht tot blazen of blaren in betrekking 
staand, blazen of iets daarop gelijkends (opgebla
zen urntjes bv.) dragend, blaartrekkend, als. ge
neesmiddel tegen blaasvormigen huiduitslag (bla
ren, puisten, zweren) gebezigd. 

vesicatóriws,a,um, — van Lat. vesica, blaas, blaar: 
blaartrekkend. 

vesicÓ8Ms,a,um, - van Lat. vesica, blaas, blaar: met 
vele blazen, blaren of iets daarop gelijkends. 

vesiculósus.a.wm, - van Lat. vesicüla (verkleinw. 
van vesica, blaas, blaar), blaasje, blaartje: vele 
blaasjes of blaartjes dragend. 

vesper t i l io , - (Lat.) vleermuis. - Het woord wordt 
wel als soortnaam gebezigd voor planten met bree-
de en daarbij tweelobbige of tweespletige bladeren. 

vesper t i l iónis , - 2e nv. enkv. van Lat. vespertilio, 
vleermuis: (van de gedaante) eener vleermuis; op 
een vleermuis gelijkend. 

vespertin«s,a,tiw, - van Lat. vesper, avond: bij den 
avond behoorend, des avonds bloeiend. 

vésquei , - 2e nv. van Vesquëus, Latinizeering van 
Vesque: van Vesque, genoemd naar Vesque. - Ho-
pëa - Heim is genoemd naar Julien Vesque (1848, 
Luxemburg; 1895, Parijs), beroemd botanicus-ana-
toom-physioloog-systematicus, eerst verbonden 
aan het Museum van Natuurlijke Historie te Pa
rijs, sinds 1884 lector (maître de conférences) in de 
plantkunde aan de Sorbonne aldaar, goed teeke
naar, schrijver van ± "70 bot. publicaties, waar
onder een monographie der Guttifërae. 

vestàlis,is,e, - van Lat. Vesta, godin van den huise-
lijken haard en van het haardvuur, aan wie te Rome 
een tempel gewijd was, waarin een altijd brandend, 
heilig vuur werd onderhouden door in het wit ge-
kleede maagden: aan den dienst van Vesta gewijd, 
Vestaalsch, bij uitbreiding: in het wit gekleed, wit. 

vestiârius,a,«»n, - van Lat. vestis, kleeding (stuk) : als 
kleedingstuk dienend; voor de vervaardiging van 
kleedingstukken gebezigd. 

/vestigfifer, vest igi ifera, ves t ig i i ferum, - van Lat. 
Ivestigiiferiis,a,um, — vestigium, hoefijzer; fer

re, dragen: een of meer hoefijzervormige organen 
(hoefijzervormige verdikkingen op de lip, bv.) dra
gend. 

vestit«s,a,wm, — van Lat. vestïre (van vestis, klee
dingstuk), bekleeden: bekleed, welk woord als 
soortnaam gemeenlijk gebezigd wordt in de betee-
kenis van (vrij) sterk behaard. 

Vetivéria THOU., - Latinizeering van den Engelsch-
ind. plantennaam vetti-vér. 

vétulus.a.Mw, - verkleinw. van Lat. vetus, oud: ta
melijk oud, den indruk makend van tamelijk oud 
te zijn, grijsharig. 

vexans , - van Lat. vexäre, kwellen, last veroorzaken, 
wonden: last veroorzakend (door de aanwezigheid 
van scherpe stekels bv.), wondend. 

vexi l lâre , - zie vexilläris. 
vexi l lâr ia , - zie vexillarïus (bnw.). 
vexillârts.ts.e, - van Lat. vexillum, vaandel, stan

daard, vlag: op eenigerlei wijze tot een vaandel, 
standaard of vlag in betrekking staand, bij een 
vlag behoorend, met groote vlag. 

vex i l l â r ium, - zie vexillarïus (bnw.). 
vexi l là r ius (znw.), - van Lat. vexillum, vaandel, 

standaard, vlag: vaandeldrager. 
vexillâriws.a.ttm, - van Lat. vexillum, vaandel, 

standaard, vlag: met groote vlag, vlagachtig, vaan
delachtig, een vaandelachtig orgaan dragend. 

vexillâtws,a,wm, - van Lat. vexillum, vaandel, 
standaard, vlag: met opvallende vlag. 

vi&lis.is.e, - van Lat. via, weg: to t den weg behoo-
viätiCMs.a.Mw, - rend, op of langs wegen groei

end. 
viburnifólitis.a.ttm, - van Viburnum, plantengesl. 

(Caprifoliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die van een Viburnum. 

v iburno ides , - van Viburnum, plantengesl. (Capri
foliacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Viburnum-achtig. 

V i b u r n u m L., - oude Lat. plantennaam, welke wel 
wordt afgeleid van Lat. vier e, buigen, vlechten; hij 
zou dan zinspelen op de buigzame twijgen van de 
Ital. V. tinus L. of van V. lantâna L. 

Vicérya WALL. , - genoemd naar N. Vicary (bloeitijd 
1835-59), officier in het Engelschind, leger, die 
planten verzamelde in Sind (in het N.W. van Voor-
Indië; ± 68-70° O.L.; ± 25° N.B.), en over de flora 
van dat landschap enkele publicaties schreef. - Hij 
verzamelde ook planten in Nieuw-Zuid-Wales. 

Vicia L., - oude Lat. plantennaam, welks afleiding 
niet vast staat, wikke. 

viciaefólius,a,wm, - zie viciifolïus. 
viciifóli«s,a,ttw, - van Vicia, plantengesl. (Legumi-

nösae), wikke; Lat. folïum, blad: met bladeren als 
die eener Vicïa. 

vicinws.a.Mw, - van Lat. vicus, wijk, buurt, dorp: tot 
éénzelfde buurt behoorende, naburig, op een andere 
soort gelijkend. 

Vicoa CASS., - genoemd naar G. B. Vico (1668, Na
pels; 1743, Napels), beroemd rechtsgeleerde, ge
schiedkundige, philoloog en philosoof, sinds 1697 
hoogleeraar in de welsprekendheid te Napels, sedert 
1734historiograaf van het koninkrijk Napels, schrij
ver van vele publicaties, waaronder een beroemd 
werk op historisch-philosophisch gebied. 

Victoria LINDL., - genoemd naar Alexandrïna Vic
toria (1819, Kensington, Londen; 1901, Osborne, 
eiland Wight), sedert 1837 koningin van Engeland 
(Queen Victoria), sedert 1876 bovendien keizerin 
van (Engelsch) Indië. - Victoria (Lat.) beteekent 
overwinning. 

vic tór iae , - 2e nv. van Victoria: van Victoria, ge
noemd naar Victoria. - Pteris - Hort. is genoemd 
naar Alexandrïna Victoria (zie Victoria). 

victór iae m a r i a e , - 2e nv. van Victoria Maria: van 
Victoria Marïa; genoemd naar Victoria Maria. -
Cypripedïum — Rolfe is genoemd naar Victoria Ma
ry Augustine Louise Olga Pauline Claudine Agnes 
von Teck (1867, Kensington, Londen; Χ ), in 1893 
gehuwd met George Frederik Ernst Albert (1865— 
1936), tweeden zoon van koning Edward VII van 
Engeland, in 1910 diens opvolger (George V). 

victorialis.ts.e, - van Lat. victoria, overwinning: bij 
een overwinning behoorend, overwinnend, fraaier 
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dan andere soorten. 
vidalianus,a,urn, - planten van dezen naam zijn ge

noemd naar Sebastian Vidal y Soler (1842, Barce
lona; 1889, Manila) sinds 1871 ambtenaar bij het 
boschwezen op de Philippinen, laatstelijk hoofd 
van dien dienst, die zich zeer verdienstelijk maakte 
voor de kennis van de flora der Philippijnen en vele 
publicaties dienaangaande het licht deed zien. Het 
doorhem te Manila bijeengebrachte herbarium (met 
bibliotheek) werd in 1897 door brand vernield. 

vidàl i i , - 2e nv. van Vidalïus, Latinizeering van 
Vidal: van Vidal, gevonden door Vidal, genoemd 
naar Vidal. 
1. (Campanula - H. C. Wats.), - genoemd naar 
Vidal, kapitein op de Eng. oorlogsvloot, die de 
plant in 1842 op een rots bij het eilandje Flores 
(Azoren; ± 31° W.L.; bijna 40° N.B.) had ontdekt. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 
2. Philippijnsche planten van dezen naam zijn ge
noemd naar S. Vidal y Soler (zie vidaliänus). 

viei l lärdi i , - 2e ην. van Vieillardïus, Latinizeering 
van Vieillard: van Vieillard, gevonden door Vieil
lard, genoemd naar Vieillard. - Nepenthes - Hook, 
f. en Spathoglottis - Rchb.f. zijn genoemd naar 
Eugène Vieillard (?, ?; 1872 of 73, Caen), chirur
gijn bij de Fr. marine, die van 1861-67 verblijf 
hield in Nieuw-Caledonië ( ± 164 -± 167° O.L.; 
± 2 0 - ± 2 2 % ° Z.B.), waar hij tezamen met Déplan
che (zie Deplanchëa) vele planten verzamelde. Hij 
is de schrijver van eenige bot. publicaties. 

Vigna S A V I , - genoemd naar D. Vigna (15... Florence; 
1647, Pisa), sedert 1609 hoogleeraar in de plant
kunde te Pisa, sedert 1614 directeur van den bot. tuin 
aldaar, schrijver van een commentaar op hetgroote 
bot. werk van Theophrastos (zie Theophrasta). 

Vignea p. B., - genoemd naar G. Fr. Delavigne (?, 
?; ?, ?), omstreeks 1800 hoogleeraar in de plant
kunde te Charkow (Rusland; ruim 36° O.L.; 50° 
N.B.), schrijver van bot. publicaties en bewerker 
eener Fr. uitgave (1802) van de monographie der 
Cyperacëae door Schkuhr (zie Schkuhrïa). 

vile, — zie vilis. 
fVilfa AD ANS., - afleiding en beteekenis onbekend, 
Vvilfa p. B., - mogelijk, als vele der door Adan-

son (zie Adansonïa) geschonken namen, slechts een 
letterverbinding zonder beteekenis. 

vilis,is,e, - (Lat.) waardeloos, verachtelijk. 
Vil larésia RUIZ et PAV., - in 1794 genoemd naar 

Mathias Villarés, Cistercensermonnik, die, tot aan 
zijn dood den bot. tuin van het klooster de la Santa 
Espina (van den Heiligen Doorn) verzorgde en aan 
andere Sp. botanici met milde hand zaden schonk. 

vi l lâr i i , - 2e nv. van Villarius, Latinizeering van 
Villar: van Villar, gevonden door Villar, genoemd 
naar Villar. - Vaccinïum - Vidal is genoemd naar 
Celestine Fernandez-Villar (1838, Tudela, Oviedo, 
Spanje; 1907, Manila), Augustijnermonnik, die in 
vereeniging met zijn ambtgenoot Andres Naves 
(zie navesiänus) in het Guadalupe-klooster bij Ma
nila een (in 1899 door brand vernielde) verzame
ling Philipp, planten bijeenbracht, de derde uitgave 
van Blanco's (zie Blancöa) Flora de Filippinas ver
zorgde en daaraan (1880-83) een naamlijst (No-
vissïma Appendix) toevoegde aller toen van de 
Philippijnen bekende planten. 

Vil lârsia VENT., - genoemd naar D. Villar(s) (1745, 
Villar Noyer, Dépt. Hautes-Alpes, Frankrijk; 1814, 
Parijs), arts en hoogleeraar, eerst te Grenoble, later 
te Straatsburg, schrijver van verscheidene bot. 
werken, waaronder Histoire des Plantes du Dau-
phiné (1786-89), een standaardwerk voor de flora 

der West-Alpen. 
vi l lârs i i , - 2e nv. van Villarsïus, Latinizeering van 

Villars: van Villars, gevonden door Villars, ge
noemd naar Villars. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar D. Villar(s) (zie Villarsia). 

Vil lebrunea GAUD., - genoemd naar Villebrun(e), 
omtrent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), tus-
schen 1844 en 1852 de auteur van het gesl., gee-
nerlei mededeeling doet. 

vlUenéuvei, - 2e nv. van Villeneuvëus, Latinizeering 
van Villeneuve: van Villeneuve, genoenld naar Vil
leneuve. — Alocasïa - L. Linden et Rod. werd 
in 1887 genoemd naar graaf De Villeneuve, Braz. 
gezant te Brussel, ijverig bevorderaar vàn den tuin
bouw. 

villicaulls,t's,£, - van Lat. villus, lang, zacht haar; 
caulis, stengel, steel: met zacht langharige stengels 
of stelen. 

rvillifer, villifera, vi l l i ferum, - van Lat. villus, 
\villiferus,a,um, - lang, zacht haar; ferre, dra

gen: lange, zachte haren dragend, zach£ langharig. 
villipedunculus,a,«m, - van Lat. villus, lang, zacht 

haar; peduncülus, steel eener bloeiwijzet met lange, 
zachte haren op den steel der bloeiwijze. 

vil l ipes, - van Lat. villus, lang, zacht haar; pes, voet, 
steel: met zacht langharigen voet of Steel. 

villirâmeM5,a,um, - van Lat. villus, lang, zacht haar; 
ramus, tak, twijg: met zacht langharige takken of 
twijgen. 

villósa, - zie villösus. 
villosiflórws.a.Mw, - van Lat. villösus, zacht lang

harig; f los (flöris), bloem: met zacht langharige 
bloemen. 

vi l lósipes, — van Lat. villösus, zacht langharig; pes, 
voet, steel : met zacht langharigen (zuil)vbet of steel. 

villosiusculws,a,um, - verkleinw. van Lat. villösus, 
zacht langharig. - De verkleining kan betrekking 
hebben op alle eigenschappen: de beharing kan dus 
niet dicht zijn of de haren zijn niet zeer lang of niet 
zeer zacht. 

villósulus,a,wm, - verkleinw. van Lat. villösus, zacht 
langharig: ijl of althans niet dicht bekleed met 
lange, zachte haren. 

\illósus,a,um, - van Lat. villus, lang, zacht haar: 
zacht langharig. 

v i lmor inae , - 2e nv. van Vilmorïna, Latinizeering 
(vr. vorm) van Vilmorin: van mevr. (mej.) Vilmo
rin, genoemd naar mevr. (mej.) Vilmorin. — Deut-
zïa - Lemoine et D. Bois is genoemd na^r mevr. De 
Vilmorin, echtgenoote van Maurice L. de Vilmo
rin, lid der kweekersfirma Vilmorin, Andrieux & 
Co te Parijs (zie vilmoriniänus), welke de plant ge
kweekt had uit in 1897 van Farges (zie fargesli) uit 
China ontvangen zaden. 

vilmoriniân«s,a,wm, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar de beroemde kweekersfirma Vilmo
rin, Andrieux & Co te Parijs, die vele nieuwe plan
ten in Europa invoerde en eenige hooggeschatte, 
herhaaldelijk herdrukte en in andere tafen overge
zette, tuinbouwkundige werken uitgaf (1850,1865). 

v i lmor in i i , - 2e nv. van Vilmorintus, Latinizeering 
van Vilmorin: van Vilmorin, genoemd naar Vil
morin. - Planten van dezen naam zijtt genoemd 
naar de kweekersfirma Vilmorin, Andrieux & Co 
(zie vilmoriniänus). 

cviminàlis,is,e, - van Lat. vimen (viminis), voor 
\\imineus,a,um, - vlechtwerk gebezigde wil

gentwijg of teen: voor vlechtwerk geschikt; buig
zaam; buigzame twijgen dragend. 

fvinàceus,a,um, - van Lat. vinum, wijn: (als bot. 
ï.vinarius,a,um, - (term) wijnrood. 
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Vinca L., - afkorting van vincapervinca, oude Lat. 
naam voor den maagdenpalm. 

v i n c a e f . . . , - zie vind f 
Vincéntia GAUD., - genoemd naar J. B. M. Bory de 

Saint-Vincent (zie boryänus). 
vincetoxicifóliMs,a,wm, - van Vincetoxïcum, plan-

tengesl. (Asclepiadacëae); Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die van een Vincetoxïcum. 

fVincetóxicum RUPP., - van Lat. vincëre, overwin-
\v ince tóx icum 1 - nen; toxïcum (zie toxïcus), 

pijlgift, gift, venijn: venijn overwinnende, dwz. als 
tegengif aangewende plant. Vincetoxïcum offici
nale Moench gold vroeger als geneesmiddel tegen 
den beet van gif slangen. 

vincïflór«s,a,um, - van Vinca, plantengesl. (Apo-
cynacëae), maagdenpalm; Lat. //05 (flöri's), bloem: 
met bloemen als die van den maagdenpalm. 

vincifólius,a,um, - van Vinca, plantengesl. (Apocy-
nacëae), maagdenpalm; Lat. folïum, blad: met 
bladeren als die van den maagdenpalm. . 

vincoides, - van Vinca, plantengesl. (Apocynacëae), 
maagdenpalm; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Vinca-achtig, maagdenpalmach-
tig. 

v inculans , - van Lat. vincüläre (van vinculum, boei, 
strik), boeien, strikken: strikkend, van strikken 
voorzien zijnd. - Bij Microtröpis - Boerl. et Kds 
zinspeelt de naam op de knievormig gebogen adem-
wortels, welke het gaan onder den boom bemoei
lijken. 

vinea, — zie vinêus. 
vineàlis.is.e, - van Lat. vinëa (van vinum, wijn), 

wijnberg: in wijnbergen groeiend. 
vineus,a,um, - van Lat. vinum, wijn: op eenigerlei 

wijze tot wijn in betrekking staand, wijnrood. 
vinicolor, - van Lat. vinum, wijn; color, kleur: wijn-

kleurig, wijnrood. 
fvinifer, vinifera, v in i fe rum, - van Lat. vinum, 
\viniferus,a,um, — wijn; ferre, dragen, leveren: 

wijn leverend. 
vinósa, - zie vinösus. 
vinosicârpus.a.Mm, - van Lat. vinösus, wijnrood; Gr. 

harpos, vrucht: met wijnroode vruchten, met (door 
de aanwezigheid van roodgekleurde paraphysen) 
wijnroode sori. Deze samenkoppeling van Lat. en 
Gr. is niet fraai: oenocarpus of oinocarpus is beter. 

Viola L., — oude Lat. plantennaam, welks beteekenis 
niet vast staat. Met den naam Viola duidden de 
Oude Romeinen, behalve de nog tegenwoordig zoo 
genoemde planten,, ook eenige welriekende Cru ei -
fërae (Cheiranthus, Matthiöla) aan. 

Violäceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Viola geldt. 

violaceoflâvens, - van Lat. violacëus, violet, paars; 
flâvens, (als bot. term) lichtgeel: paars met licht
geel. 

violaceopictws.a.um, - van Lat. violacëus, paars; 
pief us, bont, gevlekt: paars gevlekt. 

violacëus,α,wm, - van Lat. viola, viooltje, violier: de 
kleur van een (paars) viooltje of een (paarse) 
violier hebbend, paars. 

violaeflórws.a.wm, — zie violiflórus. 
violâscens, - van Lat. violascëre (van viola, viool

tje), de kleur van een (paars) viooltje aannemend, 
paarsachtig, paars. 

violiflórws.a.Mw, - van Viola, plantengesl. (Viola-
cëae), viooltje; Lat. f los (flöris), bloem: met bloe
men als die van een viooltje. 

violoides, - van Viola, plantengesl. (Violacëae), 
viooltje; ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis, 
uitdrukt: Viöla-achtig; viooltjeachtig. 

v iórna , - Latinizeering van Fr. viorne, volksnaam 
van verschillende planten, waaronder Clematis 
vitalba L. - Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam 
overgedragen op een Amer. Clemàtis-soort. Het 
woord viorna is verbasterd uit Lat. viburnum. -
Zie Viburnum. 

viperätus.a.uwt, - van Lat. vipëra [samentrekking 
van vivipära (zie vivipärus), de levende jongen ter 
wereld brengende], adder: in eenig opzicht (kleur-
teekening of vorm der bloemen bv.) op een adder 
gelijkend, adderachtig. 

v i r e n s , - v a n Lat. virëre, groen zijn, frisch zijn, krach
tig zijn: groen, frisch, krachtig. 

v i réscens , - van Lat. vireseëre (van virëre, groen 
zijn), groen worden, groenen: groenend, groen
achtig, lichtgroen. 

Viréya BL., - genoemd naar J. J. Virey (1775, Hor
tes, Dépt. Haute-Marne, Frankrijk; 1846, Parijs), 
schrijver over pharmaceutische en natuurhistori
sche onderwerpen. 

v i rga âurea , - van Lat. virga, roede; aureus, gouden: 
gouden roede, gulden roede. 

virgatus,a,«m, - van Lat. virga, roede: roedevormig, 
d.i. met lange, dunne, niet zeer buigzame twijgen. 

v i rgâu rea , - samentrekking van virga aurëa. Zie al
daar. 

Virgi l ia LMK, - genoemd naar Publïus Virgilius Ma-
ro (70 v. Chr., Andes bij Mantua; 19 v. Chr., Brin-
disi), beroemd dichter, beschermeling van den 
schatrijken Romein Maecenas, aan wien hij zijn 
Georgïca (leerdicht over landbouw, ooft-, vee- en 
bijenteelt) opdroeg, schrijver van het beroemde 
heldendicht Aenëïs, dat pas na zijn dood in het 
licht verscheen en nog heden ten dage op alle 
gymnasia gelezen wordt. 

rvirginâlis,Îs,e, - van Lat. virgo (virgïnis), maagd: 
Ivirginews.a.Mm, - maagdelijk, ongerept, en, 

bij uitbreiding, omdat maagden bij plechtige ge
legenheden als symbool harer reinheid witte klee-
deren plegen te dragen: wit. 

rvirginiânus.a.tiw, - afkomstig uit den staat Vir-
Ivirginicus,a,um, - ginïa (N.-Amerika) of daar 

het eerst gevonden. - Virginia [van Lat. virgo (vir
gïnis), maagd] werd in 1584 door den Eng. ont
dekkingsreiziger Sir Walter Raleigh zoo genoemd 
ter eere der toen ruim 50-jarige, maagdelijke ko
ningin Elizabeth van Engeland, the Virgin Queen. 

virgulâtws,a,um, - van Lat. virgüla (verkleinw. van 
virga, roede), streep: gestreept. 

v i r g u l t ó r u m , - 2e nv. mv. van Lat. virgultum, kreu-
pelbosch, struweel, struikwildernis: der kreupel-
bosschen (struweelen, struikwildernissen), dwz. 
daar groeiend. 

viridéngulus,a,MW, - van Lat. viridis, groen; an-
gülus, hoek: met groene hoeken. 

v i r ide , — zie viridis. 
vi r idéscens , - van Lat. virideseëre (van viridis, 

groen), groen worden: groen wordend, groenach
tig, groenwit. 

viridialbus,a,um, - van Lat. viridis, groen; albus, 
wit: groen met wit. 

viridibracteâtU5,a,u*n, - van Lat. viridis, groen; 
bractëa, schutblad: met groene schutbladen. 

viridicâtMs,a,um, - van Lat. viridieäre (van viridis, 
groen), groenachtig glanzen. In klassiek Lat. komt 
van dit ww. alleen de vorm viridicans, groenachtig 
glanzend, voor. Met viridieâtus schijnt hetzelfde 
bedoeld te worden. 

viridicàulî's.ts,*, - van Lat. viridis, groen; caulis, 
stengel, steel: groenstengelig, groenstelig. 

viridiflâvMs.a.Mtn, - van Lat. viridis, groen; flävus, 
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(als bot. term) lichtgeel, groenachtig geel; groen
achtig met lichtgeel. 

viridiflórws.a.um, - van Lat. viridis, groen; flos 
(flöris), bloem: groenbloemig. 

viridifólius,a,um, - van Lat. viridis, groen; folium, 
blad: groenbladig. 

viridifuscus,a,um, - van Lat. viridis, groen; fuscus, 
donkerbruin: groen met donkerbruin. 

v i r id iglaucéscens , - van Lat. viridis, groen; glau-
cescens, blauwgroenachtig: naar blauwgroen zwee-
mend groen; eenerzijds groen, anderzijds blauw
groenachtig. 

v i r id inux , - van Lat. viridis, groen; nux, noot: met 
groene nootjes of daarbij vergeleken wordende 
vruchten. 

v i r id ipes , - van Lat. viridis, groen; pes, voet, steel: 
met groenen voet, met groenen steel. 

viridiróseus,a.utn, - van Lat. viridis, groen; rosëus, 
rozerood: groen met rozerood; groenachtig rose. 

viridirubéllus,0,um, - van Lat. viridis, groen; ru-
bellus, roodachtig: groen met roodachtig. 

viridis.i's.e, - (Lat.) groen. 
viridissimws,α,um, - overtr. trap van Lat. viridis, 

groen: zeer intensief groen. 
viriditépalws,α,um, - van Lat. viridis, groen; Nieuw-

lat. tepälum, bloemdekblad : met groene bloemdek-
bladen. 

viridultts.a.ttm, — verkleinw. van Lat. viridis, groen: 
groenachtig. 

virösus,a,um, - van Lat. virus, zwadder, git: giftig. 
/V i scà r i a ROEHL., - van Lat. viscum, vogellijm: kle-
\ v iscàr ia (znw.), - verige plant. 
viscàriws,a,ww, - v a n Lat. viscum, vogellijm : kleverig. 
viscida, - zie viscidus. 
viscidissimus,a,um, —overtr. trap van Lat. viscidus, 

kleverig: zeer kleverig. 
viscidulws,a,wm, — verkleinw. van Lat. viscidus, kle

verig: eenigszins kleverig. 
\iscldus,a,um, - van Lat. viscum, vogellijm: kleverig. 
viscifórmt's,ts,e, - van Viscum, plantengesl. (Loran-

thacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de ge
daante van een Viscum, op een Viscum gelijkend, 
Viscum-achtig. 

viscósa, - zie viscösus. 
viscosépalus,a,um, - van Lat. viscum, vogellijm; 

Nieuwlat. sepälum, kelkblad: met kleverige kelk-
bladen. 

viscosissimu5,a,um, - overtr. trap van Lat. viscösus, 
kleverig: zeer kleverig. 

viscösus,a,um, - van Lat. viscum, vogellijm: lijm-
achtig, kleverig. 

Viscum L., — oude. Lat. plantennaam, welks aflei
ding niet vast staat; vogellijm. 

Visénia HOUTT., - Latinizeering van wiseno, verkeerd 
opgevangen Mal .naam derplant (ten rechte wisnoe). 

rVisiania A. P. D C , - genoemd naar R. de Visiani 
VVisiània GASP., - (1800, Sebenico, a/d W.kust van 

Dalmatië; 1878, Padua), sinds 1833 hoogleeraar in 
de plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Padua, schrijver van een flora van Dalmatië en 
eenige andere bot. publicaties. 

v isnaga, - wijziging van bisnaga of busnaga, Ital. 
volksnaam van Ammi - Lmk. 

Vitâceae, - plantenfam. als type waarvan het gesl. 
Vitis geldt. 

v i tà lba , - samentrekking van Lat. vitis alba (van 
vitis, wijnstok; albus, wit), witte wijnstok. De naam 
zinspeelt op de witte bloemen en den klimmenden 
habitus. 

{Vital iàna SESLER, - genoemd naar Vitaliano Donati 
vital iàna, - (zie Donatio,). - Als soortnaam ge-
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bezigd voor een Douglasïa, welke vroeger tot het 
gesl. Vitaliàna gerekend werd. 

vitellüitts.a.um, - van Lat. vitellum of vitellus, dooier: 
dooiergeel. 

Viténia, - foutief voor Uitenïa. 
Vitex L., - oude Lat. plantennaam, welks afleiding 

niet vast staat. 
vit icélla, - oude, Lat. naam eener plant, welker iden

titeit niet vast staat. - Sommigen beschouwen den 
naam als een verkleinw. van Lat. vitis, wijn
stok, anderen als een verkleinw. van Vitex (Vitïcis), 
plantengesl. uit de f am. der Verbenacëae. 

viticifólius,a,um, - van Vitex (Vitïcis), plantengesl. 
(Verbenacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die van een Vitex. 

viticinus,a,wm, - van Vitex (Viticis), plantengesl. 
(Verbenacëae) : Vitex-achtig. 

vi t icoides, - van Vitex {Viticis), plantengesl. (Ver
benacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke
nis uitdrukt: Vitex-achtig. 

viticulósMs.a.uw, - van Lat. viticüla (verkleinw. van 
vitis, wijnstok), kleine wijnstok, bij uitbreiding 
rank: op een kleinen wijnstok gelijkend; ranken 
dragend. 

vitiénsis,ts,e, - afkomstig van de Viti- of Fidsji-
eilanden (177° O.L.-1780 W.L.; 16-20° Z.B.) of 
daar het eerst gevonden. 

vitifólius,a,wm, - van Lat. vitis, wijnstok; folium, 
blad: met bladeren als die van een wijnstok (hand-
vormig ingesneden). 

vitigineMs.a.um, - van Lat. vitis, wijnstok: op een 
wijnstok gelijkend, wijnstokachtig. 

r Vitis L., - oude Lat. naam van den wijnstok, als 
l vi t is , - soortnaam gebezigd voor planten, wel

ker bladeren met die van een wijnstok overeen
komen. 

vi t is idàéa, — Voor-Linnaeaansche naam der roode 
boschbes of vossebes (Vaccinïum L·)· - Het 
woord is afgeleid van Lat. vitis, wijnstok; idaeus, 
afkomstig van den berg Ida op Creta: wijnstok van 
den Ida, bij uitbreiding: Cretensische druif. - De 
naam is niet zeer gepast: wel gelijken de vruchten op 
kleine, ronde, roode druiven, doch de plant komt 
niet op Creta voor. - Het woord woïdt wel als 
soortnaam gebezigd voor planten, welker vruchten 
op die der roode boschbes gelijken. 

V i tmànn ia VAHL, - genoemd naar F. Vitfnan (1728, 
Florence, uit D. ouders; 1805, Milaan), geestelijke, 
in 1763 benoemd tot hoogleeraar te Pavia, in 1774 
tot hoogleeraar te Milaan, stichter van den bot. 
tuin te dier stede (1781), schrijver van gedeelte
lijk onuitgegeven bot. werken. 

f vitreus,a,um, - van Lat. vitrum, glas: glazen, (als 
lvitri«s,a,MW, - het ware) van glas, doorschij

nend als glas. 
rVit tadénia STEUD., - genoemd naar C, Vittadini 
iVi t tadinia A. RICH., - ( 1800, Montiçelli bij Na

pels; 1865, Milaan), medicus-plantkundige te Mi
laan, schrijver over fungi. 

vittaefórrrus.ts.e, - zie vittiformis. 
Vit tàr ia j . E. SM., - van Lat. vitta, band: varen met 

bandvormige bladeren. 
vittariifólius.a.um, - van Vittarïa, plantengesl. (Po

ly podiacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Vittarïa. 

vittariifórmts,ts,e, - van Vittarïa, plantengesl. (Po-
lypodiacëae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de 
gedaante eener Vittarïa, Vittaria-achtig. 

v i t ta r io ides , - van Vittarïa, plantengesl. (Polypo-
diacëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Vittaria-achtig. 
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vittàtus,a,«w, - van Lat. vitta, band : van banden of 
breede strepen voorzien, bandvormig, breed ge
streept. 

vittifórnu's.is.e, - van Lat. vitta, band; forma, vorm: 
bandvormig. 

V i t tmânn ia TURRA, - foutief voor Vitmannia. 
vittulatMs.a.Mw, - van Lat. vitiüla (verkleinw. van 

vitta, band, lint), bandje, lintje: van bandjes of 
lintjes of daarbij vergelijkbare organen voorzien. 

v ivax , - van Lat. vivëre, leven : lang levend; met lang 
goed blijvende bloemen. 

vivfparus.a.ttm, - van Lat. vivus, levend; parère, 
baren: levend barend, levende jongen ter wereld 
brengend, vivipaar. - Het woord wordt als soort
naam gebezigd voor planten, op welker stengels, 
speciale zijtakken, bladeren of bloeiwijzen zich 
spontaan nieuwe individuen ontwikkelen. 

Voacànga THOU., - (Latinizeering van een) Malg. 
plantennaam. 

Voandzéfa THOU., - Latinizeering van den Malg. 
plantennaam voandzou. 

Vogélia MEDiK., - genoemd naar R. A. Vogel (1724, 
Erfurt; 1774, Göttingen), hoogleeraar in de genees
kunde te Göttingen, schrijver van bot. publicaties. 

vogélii , - 2e nv. van Vogelïus, Latinizeering van 
Vogel: van Vogel, gevonden door Vogel, genoemd 
naar Vogel. -Cissampëlos - W . J. Hook.; - Selagi-
nella - Spring en Tephrosïa - W. J. Hook, zijn ge
noemd naar J. R. Th. Vogel (1812, Berlijn; 1841, 
eiland Fernando Póo in de golf van Guinea; ± 9° 
O.L.; ± 3 y 2 ° N.B.), in 1841 deelnemer aan een 
door kapitein H. D. Trotter geleide Eng. expeditie 
in het Nigergebied, waar hij vele planten verza
melde, doch, aangetast door kwaadaardige koort
sen, overleed voor de expeditie ten einde gebracht 
was. Het door hem verzamelde materiaal werd be
werkt door W. J. Hooker (zie hookêri 1) in zijn 
Niger Flora (1849). 

Volkarnéria L., - genoemd naar / . G. Volckamer 
(1662, Neurenberg; 1744, Neurenberg), schrijver 
over de flora van Neurenberg. 

volkameriaefóli«s,iZ,wwi, - zie volkameriifolïus. 
volkameriifólius,a,um, - van Volkamerïa, (voor

malig) plantengesl. (Verbenacëae) ; Lat. folïum, 
blad: met bladeren als die eener Volkamerïa. 

volubih's.ts.e, - van Lat. volvëre, winden: windend. 
\ölucer,ris,re, - (Lat.) gevleugeld. 
vólucr is (zuw.), - (Lat.) vogel. 
vomitóritts.a.wnt, - van Lat. vomitor (van vomëre, 

braken), braker: braking veroorzakend; als braak
middel gebezigd. 

von roemér i , - 2e nv. van Vonroemêrus, Latinizee
ring van Von Römer: van Von Römer, gevonden 
door Von Römer, genoemd naar Von Römer. -
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn ge
noemd naar haar ontdekker, L. S. A. M. von Ro
mer (zie roemêri). 

Vonroemér ia J. J. s., - genoemd naar den ontdekker 
der plant, L. S. A. M. von Römer (zie roemêri). 

Vordermann!! , - 2e nv. van Vordermannius, Lati
nizeering van Vorderman : van Vorderman, ge
noemd naar Vorderman. - Myristïca - Warb, is 
genoemd naar A. G. Vorderman (1844, 's Graven-
hage; 1902, Weltevreden bij Batavia), medicus, in 
1866 als officier van gezondheid bij de marine in 
Ned. Indië gekomen, in 1871 benoemd tot civiel
geneesheer te Soemenep (Madoera), in 1881 tot 
derden stadsgeneesheer te Batavia, van 1890 tot 
aan zijn dood Inspecteur van den Burgerlijken Ge
neeskundigen Dienst in Ned. Indië, schrijver van 
vele publicaties op bromatol. en ornithol. gebied. 

vosmaeriânus.a .um (Memecylon - Scheff.), - ge
noemd naar J. H. G. Vosmaer (?, ?; 1885, Tan-
djongPandan, Biliton), in 1849 benoemd tot klerk 
op het restdentiekantoor te Muntok, Banka, in 
1853 tot élève bij de tinmijnen op Banka, in 1856 
tot administrateur bij de tinmijnen aldaar en als 
zoodanig op verschillende plaatsen op het eiland 
werkzaam tot 1884, toen hij benoemd werd tot as
sistent-resident van Billiton. Toen in 1869/70 Teys-
mann (zie teysmanni), de vinder der naar Vosmaer 
genoemde plant, een onderzoek deed naar de flora 
van Banka, verleende Vosmaer hem gastvrijheid 
en vergezelde hij hem op enkele tochten. 

/Vr ié sea HASSK., - genoemd naar W. H. de Vriese 
IVriésea LINDL., - (zie devriesëi). 
vrieseanus.a.wm, - Nederlandschind. planten van 

dezen naam zijn genoemd naar W, H.de Vriese 
(zie devriesëi). 

vriései , - 2e nv. van Vriesëus, Latinizeering van De 
Vriese: van De Vriese, gevonden door De Vriese, 
genoemd naar De Vriese. - Nederlandschind. plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar W. H. de 
Vriese (zie devriesëi). 

vr iéseo- teysmânni i , - 2e nv. van Vrieseo-Teys-
mannïus, Latinizeering van De Vriese (en) Teys-
mann : van De Vriese en Teysmann, gevonden door 
De Vriese en Teysmann, genoemd naar De Vriese 
en Teysmann. - Canarium - H. J. Lam is genoemd 
naar W. H. de Vriese (zie devriesëi) en / . E. Teys
mann (zie teysmanni). Gezamenlijk maakten deze 
beiden in 1860 een reis door de Minahâsa en de 
Molukken, bij welke gelegenheid de plant door hen 
in de Molukken werd ontdekt. 

Vriésia BEER, - genoemd naar W. H. de Vriese (zie 
devriesëi). 

\riesiànus,a,um (Ficus - Miq.'; - Garcinïa - Pierre), -
genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesëi). 

vr iés i i , - 2e nv. van Vriesïus, Latinizeering van De 
Vriese: van De Vriese, gevonden door De Vriese, 
genoemd naar De Vriese. -Sarcochïlus-Ridl. isge-
noemd naar W. H. de Vriese (zie devriesëi). 

vr ise i , - foutief voor vriesëi. 
Vrydagzénia B. et H., - foutief voor Vrydagzynëa. 
Vrydagzjfaiea BL., - in 1858 genoemd naar Theodoor 

Daniel Vrijdag Zijnen (1799, Delft; 1863, 's Gra-
venhage), apotheker-scheikundige te 's Graven-
hage, goed florist, schrijver over Cinchona. 

vulcânl , - 2e η ν . van Vulcänus, bij de Oude Romei
nen god van het vuur, bij uitbreiding het vuur zelf, 
voorts vuurspuwende berg, vulkaan: van een vul
kaan (afkomstig), op een vulkaan groeiend. 

vulcanic«*,a,um, - van Lat. Vulcänus, bij de oude 
Romeinen god van het vuur, bij uitbreiding het 
vuur zelf, voorts vuurspuwende berg, vulkaan: op 
vulkanen groeiend, vulkaan-. 

vulgaris,«,«, - van Lat. vulgus, de groote hoop, de 
gemeene man: tot den grooten hoop behoorend, 
overal voorkomend, algemeen. 

vulgâ ta , - zie vulgätus. 
vulgatis8imus,a,um, - overtr. t rap van Lat. vul

gätus, algemeen: zeer algemeen. 
vulgâttts.a.um, - van Lat. vulgäre (van vulgus, de 

groote hoop, de gemeene man), onder den gemee-
nen man brengen, overal verbreiden: overal ver
breid, algemeen. 

fVulnerâr ia HALLER, - als substantief gebezigde vr. 
Mrulnerâria (znw.),- vorm van Lat. vulnerarius 

(zie aldaar), tot wonden in betrekking staand: als 
heelmiddel van wonden gebezigd kruid; wondkruid. 

vulneräriws.a.wm, — van Lat. vulnus (vulnëris), 
wond (e): op eenigerlei wijze to t wonden in betrek-
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king staand; als wondheelend middel gebezigd; 
tegen wondbloedingen gebezigd. 

vu lpa r i a (znw.), - van Lat. vulpes (vulpis), vos: op 
eenigerlei wijze tot een vos in betrekking staande 
plant; voor het vergiftigen van vossen gebezigde 
plant. 

vulpina , - zie vulptnus. 
vulpinoidews,a,um, - van den soortnaam vulptnus 

(zie aldaar); idëus, uitgang, welke gelijkenis uit
drukt: op de soort vulpïnus gelijkend. 

vulpinus,a,um, - van Lat. vulpes (vulpis), vos: op 
eenigerlei wijze tot een vos in betrekking staand, 
vosachtig, voskleurig, vosachtig behaard. 

vulvâr ia (znw.), - van Lat. vulva, schaamspleet: 
plant, welke riekt als de schaamspleet eener vrouw. 
Vgl. Dodoens (Dodonaeus, Cruydt-Boeck, uitgave 
1608, pp. 1048/49) : „Dit heel cruydekenis van eene 
„seer vuylen reuck, selfs den bedorven ende ver-
,,rotten gesauten Visch, ende het stinckende Pee-
,,kel oft Vischsop, met sijnen moeyelijcken jae af-
„grijselijcken stanck verre te boven gaende . . . 
,,Men vraegt de gene die tselfde gewreven hebben 
„tusschen de vingers, seydt Lobel" (zie Lobelia), 

wach té r i , - 2e nv. van Wachtërus, Latinizeering van 
Wachter: van Wachter, gevonden door Wachter, 
genoemd naar Wachter. - Aristïda - Henr. en 
Rumex - Dans. zijn genoemd naar W. H. Wachter 
(1882, Rotterdam; χ ), in 1901 benoemd tot on
derwijzer te Rotterdam, sedert 1916 leeraar in de 
natuurlijke historie en de wiskunde bij het Middel
baar Onderwijs en later ook aan de Kweekschool 
voor Onderwijzers te dier stede, zeer verdienstelijk 
onderzoeker der flora van Nederland, schrijver, te 
zamen met P. Jansen (zie jansenïi), van verschei
dene artikelen in De Levende Natuur en het Neder-
landsch Kruidkundig Archief, schrijver, te zamen 
metH.Heukels (1854-1936), der voortreffelijke Be
knopte Schoolflora voor Nederland en bewerker van 
den Uden, geheel omgewerkten druk der Geïllus
treerde Schoolflora voor Nederland door H. Heukels. 

wachterlânws.a.wm (Hieracïum - Zahn), - genoemd 
naar W. H. Wachter (zie wachtéri). 

Wagâtea DALZ., - Latinizeering van den bij Bombay 
gebruikelijken plantennaam wagati. 

w a g m â n n i , - 2e nv. van Wagmannus, Latinizeering 
van Wagmann: vanWagmann, genoemd naarWag-
man. - Brugmansïa - Paxt. werd in 1837 genoemd 
naar Wagmann (?, ?; ?, ?), tuinman van Sir H. 
Digby te Minterne (Dorsetsh.), door wien de plant 
gekweekt werd. - Wagmann wordt geprezen als 
een intelligent man. Overigens is mij niets van hem 
bekend. 

wagnér i , - 2e nv. van Wagnêrus, Latinizeering van 
Wagner: van Wagner, gevonden door Wagner, ge
noemd nâar Wagner. - Adiantum - Mett. is in 
1869 genoemd naar M. Wagner (1813, Bayreuth; 
1887, München), plant- en dierkundige, sedert 
1860 hoogleeraar te München, die o.a. tropisch 
Amerika voor natuurwetensch. doeleinden bereisde 
en bij die gelegenheid de naar hem genoemde plant 
in Ecuador ontdekte, schrijver van verscheidene 
reisverhalen en wetensch. publicaties. 

wagnerianus,a,Mm (Davallïa - Copel.), - genoemd 
naar ? Een aan Copeland (zie copelandi), den 
auteur der soort, gericht verzoek om inlichtingen 
bleef onbeantwoord. 

,,oft sij ergens eenige vuyle vrouwe gehandelt heb-
,,ben: mits dattet geheel stinckende is, gelijck de 
„vuyle ende onreyne hoeren, waer nae dat ge-
„meynlyck Cuttencruyt geheeten wort. Als eenige 
„vrouwen cleederen daermede bestreken zijn, zoo 
„comen de honden daer aen riecken, en pissen, door 
„ritsicheydt ghedreven zijnde." 

vujfckii, - 2e nv. van Vuycktus, Latinizeering van 
Vuyck: van Vuyck, genoemd naar Vüyck. - Be
gonia - Kds; - Dactylis glomeräta L. var. - J. et 
W. en Verbascum - Kloos zijn genoejnd naar L. 
Vuyck (1862, Dordrecht; 1931, Deventer), plant-
kundige, achtereenvolgens leeraar aan verschillen
de onderwijsinrichtingen (Leiden, M^ageningen, 
Deventer), van 1926-30 directeur der Middelbare 
Koloniale Landbouwschool te Deventer, goed ken
ner der flora van Nederland, schrijver van vele 
bot. publicaties, waarvan de voornaamste zijn: De 
Plantengroei der Duinen (proefschriftj 1898), een 
onuitgegeven monographie der Nederjandschind. 
Begonïa-soorten (zie Koorders, Exkursjonsflora II , 
640) en de helaas onvoltooid gebleven tweede druk 
van den Prodrömus Florae Batâvae (1901-16). 

W. 

wahaiânws.a.Mtw, - afkomstig van Wahai (op Ceram, 
ongeveer in het midden der N.kust) of daar het 
eerst gevonden. 

wahauénsi's,is,e, - afkomstig van Long Wahau (in 
O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden. 

wah lbérg i i , - 2e nv. van Wahlbergîus, Latinizeering 
van Wahlberg: van Wahlberg, gevonden door Wahl
berg, genoemd naar Wahlberg. — Rubus - Arrh. 
is genoemd naar P. Fr. Wahlberg (1$00, Stock
holm; 1877, Stockholm), hoogleeraar in de plant
kunde te Stockholm, schrijver eener flora van Gö
teborg. 

rWahlbómia THUNB., - genoemd naar J. G. Wahl-
Iwah lbómia , - bom [1724, Kalmar (O.kust 

van Z.-Zweden; ± 5 6 % ° N.B.); 180$, Kalmar], 
leerling van Linnaeus (zie Linnaea), geneesheer te 
Kalmar, goed plantkundige. — Als soortnaam ge
bezigd voor een plant, welke vroeger Üot het gesl. 
Wahlbomïa gerekend werd. 

Wahlenbérg ia SCHRAD., - genoemd naar G. Wahlen
berg (1780, ijzergieterij Skarphyttan b}j Karlstad, 
a/h Vanermeer, W. van Stockholm; 1851, Upsâla), 
hoogleeraar in de plantkunde te Upsâla, die in het 
begin der 19de eeuw voor bot. doeleinden Skandi-
navië en het hooggebergte van Midden-Europa 
(o.a. de toen botanisch nog onbekende Karpaten) 
bereisde, schrijver van vele bot. publicaties, waar
onder een flora van Lapland, een flora der Kar
paten en een flora van Zweden. 

{waigheuén8ts,ï's,e, - afkomstig van het eiland Wai-
waigiouénsts.ts.e, - geoe (ten N.W. van den 
waigonénsts,is,£, - „vogelkop" van Nieuw-

Guinea; ± 131° O.L.; even Z. van den aequätor) of 
daar het eerst gevonden. 

Wailésia LINDL., - in 1849 genoemd naar George 
W ailes te Newcastle on Tyne, „die zich gedurende 
„vele jaren bezig gehouden had met het kweeken 
„en wetenschappelijk bestudeeren van orchi-
„deeën." - Overigens is mij van hem niets bekend. 

VTAitzlanus.a.um (Boehmeria - BI.; - Dodonaea -
BI.; - Goodyëra - BI.; - Jasmïnum - BL; - Pouzol-
zïa - BI.; - Tetranthëra - BL), - genoemd naar 
Fr. A. C. Waitz (1798, Bückeburg, Schaumburg-
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Lippe; ?, ?), medicus, die, uitgezonden voor den 
civielen geneeskundigen dienst in Ned. Indië, in 
1823 op Java kwam en datzelfde jaar benoemd 
werd tot stadsvroedmeester te Semarang, in 1824 
tot stadsgeneesheer, heel- en vroedmeester en op
ziener der vaccine te Semarang. In 1849 werd hij 
gepensionneerd, in 1854 toegelaten tot het uit
oefenen van particuliere praktijk; in 1855 vertrok 
hij naar Europa, waarmede hij uit de geschiedenis 
verdwijnt. In 1829 verscheen een publicatie van 
zijn hand over Jav. geneesmiddelen. In 1835 ont
ving hij een exemplaar van Blume's Flora Javae 
ten geschenke van koning Willem I, ,,als blijk van 
„Hoogstdeszelfs welgevallen wegens de onver-
,.moeide pogingen van gemelden Geneesheer om 
,,de bij de Inlandsche Bevolking gebruikelijke ge
neesmiddelen te leeren kennen en nauwkeurig te 
„onderzoeken." 

waitzii , - 2e nv. van Waitzïus, Latinizeering van 
Waitz: van Waitz, genoemd naar Waitz. - Celtis -
BI. is genoemd naar Fr. A.C. Waitz (zie waitziänus). 

wakaryânus.a.um (Ficus - Kds), - genoemd naar 
Wakary, distritshoofd in de Minahâsa (N.-Cele
bes), die den houtvester S. H. Koorders (zie koor
der si) hulp verleend had bij diens bot. onderzoek 
van dat landschap (1894/95). 

wakatinénsis.w.e, - afkomstig van Wa Katin op 
Boeroe ( ± 126-127° O.L.; ± 3 - ± 4 ° Z.B.) of daar 
het eerst gevonden. 

wa lang , - (Mal.) wants. - Als soortnaam gebezigd 
voor naar wantsen riekende planten. 

wa ldemâr i i , - 2e nv. van Waldemarius, Latinizee
ring van Waldemar: van Waldemar, genoemd naar 
Waldemar. - Diospyros - Klotzsch is genoemd naar 
prins Fr. W. Waldemar van Pruisen (zie guilelmi 
waldemarïi). 

Waldstéinia WILLD., - genoemd naar Fr. A. graaf 
Von Waldstein-Wartemberg (1759, Weenen; 1823, 
Ober-leutensdorf in N.W.-Boheme), schrijver, te 
zamen met Kitaibel (zie Kitaibelia), van een fraai 
plaatwerk over de flora van Hongarije, dat op zijn 
kosten werd uitgegeven. 

waldsteiniâriMs,a,ura (Campanula - R. et S.), - ge
noemd naar Fr. A. graaf Von Waldstein-Wartem
berg (zie Waldstéinia). 

waldsté ini i , - 2e nv. van Walsteinius, Latinizee
ring van Waldstein : van Waldstein, gevonden door 
Waldstein, genoemd naar Waldstein. - Dianthus -
Sternb. is genoemd naar Fr. A. graaf Von Wald
stein-Wartemberg (zie Waldstéinia). 

walkérae, - 2e nv. van Walkêra, Latinizeering (vr. 
vorm) van Walker: van mevr. (of mej.) Walker, 
gevonden door mevr. (mej. ) Walker, genoemd naar 
mevr. (mej.) Walker. - Lindsaya - W. J. Hook, en 
Mallötus - Hook. f. zijn genoemd naar mevr. A. W. 
Walker-Paton (zie Patonia). 

walkéri, - 2e nv. van Walkêrus, Latinizeering van 
Walker: van Walker, gevonden door Walker, ge
noemd naar Walker. 
1. (Selaginella wallichïi Spring var. - V. A. v. R.; 
- Ligustrum - Decsne; - Senecïo - Arn. ), - genoemd 
naar G. Warren Walker (?, ?; 1844, ?), officier in 
het Eng. leger, die van 1803-14 in Eng. Indië 
stond, in 1828 gouverneur van St.-Helena was en 
van 1830-37 planten verzamelde in Ceylon, op Pe-
nang en bij Singapore. 
2. (Pteris - Baker), - genoemd naar H. Walker, 
die in de tachtiger jaren der 19de eeuw de plant 
bij Silam (Br. N.-Bórneo) ontdekte. Overigens is 
mij van hem niets bekend. 

walkeriänus,a,um, - 1. (Cattleya - Gardn.), - door 

Gardner (zie gardnëri) genoemd naar zijn assistent 
Edward Walker, die hem de beide laatste jaren 
van zijn reizen door Brazilië (1836-41) vergezelde, 
en „door wiens ijver en verstand hij in staat was 
,,aan zijn verzamelingen menige plant toetevoegen, 
„welke anders wellicht aan zijn aandacht ontsnapt 
„ware, waarvan de onderhavige een voorbeeld is ." 
2. (Mesüa - Planch, et Triana), - genoemd naar 
haar ontdekker, G. Warren Walker (zie walkéri 1 ). 

walla, - Ceylonsche plantennaam. 
wallaceänus,α, wm (Trichotosïa - Kränzl.), - ge

noemd naar A Ifred Rüssel Wallace (1823, Usk, Ν.Ο. 
van Cardiff, Wales, Engeland; 1913, Broadstone 
bij Bournemouth), die in 1848 Brazilië bereisde, 
waar hij een verzameling van naturaliën bijeen
bracht, welke op de thuisreis door het verbranden 
van het hem overvoerend vaartuig verloren ging. 
Van 1854-62 bereisde hij den O.I.Archipel, waar 
hij groote zool. verzamelingen bijeenbracht. In 
1858 deed hij Ch. Darwin (zie darwinïi) een ver
handeling toekomen, waarin hij de theorie ont
wikkelde van het ontstaan der soorten door het 
blijven voortbestaan der voor den strijd om het 
bestaan meest geschikte individuen. Ook later 
toonde hij zich een trouw aanhanger dier vooral 
door Darwin ontwikkelde theorie. Hij schreef vele 
wetensch. publicaties, vooral op dierengeogra-
phisch gebied. Het meest bekend is zijn reisverhaal : 
The Malay Archipelago, the Land of the Orang
utan and the Bird of Paradise. - Later beoefende 
hij mesmerisme en spiritisme. 

wallâcei, - 2e nv. van Wallacêus, Latinizeering van 
Wallace : van Wallace, gevonden door Wallace, ge
noemd naar Wallace. - Alsophïla - Mett. is ge
noemd naar haar ontdekker, A. R. Wallace (zie 
wallaceänus). 

Wallaceodéndron KDS, - van (A. R.) Wallace (zie 
wallaceänus); Gr. dendron, boom: boom van Wal
lace, ter eere van Wallace zoo genoemde boom. 

wallicheânus,a,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar Nathan Wolff, die zich later Natha
niel Wallich noemde (1786, Kopenhagen; 1854, 
Londen), sedert 1807 werkzaam bij de Deensche 
kolonie te Serampóre in Bengalen, van 1815-41 [als 
opvolger van Buchanan-Hamilton (zie buchanane-
änus)] superintendent van den bot. tuin van Calcut
ta. In 1822 bezocht hij Penang en Singapore, waar 
hij veel verzamelde.-Ook elders in Eng. Indiëbracht 
hij groote plantenverzamelingen bijeen, welke hij 
later aan Europ. musea schonk. Hij is de schrijver 
van een aantal belangrijke bot. publicaties, waar
onder het beroemde plaatwerk Plantae Asiatïcae 
rariöres (Minder algemeene Aziatische planten). 

Wallichia ROXB., - genoemd naar N. Wallich (zie 
wallicheänus). 

wallichiaefólius,a,Mm, - zie wallichiifolïus. 
wallichiânus,a,um, - planten van dezen naam zijn 

genoemd naar N. Wallich (zie wallicheänus). 
wallichii, - 2e nv. van Wallichïus, Latinizeering van 

Wallich : van Wallich, gevonden door Wallich, ge
noemd naar Wallich. - Planten van dezen naam 
zijn genoemd naar N. Wallich (zie wallicheänus). 

wallichiifólius,a,«m, - van Wallichia, plantengesl. 
(Palmae); Lat. folium, blad: met bladeren als die 
eener Wallichia. 

wallisii , - 2e nv. van Wallisïus, Latinizeering van 
Wallis: van Wallis, gevonden door Wallis, ge
noemd naar Wallis. - Grammatophyllum - Rchb.f. 
werd in 1876 genoemd naar Gustav Wallis (1830, 
Lüneburg, Z.O. van Hamburg; 1878, Cuenca, Ecu
ador), tuinbouwkundige, die zich in 1856 in Bra-
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zilië vestigde als beheerder van een etablissement 
eener D. tuinbouwfinna, welke kort daarop failliet 
ging. - In 1858 maakte hij in opdracht van J. J. 
Linden (zie lindeniänus) een verzamelreis dwars 
door Z.-Amerika, van den mond der Amazonen-
rivier tot haar oorsprong. In 1870 trad hij in dienst 
bij de kweekersfirma Veitch & Sons te Exeter (zie 
Veitchïa), voor welke firma hij dat jaar met weinig 
succes verzamelde in de Philippinen; in 1872 werd 
hij door dezelfde firma naar Columbia gezonden, 
vanwaar hij in 1874 een rijke verzameling naar 
Engeland overbracht. - In 1875 begaf hij zich 
wederom naar Z.-Amerika, waar hij werkzaam was, 
tot hij aan dysenterie bezweek. — Reichenbach (zie 
reichenbachiänus), de auteur der naar Wallis ge
noemde soort, beklaagde zich, dat deze wel vele 
levende planten, doch slechts weinig herbarium
materiaal verzamelde. 

Wal l róthia ROTH, - genoemd naar K. Fr. W. Wall-
roth (1792, Breitenstein bij Stolberg, Harz; 1857, 
Nordhausen, tusschen Cassel en Halle), verdien
stelijk onderzoeker der flora van den Harz, schrij
ver van verscheidene bot. publicaties. 

wâ lshae , - 2e nv. van Walsha, Latinizeering (vr. 
vorm) van Walsh: van mevr. (mej.) Walsh, gevon
den door mevr. (mej.)Walsh, genoemd naar mevr. 
(mej.) Walsh. - Vernonïa - Koster is genoemd naar 
mevr. Maria Ernestine Walsh, geb. Held (1881, Ge
nève; χ ), die, na in Australië gehuwd te zijn, zich 
in 1911 te Soekaboemi op Java vestigde en aan
vankelijk uit liefde tot de natuur, later (1913), we
duwe geworden, voor handelsdoeleinden vlinders 
en andere insekten verzamelde of door inlanders 
deed verzamelen. In opdracht van een Fr. verza
melaar bereisde zij in 1928/29 gedurende 10 maan
den Ned. en Portug. Timor, dat zij eenige malen 
doorkruiste, waar zij,als eerste vr. Europeaan,den 
zeer weinig bezochten bergMoetis ( ± 70 KM. N.N.O. 
van Koepang) beklom en vele vlinders, ruim 500 
planten (.waaronder vele belangrijke, o.a. de se
dert naar haar genoemde Vernonïa en een Didis-
cus-soort) en ook fossielen (thans in het British 
Museum te Londen) verzamelde. Later bereisde 
zij nog Z.-Sumatra (Benkoelen en de Lampongsche 
Districten). Hoewel deze zeer verdienstelijke ama-
trice zelve nimmer iets gepubliceerd heeft, stelde 
zij steeds op onbekrompen wijze haar groote 
praktische kennis anderen ten dienste. 

Wa l su ra ROXB., - Engelschind, volksnaam van W. 
piscidïa Roxb. 

walsuraefóliws,a,um, — zie walsurifolïus. 
walsurifólitts,a,wm, - van Walsüra, plantengesl. 

(Meliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren als 
die eener Walsüra. 

wal té r i , - 2e nv. van Waltêrus, Latinizeering van 
Walter: van Walter, gevonden door Walter, ge
noemd naar Walter. - Panïcum - Pursh is genoemd 
naar Thomas Walter (P1740, in Hampshire, Enge
land; 1788, St. John's, Zuid-Carolina, U.S.A.), 
schrijver eener flora van Carolina, die de plant 
onder een onjuisten naam in zijn flora had op
genomen. 

Wal thér ia L., - genoemd naar A. Fr. Walther (1688, 
Wittenberg; 1746, Leipzig), hoogleeraar te Leip
zig, schrijver van eenige bot. publicaties, o.a. van 
een geïllustreerde naamlijst van in zijn tuin groei
ende gewassen (1735). 

w a m p i , - Philipp, plantennaam (wampi). 
w a n d a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden naam Wanda: van Wanda, genoemd 
naar Wanda. - Platycerium - Rac. is mogelijk 

(1902) genoemd naar een dame van den naam 
Wanda; de auteur der soort, Raciborski (zie raci-
borskïi), geeft echter geenerlei toelichting. 

wannerJ , - 2e nv. van Wannêrus, Latinizeering van 
Wanner: van Wanner, gevonden door Wanner, ge
noemd naar Wanner. - Symphyandra - Heuff. 
(Campanula - Rochel) is genoemd naar Wanner, 
boschbouwkundige (,,rei saltuarïae grjarus"), be
heerder der tot de Hongaarsche kroöndomeinen 
behoorende bosschen („sylvärum regalïum magis-
,,ter"), ijverig planten verzamelaar, die liet naar hem 
genoemde gewas in 1814 had ontdekt. 

rwappeânMs,a,u*H, - afkomstig van Wappe (in het 
Iwappeénsts.ts.e, - Jabi-gebergte bij de Geel-

vinkbaai in Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst 
gevonden. 

w a r a g u h , - verbasterde Soend. plantennaam, ten 
rechte wërgoe. 

warburgiânws,a,wm (Dioscorëa - Uline), - genoemd 
naar O. Warburg (1859, Hamburg; X ), botanicus, 
die van 1885-89 een wereldreis maakte, waarop hij 
van 1885/86 te Buitenzorg in het Vreemdelingen-
laboratorium, toen onder leiding vatt Treub (zie 
Treubanïa) staande, werkte en daarna Ned. Indië, 
O.-Azië, Nieuw-Holland en Oceanië bereisde. In 
1891 werd hij benoemd tot privaatdocent te Ber
lijn, daarna was hij tot 1922 alsleeraar werkzaam 
aan het Orientalische Seminarium te Berlijn; sedert 
1922 is hij directeur van het Instituut voor Land
bouw en Natuurlijke Historie in Palestina. Hij 
schreef vele bot. publicaties, o.a. een njionographie 
der Myristicâceeën, over de bot. resultaten zijner 
reis (Monsunia), Deutsche Pflanzenwelt, voorts over 
belangrijke cultuurplanten (muskaatnoot, caout
chouc), en was stichter en redacteur van het 
Zeitschrift für Tropische Landwirtschaft. 

warb i i rg i i , - 2e nv. van Warburgïus, Latinizeering 
van Warburg: van Warburg, gevonden door War
burg, genoemd naar Warburg. - De talrijke plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar O. War
burg (zie warburgiänus). 

wardiànus,a,um (Dendrobïum - Warner), - ge
noemd naar Λτ. Bagshaw Ward (1791, Londen; 
1868, St. Leonards, Sussex, Engeland), medicus, 
vriend van natuurstudie, uitvinder (1834) der naar 
hem genoemde Wardsche kist voor de verzending 
van levende planten over groote afstanden. 

wârd i i , - 2e nv. van Wardïus, Latinizeering van 
Ward: van Ward, gevonden door Ward, genoemd 
naar Ward. 
1. (Stanhopëa - Lodd.), - genoemd naar N. Bag
shaw Ward (zie wardiänus). 
2. (Cotoneaster - W. W. Sm. ; - Primüla - Bali .f. ; -
Rhododendron - W. W. Sm.), - genoemd naar F. 
Kingdon Ward (1885, Manchester; χ ), officier in het 
Eng.leger, reizend natuuronderzoeker, die in 1909/10 
en 1911/13 W.-China enZ.O.-Tibet bereisde.in 1914, 
1919, 1926 en 1930/31 de N.O.grens van Burma, 
van 1921-23 W.-China, in 1924 het binnenland van 
Tibet, in 1928 de grens van Assam, en die in 1929 
dwars door Fransch Indo-China trok, verzamelaar 
van een aantal planten, schrijver van vele publi
caties over zijn reizen. 

wariânMs,a,wm, - afkomstig van het stroomgebied 
der rivier Warïa (in Z.O.-Nieuw-Guinea, op ± 8° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

vréricus,a,um, — afkomstig van Wari op het eiland 
Biak (of Wiak, het oostelijkste, tevens het grootste' 
der Schouten-eilanden, voor de Geelvinkbaai; 
±136° O.L. ; ± 1° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

wariénsi's.t's.e, - afkomstig van het stroomgebied 



w a r i w a r i e n s i s 622 Wedelia 

der rivier Waria (in Z.O.-Nieuw-Guinea, op ± 8 ° 
Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

wariwariénsis . ts .e, - afkomstig van den berg Wari-
wari in Z.O.-Nieuw-Guinea of daar het eerst ge
vonden. 

warleyénsi's.ts.e, - afkomstig uit den tuin van mej. 
E. A. Willmott van Warley Place, Great Warley, 
O.N.O. van Londen. - Zie voorts willmottae. 

w a m s t ó r f i i , - 2 e nv. van Warnstorfïus, Latinizeering 
van Warnstorf: van Warnstorf, genoemd naar 
Warnstorf. — Phleum pratense L. var. — Asch, et 
Gr. is genoemd naar K. Warnstorf (1837, ?; ?, ?), 
leeraar bij het M.O. te Neu-Ruppin (N.W. van 
Berlijn), verdienstelijk bryoloog en pteridoloog. 

warocqueânws,a,um (Anthurium - J. Moore; - Catt-
leya - Lindl.; - Vandopsis — Schltr), - genoemd 
naar Warocque, in de laatste decenniën der 19de 
eeuw bezitter van een kasteel te Mariemont (tus-
schen Bergen en Charleroy), waar de naar hem ge
noemde planten gekweekt werden. Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

warongloaénsis,is,e, - afkomstig van Warong loa, 
desa op den Salak, Z.Z.W. van Buitenzorg, of daar 
het eerst gevonden (warong = winkel; loa, Soend. 
volksnaam van Ficus glomeräta Roxb. : winkel on
der of bij een ex. van Ficus glomeräta). 

wa r r én i i , - 2e nv. van Warrenius, Latinizeering van 
Warren: van Warren, genoemd naar Warren. — 
Garcinïa — F. v. M. is genoemd naar Dr. Warren, 
„professor of engineering" aan de hoogeschool te 
Melbourne, van wien mij niets bekend is. 

warscewiczi i , - foutief voor warszewiczïi. 
Warszewiczia KLOTSCH, - genoemd naar J. ridder 

von Rawicz Warszewicz (1812, Wilna, Litauen; 
1866, Krakau, Polen), hortulanus van den bot. 
tuin van Krakau, die van 1845-53 als verzamelaar 
voor Van Houtte (zie houtteänus) Midden-Amerika, 
Columbia, Ecuador, Peru en Bolivia bereisde en 
vandaar vele planten, waaronder de naar hem ge
noemde, naar Europa overbracht. 

warszewiczi i , - 2e nv. van Warszewiczïus, Latini
zeering van Warszewicz: van Warszewicz, gevon
den door Warszewicz, genoemd naar Warszewicz. 
- Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. von 
Rawicz Warszewicz (zie Warszewiczia). 

rWashingtónia H. WENDL.. - genoemd naar George 
iWash ing tón ia WINSL., - Washington (1732, 

Bridges Creek in Westmoreland County, Virginia, 
U.S.A.; 1799, Mount Vernon, a/d Potomac, Z. van 
Washington, U.S.A.), eerst landmeter, later mili
tieofficier in den strijd tegen de Franschen, van 
1763-74 ambteloos burger en planter te Mount 
Vernon, van 1775-83 opperbevelhebber in den vrij
heidsoorlog der Vereenigde Staten tegen Engeland, 
van 1789-97 president der Vereenigde Staten. 

w a s s a , — Amb. plantennaam. 
w a t e r m e y é r i , - 2e nv. van Watermeyërus, Latinizee

ring van Watermeyer: van Watermeyer, gevonden 
door Watermeyer, genoemd naar Watermeyer. — 
Gladiolus - Bolus werd in 1921 genoemd naar den 
ontdekker der plant, E. B. Watermeyer, van wien 
mij overigens niets bekend is. 

wa t són i , — 2e nv. van Watsónus, Latinizeering van 
Watson: van Watson, genoemd naar Watson. -
Magnolia - Hook.f. is genoemd naar W. Watson 
(1858, Garston, Z.O. van Liverpool; 1925, St. Al
bans, Ν. van Londen), in 1879 in dienst getreden 
bij den bot. tuin van Kew, van 1901-22 hortulanus 
dier instelling. Hij was autoriteit op het gebied 
van het kweeken van Cacti, palmen en Alöë's en 
schreef veel over cultuur van sierplanten. 

Watsónia MILL., - in 1759 genoemd naar Sir William 
Watson (1715, Londen; 1787, Londen), apotheker 
en arts te Londen, schrijver van wetensch. publi
caties. 

watsoniânus,a,um (Alocasïa - Masters), - genoemd 
naar W. Watson (zie watsóni). 

Wat takâka HASSK., - afgekorte Malab. naam der 
plant (volledig: watta-kaka-codi). 

watuwilénsis.ts,«, - afkomstig van het Watoewiloe-
gebergte (nabij de W.kust van het Z.O.schiereiland 
van Celebes op ± 3 % ° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

waworóénto ï , - ,2e nv. van Waworoentöus, Latini
zeering van Waworoentoe: van Waworoentoe, ge
noemd naar Waworoentoe. - Calophyllum - Kds 
en Saurauja - Kds zijn genoemd naar A. L. Wa
woroentoe, inlandsch bestuurshoofd in de Minahâsa 
(N.O.-Celébes), die den houtvester S. H. Koorders 
(zie koorder si) hulp verleend had bij diens bot. on
derzoek van dat landschap (1894/95). Overigens 
is mij van hem niets bekend. 

webbiânws.a.ttm, - 1. (Elatostëma - Wedd.; - Ne-
phrodïum - W. J. Hook.), - genoemd naar Ph. 
Barker Webb (zie Barkerwebbïa). — De naar hem 
genoemde Nephrodïum-soort was waarschijnlijk 
niet door hem, doch door Labillardière (zie Billar-
diêra) verzameld. 
2. (Abïes - Lindl.; - Rosa - Wall.), - genoemd 
naar kapitein W. S. Webb, genieofficier, die aan 
Wallich (zie wallicheänus) planten zond. Als luite
nant nam hij in 1810 deel aan een expeditie ter op
sporing van de bronnen van den Ganges. Hij schreef 
een publicatie over de topographische opname van 
Kumaon ( ± 78-81° O.L.; ± 2 9 - ± 3 1 ° N.B. Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

rWebéra SCHREB., - genoemd naar G. H. Weber (1752, 
Iwebéra , - Göttingen; 1828, Kiel), sedert 1777 

hoogleeraar in de plantkunde te Kiel, stichter van 
den bot. tuin aldaar, schrijver van eenige bot. pu
blicaties. Als soortnaam gebezigd voor een plant, 
welke vroeger tot het gesl. Webêra gerekend werd. 

webér i , - 2e nv. van Webërus, Latinizeering van 
Weber: van Weber, gevonden door Weber, genoemd 
naar Weber. 
1. (Rumex - Fischer-Benzon), - genoemd naar 
G. H. Weber (zie Webêra). 
2. (Tectaria - Copel.), - genoemd naar Charles 
Martin Weber, oud-soldaat, die in 1911/12 op de 
Philippinen planten verzamelde en de naar hem 
genoemde soort ontdekte op Mindanao (het zui
delijkste van de groote eilanden der Philippijnen). 
- Prof. E. D. Merrill (zie Elmerrillïa) deelde mij 
mede, dat, naar hij meende, Weber vermoord was 
geworden door inboorlingen van het eiland Balabac 
(N. van de N.punt van Borneo). 

Webs té r ia s. H. WRIGHT, - in 1887 genoemd naar 
den ontdekker der plant, George Washington Web
ster (1833, Fredonia, New York; 1914, Lake Helen, 
Florida), die zijn loopbaan begon als onderwijzer 
en later vele jaren te Lake Helen woonde, ver
dienstelijk amateur-botanicus-concholoog-geoloog. 

weddelliântis,a,«»w, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar H. A. Weddell (1819, Painswick, 
Z.Z.O. van Gloucester; 1877, Poitiers), die van 
1843-48 en in 1851 Brazilië en de kinabosschen 
van Peru en Bolivia bereisde en van 1850-57 als 
aide-naturaliste verbonden was aan het museum 
van nat. historie te Parijs. Hij schreef verscheidene 
bot. publicaties, o.a. over Cinchona en over de 
Urticacëae. 

Wedélia JACQ., - genoemd naar G. W. Wedel (1645, 
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Golszen, Z. van Berlijn; 1721, Jena), hoogleeraar 
te Jena, schrijver van vele, meest zeer kleine bot. 
verhandelingen. 

Weigelia PERS., - genoemd naar Chr. E. Weigel 
(1748, Stralsund; 1831, Greifswald), hoogleeraar te 
Greifswald, schrijver van verscheidene bot. werken. 

weigeliânus.a.um (Aspidïum - Kunze), - genoemd 
naar Chr. E. Weigel (zie Weigelia). 

weilbachii, - 2e nv. van Weilbachius, Latinizeering 
van Weilbach: van Weilbach, genoemd naar Weil-
bach. - Lamproçoccus - Morr. is genoemd naar 
Aug. Weilbach (1813, Kopenhagen; 1868, Kopen
hagen), van 1843-68 hortulanus van den academi-
schen bot. tuin te Kopenhagen. 

Welngaer tnér ia BERNH., - genoemd naar J. Chr. 
Weingärtner (1771, Erfurt; 1833, Erfurt), in 1794 
benoemd tot conrector aan de Predigerschule te 
Erfurt, in de omstreken van welke plaats hij her-
boriseerde, sedert 1801 predikant te Schwerborn, 
sedert 1805 in gelijk ambt te Egstedt, later hoog
leeraar in de theologie te Erfurt, schrijver van ma
thematische publicaties. 

weinlândi i , - 2e nv. van Weinlandïus, Latinizeering 
van Weinland: van Weinland, gevonden door 
Weinland, genoemd naar Weinland. - Neder-
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar CA. F. Weinland (1864, Hohen Witlingen 
bij Urach, Z.Z.O. van Stuttgart; 1891, Finsch-
hafen, Kaiser Wilhelmsland), medicus, die zich in 
1889 in dienst der D. Nieuw-Guinea-Compagnie 
in Kaiser Wilhelmsland vestigde en daar vele plan
ten verzamelde, doch reeds spoedig aan malaria 
overleed. 

weinmânni, - 2e nv. van Weinmannus, Latinizee
ring van Weinmann: van Weinmann, genoemd 
naar Weinmann. - Ipomoea - R. et Sch. is ge
noemd naar J. A. Weinmann (1782, ?; 1858, Paw-
lowsk, O. van Moskou), directeur van den bot. 
tuin te St.-Petersburg, schrijver over Russ. plan
ten. De naar hem genoemde plant had hij aan de 
auteurs der soort, J. J . Roemer (zie Roemerïa) en 
J. A. Schultes (zie schultesiänus), gezonden. 

Weinmânn la L., - genoemd naar / . W. Weinmann 
(?, ?; ?, ?), apotheker te Regensburg, schrijver 
van een groot, in de jaren 1737-45 verschenen bot. 
plaatwerk. 

weinmannlânus.a.Mw (Eupatorïum - Regel et 
Körn.), -genoemd naar J. A. Weinmann (zie wein-
manni). 

weinmannii , - 2e nv. van Weinmannius, Latinizee
ring van Weinmann: van Weinmann, genoemd 
naar Weinmann. — Panïcum virïde L. var. — R. et 
S. is genoemd naar J. A. Weinmann (zie wein-
manni), die deze plant het eerst beschreef. 

welbórni , - 2e nv. van Welbornus, Latinizeering van 
Welborn: van Welborn, genoemd naar Welborn. -
Gordonïa - Elm. werd in 1908 genoemd naar G. 
Welborn van het eiland Cebu (Philippinen), om
trent wien mij overigens niets bekend is. 

weldéni , - 2e nv. van Weldënus, Latinizeering van 
Welden: van Welden, gevonden door Welden, ge
noemd naar Welden. - Cytïsus - Vis. is genoemd 
naar L. vrijheer Von Welden (1780, Laupheim, 
Z.Z.W, van Ulm, Württemberg; 1853, Graz in 
Stiermarken), sedert 1799 officier in het Oostenr. 
leger, waarin hij tot 1815 alle veldtochten tegen 
Napoleon medemaakte, vriend van tuinbouw, aan-
legger van fraaie parken, verzamelaar van planten, 
schrijver eener natuurwetensch. publicatie. 

Wellingtónia MEISSN., - genoemd naar Sir Arthur 
Wellesley (1769, Dublin; 1852, Walmer Castle bij 

Dover), die in 1787 als vaandrig in den Eng. mili
tairen dienst trad, van 1797—1805 deel nam aan 
krijgsverrichtingen in Eng. Indië, waar hij opklom 
tot generaal-majoor en in 1808 belast werd met de 
leiding van den strijd op het Pyreneesche schier
eiland tegen Napoleon, wiens troeperi hij o.a. bij 
Talavera (1809) en Vittoria (1813) versloeg en in 
1814 dwong het schiereiland te ontruimen, waar
voor hij na den troonsafstand van Ntapoleon be
loond werd met den titel van hertog van Welling
ton en een dotatie van £ 400 000. Na Napoleon's 
terugkeer van Elba versloeg hij hem bij Waterloo 
(1815). Later was hij herhaaldelijk minister van 
het Vereenigd Koninkrijk. 

Wendlandia BARTL. , - doorBartling in 1830genoemd 
óf naar J. Chr. Wendland (1755, Laftdau; 1828, 
Herrenhausen bij Hannover), sinds 1817 hortula
nus van den bot. tuin te Herrenhausen, schrijver 
van verscheidene bot. publicaties, ôf naar diens 
zoon, H. L. Wendland (1792, ?; 1869, Teplitz), 
schrijver eener bot. publicatie en medewerker van 
Bartling aan Beiträge zur Botanik, öf naar beiden. 
Bartling droeg dit laatste werk op aan J. Chr. 
Wendland, doch zegt niet of hij het gesl. Wend
landia naar den vader, naar den zoon of naar bei
den noemde. 

wendlandiânu5,e,um (Nenga - Scheff.), - genoemd 
naar H. Wendland (1825, Herrenhausen bij Han
nover; 1903, Hannover), directeur van den konink
lijken tuin te Herrenhausen, schrijver over pal
men. In 1856/57 bereisde hij Midden-Amerika. 

wendlândi i , - 2e nv. van Wendlandïus, Latinizee
ring van Wendland: van Wendland, gevonden door 
Wendland, genoemd naar Wendland. - Solanum -
Hook. f. werd in 1887 genoemd naar H. Wend
land (zie wendlandiänus). 

wengiénsis.îs.e, - afkomstig van Wengi (in Kaiser 
Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden. 

Wénsea j . CHR. WENDL., - in 1819 genoemd naar 
A. A. F. von der Wense, ,,Vice-Camntierpresident 
„und Ober-Hofbau und Gartendirector", bevorde
raar van den bloei van den bot. tuin van Herren-
hausen bij Hannover. Overigens is mij niets van 
hem bekend. 

wentianus,α,wm (Cyrtandra - Laut. ; - Dendrobïum 
- J. J. S.; - Rhododendron - Kds), - genoemd 
naar Fr. A. F. Chr. Went (1863, Amsterdam; 1935, 
Wassenaar), plantkundige, van 1887-88 werkzaam 
bij het Middelbaar Onderwijs te Dordrecht, in 1888 
een half jaar werkzaam aan het Zoölogische Sta
tion te Napels, van 1889-91 leeraar bij het Middel
baar Onderwijs te 's Gravenhage, in dien tijd van 
Maart-Juli 1890 werkzaam in het Vreëmdelingen-
laboratorium te Buitenzorg, van 189H96 directeur 
van het Proefstation voorSuikerriet te Kagok (Z. van 
Tegal, Midden-Java), van 1896-1934 hoogleeraar in 
de plantkunde te Utrecht, in 1933 van wege het 
Leidsche universiteitsfonds benoemd tot bijzonder 
hoogleeraar in de plantkunde te Leiden, van 1921-
31 voorzitter der Wis- en Natuurkundige Af deeling 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. In 
1901/02 bereisde hij Suriname, de Ned. Antillen, 
Bahama en bezocht hij ook Washington; van Juni -
Oct. 1914 was hij in Ned. Indië om deel te nemen 
aan het door het uitbreken van den wereldoorlog 
mislukte rubbercongres te Soerabaja; in 1923 be
reisde hij Suriname ten tweeden male; in 1926/27 
nam hij deel aan het Internationaal Bot. Congres 
te Îthaca (staat New York) en bezocht hij ook het 
derde Pacific Science Congress te Tokyo, vanwaar 
hij over Java naar Nederland terugkeerde; in 1929 
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verbleef hij twee maanden te Peradeniya (Ceylon), 
waarna hij deelnam aan het vierde Pacific Science 
Congress te Bandoeng en de vergadering van Sugar
cane Technologists te Soerabaja. - Hij schreef ver
scheidene wetensch. publicaties", o.a. over De Jong
ste Toestanden der Vacuolen (dissertatie), - On
derzoekingen over de chemische physiologie van 
het Suikerriet. - De Ziekten van het Suikerriet op 
Java, die niet door dieren veroorzaakt worden (te 
zamen met J. H. Wakker), - Ueber den Einflusz 
der Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilïa 
sitophïla (Mont.) Sacc, - Untersuchungen über 
Podostemonaceen, - Lehrbuch der Pflanzenphy
siologie II (te zamen met S. Kostytschew), - Leer
boek der Algemeene Plantkunde (ook in het D. 
vertaald); voorts werkte hij mede aan het groote 
plaatwerk Nova Guinea. - Het natuurwetensch. 
onderzoek der Ned. bezittingen in W.- en O.-Indië 
werd door hem krachtig bevorderd, zoowel recht
streeks als door zijn talrijke daar werkzame leer
lingen. 

wént i i , - 2e nv. van Wentïus, Latinizeering van 
Went: van Went, genoemd naar Went. - Alocasïa 
- Engl, et Krause is genoemd naar Fr. A. F. Chr. 
Went (zie wentiänus). 

rWenzélia MERR., - genoemd naar C. A. Wenzel 
IWenzélia TANAKA, - (1882, Willesley, Mass., 

U.S.A.; 1929, ?), eerst gouvernementsambtenaar 
op de Philippijnen, daarna veefokker op Mindanao 
(het zuidelijkste van de groote eilanden der Phi
lippijnen). In de eerste decenniën der 20ste eeuw 
verzamelde hij vele planten op de Philippijnen. 

wenzéli i , — 2e nv. van Wenzelïus, Latinizeering van 
Wenzel: van Wenzel, gevonden door Wenzel, ge
noemd naar Wenzel. - Canarïum - Merr. is ge
noemd naar C. A. Wenzel (zie Wenzelïa). 

wenzigiànws,a.wm (Quercus-King),-genoemdnaar 
J. Th. Wenzig (1824, Kottbus; 1892, Berlijn), apo-
theker-botanicus, schrijver over het gesl. Quercus. 

we rné r i , - 2e nv. van Wernêrus, Latinizeering van 
Werner: van Werner, gevonden door Werner, ge
noemd naar Werner. - Nederlandschind. planten 
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdek
ker, Eugen Werner (?, ?; ?, ?), die in 1907 planten 
verzamelde op Penang, het Maleische Schiereiland 
en op het Finisterre-gebergte in Kaiser Wilhelms
land. Hij schreef een publicatie over Kaiser Wil
helmsland. 

wernhamiânus.a. t tm (Psychotrîa - S. Moore), - ge
noemd naar H. F. Wernham (1879, ?; ?, ?), plant-
kundige, van 1909-22 verbonden aan het British 
Museum te Londen, schrijver van verscheidene bot. 
publicaties. 

wer thé imi i , — 2e nv. van Wertheimius, Latinizeering 
van Wertheim: van Wertheim, genoemd naar Wert
heim. - Mucüna - Burck is genoemd naar Jhr. 
C. J. M. Wertheim (1859, Brussel; 1931, 's Graven-
hage), mijnbouwkundig ingenieur, die van 1888-90, 
toen nog student, als geoloog en natuurhistoricus 
deelnam aan een door het Koninklijk Ned. Aard
rijkskundig Genootschap georganiseerde expeditie 
naar de Kei-eilanden, Z. van den „vogelkop" van 
Nieuw-Guinea. De hem van wege 's Lands Plan-
tentuin te Buitenzorg toegevoegde mantri Jahéri 
(zie jaheriänus) verzamelde bij die gelegenheid za
den der later naar Wertheim genoemde plant. In 
1892 werd Wertheim, na volbrachte studiën, be
noemd tot ingenieur bij het Mijnwezen in Ned. 
Indië en geplaatst bij de Banka-tinwinning; in 1899 
werd hij werkzaam gesteld bij het Hoofdbureau van 
het Mijnwezen te Batavia, in 1902 benoemd tot 

mijningenieur 1ste klasse. Hij kweet zich van ver
schillende opdrachten op Java en Sumatra en werd 
in 1910 om gezondheidsredenen gepensionneerd, 
waarop hij zich in Nederland vestigde, waar hij in 
verschillende betrekkingen werkzaam was, laat
stelijk als vertegenwoordiger van een kantoor 
voor assuranties en passages. 

westenénkii, — 2e nv. van Westenenkïus, Latinizee
ring van Westenenk: van Westenenk, gevonden 
door Westenenk, genoemd naar Westenenk. - Cor-
diglottis - J. J. S. is genoemd naar haar ontdekker 
L. C. Westenenk (1872, koffieland Penawangan, 
Afd. Dëmâk, Sëmârang; 1930, 's Gravenhage), na 
opleiding in Nederland in 1892 aangesteld tot amb
tenaar bij het Binnenlandsch Bestuur in Ned. In
dië. Van 1893-97 was hij werkzaam in Borneo, van 
1897-1924 op Sumatra, laatstelijk als resident van 
Benkoelen, van 1924 tot aan zijn pensionneering in 
1929 was hij lid van den Raad van Indië. Hij was 
een warm natuurvriend en verdienstelijk schrijver 
over land en volk van Sumatra. 

wes te rhout i i , - 2e nv. van Westerhoutïus, Latinizee
ring van Westerhout: van Westerhout, gevonden 
door Westerhout, genoemd naar Westerhout. -
Arenga - Griff, is genoemd naar J. B. Westerhout, 
in het tweede vierdedeel der 19de eeuw assistent
resident van Malaka, vriend van Griffith (zie Grif-
fithïa), voor wien hij planten verzamelde. 

wetarénsis,is,e, - afkomstig van het eiland Wetar 
(N. van O.-Timor) of daar het eerst gevonden, 
Wetar sch. 

Wétr ia BAILL., - anagram van Trewïa (zie aldaar), 
naam van een verwant gesl. 

whelér i , - 2e nv. van Whelërus, Latinizeering van 
Wheler: van Wheler, genoemd naar Wheler. - Naar 
welken Wheler in 1789 Abröma - Retz. genoemd 
werd, deelt Retzius (zie retzïi), de auteur der soort, 
niet mede. Mogelijk bedoelde hij Sir George Wheler 
(1650, Breda; 1724, Durham, Z. van New-Castle, 
Ν.-Engeland), geestelijke te Basingstoke (tusschen 
Southampton en Reading), verzamelaar van plan
ten, die van een door hem in Griekenland gemaakte 
reis een beschrijving uitgaf. M. Vahl (zie vahlii), 
een tijdgenoot van Retzïus, heeft naar denzelfden 
Wheler een Convolvulus genoemd. 

whipplei , - 2e nv. van Whipplêus, Latinizeering van 
Whipple: van Whipple, genoemd naar Whipple. — 
Yucca - Torr, is genoemd naar Amiel Weeks Whip
ple (1818, Greenwich, Mass. U.S.A.; 1863, Wash
ington, Columbia District, Z.W. van Baltimore), 
officier in het Amer, leger, leider eener expeditie 
belast met het vaststellen der grens tusschen de 
Vereenigde Staten en Mexico. 

whiteanws,a,«m (Cirropetälum - Rolfe), - in 1895 
genoemd naar W. H. White, tuinman van Sir John 
Trevor Lawrence (zie lawrenceänus), in wiens kas
sen de plant gekweekt werd, en die een exemplaar 
er van naar den bot. tuin van Kew zond. 

whi t fórdi , - 2e nv. van Whitfordus, Latinizeering 
van Whitford: van Whitford, gevonden door Whit-
ford, genoemd naar Whitford. - Pleopeltis - V. A. 
v. R. en Pteris - Copel. zijn genoemd naar H. N. 
Whitford (1872, Manhattan, Kansas, U.S.A.; x ) , 
van 1904-12 als houtvester verbonden aan het 
Bureau of Forestry te Manila, later werkzaam bij 
de Rubber Manufacturers' Association te New 
York, schrijver van verscheidene publicaties. 

Whitfórdia ELM., - genoemd naar H. N. Whitford 
(zie whitfórdi). 

whitfôrdii, - 2e nv. van Whitfordïus, Latinizeering 
van Whitford: van Whitford, gevonden door Whit-
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ford, genoemd naar Whitford. - Radermachëra -
Merr. is genoemd naar H. N. Whitford (zie whit-
fordi). 

Whitfordiodendron ELM., - van (H. N.) Whitford 
(zie whitfordi) ; Gr. dendron, boom: boom van Whit
ford, door Whitford ontdekte en ter eere van hem 
zoo genoemde boom. 

Whitia BL., - „zal den naam bewaren van een man, 
„die der kruidkunde rijke aanwinsten heeft toege-
„bragt. - Hij heeft een reis gedaan in IJsland; naar 
„hem noeme ik" (dit gesl.) [Blume, Catalogus Ge
wassen 's Lands Plantentuin (1823), p. 16]. - Ove
rigens is mij omtrent hem niets bekend. 

Whitlàvia HARV., - in 1846 genoemd naar Fr. Whitla 
(bloeitijd 1830-53), te Belfast, die den bloei van 
den bot. tuin aldaar bevorderde en een goed kenner 
der flora van Ierland was. Later woonde hij te 
Dublin. 

wh i tmée i , - 2e nv. van Whitmeius, Latinizeering 
van Whitmee : van Whitmee, gevonden door Whit-
mee, genoemd naar Whitmee. - Oleandra - Baker 
is genoemd naar 5. James Whitmee (1838, Stagsden, 
Bedfordsh., N. van Londen; 1925, Londen), van 
1863-77 als zendeling werkzaam op Samoa en de 
Gilbert en Loyalty-eilanden, van 1891-94 weder
om op Samóa, ijverig verzamelaar van natuur
historische voorwerpen. 

whitnéyi, - 2e nv. van Whitneyus, Latinizeering van 
Whitney: van Whitney, genoemd naar Whitney. -
Godetïa - Th. Moore ( = Oenothera- A. Gray) is 
genoemd naar J. Dwight Whitney (1819, Northamp
ton, Mass. U.S.A.; 1896, aan Lake Sunapee bij 
New London, New Hampshire, U.S.A.), geoloog, 
die vele opmetingen in N.-Amerika leidde, bij één 
waarvan de plant ontdekt werd, schrijver van vele 
geol. werken. 

Wibélia, FÉE, - genoemd naar A. W. E. Chr. Wibel 
(1775, ?; 1814, Wertheim a/dMain,op ±9%°O.L . ) , 
arts te Wertheim, schrijver van eenige bot. werken. 

wichérsii , - 2e nv. van Wicher stus, Latinizeering 
van Wichers: van Wichers, gevonden door Wichers, 
genoemd naar Wichers. - Dendrobïum - Schltr en 
Erïa - Schltr zijn genoemd naar J. H. G. Wichers 
(1870, Koevorden; ?x ), in 1891 benoemd tot lui
tenant bij het Nederlandschind. leger, in 1904 tot 
kapitein, in 1911 als zoodanig gepensionneerd. In 
1907 stond hij tePadangPandjang (Sumatra),waar 
hij een groote verzameling levende orchideeën bezat. 

w i c h m a n n i , - 2e nv. van Wichmannus, Latinizee
ring van Wichmann : van Wichmann, genoemd naar 
Wichmann. - Planten van dezen naam zijn niet 
rechtstreeks genoemd naar Wichmann (zie onder), 
doch afkomstig van het Wichmann-gébergte in het 
Z.W. van Nederlandsch Nieuw-Guinea. - Het ge
bergte is genoemd naar C.F. A. Wichmann (1851, 
Hamburg; 1927, Hamburg), van 1879-1921 hoog
leeraar in de geologie te Utrecht, die in 1888/89 
eenige der Kleine Soenda-eilanden bereisde en in 
1903 optrad als leider eener expeditie naar het 
noordelijk deel van Nieuw-Guinea (van Dorè op 
±134° O.L. tot de Humboldtbaai op ±141° O.L.). 
- Van zijn hand verschenen vele geol. publicaties. 

wichrnanniânws,a,um, - afkomstig van het Wich-
»wanw-gebergte in het Z.W. van Ned. Nieuw-Gui
nea of daar het eerst gevonden. Zie wichmanni. 

wichmânnii , - 2e nv. van Wichmannïus, Latinizee
ring van Wichmann: van Wichmann, genoemd naar 
Wichmann. - Planten van dezen naam zijn af
komstig van het WtcAwtiwm-gebergte in het Z.W. 
van Ned. Nieuw-Guinea. - Zie wichmanni. 

wichurae , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 

behandelden naam Wichura: van Wichura, ge
vonden door Wichura, genoemd naar Wichura. -
Sauröpus - M. A. is genoemd naar M. E. Wichura 
(1817, Neisse; 1866, Berüjn, inkolendamp gestikt), 
rechtsgeleerde-plantkundige, die van 1860-63 
Japan O.-Azië, Java, Ceylon en den Himalaya be
reisde, schrijver van verscheidene bot. publicaties, 
o.a. over de flora van Silezië en over wilgbastaar
den. 

wichuraï, - 2e nv. van Wichuräus, Latinizeering van 
Wichura: van Wichura, gevonden door Wichura, 
genoemd naar Wichura. - Planten van dezen naam 
zijn genoenid naar M. E. Wichura (zi0 wichürae). 

wichuraïânws,a,um (Rosa - Crép.), - genoemd naar 
M. E. Wichura (zie wichûrae). 

Wickstróémia RCHB., - zie Wikstroemïa. 
Wiedemânnia FISCH, et MEY., - genoemd naar F. J. 

Wiedemann, schrijver (te zamen met E. Weber) 
eener in 1852 verschenen flora van Estland, Lijf-
land en Koerland. 

wierzbickii, — 2e nv. van Wierzbickïus, Latinizee
ring van Wierzbicki : van Wierzbicki, gevonden 
door Wierzbicki, genoemd naar Wierzbicki. -
Echïum vulgäre L. var. — Haberle is genoemd naar 
den ontdekker der plant, Peter Wierzbicki (1794, 
in Gallicië; 1847, Oravicza, Z.O. van Temesvâr), 
mijnarts in de Banat (zie banatïcus), verzamelaar 
van een thans te Graz berustend herbarium van 
15000 soorten. 

Wigandia H.B.K., - genoemd naar J. Wigand (1523, 
Mansfeld; 1587, Leibemühl, O.-Pruisen), bisschop 
van Pomesanië (O.-Pruisen tusschen Graudenz en 
Elbing) en later ook van Samland (Ji. van Ko
ningsbergen), schrijver over de flora van Pruisen, 
voorts van vele polemisch-theologische publicaties. 

Wightia WALL., - genoemd naar R. Wight (1796, 
Milton, Duncra Hill, East-Lothian, N. van Edin
burgh; 1872, Grazeley, W. van Londen), medicus, 
die in 1819 naar Madras vertrok als officier van 
gezondheid in het Eng. leger. Van l$26-28 fun
geerde hij als superintendent van den in het laatste 
jaar opgeheven bot. tuin van Madras, in welke 
hoedanigheid hij groote verzamelingen planten bij
eenbracht. In 1836 verliet hij den militairen dienst 
en werd hij belast met het oppertoezipht over de 
cultuur van katoen, tabak en andere landbouw
gewassen; in 1853 repatrieerde hij. Hij schreef 
eenige werken over de flora van EngÎ Indië, één 
daarvan (Prodrömus Florae Peninsfilae Indïae 
Orientalis) te zamen met G. A. Walker Arnott (zie 
arnottiqnus). 

wightiânws,a,Mm, - Nederlandschind. planten van 
dezen naam zijn genoemd naar R. Wight (zie 
Wightia). 

wfghtii, - 2e nv. van Wightius, Latinizeering van 
Wight: van Wight, gevonden door Wight. Neder
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar R. Wight (zie Wightia). 

wigmani , - 2e nv. van Wigmänus, Latinizeering 
van Wigman: van Wigman, genoemd naar Wig-
man. - Kickxïa - Kds is genoemd naat H. J. Wig
man (1846, Zutfen; 1923, Buitenzorg), in 1869 
werkzaam gesteld bij 's Lands Plantentuin te Bui
tenzorg, in 1870 benoemd tot assistent-hortulanus, 
in 1883 tot hortulanus, in 1912 gepensionneerd, 
aanlegger van den Buitenzorgschen Cultuurtuin 
(1875), schrijver van talrijke tuinbouwkundige ar
tikelen, oprichter (1890) en tot 1910 redacteur van 
het tijdschrift Teysmannia. 

wigmânii , - 2e nv. van Wigmanïus, Latinizeering 
van Wigman: van Wigman, genoemd naar Wig-

40 
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man. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
H. J. Wigman (zie wigmäni). 

wigmânni , - 2e nv. van Wigmannus, Latinizeering 
van Wigman: van Wigman, genoemd naar Wig-
man. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
H. J. Wigman (zie wigmäni). 

wigmännii , - 2e ην. van Wigmanntus, Latinizeering 
van Wigman: van Wigman, genoemd naar Wig
man. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar 
H. J. Wigman (zie wigmäni). 

wijckii, - 2e nv. van Wijckïus, Latinizeering van 
(Van der) Wijck: van Van der Wijck, genoemd 
naar Van der Wijck. - Pavetta - Hassk. is genoemd 
naar Jhr. Herman Constantijn van der Wijck (1815, 
's Gravenhage; ?, ?), die in 1837 bij het Binnen-
landsch Bestuur op Java werd geplaatst, en, na 
verschillende lagere rangen te hebben doorloopen, 
in 1842 assistent-resident werd van Djokjakarta, 
in 1843 van Salatiga, in 1846 van Buitenzorg. In 
1853 werd hij resident van Banjoemas, in 1855 van 
de Preanger Regentschappen, in 1858 van Soera-
baja, in 1860 lid van den Raad van Indië, in 1864 
werd hij gepensionneerd. - De auteur der soort 
Hasskarl (zie Hasskarlia), die in 1846 eenige maan
den te Buitenzorg verblijf hield, moet hem daar 
ontmoet hebben. 

Wikstróémia ENDL., - genoemd naar J. E. Wikström 
(1789, Vänersborg, a/d Z.W.hoek van het Vaner
meer; 1856, Stockholm), hoogleeraar te Stockholm, 
schrijver van vele wetensch. publicaties. 

wilcoxiânws.a.Mwt (Townsendïa - Wood), - in 1875 
genoemd naar Timothy Erasmus Wilcox (1840, 
North Litchfield, New York; 1932, Washington, 
District of Columbia, Z.W. van Baltimore), medi
cus, van 1865-1904 officier van gezondheid in het 
Amer, leger. De naar hem genoemde plant had hij 
in Indiana ontdekt. 

wildiänws,α,um (Saxifräga - Kunze), - in 1843 zoo 
genoemd, omdat de plant afkomstig was ,,ex horto 
,,Wildiano",d.i. uit den tuin van Wild(e), vanwien 
mij niets bekend is. 

wilhelrninae, - 2e nv. van den als een Lat. substan
tief behandelden naam Wilhelmïna: van Wilhel
mina, genoemd naar Wilhelmina. - Quercus - O. 
von Seemen en Rhododendron - Hochr. zijn ge
noemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria van 
Oranje-Nassau (1880, 's Gravenhage; X ), sinds 
1898 koningin van Nederland. 

wilhelrninae reginae, - 2e nv. van Wilhelmina 
Regina, dwz. koningin Wilhelmina: van koningin 
Wilhelmina, genoemd naar koningin Wilhelmina. 
- Platycerium — V. A. v. R. is genoemd naar Wil
helmina, koningin van Nederland (zie wilhelrninae). 

Wilhelminia HOCHR., - genoemd naar Wilhelmina, 
koningin van Nederland (zie wilhelrninae). 

wilisânws.a.wm, - afkomstig van den Goenoeng (berg) 
Wilis in Midden-Java (W. van Kediri) of daar het 
eerst gevonden. 

wilkesiänws,a,«m (Acalypha-M. Α.; -Leptoptëris— 
Christ), - genoemd naar Charles Wilkes (1798, New 
York; 1877, Washington), in 1818 in dienst ge
treden bij de Amerik. marine, in 1866 gepension
neerd als schout-bij-nacht (rear-admiral), leider 
der United States Exploring Expedition (1838—42), 
welke zich over een groot deel van het zuidelijk 
halfrond uitstrekte en waarop de naar Wilkes ge
noemde planten en het naar hem Wilkesland ge
noemde deel van het Zuidpoolland (1840) werden 
ontdekt. - Wilkes bewerkte de hydrographische en 
meteorologische gegevens der expeditie; voorts 
schreef hij het reisverhaal er van. 

wilkésii , - 2e nv. van Wilkesïus, Latinizeering van 
Wilkes: van Wilkes, genoemd naar Wilkes. - Plan
ten van dezen naam zijn genoemd naar Ch. Wilkes 
(zie wilkesiänus). 

willdenóvii, - zie willdenowti. 
willdenowianus,a,um, — planten van dezen naam 

zijn genoemd naar K. L. Willdenow (1765, Berlijn; 
1812, Berlijn), hoogleeraar in de plantkunde te 
Berlijn en directeur van den door hem gereorgani-
seerden bot. tuin aldaar, den besten plantenkenner 
van zijn tijd, schrijver van vele bot. werken, vooral 
bekend door zijn uitgave van den vierden druk 
(1797-1810) der Species Plantarem van Linnaeus 
(zie Linnaea). 

willdenówii, - 2e nv. van Willdenowïus, Latinizee
ring van Willdenow : van Willdenow, genoemd 
naar Willdenow. - Polypodïum - BI. en Selaginella 
- Baker zijn genoemd naar K. L. Willdenow (zie 
willdenowiänus). 

williamsiânu5,a,ttm (Rhododendron - Rehder et 
Wils.), - in 1913 genoemd naar John Charles Wil
liams (1861, ? ; ? , ? ) , in 1888 benoemd tot Sheriff 
van Cornwall, in 1918 tot Lord Lieutenant van 
Cornwall, eigenaar van Caerhays Castle te Saint 
Austell, Cornwall, Engeland, die de eerste was, 
welke de waarde der Westchineesche Rhododen
drons als tuinplant inzag en ze op groote schaal 
kweekte. 

will iamsii , - 2e nv. van Williamsius, Latinizeering 
van Williams: van Williams, gevonden door Wil
liams, genoemd naar Williams. 
1. (Canarïum - Ch. B. Robinson; - Rhododendron 
- Merr.), - genoemd naar R. S. Williams, die ten 
behoeve van den bot. tuin van New York van Oct. 
1903-Aug. 1905 vele planten verzamelde op dePhi-
lippijnen. Overigens is mij van hem niets bekend. 
2. (Erica - Druce), - in 1911 genoemd naar P . D. 
Williams te Llanarth, Cornwall, Engeland, die 
deze natuurlijke hybride het eerst toonde aan den 
auteur der soort, den Oxfordschen botanicus, G.C1. 
Druce (1850-1932). 

willinckii, - foutief voor willinkii. 
willinkii, - 2e nv. van Willinkius, Latinizeering van 

Willink: van Willink, genoemd naar Willink. -
Angioptëris - Miq. en Platycerium - Th. Moore 
zijn genoemd naar Jan Abraham Willink (1812, 
Amsterdam; 1887, Driebergen), kundig en bemid
deld plantenliefhebber, meermalen lid der jury bij 
tuinbouwtentoonstellingen. Hij woonde te Am
sterdam in een huis tusschen de Vijzelstraat en de 
Reguliersgracht en was eigenaar der thans (1935) 
nog bestaande buitenplaats Binnenbest äan de 
Weesperzijde te Amsterdam; later kocht hij de 
buitenplaats Beerschoten te Driebergen. In zijn 
kassen kweekte hij een fraaie verzameling uitheem-
sche planten, waaronder varens en orchideeën, o.a. 
de beide naar hem genoemde soorten, waarvan hij 
de laatste in 1873 op een tentoonstelling te Gent 
inzond. Na het overlijden zijner weduwe in begin 
1888 (zijn eenig kind Wilhem was reeds te voren 
op 16-jarigen leeftijd overleden en te Driebergen 
begraven) verviel volgens testamentaire beschik
king het geheele landgoed (het tegenwoordige Wil
linkspark) met den bijbehoorenden hertenkamp 
aan de gemeente Driebergen. Huis en kassen wer
den in overeenstemming met den wil van den erf
later gesloopt; op de plaats van het huis werd een 
Grieksch tempeltje gebouwd. - In 1869 werd Wil
link bij gelegenheid eener bloemententoonstelling 
te St.-Petersburg te Zarskoje Selo ontvangen door 
Tsaar Alexander IL 
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wi l lkommii , - 2e nv. van Willkommius, Latinizee-
ring van Willkomm: van Willkomm, gevonden door 
Willkomm, genoemd naar Willkomm. - Globularîa 
- Nym. is genoemd naar H. M. Willkomm (1821, 
Herwigsdorf bij Zittau, Saksen; 1895, Wartenburg 
bij Böhmisch Leipa, N.-Boheme), van 1868-74 
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den 
bot. tuin te Dorpat, van 1874-92 in gelijke functies 
te Praag, schrijver van vele bot. publicaties. In 
1873 bereisde hij de Balearen en Spanje. 

willmoreânws.a.um (Anagallis -Don ex J. D. Hook. ), 
- in 1834 genoemd naar Willmore, van wien mij 
niets bekend is dan, dat hij de naar hem genoemde 
plant had gekweekt uit door hem van Madeira 
ontvangen zaden. 

willmóttae, - 2e nv. van Willmotta, Latinizeering 
(vr. vorm) van Willmott: van mevr. (mej.) Wül-
mott, genoemd naar mevr. (mej.) Willmott. -
Tulïpa - Freyn is genoemd naar mej. Ellen Ann 
Willmott (1860, ?; 1934, Warley Place, Great War-
ley, O.N.O. van Londen), beroemd kweekster van 
sierplanten op haar landgoed Warley Place, die in 
1897 als erkenning harer verdiensten de Victoria 
Medal of Honour verwierf, eerste vrouwelijk lid 
der Linnean Society, schrijfster van een werk over 
rozen. 

willmóttiae, - 2e nv. van Willmottïa, Latinizeering 
(vr. vorm) van Willmott: van mevr. (mej.) Will
mott, genoemd naar mevr. (mej.) Willmott. -
Planten van dezen naam zijn genoemd naar mej. 
E. A. Willmott (zie willmóttae). 

willmottiânus,a,«m (Cerastostigma - Stapf), - ge
noemd naar mej. E. A. Willmott (zie willmóttae). 

Willoughbéia HOOK, f., - genoemd naar Fr. Wil-
Willóughbya κ. S C H U M . , - lughby (1635, Mid-
Willughbéia ROXB., - dleton, Warwicksh.; 

1672, Middleton), zoöloog, die Ital. planten aan 
Petiver (zie petivêri) schonk. 

wilmsi i , - 2e nv. van Wilmsius, Latinizeering van 
Wilms: van Wilms, gevonden door Wilms, ge
noemd naar Wilms. - Polygonum - Beck is ge
noemd naar Fr. H. Wilms (1811, Schwerte, Z.O. 
van Dortmund; ?, Münster), apotheker te Münster, 
verdienstelijk onderzoeker der flora van Westfalen. 

wilsónae, - 2e nv. van Wilsöna, Latinizeering (vr. 
vorm) van Wilson: van mevr. (mej.) Wilson, ge
noemd naar mevr. (mej.) Wilson. - Berberis -
Hemsl. is genoemd naar mevr. Wilson (f1930), 
echtgenoote van den ontdekker der plant, E. H. 
Wilson (zie wilsöni). 

wilsóni, - 2e nv. van Wilsönus, Latinizeering van 
Wilson: van Wilson, gevonden door Wilson, ge
noemd naar Wilson. - De talrijke Chin, en Tibet, 
planten van dezen naam zijn genoemd naar E. H. 
Wilson (1876, Chipping Campden, N.O. van Glou
cester; 1930, Worcester, W. van Boston, Mass., bij 
een auto-ongeluk, tegelijk met zijn echtgenoote), 
die in 1892 in dienst trad bij den bot. tuin van Bir
mingham, in 1897 bij dien van Kew en in 1899 als 
plantenverzamelaar in dienst werd genomen door 
de firma Veitch & Sons (zie Veitchïa), voor welke 
hij van 1899-1902 en 1903-05 China en Tibet be
reisde en 25 000 gedroogde planten in 5000 soorten, 
30000 bollen en knollen van sierplanten en 1800 
soorten zaden verzamelde. In 1906 ging hij over 
in den dienst van het Arnold Arboretum te Jamaica 
Plain, Boston, Mass., waarvoor hij in 1907/08 en 
1910 W.-China bereisde, waar hij ruim 3300 
plantensoorten, waaronder bijna 900 nieuwe, ver
zamelde. In 1909 werd hij onderdirecteur van het 
arboretum; van 1920-22 bereisde hij Australië, 

Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Engelsch Indië, Midden -
en Z.-Afrika. - In 1927 volgde hij Sargent (zie 
sargentiänus) op als directeur van het arboretum. -
Hij schreef vele bot. publicaties, waaronder een 
over de lelies vanO.-Azië en, te zamen metRehder, 
een monographie van het ondergesl. Azalea. 

wilsonianus.a.um, - 1. (Aërïdes- Hort.; - Tulïpa -
J. Hoog), - genoemd naar G. F. Wilson (1822, 
Wandsworth, Londen; 1902, Weybridge bij Lon
den), chemicus-grootindustrieel te Weybridge, ont
dekker van een proces voor het kleur- en reukeloos 
maken van stinkende vetten, waarvoor hij een fa
briek oprichtte, welke hij in 1847 voor 250 000 £ 
verkocht, voorts (1854) van een bereidingsproces 
van zuivere glycerine en van een insecticide (Gis-
hurst Compound), stichter van een proeftuin, be
roemd kweeker van lelies, lid der Royal Horti
cultural Society, voorzitter van keuringscommis
sies bij bloemententoonstellingen. 
2. (Pirus - Cardot), - genoemd naar E. H. Wilson 
(zie wilsöni). 

wilsônii , - 2e nv. van Wilsonïus, Latinizeering van 
Wilson: van Wilson, gevonden door Wilson, ge
noemd naar Wilson. - Euonymus - Sprague; -
Hex - Loes.; - Magnolia- Rehder en Viburnum -
Rehder zijn genoemd naar E. H. Wilson (zie 
wilsöni). 

wiltónii, — 2e nv. van Wiltonïus, Latinizeering van 
Wilton : van Wilton, genoemd naar Wilton. - Rho
dodendron - Hemsl. et E. H. Wils. is genoemd 
naar Sir Ernest Colvill Wilton (1870, ?; x ) , in 
1890 als leerling-tolk voor het Chin, naar Tibet 
vertrokken, later nog vele jaren bij deq consulairen 
dienst in China en Tibet werkzaam, o.a. in 1900 
als waarnemend consul te Ichang (zie ichangensis), 
in welke functie hij den ontdekker der naar hem 
genoemde plant, E. H. Wilson (zie wilsöni), vele 
diensten bewees tijdens diens verblijf in China, na 
zijn terugkeer in Europa benoemd tot voorzitter 
van het besturend lichaam van het Saargebied. 

wimmeriânus,a,wm (Salix - Gren. et Godr.), - ge
noemd naar Chr. Fr. H. Wimmer (1803, Breslau; 
1868, Breslau), rector van het gyrnnasium te 
Breslau, verdienstelijk kenner van en schrijver 
over de flora van Silezië. 

wlmsétt i i , - 2e nv. van Wimsettïus, Latinizeering 
van Wimsett: van Wimsett, genoemd naar Wim-
sett. — Pteris - Hort. (Pteris cretica L. var. - ) is 
genoemd naar Wimsett, omtrent wien ik niets heb 
kunnen uitvorschen. 

Winchia A. D C , - genoemd naar N. J. Winch (1768, 
Hampton, Middlesex; 1838, Newcastle on Tyne), 
schrijver over de flora van Engeland. 

winckélii, - 2e nv. van Winckelius, Latinizeering 
van Winckel: van Winckel, gevonden door Win-
ckel, genoemd naar Winckel. — Bulbophyllum -
J. J . S. en Nervilïa - J. J. S. zijn genoemd naar 
haar ontdekker, W. F. Winckel (1880, Batavia; X ), 
die, na in Nederland middelbaar onderwijs te 
hebben genoten, in 1904 op Java teïugkwam en 
aangesteld werd to t employé op de theeonder
neming Panjaïran (Preanger Regentschappen). 
Van 1907-24 was hij administrateur der theeonder
neming Tjidadap (Z. van Tjiândjoer, W.-Java), in 
1924/25 adviseur in Deli van de Nederiandschind. 
Landbouwmaatschappij, van 1925-31 administra
teur en hoofdadministrateur der onderneming Ko-
lèbèrès bij Bandoeng. Hij was een ijverig bevorde
raar en beoefenaar van natuurstudie en maakte 
zich vooral verdienstelijk door het onderzoek (te 
zamen met Bakhuizen van den Brink; zie bakhui-
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zenii) van de flora der omgeving van Tjidâdap, 
waaronder het tegenwoordige natuurmonument 
Tjadasmâlang (zie tjadasmalangensis), dat door 
deze beide heeren werd ontdekt en bekend ge
maakt. 

winckéllii , - foutief voor winckelïi. 
winkléri, - 2e nv. van Wtnklêrus, Latinizeering van 

Winkler: van Winkler, gevonden door Winkler, ge
noemd naar Winkler. 
1. De vele Borneosche planten van dezen naam 
(Ampelocissus - Laut. ; - Campanocàlyx - Valet. ; 
- Cleistanthus - Jablonszky; - Cyrtandra - Laut.; 
- Driessenïa - Cogn.; - Gynostemma - Cogn.; -
Hornstedtïa - Ridley; - Impatiens - J. D. Hook.; 
- Macaranga - Pax et Hof f m.; - Ophiorrhiza - V a 
let. ; - Piper - C. DC. ; - Schismatoglottis Engl. ; -
Sciaphïla - Schltr; - Selaginella - Hier.; - Taren-
na - Valet.; - Trichoglottis - J . J. S.) zijn genoemd 
naar haar ontdekker, Hubert Winkler (1875, Prenz-
lau, Brandenburg; χ ), buitengewoon hoogleeraar 
in de plantkunde te Breslau, van 1904-05 D. gou
vernementsambtenaar in Kameroen. In 1908 be
reisde hij Sumatra, Java, Z.O.-Bórneo en de Fede
rated Malay States voor het verzamelen van plan
ten en de studie der caoutchouc- en rotancultuur; 
in 1910 bereisde hij O.-Afrika. Hij is de schrijver 
van vele bot. publicaties, waaronder de Betulacëae 
in Das Pflanzenreich, de Urticacëae van Papuasië 
en van Nova-Guinea (deel XIV), de Musacëae en 
Cannacëae voor den tweeden druk van Die Natür
lichen Pflanzenfamilien, over de Flora en Planten-
geographie van Borneo, en vele andere, ook op 
cultuurgebied. 
2. Sumatraansche planten van dezen naam (An-
gioptëris - Rosenst.; - Cyclophörus - Rosenst.; -
Polypodïum - Rosenst. en Dryoptëris batacörum 
Rosenst. var. - Rosenst.) zijn genoemd naar haar 
ontdekker, K. J. M. Winkler (1874, Uichteritz bij 
Weissenf els, a/d Saaie; X ), van 1901-21 zendeling
arts in dienst van het Rijnsche Zendinggenootschap, 
gedurende al die jaren verbonden aan het zen
dingshospitaal te Pèaradja bij Taroetoeng (Batak-
landen, Sumatra), schrijver van Die Toba Batak 
auf Sumatra in Gesunden und Kranken Tagen", 
verdienstelijk verzamelaar van ethnographica en 
van varens (200 soorten) in de omgeving zijner 
woonplaats. In begin 1933 vertrok hij wederom 
naar de Bataklanden. 

winkleriân«s,a,ttm (Calamus - Becc. ; - Freycinetia 
- Martelli; - Licuäla paludösa Griff, var. - Becc; -
Pasanïa - Schottky, alle van Borneo), — ge
noemd naar haar ontdekker, Hubert Winkler (zie 
winkléri 1). 

wintéri, - 2e nv. van Wintêrus, Latinizeering van 
Winter: van Winter, gevonden door Winter, ge
noemd naar Winter. Plantägo major L. var. -
Wirtgen en Rubus - P. J. Müll, ex Focke zijn ge
noemd naar Ferdinand Winter (1835, Ilsenburg 
i/d Harz; 1888, Ems), apotheker te Gerolstein (Ei
fel), verdiensteüjk florist. 

Wintérlia DENNST., - genoemd naar J. J. Wintert 
(1739, Steyer, Opper-Oostenrijk; 1829, Boedapest), 
in 1771 benoemd tot hoogleeraar in de plant- en 
scheikunde aan de hoogeschool te Tyrnau (N.O. 
van Preszburg), in 1777 tot hoogleeraar te Boeda 
(Ofen), in 1784 tot hoogleeraar te Pest, schrijver 
van een catalogus der planten van den bot. tuin 
van Pest. 

wirtgénl, - 2e nv. van Wirtgënus, Latinizeering van 
Wirtgen : van Wirtgen, gevonden door Wirtgen, ge
noemd naar Wirtgen. 

1. (Diplotaxis - Hausskn.; - Fumarïa officinalis L 
subsp. - Hausskn.; - Galeopsis - Ludwig), - ge
noemd naar Ph. Wirtgen (1806, Neuwied a/d Rijn, 
beneden Coblenz; 1870, Coblenz), onderwijzer te 
Coblenz, verzamelaar van planten, schrijver van 
verscheidene aardrijkskundige en bot. publicaties, 
vooral over de flora der Rijnstreken, jeugdvriend 
van Junghuhn (zie Junghuhnta), met wien hij in 
het najaar van 1834mycologische excursies maakte 
in de omstreken van Coblenz. 
2. (Rumex - Beek), - genoemd naar F. P. Wirt
gen (1848, Coblenz; 1924, Bonn), zoon van den 
voorgaande, apotheker, uitnemend kenner der 
flora van de Rijnprovincie, schrijver van verschei
dene bot. publicaties. 

Wirtgénia JUNGH., - genoemd naar Ph. Wirtgen (zie 
wirtgëni 1). 

wirtgénil, - 2e nv. van Wirtgenius, Latinizeering 
van Wirtgen: van Wirtgen, genoemd naar Wirtgen. 
- Spondïas - Hassk. is genoemd naar Ph. Wirtgen 
(zie wirtgëni 1). 

wiru, - Soend. plantennaam (wiroe). 
Wissadula MEDIK., - Latinizeering van den Cingha-

leeschen plantennaam wisaduli, welke voor ver
schillende planten (behalve voor Wissadula peri-
plocifolïa Thw. ook voor Centipëda minima A. Br. 
et Asch. en Knoxïa zeylanïca L.) wordt opgegeven. 
Wisaduli (van Cinghal. wisa, vergif; düli, fijn poe
der) beteekent „giftig poeder". De soorten van het 
gesl. Wissadula zijn echter niet giftig. 

Wistaria NUTT., - genoemd naar K. Wistar (1760 of 
61, Philadelphia; 1818, Philadelphia), hoogleeraar 
in de anatomie te Philadelphia, schrijver van een 
beroemd geworden systeem der anatomie. 

Withänia PAUQUY, - in 1825 genoemd naar ? Withan, 
van wien mij niets bekend is. 

witkàmpi, - 2e nv. van Witkampus, Latinizeering 
van Witkamp : van Witkamp, gevonden door Wit
kamp, genoemd naar Witkamp. - Rafflesïa - Kds 
is genoemd naar haar ontdekker, H. Witkamp 
(1880, Poerworëdjó, Java; x ) , mijningenieur, van 
1904-21 in dienst der Koninklijke en der Bataaf-
schePetroleum-Maatschappij, natuurvriend, schrij
ver van natuurhistorische artikelen. 

witteânws,a,um (Saccolabïum - Rchb.f. = Malleöla 
- J. J. S. et Schltr), - genoemd naar H. Witte 
(1829, Rotterdam; 1917, Bennekom), in 1853 in 
dienst getreden bij den Akademischen tuin te Lei
den, van 1855 tot aan zijn pensionneering in 1898 
hortulanus dier instelling, redacteur der tuinbouw-
bladen Sempervïrens (1872-75), Sieboldïa (1875-
84), wederom van Sempervïrens (1884-97), het 
Nederlandsche Tuinbouwblad Sempervïrens (1897-
1905), schrijver van 48 boeken en brochures op 
tuinbouwkundig gebied, van 3 romans, 2 novellen, 
4 reisbeschrijvingen en tallooze tijdschrift- en dag-
bladartikelen. 

wixu, — foutief voor wiru. 
wobbénsts,»s,e, - afkomstig van Wobbe in Kaiser 

Wilhelmsland of daar het eerst gevonden. 
wódier, - Engelschind, plantennaam. 
Wólffia HORKEL et SCHLEIDEN, - genoemd naar J.Fr. 

Wolff (1778, Schweinfurt, N.O. van Würzburg, 
Beieren; 1806, Schweinfurt), arts te Schweinfurt, 
die in 1801 een publicatie over Lemna het licht 
deed zien. 

wolfi, - 2e nv. van Wolfus, Latinizeering van Wolf: 
van Wolf, genoemd naar Wolf. - Syringa - C. K. 
Schneid, werd in 1911 genoemd naar Egbert Wolf 
(1860, ?; x ) , uitnemend dendroloog, toen direc
teur van het keizerlijk boschbouwkundig instituut 
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te St.-Petersburg. 
fWolgéricus,a,tt»n, - afkomstig uit het stroomgebied 
twolgénsts.ts.e, - der Wolga (de in de Kaspische 

Zee uitmondende grootste rivier van Europa) of 
daar het eerst gevonden. 

woUastóni , - 2e nv. van Wollastônus, Latinizeering 
van Wollaston: van Wollaston, gevonden door Wol-
laston, genoemd naar Wollaston. Nieüwguineaan-
sche planten van dezen naam zijn genoemd naar 
A. Fr. R. Wollaston (zie Neowollastonïa). 

Wollastónia A. P. D C , - genoemd naar W. H. Wol
laston (1766, East Dereham, Norfolksh.; 1820, 
Londen), medicus-natuurkundige, ontdekker van 
het palladium en het rhodium, van de smeedbaar
heid en rekbaarheid van platina, van het naar hem 
genoemde galvanische element, van den reflexie
goniometer, alsmede van het eerste bruikbare pho
tographische objectief. 

wol las tóni i , - 2e nv. van Wollastonïus, Latinizee
ring van Wollaston: van Wollaston, gevonden door 
Wollaston, genoemd naar Wollaston. - Nieuw-
guineaansche planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A. Fr. R. Wollaston (zie Neowollas
tonïa) . 

wolteriànM5,a,Mw (Cypripedïum - Kränzl.; - Den-
drobïum - Schltr), - genoemd naar Paul Wolter 
(1861, Maagdenburg; ? χ ), sedert 1885 tuinman en 
kweeker te Maagdenburg, importeur en kweeker 
van orchideeën. 

wondiwoiénsi's.t's,«, - afkomstig van het Wondiwoi-
gebergte (tusschen de Wandammenbaai en de Geel-
vinkbaai, aan de N.kust van Ned. Nieuw-Guinea, 
op ± 134%° O.L.) of daar het eerst gevonden. 

Woodfórdia SAL., - genoemd naar J. A. Woodforde 
(?, ?; 1837, Castle Cary, Somerset, Z. van Bristol), 
geneesheer, kweeker van zeldzame planten, schrij
ver van een catalogus van om Edinburgh in het 
wild groeiende gewassen. 

woodfórdii , - 2e nv. van Woodfordïus, Latinizeering 
van Woodford: van Woodford, genoemd naar Wood
ford. - Bletïa - W. J. Hook, is genoemd naar Sir 
Ralph Woodford (1784, in Engeland; 1828, op zee, 
nabij Haïti), van 1813-28 gouverneur van Trini
dad, die in 1820 de plant van Trinidad aan den bot. 
tuin van Kew gezonden had. - Hooker (zie hoo-
kêri 1), de auteur der soort, roemt hem als iemand, 
wiens vrijgevigheid en liefde tot de wetenschap de 
kassen van Kew met een keur van planten ver
rijkt hadden. - Hij schonk aan Hooker een her
barium van Trinidadsche planten. 

woódii , - 2e nv. van Woodius, Latinizeering van 
Wood: van Wood, gevonden door Wood, genoemd 
naar Wood. - Dipterocarpus - Merr. werd in 1926 
genoemd naar den Eng. houtvester D. D. Wood, 
die een verzameling planten bijeengebracht had op 
het eiland Banguey (Bangoeai), bij de N.punt van 
Borneo. - Overigens is mij van hem niets bekend. 

woodlarkén8t's,t's,£, - afkomstig van het eiland Wood-
lark (O. van Nieuw-Guinea; ruim 152%° O.L.; 
ruim 9° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

Woódsia R. BR., - genoemd naar J. Woods (1776, 
Stoke Newington, Z.O.-Engeland; 1864, Lewes bij 
Brighton, Sussex), architect te Lewes, schrijver 
van eenige bot. publicaties, waaronder een flora 
van Engeland, Frankrijk, Duitschland, Zwitser
land, Italië en de bij Italië behoorende eilanden 
(The Tourists' Flora; 1850). 

Woodwàrd ia j . E . SM., - genoemd naar Th. Jen-
kinson Woodward (1745, Huntingdon, N. van Lon
den; 1820, Diss, Norfolk, Engeland), schrijver over 
algen. 

woodward io ides , - van Woodwardia, plantengesl. 
(Polypodiacëae) ; ides (Gr. eidSs), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Woodwardïa-achtig. 

W ó r m i a ROTTB., - genoemd naar Ole Worm (1588, 
Aarhuus, Jutland; 1654, Kopenhagen), medicus, 
beoefenaar van nat. historie, die in zijn jongelings
jaren Zwitserland, Italië, Frankrijk en Holland be
reisde, schrijver van vele publicaties. Van 1613 tot 
aan zijn dood was hij hoogleeraar in de fraaie 
letteren te Kopenhagen, de laatste 30 jaren ook 
in de geneeskunde. 

wray i , - 2e nv. van Wrayus, Latinizeering van 
Wray: van Wray, gevonden door Wray, genoemd 
naar Wray. - Planten van dezen naam zijn ge
noemd naar L. Wray (1853, ?; x ) , in 1881 be
noemd tot superintendent van de Hill Garden te 
Taiping (op het Mal. Schiereiland; ± 101%° O.L.; 
± 5 ° N.B.), van 1883-1908 hoofd van het Staats
museum van Perak, van 1905-08 directeur der 
musea van de Federated Malay States. Hij ver
zamelde op het Mal. Schiereiland vele planten, 
waarvan er verscheidene naar hem genoemd zijn, 
en schreef vele wetensch. publicaties. 

rWrightea ROXB., - genoemd naar W. Wright (1735, 
t W r i g h t i a R. BR., - Crieff, Perthsh., Schotland; 

1819, Edinburgh), arts, die zich in 1765 op Jamaica 
vestigde, daar sedert 1771 ijverig planten verza
melde en levende planten zond aan den bot. tuin 
van Kew, gedroogde aan Banks (zie Banksëa). -
Van 1777-79 hield hij zich op in Engeland en 
Schotland om zijn studiën voorttezetten. Op de 
terugreis naar Jamaica (1779) werd hij door een 
Sp. schip gevangen genomen, verloor hij zijn her
barium en werd hij in Spanje geïnterneerd. Van 
1782-85 was hij wederom als arts werkzaam op 
Jamaica, waar hij met behulp van Olof Swartz (zie 
swartziänus) een nieuw herbarium vormde; van 
1796-98 was hij als arts werkzaam op Barbados, 
waar hij een groote planten verzameling bijeen
bracht. Na zijn terugkeer vestigde hij zich te Edin
burgh. - Hij schreef een medisch-bot. verhandeling 
over de stamplant van Cortex simarübae. 

wrightiân«5,a,unt (Agapëtes - Kds; - Rhododen
dron - Kds), - genoemd naar Ch. H. Wright (1864, 
Oxford; χ ), van 1884-1908 assistent aan het Kew-
herbarium, van 1908 tot aan zijn pensionneering 
in 1929 assistant-keeper aan die instelling, sub
editor van de Flora of Tropical Africa en de Flora 
Capensis, voor welke beide werken hij een aantal 
familiën bearbeidde, medewerker aan den Index 
Florae Sinensis, schrijver van talrijke artikelen in 
The Bulletin of Miscellaneous Information of the 
Royal Botanie Garden of Kew, The Botanical 
Magazine, The Journal of Botany, The Journal of 
the Linnean Society en The Gardeners' Chronicle. 
Hij bewerkte voorts de in 1892 verschenen uitgave 
van Johnson's Gardeners' Dictionary. Hij ver
leende aan den auteur der naar hem genoemde 
soorten, S. H. Koorders (zie koordersi)i hulp, toen 
deze te Kew een aantal planten van Nieuw-Guinea 
determineerde. 

wr igh t i i , - 2e nv. van Wrightïus, Latinizeering van 
Wright: van Wright, gevonden door Wright, ge
noemd naar Wright. - Viburnum - Miq. is genoemd 
naar Charles Wright (1811, Wethersfleld, Conn., 
U.S.A.; 1886, Wethersfield), die als plantkundige 
op het oorlogsschip Vincennes deel nam aan de 
United States North Pacific Surveying Expedition 
(1853-56) onder bevel, eerst van commodore Ring
gold, later van luitenant Rodgers, op welken tocht 
Wright vele planten verzamelde, o.a. aan de Kaap 
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de Goede Hoop, op Hongkong, op de Bonin-eilan-
den (zie boninensis) en op de Lioe-kioe-eilanden. 
Van 1856-65 verzamelde Wright nog tal van plan
ten op Cuba; later bewerkte hij bot. verzamelingen 
te Cambridge bij Boston, U.S.A. 

Wulfenia JACQ., - genoemd naar Fr. X. vrijheer 
Von Wulfen S.J. (1728, Belgrado; 1805, Klagen
furt), hoogleeraar in de wis- en natuurkunde te 
Klagenfurt, verdienstelijk onderzoeker van de flora 
der Oost-Alpen en van de kust der Adriatische Zee, 
schrijver eeniger bot. werken. 

wulfeniânus,a,uwi (Alyssum - Bernh.; - Primüla -
Schott), - genoemd naar Fr. X. vrijheer Von 
Wulfen (zie Wulfenia). 

wulfénii , - 2e nv. van Wulfenius, Latinizeering van 
{Von) Wulfen: van (Von) Wulfen, gevonden door 
(Von) Wulfen, genoemd naar (Von) Wulfen. -
Euphorbia - Hoppe en Sempervïvum - Hoppe zijn 
genoemd naar Fr. X. vrijheer Von Wulfen (zie 
Wulfenia). 

wyattiânus.a.wm (Laelïa - Rchb. f.), - in 1883 ge
noemd naar G. Neville Wyatt van Lake House, 

xalapénsis , is, e, - afkomstig van Xaldpa of Jalapa 
(in Mexico, N.W. van Vera Cruz; bijna 99° W.L.; 
± 19£° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

xantânthus,α,um, - foutief voor xanthanthus. 
xanthânthus,a ,um, - van Gr. xanthos, geel; anthos, 

bloem: geelbloemig. 
xanthéllus,α,um, - Lat. verkleinw. van Gr. xanthos, 

geel. Bedoeld wordt geelachtig. Beter is luteölus. 
xanthiifolius,a,um, - van Xanthium, plantengesl. 

(Composïtae); Lat . folium, blad: met bladeren als 
die van een Xanthium. 

xanthines,α,wm, - van Gr. xanthos, geel: geel. 
xan th io ides , - van Xanthium, plantengesl. (Com

posïtae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Xanthïum-achtig. 

X a n t h i u m L., - Lat . transcr. van Gr. xanthïon (van 
xanthos), geel, naam eener plant, welke gebezigd 
werd voor het geel verven der haren. Waarschijnlijk 
was dit de tegenwoordig X. strumarium L. ge
noemde plant. 

xanthóacros.os.ott, - van Gr. xanthos, geel; äkron, 
top: met gelen top. 

xanthocérpus,a ,um, - v a n Gr. xanthos, geel; karpos, 
vrucht: met gele vruchten. 

xanthocâulos,os,ow, - van Gr. xanthos, geel; kaulos, 
stengel, steel: geelstengelig; geelstelig. 

X a n t h ó c e r a s BUNGE, - van Gr. xanthos, geel; kêras, 
hoorn. - De schijf draagt vijf met de kroonbladen 
afwisselende, hoornvormige uitsteeksels. 

rxanthochéilus,a,um, - van Gr. xanthos, geel; chei-
ixanthochilus,a,um, - los, lip: geellippig. 

x a n t h ó c h l a m y s , - van Gr. xanthos, geel; chlämus, 
mantel : met gelen mantel of iets daarbij vergelijk
baars (kelk, bloemkroon, bloemdek, schutbladen, 
scheeden, dekvliesj es). 

r x a n t h o c h ^ m a , - zie xanthochymus. 
I x a n t h o c h y m u m , -
X a n t h o d e r m i e ROXB., - van Gr. xanthos, geel; chü-

mos, sap: plant met geel sap. 
xanthochymus,α,um, - van Gr. xanthos, geel; chü-

mos, sap: met geel sap. 
xanthócomus,a,um, - van Gr. xanthos, geel; komt, 

kuif (van haren, bladeren, bloemen, schutbladen 
en dgl.): geelgekuifd. 

Cheltenham bij Gloucester, van wien Reichenbach 
(zie reichenbachiänus), de auteur der soort, haar 
ter beschrijving ontving. Overigens is mij niets 
van hem bekend. 

wychénsts.ts.e, - afkomstig van Wychen (dorp 
W.Z.W. van Nijmegen) of daar het eerst gevonden. 

w^cki i , - zie wijckii. 
Wydlér ia A. P. D C , - genoemd naar H. Wydler 

(1800, Zürich; 1883, Gernsbach in Baden), die in 
1827 op aansporing van A. P. de Candolle (zie 
Candollëa) een reis naar St. Thomas en Portorico 
maakte en daar een aantal planten verzamelde, 
welke meerendeels door verrotting en insekten-
vraat verloren gingen. Van 1828-30 was hij ad
junct aan den bot. tuin te St.-Petersburg, van 
1830-34 conservator van het herbarium van De 
Candolle te Genève en later hoogleeraar aan de 
universiteit aldaar. Door een rijk huwelijk daartoe 
in staat gesteld nam hij in 1853 zijn ontslag. Hij 
is de schrijver van verscheidene botanisch-morpho
logische publicaties. 

xanthogeniMs,a,um, - van Gr. xanthos, geel; geneion, 
kin, baard: met gele kin; geelbaardig. 

xan tho lép ia , - zie xantholepïus. 
fxanthôlepis , - van Gr. xanthos, geel; lëpis, schub: 
txantholépius,a,um, - geelschubbig. 

xantholéucus,a,um, - van Gr. xanthos, geel; leukos, 
wit: geelwit, geel met wit. 

xanthómesos,os,on, - van Gr. xanthos, geel; mësos, 
midden: met geel middendeel. 

X a n t h o m y r t u s DIELS, - van Gr. xanthos, geel; Myr-
tus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myr-
tacëae: geelbloemige Myrtacëa. 

xan thonéu ra , — zie xanthoneurus. 
rxanthonéuros,os,OM, - van Gr. xanthos, geel; neuron, 
\xanthonéurws,a,um, - nerf: geelnervig. 

xanthophaéus.a.um, - van Gr. xanthos, geel; phaios, 
zwartachtig, donker van kleur: bruingeel; bruin 
met geel. 

xan thophyl la , - zie xanthophyllus. 
Xan thophy i lum ROXB., - van Gr. xanthos, geel; 

phullon, blad : plant met gele bladeren (ten minste 
in gedroogden staat). 

xanthophyllus,fl,«w, - van Gr. xanthos, geel; phul
lon, blad: geelbladig. 

xan thophyto ides , - van Xanthophftum, planten
gesl. (Rubiacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: Xanthophytum-achtig. 

X a n t h ó p h y t u m REINW., - van Gr. xanthos, geel; 
phüton, plant: gele plant. - Vooral de gedroogde 
plant is vaak geelachtig. 

xanthorhizus,a,um, — zie xanthorrhizus. 
Xan tho r rh i za H. MARSH., - van Gr. xanthos, geel; 

rhiza, wortel: geelwortelige plant. 
xanthorrhizus,α,urn, - van Gr. xanthos, geel; rhiza, 

wortel: met gele wortels of daarbij vergeleken wor
dende organen (wortelstok, onderaardsche knollen). 

X a n t h o r r h ó é a j . E. SM., — van Gr. xanthos, geel; 
rhoia (in samenstellingen) (van rhein, vloeien), 
vloed. Plant, welke bij verwonding een geel sap laat 
uitvloeien. 

X a n t h o s o m a SCHOTT, - van Gr. xanthos, geel; soma, 
lichaam. - Bij een aantal vormen van het gesl. 
(niet alle!) is het lichaam der plant, dwz. de dikke 
wortelstok, van binnen geelachtig. 

X. 
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xantho8pnaérws,a(wm,-van Gr. #an/Aos, geel; sphai-
ra, bol: met gele bolvormige organen. 

xanthostémma, - van Gr. xanthos, geel: stemma 
krans: met kransen van gele organen. 

Xanthostémon F. v. M., - van Gr. xanthos, geel; 
stêm&n, draad: plant met gele meeldraden. 

xanthostémon, - van Gr. xanthos, geel; stêm&n, 
draad: met gele (meel)draden. 

xânthotes, - Lat. transcr. van Gr. xanthötês (van 
xanthos, geel), gele kleur: geel. 

xanthothécts,is,e, - van Gr. xanthos, geel; thêkê, doos: 
met gele doozen of iets daarbij vergelijkbaars 
(bladscheeden, vruchten, helmknoppen). 

xanthótrichus,a.um, - van Gr. xanthos, geel; thrix 
(trïchos), haar: met gele haren, geelharig. 

Xanthóxalis SMALL, - van Gr. xanthos, geel; Oxälis, 
plantengesl. (Oxalidacëae) : geelbloemige Oxälis. 

xanthóxyla, - zie xanthoxylus. 
xanthoxylódes, - van Xanthoxflum, plantengesl. 

(Rutacëae) of van den soortnaam xanthóxylon of 
xanthoxylus (zie aldaar); odes (Gr. ôdês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Xanthoxjrlum-achtig. 
2. op de soort xanthóxylon of xanthoxylus gelijkend. 

xanthoxyloides, - van Xanthoxflum, plantengesl. 
(Rutacëae) of van den soortnaam xanthóxylon of 
xanthoxylus (zie aldaar); odes (Gr. ôdês), uitgang, 
welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Xanthoxylum-achtig. 
2. op de soort xanthóxylon of xanthoxylus ge
lijkend. 

Xanthóxylon SPRENG., - van Gr. xanthos, geel; 
xülon, hout: plant met geel hout. 

xanthóxylon, - van Gr. xanthos, geel; xülon, hout: 
geelhoutig. 

Xanthóxylum L., - van Gr. xanthos, geel; xülon, 
hout: plant met geel hout. 

xanthóxylws.a.wm, - van Gr. xanthos, geel; xülon, 
hout: geelhoutig. 

xantophyll«s,a,ttm, - foutief voor xanthophyllus. 
Xeilyânthum, - foutief voor Xeilyäthum. 
Xeilyâthum RAFIN. - afleiding en beteekenis onbe

kend, waarschijnlijk slechts een letterverbinding 
zonder beteekenis. 

Xenóphya SCHOTT, - van Gr. xenos, vreemd, uit-
heemsch; phüê, gestalte: plant van ongewone ge
daante. 

Xerâéa L., - van Gr. xêros, droog. De naam zinspeelt 
op het droogvliezige bloemdek. 

xerampélinus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. xêram-
peltnos (van xêros, droog; ampëlos, wingerd) : de 
kleur van droog wingerdloof hebbend, rood. 

xeranthemoides, - van Xeranthëmum, plantengesl. 
(Composïtae) ; ides (Gr. eidês), uitgang, welke ge
lijkenis uitdrukt: Xeranthëmum-achtig. 

Xeranthëmum L., - van Gr. xêros, droog; anthëmon, 
bloem: droge bloem, stroobloem. 

Xerocàrpa G. DON, - van Gr. xêros, droog; harpos, 
vrucht: plant met droge vruchten. 

xerocàrpws.a.MW, - van Gr. xêros, droog; harpos, 
vrucht: met droge vruchten. 

Xeróchloa R. BR.,-van Gr. xêros, droog; chlöa, gras: 
gras, dat een indruk van dorheid maakt. 

xeróphilus,a,um, - van Gr. xêros, droog; philein, be
minnen: droogtelievend. 

Xerospérmum BL., - van Gr. xêros, droog; sperma, 
zaad: plant met droge zaden. Blume (zie Blumëa), 
de auteur van het gesl., meende ten onrechte, dat 
de zaden in tegenstelling tot die van het verwante 
gesl. Nephelium, geen zaadrok bezitten. 

xestophyllws.a.um, - van Gr. xestos, geschaafd, ge-
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polijst, glad; phullon, blad: gladbladig. 
Ximénia L., - genoemd naar Francisco Ximénez 

(1666, Ëcija, O. van Sevilla; 1721, ?), pater Domi
nicaan, die naar Guatemala werd gezonden en daar 
tot priester gewijd. Hij bestudeerde de talen, zeden, 
godsdiensten en nat. historie van Midden-Amerika 
en schreef verscheidene, meerendeels niet in druk 
verschenen werken, waaronder een onuitgegeven 
nat. historie van Guatemala. 

Xiphidium LOEFL. - Lat. transcr. van Gr. xiphidïon 
(verkleinw. van xiphos, zwaard), klein zwaard. 
De naam zinspeelt op den bladvorm. 

xiphiifóliu5,a,«m, - van Xiphïum, (voormalig) plan
tengesl. (thans = Iris, fam. Iridacëae) ; Lat. folium, 
blad: met bladeren als die van een Xiphïum. 

xipnioides, - van Xiphïum, (voormalig) planten
gesl. (thans Iris, fam. Iridacëae); ides (Gr. eidês), 
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
1. Xiphïum-achtig. 
2. op de soort xiphïum gelijkend. 

rXiphium MILL. , -Lat . transcr. van den ouden Gr. 
Ixiphium, - plantennaam xiphion (verkleinw. 

van xiphos, zwaard), zwaardlelie, Gladiolus. - De 
naam, welke zinspeelt op den bladvorm, werd door 
Linnaeus (zie Linnaea) gebezigd als soortnaam voor 
een Iris en later door Miller, den auteur van het 
gesl., als geslachtsnaam voor een groep van Iris-
soorten, welke hij tot een nieuw gesl. samenvoegde. 

Xiphocârpus κ. Β. PRESL, - van Gr. xiphos, zwaard; 
karpos, vrucht: plant met zwaardvormige vruchten. 

xiphophylla, - zie xiphophyllus. 
rXiphophyllum EHRH., - van Gr. xiphos, zwaard; 
Ixiphophyllum (znw.,) - phullon, blad: plant 

met zwaardvormige bladeren. - Als soortnaam 
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het 
geslacht Xiphophyllum gerekend werd. 

xiphophyllws.a.Mw, - van Gr. xiphos, zwaard; phul
lon, blad: met zwaardvormige bladeren. 

Xiphópteris KAULF., - van Gr. xiphos, zwaard; ptë-
ris, varen. De naam zinspeelt op den bladvorm. 

xiphostachya, — zie xiphostachyus. 
rxiphóstachys, - van Gr. xiphos, zwaard; stächus, 
lxiphostâchyws,a,wm, - aar: met zwaardvormige 

of in een zwaardvormig verlengsel eindigende aren. 
Xolisma RAFIN. -letterverbinding zonder beteekenis. 
xuarézii, - 2e nv. van Xuarezius, Latinizeering van 

Xuarez: van Xuarez, genoemd naar Xuarez. - Pha-
seölus - Zucc. is genoemd naar Gaspar {e) Xuarez 
(omstreeks het midden der 18de eeuw of wat later, 
Santiago de Tucumân, Argentinië; ?, Rome), R.K. 
geestelijke, die te Rome aan het hoofd stond van 
een bot. tuin (Giardino Vaticano-Indico), waarin 
hij uitheemsche gewassen kweekte. Te zamen met 
F. L. Gilii (zie Gilïa) schreef hij een (van 1789-92 
verschenen) publicatie over die planten. 

xylacânthMs,a,ton, - van Gr. xulon, hout; akantha, 
doorn, stekel: met houtige doornen of stekels. 

xylónthus,a,um,-van Gr. xulon, hout; anthos, bloem: 
met op het hout, dwz. op den stam eh de dikke 
takken geplaatste bloemen. 

Xylinabâria PIERRE, - van Gr. xulïnos (van xulon, 
hout), van hout, houten; baros, last. - Forsche, 
houtige liaan, welke tot in de toppen van hooge 
boomen klimt en dus als een houten last op deze 
drukt. 

xylobioidee, - van Xylobium, plantengesl. (Orchi-
' dacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Xylobïum-achtig. 

Xylobium LINDL., - van Gr. xulon, hout, boom; 
bioun, leven (ww.): op boomen levende (epiphy-
tische) orchidee. 
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xy locarpa , - zie xylocarpus. 
xylocérp i , - 2e nv. van Xylocarpus, plantengesl. 

(Meliacëae) : van een Xylocarpus, op een Xylocar
pus gevonden. 

xy locâ rpum, - zie xylocarpus. 
Xylocarpus KOEN. ex A. JUSS., - van Gr. xulon, hout; 

harpos, vrucht: plant met houtige vruchten. 
xylocarpus.a.wm, - van Gr. xulon, hout; karpos, 

vrucht: met houtige vruchten. 
Xylon o. κ., - L a t . transcr. van Gr. xulon, hout, boom. 
Xylophylla L., - van Gr. xulon, hout; phullon, blad: 

plant met houtige bladeren (in werkelijkheid blad
achtige stengels). De naam is gebaseerd op de be
schrijving van Rumphïus (Herbarium Amboinense 
VII, 19), die de takken voor bladeren aanzag: 
„wanneer de zijde bladeren voor den dag zyn 
„gekomen, zoo verandert het hooft-blad, of veel 
„meer zyne dikke middel-zenuwe in een formeel 
„houtachtig takje waaraan men de voetstappen 
„der bladeren" (dwz. de inkepingen, waar de bla
deren gezeten hebben) „aan de zydevlerken nog 
„lang bekennen kan." 

xylophyllws.a.um, - van Gr. xulon, hout; phullon, 
blad: met bladeren zoo hard als hout; met zeer 
harde bladeren. 

xyloph^SMS.a.wm, - van Gr. xulon, hout; phüsa, 
blaas: met houtige,· blaasvormige vruchten. - Bij 
Zizyphus - BI. staat de soortnaam abusievelijk 
voor xylopyrus. 

Xylópia L., - willekeurige wijziging van den naam 
Xylopïcrum. - Zie aldaar. 

Xy lop ic rum p. BR., - van Gr. xulon, hout; pïkros, 
bitter: plant met bitter hout. 

Xy lop léu rum sPACH,-van Gr. xulon, hout; pleuron, 
ribbe. - De ribben der vrucht zijn hard, eenigszins 

y a m b o s , - Engelschind, plantennaam [jambo(s)]. 
yargongénsts.i's.e, - afkomstig van Yar-gong in O.

Tibet of daar het eerst gevonden. 
yatési i , - 2e nv. van Yatesïus, Latinizeerin g van 

Yates: van Yates, gevonden door Yates. - Acran-
thêra - Merr.; - Anplectrum - Merr.; - Ficus -
Merr.; - Gomphandra - Merr.; - Hydnocarpus -
Merr. ; - Iödes - Merr. ; - Mycetïa - Merr. ; - Rino-
rëa - Merr. ; - Schefflëra - Merr. en Urophyllum -
Ridl. zijn genoemd naar H. Stanley Yates (1888, 
Marshall, Minnes., U.S.A.; χ ) , die, na als myco-
loog verbonden te zijn geweest aan het Bureau of 
Science te Manila, in 1924 botanist werd van de 
United States Rubber Company in Asahan (Suma
tra's Oostkust), waar hij een aantal planten ver
zamelde, waaronder de naar hem genoemde. - Hij 
schreef eenige bot. publicaties, o.a. over Philip-
pijnsche fungi, over den groei van Hevea brasilien-
sis op de Philippijnen en over de mozaïekziekte van 
het suikerriet. 

yedoénsts,ts,e, - afkomstig van Yedo ( = Jedo = 
Tokyo) op het eiland Hondo, de hoofdstad van 
Japan, of daar het eerst gevonden. 

yeménsis.is.c, - afkomstig van Yemen ( = Jemen, 
landschap langs de O.kust van de Z.helft der Roode 
Zee) of daar het eerst gevonden. 

yodér i , - 2e nv. van Yodërus, Latinizeering van 
Y oder: van Yoder, gevonden door Yoder, genoemd 
naar Yoder. - Oldenlandïa - Elm. en Polypodium 
- Copel. zijn genoemd naar Α. Ε. Yoder (1878, 
Danvers, Illin. U.S.A.; x ) , gouvernementsonder-

houtig. 
xylopy>tts,a,tt»w, - van Gr. xulon, hout; püros, tarwe, 

bij uitbreiding vrucht: met houtige vruchten, met 
droge vruchten. 

Xylósma FORST., - van Gr. xulon, hout; osmê, geur: 
plant met geurig hout. 

xylospérmMs,a,uw, - van Gr. xulon, hout; sperma, 
zaad: met houtige zaden. 

xylóstea, - zie xylostëus. 
/ X y l ó s t e u m AD ANS., - van Gr. xulon, hout; osteon, 
t x y l ó s t e u m (znw.), - been, bot: plant met 

beenhard hout. - Als soortnaam gebezigd voor een 
plant, welke vroeger tot het gesl. Xylostëum ge
rekend werd. 

xylósteus,a,«m, - van Gr. xulon, hout; osteon, been, 
bot: met beenhard hout. 

Xyr idaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Xyris (Xyrïdis) geldt. 

Xyr i s L., - Lat. transcr. van den ouden Gr. planten
naam xuris (van xuron, scheermes), geschonken 
aan een geurige plant met scherp gerande bladeren. 
- Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeu
rig overgedragen op het hem tegenwoordig voeren
de gesl., dat dungerande bladeren bezit. 

Xys t id ium TRIN., - Lat. transcr. van Gr. xustidïon, 
verkleinw. van xustis, lang, tot de enkels afhan
gend plechtgewaad, talaar (van Lat. talus, enkel). 
- De naam zinspeelt op het feit, dat de beide buiten
ste, door een lange naald gekroonde kafj es veel 
grooter zijn dan het bloemomvattende derde. 

xystrióphortts,a,wm, - van Gr. xustrion (verkleinw. 
van xustron, krabber), krabbertje; phërein, dragen: 
een op een krabbertje gelijkend orgaan dragend. 

xytrióphorw5,a,Mw, - foutief voor xystriophôrus. 

wijzer in de Philippijnen, die in het begin der 20ste 
eeuw daar planten verzamelde, o.a. op Panay 
(eiland in het centrum der Philippijnen). 

yokohâmae , - 2e nv. van den als een Lat. substan
tief behandelden naam Yokohama ( = Jokohama, 
stad in Japan aan de O.kust van het eiland Hondo, 
Z.Z.W, van Tokyo): (afkomstig) van Yokohama of 
daar het eerst gevonden. 

y o m a e , - 2e nv. van den als een Lat. substantief 
behandelden naam Y oma: afkomstig van het Pegu 
Yowa-gebergte [een van Rangoon (aan de W.kust 
van Achter-Indië op ± 96° O.L.) in noordelijke 
richting loopende bergketen] of daar het eerst 
gevonden. 

Youngia CASS., - genoemd naar twee beroemde En-
gelschen van den naam Young, ni.: 
1. Edward Young (1683, Upham; 1765, Welwyn, 
N. van Londen), dichter, vooral bekend door zijn: 
The Complaint or Night Thoughts on Life, Death 
and Immortality. 
2. Thomas Young (1779, Milverton, Somerset, En
geland; 1829, Londen), medicus-physicus-linguist, 
ontcijferaar van hiëroglyphen, schrijver van vele 
wetensch. publicaties. 

youngiänws,α,um (Epimedïum - Fisch, et Mey.), -
genoemd naar Young, te Epsom bij Londen, van 
wien mij niets bekend is dan, dat hij de plant in 
1838 aan den bot. tuin van Edinburgh geschonken 
had. 

Yucca L., - Spaansch-Westind. plantennaam (yuca). 
yulan , - Chin, plantennaam (yu lan). 

Y. 



yulens is 633 zawadsk i i 

yulénets.t's.i, - afkomstig van het YwJe-gebergte in 
Z.O. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. 

yungningensts.ts.c, - afkomstig van Yung-ning-fu 
(Chin, /u = aanzienlijke stad, hoofdstad) in Yun
nan (China; bijna 101° O.L.; ± 27 %° N.B.) of daar 

zabéli , - 2e nv. van Zabëlus, Latinizeering van Za
bel: van Zabel, gevonden door Zabel, genoemd 
naar Zabel. - Cotoneaster - C. K. Schneid, is ge
noemd naar Hermann Zabel (1832, Neu-Katzow, 
O. van Greifswald, Pommeren; 1912, Gotha), 
boschbouwkundige, daarbij bekwaam botanicus, 
van de oprichting in 1869 tot aan zijn pensión-
neering in 1895 directeur van het arboretum te 
Münden (Hannover), dat onder hem tot grooten 
bloei kwam en onder zijn opvolger in verval ge
raakte, uitnemend kenner van eiken, appelboomen 
en Spiraea's, die zich met ijver op het maken van 
kruisingen toelegde (Spiraea argüta Zab. is een 
der fraaie door hem gemaakte bastaarden), schrij
ver een er flora van Voor-Pommeren. 

zabeliànus,a,Mm (Prunus lauroceräsus L. var. -
Späth), - genoemd naar H. Zabel (zie zabêli). 

zâhni i , - 2e nv. van Zaknïus, Latinizeering van 
Zahn: van Zahn, gevonden door Zahn, genoemd 
naar Zahn. - Selaginella - Hier. werd in 1914 ge
noemd naar den ontdekker der plant, H. Zahn, 
D. zendeling in Kaiser Wilhelmsland, van wien mij 
overigens niets bekend is. 

Zala LOUR., - Latinizeering van Gr. zalê, golving 
der zee: op het water dobberende plant. 

fZalâcca, REINW., - Latinizeering van den Mal. plan-
\za lacca , - tennaam salak. 

zaléucus,a,um, - Lat. transcr. van Gr. zaleukos (van 
za, versterkend voorv.; leukos, wit), zeer wit, hel-
derwit. 

Zaléya N. L. BURM., - afleiding en beteekenis onbe
kend, mogelijk een gelatinizeerde verminking van 
een volksnaam der plant (Vgl. den Tamil-naam der 
plant vallai-sharunai ) . 

rZalusianskya NECK., - genoemd naar A. Zaluzians-
IZaluzania PERS., - ky van Zaluzian ( = Zalu-

zan, Z. van Praag), tegen het einde der 16de eeuw 
geneesheer te Praag, schrijver van een bot. werk. 

z a m b a c , - Perz. plantennaam. 
Zamia L., - Latinizeering van Gr. zêmia, schade, 

verlies. - Plinius (zie Plinïa), de beroemde Ro-
meinsche natuurhistoricus, gaf (Historia Natu
ralis XVI, 44) den naam zamïa of azanïae (van 
Gr. azainein, verdrogen) aan zieke dennekegels, 
welke, als zij op den boom bleven, ook aan de 
gezonde schade toebrachten. - De bloeiwijze van 
Zamïa doet aan een naaldboomkegel denken. 

zamiaefóliu5,a,um, — zie zamiifolius. 
zamiifóliu5,a,um, - van Zamïa, plantengesl. (Cyca-

dacëae); Lat. folïum, blad: met bladeren als die 
eener Zamïa. 

Zamioculcas SCHOTT/ - van Zamïa, plantengesl. 
(Cycadacëae) ; culcas, oude naam voor Colocasïa 
(zie aldaar): aan Colocasïa verwante, dus tot de 
Aracëae behoorende plant met bladeren als die 

. eener Zamïa. 
zamio ides , - van Zamïa, plantengesl. (Cycadacëae); 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
Zamïa-achtig. 

Zarmichéllia L., - genoemd naar G. G. Zannichelli 
(1662, Modena; 1729, Venetië), apotheker te Ve-

het eerst gevonden. 
yunnanénsts.ts,«, - afkomstig van Yun-nan (pro

vincie van Z.-China; ± 9 7 - ± 105e O.L.; ± 2 1 -
± 28° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

y z e r m â n n i , - zie ijzermanni. 

netië, schrijver van een aantal bot. publicaties. 
Zanónia L., - genoemd naar G. Zationi (1615, 

Montecchio, tusschen Padua en Verona; 1682, Bo
logna), hoofd van den bot. tuin te Bologna, schrij
ver van bot. werken. 

Zantedéschia SPRENG., - genoemd naar G. Zantede-
schi (1773, Breonio, N. van Verona; 1846, Bovegno, 
N. van Brescia), arts en plantkundige, schrijver 
over de planten der provincie Brescia, vooral over 
nuttige planten, algen en zwammen. 

Zantho . . . , — zie Xantho . . . 
zanzibarénst5,ts,£, - afkomstig van het eiland 
zanzibâricus,a,«m, - Zanzibar ( = Sansi-
zanzibariénsts,is,e, - bar, voor de O.kust 

van Afrika, op ± 6° Z.B.) of daar het eerst ge
vonden. 

Zapânia LM κ., — zie Zappanïa. 
zapóta , - gelatinizeerde afkorting van den Mexic. 

plantennaam cochit-zapotl. 
zapoti l la, - Sp. vruchtennaam (Achras zapöta L.). 
zapotoides, — van den soortnaam zapöta (zie aldaar) ; 

ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 
in eenig opzicht overeenkomend met (Achras) za
pöta L. 

Zappânia ZUCCAGNI, - genoemd naar P. A. Zappa, 
die, na in Nederland of Nederlandsen Indië een 
aanzienlijk vermogen verworven te hebben, zich 
in de tweede helft der achttiende eeuw vestigde te 
Sesto San Giovanni (N.N.O. van Milaan), toen 
een oord, waar aanzienlijke Milaneezen hun bui
ten verblijven hadden. - Zappa legde bij zijn huis 
een tuin aan, rijk aan buitenlandsche gewassen. -
Ongeveer een eeuw geleden werden huis en tuin 
gekocht door baron Ignazio Vigoni (1808-60), aan 
wiens kleinzoon zij thans behooren en welke laatste 
mij den tuin beschrijft als zijnde in zijn tegenwoor-
digen staat een „jardin de grandeur moyenne, avec 
„quelques beaux arbres, mais rien de spécialement 
„intéressant, soit au point de vue artistique que 
„botanique." 

Zârcoa LLANOS, - genoemd naar Antonio Reman 
Zarco del Valle y Huet (1789, ?; 1866, ?), genie-
officier in het Sp. leger, deelnemer aan de oorlogen 
tegen Napoleon op het schiereiland der Pyreneeën, 
in 1843 benoemd tot hoofd van het Corps genie
troepen, schrijver van wetensch. publicaties. In 
1857, toen het gesl. naar hem genoemd werd, was 
hij president der Koninklijke Akademie van Weten
schappen te Madrid. 

Zauschnér ia κ. Β. PRESL, - genoemd naar J. B. J. 
Zauschner (1737, Praag; 1799, Praag), medicus, 
hoogleeraar in de natuurlijke historie te Praag, 
verzamelaar van planten. 

zawadski i , — 2e nv. van Zawadskïus, Latinizeering 
van Zawadski: van Zawadski, gevonden door Za-
wadski, genoemd naar Zawadski. - Chrysanthe
mum - Herbich en Melandiyum - A. Braun zijn 
genoemd naar Alexander Zawadski (1798, Bielitz, 
Oostenr. Silezië; 1868, Brünn), leeraar eerst te 
Lemberg, later te Brünn, schrijver van bot., zool. 
en geol. werken. 

z. 
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Zea 634 Zingiberaceae 

{Zea L., - oude Gr. naam eener graansoort, welke als 
zea, - paardenvoeder werd gebezigd. Linnaeus 

(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overge
dragen op het hem thans voerende Amer. gesl. 

/ Z e b r i n a SCHNIZL., - van Portug. (in vele andere 
Izebr ina (znw. ), - talen overgenomen, mogelijk 

oorspronkelijk Zuidafr.) zebra, het bekende, ge
streepte, paardachtige, Zuidafr. dier. De naam zin
speelt op de breede strepen op de bladeren. 

zebrinus.a.utn, - van Portug. zebra (zie Zebrina): 
gestreept als een zebra; met breede strepen. 

zedlitziànus,a,um (Salix - Kerner), - afkomstig van 
Zedlitz bij Breslau of daar het eerst gevonden. 

zedoâr ia , - Latinizeering van Arab, zedwär, genees
krachtige wortelstok eeniger Curcüma-soorten. 

Zehnér ia ENDL., - in 1833 genoemd naar J. Zehner 
te Weenen, bekwaam teekenaar van natuurhisto
rische voorwerpen en kundig waarnemer. 

zeilaxûcus,a,um, - zie zeylanïcus. 
(Zélkova SPACH, - Latinizeering van zelkwa, volks-
iZélkowa LEDEB., - naam der plant in Imere-

tië (W.-Kaukasus). 
Zenóbia D. DON, - genoemd naar Zenobïa Septïma, 

koningin van het Syrische landschap Palmyra (N.O. 
van Damaskus), vazalstaat van het Romeinsche 
rijk, die toen haar echtgenoot in 267 vermoord was, 
het bestuur op zich nam, in opstand kwam tegen 
de Romeinen en Klein-Azië en Mésopotamie ver
overde, doch in 272 door Aureliänus werd ver
slagen en naar Rome gevoerd, waar zij, geketend, 
aan den triomftocht van den overwinnaar moest 
deelnemen. - De naam werd mogelijk aan het gesl. 
geschonken om te wijzen op de nauwe verwant
schap met het naar een geketende prinses genoem
de gesl. Andromëda, ofschoon de auteur daarvan 
geen melding maakt. 

i
zeocri thon, - van Gr. zea of zeia, een tot paarden-
zeoc r i thum, - voeder dienende graansoort, 

zeocri ton, - mogelijk spelt; krïthê, gerst: 
zeocr i tum, - speltgerst. 
Zephyrân thes HERB., - van Gr. zephüros (van zo-

phos, duisternis, avond, westen), verpersoonlijking 
van den westenwind; anthos, bloem: uit het westen 
(ten opzichte van Europa) komende bloemplant. 
Amer, bloemplant. 

zephyrlcu5,a,um, - Lat. transcr. van Gr. zephurïkos 
(van zephüros, verpersoonlijking van den westen
wind; zie Zephyrânthes), bij den westenwind be-
hoorend; bloeiend of vruchtdragend in den west-
moeson. 

zephyrinMS,a,um, - van Lat. zephfrus (Gr. zephüros), 
westenwind: bij den westenwind behoorend; bloei
end of vruchtdragend in den westmoeson. - Cana-
rïum - BI. werd door Blume (zie Blumëa) in navol
ging van Rumphius (zie Rumphia) zoo genoemd 
„om datze in de Wester Moussoun bloeit en ryp 
,,wert." 

z e r u m b e t , - Engelschind, plantennaam. 
Zéuxine LINDL. — van Gr. zeuxis, het aanspannen, 

het vast maken. - De lip is aan den voet met de 
stempelzuil vergroeid. 

zeuxinoides , - van Zeuxtne, plantengesl. (Orchida-
cëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Zeuxïne-achtig. 

zeyhér i , - 2e nv. van Zeyhêrus, Latinizeering van 
Zeyher: van Zeyher, gevonden door Zeyher, ge
noemd naar Zeyher. - Philadelphus - Schrad. is 
genoemd naar J. M. Zeyher (1770, ?; 1834, 
Schwetzingen, W.Z.W, van Heidelberg), hortu-
lanus van het groothertogelijk paleis te Schwet
zingen, schrijver van tuinbouwkundige publicaties. 

— Hij wordt soms verward met zijn neef (oomzeg-
ger), K. L. Ph. Zeyher (1799, Dillenburg, Hessen-
Nassau; 1858, Kaapstad), die van 1829-33 te za-
men met Ecklon (zie ecklonïi) de Kaapkolonie be
reisde. 

{zeylànicMs,a,uw, - afkomstig van Ceylon (vroeger 
zeylonénsis,is,e, - ook wel Zeilan, Zeylan of 

Zeylon geschreven) of daar het eerst gevonden, 
Ceylonsch, Ceyloneesch, bij uitbreiding Ceylonees. 

zeylonéns ium, - 2e nv. mv. van Nieuwlat. zeylo-
nensis (zie aldaar), inwoner van Ceylon, Ceylonees: 
der Ceyloneezen. 

zeyiónicus.a.um, - afkomstig van Ceylon (vroeger 
ook wel Zeylon geschreven) of daar het eerst ge
vonden, Ceylonsch, Ceyloneesch, bij uitbreiding 
Ceylonees. 

zibetbinws,a,«m, - van Ital. zibetto (van Arab, zabad 
of zubad), civet, d.i. een sterk riekende, als parfum 
en opwekkend middel gebezigde, halfvloeibare 
stof, welke bij de civetkat, een klein roofdier, wordt 
uitgescheiden door klieren, welke zich bevinden 
in een nabij den anus gelegen zak: op eenigerlei 
wijze tot civet of civetkatten in betrekking staand, 
civetachtig riekend, door civetkatten gegeten wor
dend. - Deze soortnaam werd voor de doerian 
gekozen naar aanleiding der volgende mededeeling 
van Rumphïus (Herbarium Amboinense I, 102): 
. . . ,,de Durioenen dryven den Uryn af, doen zwee-
,,ten en verwekken den mensch tot onkuisheit: 
,,en de Civetkatten zyn ook zo gretig na deze vrugt, 
„datze zeer ligt daar mede gevangen können wer-
,,den: en men gelooft dat dien geylen zap (die men 
„Civet noemt) aan dat dier meest daarvan gegene-
„reert wert, gelyk ook de Civet van de Mooren en 
„andere Indianen tot verwekking van geylheit 
„wert gebruikt hoewel het ook waar is, datter 
„Civet-katten gevonden werden in landen, daar 
„de Durioenen onbekent zyn." 

Ziér ia j . E . SM., - genoemd naar J. Zier ( ?, in Polen; 
1796, Londen), te Londen, lid der Linnean Socie
ty, cryptogamenkenner. 

Zilla FORSK., - wijziging van den Arab, plantennaam 
zillae. 

z imapàn i , - 2e nv. van Zimapänus, Latinizeering 
van Zimapan, naam eener plaats in Mexico; 
± 9 9 y 4

0 W.L.; ± 2 0 % ° N.B.: (afkomstig) van Zi
mapan of daar het eerst gevonden. 

z i m m e r m â n n i , - 2e nv. van Zimmermannus, Lati
nizeering van Zimmermann, van Zimmermann, 
gevonden door Zimmermann, genoemd naar Zim
mermann. - Loranthus - De Wildem, is in 1909 
genoemd naar C. Robert Zimmermann, tuinbouw
kundige in D. rijksdienst te Kiautsiau. - Op de 
reis derwaarts verzamelde hij de plant in Siam. 
Overigens is mij van hem niets bekend. 

z immermanniânus ,a ,um (Oberonïa - J. J. S.), -
genoemd naar Albrecht W. Ph. Zimmermann(1860, 
Brunswijk; 1931, Berlijn), plantkundige, eerst pri
vaat-docent aan de universiteit te Berlijn, van 
1896-1901 werkzaam te Buitenzorg als plantkun
dige voor de koffiecultuur, in 1902 verbonden aan 
het Biol.-Landwirtsch. Institut te Amani (D. O.
Afrika), van 1911-20 directeur daarvan, sedert 
1922 lid der Biol. Reichsanstalt te Berlijn-
Dahlem, in 1925 gepensionneerd, schrijver van 
meer dan 200 bot.-landbouwkundige publicaties. 

Zingiber ADANS., - oude Lat. plantennaam, afkor
ting van Gr. zingïbëris, een Arab, specerij, waar
schijnlijk de gember. 

Zingiberaceae , - plantenfam. als type waarvan het 
gesl. Zingiber geldt. 



Zinnia 635 Zollinger! 

Zinnia L., - genoemd naar J. G. Zinn (1727, Schwa
bach, Ζ. van Neurenberg; 1759, Göttingen), hoog
leeraar in de plantkunde te Göttingen, schrijver 
van eenige bot. publicaties. 

/Z ippé l ia BL., - genoemd naar A. Zippelius (1797, 
Izippélia , - Würzburg; 1828, Koepang, Timor), 

tuinbouwkundige, in 1823 benoemd tot tijdelijk 
ambtenaar aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, 
in 1825 definitief benoemd tot 2d en hortulanus ter 
vervanging van Kent (zie Kentia), in 1827 aan den 
dienst bij den tuin onttrokken en toegevoegd aan 
de Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, met 
welke hij in 1828 een reis maakte van Batavia via 
Makasar en Ambon naar de Z.W.kust van Nieuw-
Guinea, welke zij in Mei bereikten. Reeds in Sept. 
d.a.v. werden de natuuronderzoekers door ziekte 
aan boord gedwongen Nieuw-Guinea te verlaten; in 
Oct. bereikten zij Koepang, waar Zippelius den 
31 sten December overleed. - Macklot (zie Mack-
lottïa) noemde hem een in zichzelven gekeerd, 
menschenschuw en zeer terughoudend man, die 
algemeen voor zonderling gold, doch de achting 
van de leden der Natuurkundige Commissie genoot 
om zijn rechtschapenheid en onvermoeiden ijver. 

zippeliânws,a,wm, - de talrijke Nederlandschind. 
planten van dezen naam zijn genoemd naar A. 
Zippelius (zie Zippelia). 

zippéïi i , - 2e nv. van Zippelius: van Zippelius, ge
vonden door Zippelius, genoemd naar Zippelius. -
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn ge
noemd naar A. Zippelius (zie Zippelia). 

Zizânia L., - mv. van den ouden Gr. plantennaam 
zizanion, waarmede een onkruid op graanakkers 
werd aangeduid, waarschijnlijk de dolik (Lolïum 
temulentum L.). - Overal, waar in Mattheüs XI I I 
(25, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 40) de Statenvertaling 
oncruyt of onkruyt heeft, heeft de Gr. grondtekst 
den meervoudsvorm zizanïa. Linnaeus (zieLinnaea) 
heeft den door hem als enk. beschouwden naam 
willekeurig overgedragen op het hem thans voe
rende gesl. - Vgl. ook den Ital. volksnaam der 
plant, zizzania. 

zizanioides, - van Zizanïa, plantengesl. (Grami-
nëae); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Zizanïa-achtig. 

zizii, - 2e nv. van Zizïus, Latinizeering van Ziz: 
van Ziz, gevonden door Ziz, genoemd naar Ziz. -
Potamogëton - Mert. et Koch is genoemd naar 
J. B. Ziz (1779, Mainz; 1829, Mainz), verdien
stelijk onderzoeker der flora van het Middel-Rijn-
gebied, schrijver van een naamlijst der planten 
van de Pfalz. 

Ziz iphora L., - van zizïpha, oude (uit Perz. zïzfün 
verbasterde) naam voor de eetbare vruchten 
eeniger Zizyphus-soorten; Gr. phirein, dragen: 
plant, welker bloeiwijzen op Zizyphus-vruchten 
gelijken. - De naam, welke eigenlijk Ziziphophöra 
had behooren te luiden, is welluidendheidshalve 
ingekort. Zie voorts Adenëma. 

zizyphifóliu5,e,«m, - van Zizy'phus, plantengesl. 
(Rhamnacëae) ; Lat. folium, blad : met bladeren als 
die van een Zizyphus. 

zizyphoides, - van Zizy'phus, plantengesl. (Rham
nacëae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis 
uitdrukt: Zizyphus-achtig. 

Zizyphora AUCT. = Ziziphora. Zie aldaar. 
Zizyphus ADANS., - via Gr. zizüphon verbasterd uit 

Perz. zïzfün of zïzafün, volksnaam der eetbare 
vruchten van eenige in W.-Azië, N.-Afrika en Z.
Europa inheemsche Zizyphus-soorten. 

zoanthógyne, - van Zoanthus (van Gr. zoon, dier; 

anthos, bloem), bloemdier, een soort polyp, welke 
eenigszins op een bloem gelijkt; Gr. günê, vrouw: 
met op een polyp gelijkend vr. orgaan (stempel). 

Zoellérla WARB., - genoemd naar Hugo Zöller (1852, 
Schieiden in den Eifel; 1933, Berlijn), een in zijn 
tijd zeer bekend journalist, die te Berlijn in de na
tuurwetenschappen studeerde en in 1874 benoemd 
werd tot redacteur der Kölnische Zeitung. In die 
hoedanigheid maakte hij vele reizen naar andere 
werelddeelen, o.a. Z.-Amerika, W.-Indië, tropisch 
Afrika, Egypte en Nieuw-Guinea. Op dit laatste 
eiland maakte hij in 1888 een twaalfdaagsche ex
cursie naar het Finisterre-gebergte (in het N.O. 
van Kaiser Wilhelmsland; 146-147° O.L.; bijna 
6° Z.B.). - F. C. Hellwig (zie hellwigiänus), die als 
plantkundige aan dezen tocht deelnam, verzamelde 
bij die gelegenheid een vrij groot aantal planten, 
waaronder het naar Zöller genoemde gesl. - Van 
Zöller's hand verschenen, behalve dagbladartikelen, 
een aantal werken over zijn reizen en over de D. 
koloniën en nederzettingen in andere werelddeelen." 
- Naar hem zijn genoemd, behalve het gesl. Zoel-
leria, de Zöllerberg (hoogste top van het Krätke-
gebergte in Nieuw-Guinea), de Zöllerbaai (op 
Nieuw-Pommeren; zie novae pomeranïae) en de 
Zöller-archipel [groep van 5 kleine eilanden, W. 
van Buka (in de Stille Zuidzee, O. van Nieuw-
Pommeren; ±154y 2 °O .L . ; ± 5 ° Z.B.)]. In 1922 
werd hem op zijn 70sten verjaardag de titel van 
professor verleend; in 1925 vierde hij zyn 50-jarig 
jubileum als redacteur der Kölnische Zeitung. 

Zóisia wiLLD., - genoemd naar Karl von Zois (1756, 
Laibach, N. van Fiume; 1800, ?), eigenaar van een 
landgoed te Egg, N.W. van Krainburg (N.W. van 
Laibach), waar hij vele fraaie boomen plantte, ver
dienstelijk florist, ontdekker van verscheidene voor 
Krain nieuwe planten. 

zóisii , - 2e nv. van Zoisïus, Latinizeering van Zois: 
van Zois, gevonden door Zois, genoemd naar Zois. 
- Campanula - Wulf. is genoemd naar Karl von 
Zois (zie Zoisïa). 

Zollinger!, - 2e nv. van Zollingërus, Latinizeering 
van Zollinger: van Zollinger, gevonden door Zol
linger, genoemd naar Zollinger. - De talrijke Neder
landschind. planten van dezen naam zijn genoemd 
naar Heinrich Zollinger [18181), Feuerthalen, kan
ton Zürich, Zwitserland; 1859, Kandângan, op de 
Z.O.helling van den Tengger, Java], die in 1842 
op Java kwam en daar aanvankelijk als gast werd 
opgenomen door zijn landgenoot A. J. Meyer (zie 
meyeriänus 1), landheer van Tjikoja (zie tjicoyaën-
sis). Hij bereisde Java om voor handelsdoeleinden 
planten te verzamelen en bezocht ook Z.-Sumatra, 
Bali, Lombok, Z.-Celebes, Saleier en Soembâwa, 
waar hij den Tambóra beklom. In het geheel bracht 
hij ongeveer 4000 nummers bijeen, welke over een 
aantal groote herbaria verspreid werden; Buiten
zorg bezit er vele van, niet alle. In 1848 keerde hij 
terug naar zijn vaderland, doch kwam in 1855 terug 
op Java met het doel er zich voor goed te vestigen. 
In 1858 bezocht hij Madoera, waar hij de merkwaar
dige Semeiocardïum arriensïi Zoll, ontdekte; hij is 
ook de ontdekker van Desmodïum filiforme Zoll, 
bij Poeger en van de tweede groeiplaats op Java 
(Hjang-plateau) van Primula proliféra Wall. (Pr. 
imperiâlis Jungh.). Ook op plantengeographisch 
gebied heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Een 
uitvoerige beschrijving van het leven en werken van 

1) Op zijn grafzerk te Kandangaü staat verkeerdelijk als 
geboortejaar 1822 vermeld. 
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dezen uitnemenden botanicus vindt men in Mittei
lungen der Gruppe Niederländisch Indien der 
neuen Helvetischen Gesellschaft VIII , Numm. 2 
(Nov. 1929). 

Zollingéria KURZ, - genoemd naar H. Zollinger (zie 
zollingëri). 

zollingeriana, - zie zollingeriänus. 
zollingerianoides, - van den soortnaam zollinge

riänus (zie aldaar); ïdes (Gr. eidês), uitgang, welke 
gelijkenis uitdrukt: op de soort zollingeriänus ge
lijkend. 

zollingeriänus,a,uw, - de talrijke planten van dezen 
naam zijn genoemd naar i / . Zollinger (zie zollingëri). 

zollingérii, - 2e nv. van Zollingerïus, Latinizeering 
van Zollinger: van Zollinger, gevonden door Zol
linger, genoemd naar Zollinger. - Planten van de
zen naam zijn genoemd naar H. Zollinger (zie zol
lingëri). 

zon&iis.is.e, - van Lat. zona, gordel: een gordel dra
gend, een gordelvormige streep dragend, een 
dwarsstreep dragend. 

zonàtus,a,utn, — van Lat. zona, gordel: van een gor
del voorzien, van een gordelvormige streep voor
zien, een of meer dwarsstrepen dragend. 

Zoophthâlmum p. BR., - Latinizeering van den 
ouden Gr. plantennaam zôophthalmon (van zôon, 
dier; ophthalmos, oog), dierenoog. — De naam werd 
door Browne (zie Brownëa) gekozen met het oog 
op de groote, ronde zaden. 

Zórn ia j . FR. GMEL., - genoemd naar J. Zorn (1739, 
?; 1799, Kempten in Z.W.-Beieren), uitgever van 
een atlas van geneeskrachtige planten. 

Zostéra L., - van Gr. zoster (zôstêros), gordel, buik-
riem. - De naam zinspeelt op de riemvormige 
bladeren. 

zosterâceus,a,um, - van Zostèra, plantengesl. (Po-
tamogetonacëae), zeegras: op Zostëra gelijkend, 
Zostëra-achtig, zeegrasachtig. 

zosteraefólius,a,«m, - zie zosterifolïus. 
Zosterifóliws.a.um, - van Zostëra, plantengesl. (Fo-

tamogetonacëae), zeegras; Lat. folium, blad: met 
bladeren als die eener Zostëra. 

zosterifórims.i's.e, - van Zostëra, plantengesl. (Po-
tamogetonacëae), zeegras; Lat. forma, gedaante, 
vorm: van de gedaante eener Zostëra, Zostëra-ach
tig, zeegrasachtig. 

Zosterostylis BL., - van Gr. zôstêr (zôstêros), gordel; 
stülis (verkleinw. van stülos, zuil), zuil. De top der 
stempelzuil draagt rondom den helmknop een gor
delvormige verdikking. 

rZoys . . ·, - zie Zois . . , - zois . . . 
Izoys . . . , -
Zucca COMM., - op het eiland Réunion ( = Bourbon; 

±55i / 2 ° O.L.; ± 2 1 ° Z.B.) gebruikelijke planten
naam. 

zuccägnii, - 2e nv. van Zuccagnïus, Latinizeering 
van Zuccagni: van Zuccagni, genoemd naar Zuc-
cagni. - Ipomoea - R. et Sch. is genoemd naar 
A. Zuccagni (1754, Florence; 1807, Florence), me
dicus, directeur van den bot. tuin en het bijbehoo-
rende museum te Florence. — Hij heeft een weten-
sch. reis door Spanje en Portugal gemaakt en is de 
schrijver van eenige bot. publicaties, o.a. over het 
tefgras (Eragrostis abyssinïca Link). - De naar 
hem genoemde plant had hij aan de auteurs der 
soort, J. J. Roemer (zie Roemerïa) en J. A. Schultes 
(zie schultesiänus), gezonden. 

Zuccarinia BL., - genoemd naar J. G. Zuccarini 
(1797, München; 1848, München), sinds 1826 hoog
leeraar in de plantkunde te München, schrijver van 
vele wetensch. publicaties, waaronder te zamen 

met Von Siebold (zie sieboldiänus) een werk over 
de in Japan voorkomende plantenfamiliën. 

zuccariniânws,α,um, - planten van dezen naam zijn 
genoemd naar J. G. Zuccarini (zie Zuccarinia). 

zurowétzii, - 2e nv. van Zurowetzius, Latinizeering 
van Zurowetz: van Zurowetz, gevonden door Zuro-
wetz, genoemd naar Zurowetz. - Coelogyne - C. E. 
Carr werd in 1934 genoemd naar / . E. Zurowetz, 
die de plant in Sambas (zie sambasänus) ontdekte 
en aan den bot. tuin van Singapore zond. 

Zwaardekrónia KORTH., - genoemd naar H. Zwaar-
decroon (Swaerdecroon, Swaardekroon) (1667, Rot
terdam; 1728, Batavia), die in 1684 als adelborst 
in dienst trad bij de Ned. O.I.Compagnie en secre
taris werd van Van Rheede tot Drakestein (zie 
rheedëi). Na op verschillende plaatsen [Ceylon, Ma
labar (zie malabarïcus), Surat (zie surattensis)] in 
verschillende rangen gediend te hebben was hij van 
1718-25 gouverneur-generaal van Ned. Indië; zijn 
door een fraaie zerk gedekt graf bevindt zich bij 
den ingang der Buitenkerk te Batavia. - De kof-
fiecultuur op Java heeft in 1697/98 onder den 
lateren gouverneur-generaal Joan van Hoorn haar 
oorsprong genomen uit planten, welke Zwaarde-
croon uit Malabar had gezonden. Zwaardecroon 
heeft zich voorts verdienstelijk gemaakt door het 
in de kiem smoren (1722) van een door Pieter Er-
berfelt gesmeed complot tot het vermoorden van 
alle Europeanen op Java. - Korthals (zie Korthal-
sella), de auteur van het gesl., geeft bij den naam 
de volgende toelichting: „Mijne beweegredenen 
„om aan dit geslacht den naam Zwaardekronïa te 
„verbinden, zijn geen andere dan dat ik daardoor 
„eene dankbare hulde wilde brengen aan de nage
dach ten i s van eenen der regenten, welke door de 
„invoering van den koffijboom op Java den grond 
„lag" (sic!) „voor eene kuituur, die in latere tijden 
„voor deze gewesten en ons vaderland een zoo 
„voordeelig artikel van produktie en handel is ge-
„ worden." 

zwagéri, - 2e nv. van Zwagërus, Latinizeering van 
Zwager: van Zwager, gevonden door Zwager, ge
noemd naar Zwager. - Eusideroxylon - T. et B. 
is genoemd naar J. Zwager (1824, Zaandam; ?, 
?), die als particulier in Indië kwam en in 1845 in 
dienst trad bij het binnenlandsch bestuur. Na ver
schillende rangen doorloopen te hebben was hij van 
1853-58 assistent-resident van Koetei (Borneo), 
van 1858-63 assistent-resident van Sambas (Bor
neo), sinds 1863 resident der Westerafdeeling van 
Borneo, vanwaar hij in 1864 met ziekteverlof naar 
Sindanglâja vertrok. - Het verbinden van zijn 
naam aan deze Eusideroxylon-soort motiveeren de 
auteurs ervan, Teysmann (zie teysmanni) en Bin
nendijk (zie binnendijkti), aldus: „daar de heer Zwa-
„ger door zijne vele zendingen van hoogst interes-
„santé planten zich zeer verdienstelijk bij denplan-
„tentuin gemaakt heeft, zoo hebben wij uit dank-
„baarheid daarvoor zijnen naam voor de species 
„opgevoerd." 

Zygadenus L. CL. M. RICH., - van Gr. zeugnünai 
(stam: zug), bij eenspannen, paarsgewijs bijeen-
plaatsen; aden (adënos), klier. - De voet der bloem-
dekslippen draagt twee naast elkander geplaatste ' 
klieren. 

Zygoglóssum REINW., - van Gr.- zeugnünai (stam 
zug), bijeenspannen, paarsgewijs bijeenplaatsen; 
glôssa, tong. - De stempelzuil draagt op den top 
twee bij tongen vergeleken aanhangsels. 

Zygólepis TURCZ., - van Gr. zeugnünai (stam zug), 
bijeenspannen, paarsgewijs bijeenplaatsen; lëpis, 
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schub. - De kroonbladen dragen aan den voet twee 
naast elkander geplaatste schubben. 

Zygomenes SAL., - van Gr. zugoumênos (van zu-
goun, bijeenspannen, verbinden), verbonden. - De 
naam zinspeelt op de vergroeide kroonbladen. 

zygómert's.ts,«, - van Gr. zeugnünai (stam zug), bij
eenspannen, (paarsgewijs) verbinden; mëros, deel: 
met (paarsgewijs) bijeenstaande of verbonden 
deelen. 

zygomórphus.a.uwt, - van Gr. zugon, juk voor het 
bij eenspannen van twee trekdieren; morphê, ge

daante, vorm: uit twee symmetrische helften be
staand; in slechts één richting deelbaar in twee 
helften, welke elkanders spiegelbeeld zijn (zooals 
de bloemen van orchideeën, lipbloemigen, vlinder-
bloemigen). 

Zygophyllâceae, - plantenfam. als type waarvan 
het gesl. Zygophyllum geldt. 

Zygophyllum L., - van Gr. zeugnünai (stam zug), 
bij eenspannen, paarsgewijs verbinden; pkullon, 
blad. - Plant, welker bladeren uit twee bijeenge-
plaatste blaadjes bestaan. 





ADDENDA ET CORRIGENDA. 

Acidan théra HÖCHST., - van Gr. akis (akïdos), spits 
(znw.); anthêra, (als bot. term) helmknop. Bij ver
scheidene soorten van het gesl. is het helmbindsel 
boven de hokjes in een spitsje verlengd. 

actâéws,a,um, - Lat. transcr. van Gr. aktaios [van 
akte, (steile) oever], aan oevers gelegen, aan oevers 
of waterkanten groeiend. 

adustws.a.Mm, - van Lat. adurëre (van ad, aan; 
urëre, branden), aanbranden: (als het ware) aan
gebrand. 

aequâbilis,t's,£, - van Lat. aequäre (van aequus, ge
lijk), gelijk zijn: gelijkmatig. 

alderwerelt ianws, - regel 4 der toelichting, staat: 
X , lees: 1936, 's Gravenhage. 

Alómia H.B.K., - van Gr. a, ontk. voorv.; lôma, zoom: 
zoomlooze plant. De naam zinspeelt op het ont
breken van het vruchtpluis. 

A m p h é r e p h i s H.B.K., - van Gr. atnphêrëphês (van 
amphi, aan beide zijden, rondom; erëphein, be
dekken), rondom bedekt, goed bedekt. De naam 
zinspeelt op het feit, dat de hoofdjes, behalve door 
gewone omwindselbladen, omsloten worden door 
bladachtige schutbladen. 

A m p h i r e p h i s NEES et MART., - zie Ampherëphis. 
as t é r i a s , - aan de toelichting toevoegen: Asterïas is 

ook de Nieuwlat. naam van een gesl. van zee
sterren. 

bailéyl, - regel 4 der toelichting, staat: ex Evans, 
lees: et Evans. 

ber landiér i , - regel 5 en vgd. der toelichting als 
volgt te lezen: landier (vóór 1805, Genève; 1851, 
in Mexico), in 1826 door Alphonse de Candolle (zie 
candolleänus 2) als planten verzamelaar naar Mexico 
gezonden, waar hij werd toegevoegd aan de com
missie, belast met het vaststellen der grens tusschen 
Mexico en de Vereenigde Staten, en vooral in Z.W.
Texas (1826) verzamelde, zonder bevredigend re
sultaat echter. Na afloop zijner tochten vestigde 
hij zich (1830) als medicus te Matamóros (Mexico), 
vanwaaruit hij vele tochten naar het binnenland 
ondernam en belangrijke plantenverzamelingen 
bijeenbracht, tot hij bij het oversteken eener rivier 
verdronk. - Hij schreef eenigs bot. publicaties. 

beumée i , - regel 4-6 der toelichting te vervangen 
door: naar J. G. B. Beumée (1888, Veendam; χ ), 
van 1913-22 houtvester in Ned. Indië, van 1922-24 
gedetacheerd bij het Buitenzorgsche Herbarium, 
van 1924-31 hoofd dier instelling, daarna directeur 
van het Algemeen Proefstation van den Landbouw 
te Buitenzorg, sedert 1934 daarnaast hoofd van 
den Dienst van Landbouw en Visscherij in Ned. 
Indië, die als houtvester bij het 

Bilderdykia DUM., - genoemd naar W. Bilderdijk 
(1756, Amsterdam; 1831, Haarlem), dichter, taal
kundige en geschiedschrijver, in zijn tijd zeer be
roemd. 

bonduél l i , - regel 4 en vgd. der toelichting te ver
vangen door: tib. werd in 1851 genoemd naar 
E. Ch. L. V. Bonduelle (1813, Laventie, W. van 
Lille, Dépt. Pas-de-Calais, Frankrijk; ?, ?), in 1832 
als chirurgijnsleerling in dienst getreden bij het Fr. 
leger, in 1838 gepromoveerd tot Med. Dr., in 1869 
bevorderd tot dirigeerend officier van gezondheid, 
in 1873 gepensionneerd en daarmede uit de ge
schiedenis verdwenen, van 1844-60 herhaaldelijk 
deelnemer aan veldtochten in Algerije, waar hij de 
naar hem genoemde plant ontdekte. 

bo rbäs i i , - regel 5 der toelichting: ?, ? vervangen 
door: 1905, Cluj = Koloszvâr = KlauSenburg. 

ca rd iaca (znw.), - gelatinizeerde vr. vorm van Gr. 
kardiäkos (van kardïa, hart, ingang der maag), op 
het hart of de maag betrekking hebbend: tegen 
hart- en maagaandoeningen aangewende plant. 

cardiacu5,a,um, - Latinizeering van Gr. kardiäkos 
(van kardïa, hart, ingang der maag), op het hart 
of de maag betrekking hebbend; tegen hart- of 
maagaandoeningen aangewend. 

Garpentér ia TORR., - de beide eerste regels der toe
lichting als volgt te wijzigen: in 1854 genoemd naar 
William Marbury Carpenter (1811, St.-Francisville, 
Louisiana; 1848, New Orleans), hoogleeraar in 
Louisiana, 

ca t aph râc tus , - aan de toelichting toevoegen: bij 
Selaginella biformis A.Br. var. - V.A.v.R. zinspeelt 
de naam op de dakpansgewijs dekkende bladeren, 
welke den stengel, als het ware, met een pantser 
omgeven. 

celakowkskyânus,- leeS : ce lakowskyànus . Op regel 
2 der toelichting L. Celakowsky te vervangen door: 
L. J. Celakowsky' (Celakovsktf). 

Cephalocéreus HÖCHST., - de beide laatste regels 
der toelichting als volgt te wijzigen: bij de typi
sche soorten van het gesl. omgeven door een dichte, 
wollige haarmassa, welke vergeleken wordt bij het 
hoedvormige uitsteeksel [cephalïum, Latinizeering 
van Gr. kephalïon (verkleinw. van kephâlê, hoofd)], 
dat bij sommige gesl. der Cactacëae (de meloen
cactus bv.) de bloemen draagt. 

cervantés i i , - Vicente Cervantes is geboren in 1755 
a 1759 te Zafra, Z.O. van Badajóz, Spanje. In 1788 
stichtte hij den bot. tuin te Mexico, waarvan M. 
Sessé (zie in de verklaring der auteursnamen Moe. 
et Sess.) de eerste directeur was en vanwaar in 
1789 of 1790 de eerste planten van Dahlïa variabilis 
Desf. naar den bot. tuin te Madrid gezonden wer
den. 

Chamâé( r )hops , - lees: C h a m â é r ( h ) o p s . 
Chapel l iéra NEES, - de toelichting als volgt te lezen: 

genoemd naar Chapelier (?, ?; vóór 1828, op Ma
dagaskar), tuinbouwkundige, in 1795 door de Fr. 
Regeering naar Ile de France (Mauritius) gezonden 
om natuurvoortbrengselen te verzamelen. Om
streeks 1800 vestigde hij zich op Madagaskar, waar 
hij vele jaren verblijf hield, de taal van het land 
grondig bestudeerde en vele planten zond aan het 
Museum van Natuurlijke Historie te Parijs. Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

chi ldsi , - regel 4 en vgd. der toelichting als volgt te 
wijzigen: John Lewis Childs (1856, Jay, Maine, 
U.S.A.; 1921 op een spoorreis van Albana N.Y. 
naar New York City), die vele jaren lang op Long 
Island een kweekerij dreef. Om die kweekerij ont
stond een stadswijk, Floral Park, thans in New 
York City gelegen. 

Chi ra t ia MONTR., - de toelichting als volgt te wijzi
gen: genoemd naar L. Ch. A. Chirat diu Vernay 
(1805, Lyon; 1856, Rochefort, Dépt. Puy-de-
Dôme), R.K. geestelijke, opgeleid in het Séminaire 
de Sainte Foy 1'Argentière bij Souzy aan de Du
rance, waar hij later terugkeerde als leeraar in de 
nat. historie, schrijver eener in 1841 verschenen 
populaire flora (Étude des Fleurs) der omstreken 
van Lyon. 

cilianénszs, - de toelichting als volgt te wijzigen: 
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afkomstig van Cigliano (Lat. Ciliânum), N.O. van 
Turijn, of daar het eerst gevonden. 

Cleyéra, - regel 18 der toelichting: achter aanlegde 
invoegen: ,evenzoo aan de Ammanusgracht, welke 
van Batavia in W. richting naar de Kali Angké liep. 

éokae (Carex - Podpéra), - foutief voor coükae. 
ëoukae, - 2de nv. van den alsveen Lat. substantief 

behandelden persoonsnaam Couka: van Öouka, ge
vonden door Öouka, genoemd naar Öouka. - Carex 
- Podpèra is genoemd naar haar ontdekker, Fran-
tisek öouka (1884, Jeviöko in Moravië; χ ), onder
wijzer eerst te Vyëkow (Wischau), thans te Kvëtnó 
(beide in Moravië), verdienstelijk onderzoeker van 
en schrijver over de flora van Moravië en over de 
volksnamen der planten in dat land. 

Dahlia , - de eerstbekende soort van het gesl. werd 
in 1789 of 1790 uit Mexico te Madrid aangebracht. 

Deca lobànthus v. OOSTSTR., - van Gr. deka, tien; 
lobos, lob; anthos, bloem: tienlobbige bloem. Elk 
der 5 bloemkroonlobben loopt uit in 2 vliezige 
slippen, waardoor de top der kroon 1 O-lobbig wordt. 

Dichopus , - regel 4 en 5 der toelichting staat: op 
twee voeten . . . rust, lees: twee voeten . . . bezit. 

D idymóéc ium BREM., - van Gr. didümos, dubbel; 
oikla, huis. De vruchtbeginsels (huizen der eitjes) 
zijn paarsgewijs vergroeid. 

dinhénsïs , - het Dinh-gebergte ligt nabij Baria 
(Z.O.kust van Cochinchina; ±10y 2° N.B.). 

d r u m m ó n d i i , - regel 5 der toelichting: het ? te ver
vangen door 1780. 

Echinocyst is TORR. et GRAY, - van Gr. echïnos, zee-
egel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde 
landdier) ; kustis, blaas. - Cucurbitacëa, welker bij 
een blaas vergeleken vruchten bezet zijn met bij 
stekels vergeleken, lange borstels. 

e lbér t i , - regel 3 der toelichting, het woord is ver
vangen door: en Gynüra - Koster zijn 

E lmer r i l l i a , - E. D. Merrill is thans (1936) adminis
trator of the Botanical Collections of the Harvard 
University te Cambridge, Mass., U.S.A. 

emirnensis,is,e, - afkomstig van Emirne (ten rechte 
Imerina, landstreek in Madagaskar; 46-48° O.L.; 
18-20° Z.B.) of daar het eerst gevonden. 

enodulósus,a,um, - van Lat. e, ontk. voorv.; nodu-
lösus (zie aldaar), kleine knobbels dragend: zonder 
kleine knobbels, ongeknobbeld. 

fimbrillätM5,a,um, - van Lat. fimbrilla (verkleinw. 
van fimbria, franje), korte franje: bezet met korte 
f ran j e (achtige aanhangsels ). 

fourniér i , - regel 4 der toelichting, staat: ?, lees: 
Parijs. 

f ragraeoides (p. 209), - lees: fagraeoides . 
frey-wyssllngii , - in regel 23 der toelichting achter 

A.V.R.O.S. invoegen: ,voor welke benoeming hij 
echter bedankt heeft. 

gagatospérmMs,a,«ra, - van Gr. gagâtês, pekkool, 
een harde, pikzwarte koolsoort, gebezigd voor de 
vervaardiging van sieraden; sperma, zaad: met pik
zwarte zaden. 

gausapâtU5,a,«m, - van Lat. gausapa of gausäpe (Gr. 
gausâpês of gausàpos), baai, een wollige stof: (als 
het ware) met baai bekleed, wollig. 

glomerótws, - aan de toelichting toevoegen : in dich
te groepen groeiend. 

Glo t t iphyl lum HAW., - van Gr. glôtta, tong; phullon, 
blad: tongblad, plant met tongvormige bladeren. 

grisebachiénws, - in de toelichting staat: H. R. A. 
Grisebach, lees: A.H. R. Grisebach. 

grueningi i , - regel 3 der toelichting, staat: Procris, 
lees: Elatostëma. 

h â m m i i , - regel 4 der toelichting, staat: x , lees: 

1936, Wageningen. 
hansén i i , - regel 4 en vgd. te vervangen door: den 

ontdekker der plant, / . F. K. Hansen (1876, Soe-
rabaja; 1935, 's Gravenhage), in 1899 benoemd tot 
tweeden luitenant bij het Nederlandschind. leger, 
in 1924 gepensionneerd als majoor, sedert dien 
woonachtig te 's Gravenhage. In 1911 en 1915 was 
hij geplaatst op de Mentawei-eilanden (zie men-
taweiénsis), waar hij land en volk bestudeerde en 
orchideeën verzamelde. In 1912 publiceerde hij de 
brochure: De Groep Noord- en Zuid-Pageh van de 
Mentawei-eilanden. 

h a r r i s i i , - regel 3 en vgd. te vervangen door: 
naar Harris. 
1. (Ophiorrhiza - W. et Α.), - genoemd naar H. 
Harris (zie harrisiänus). 
2. (Eupatorium — Urb. ), - genoemd naar den ont
dekker der plant op Cuba, W. Harris (1860, Ennis-
killen, Z. van Lough Erne, N.-Ierland; 1920, Kan
sas City, U.S.A.), die in 1879 verbonden werd aan 
den bot. tuin van Kew en zich in 1881 in Jamaica 
vestigde, waar hij in 1908 benoemd werd tot Hoofd 
der Openbare Parken en in 1917 to t Gouverne-
mentsbotanicus. 

he idemaniânus , - regel 2 en vgd. der toelichting te 
vervangen door: noemd naar Charles Heideman 
(1872, Rotterdam; χ ), die in 1892 als onderofficier 
naar Ned. Indië vertrok en daar van 1892-94 deel
nam aan veldtochten tegen de Atjehers. In 1895 
werd hij employé op de onderneming Soengei Boe-
loe (Deli, Sumatra), van welke onderneming hij 
van 1899-1902 administrateur was. Daarna was hij 
drie jaren administrateur der tabaksonderneming 
Hessa (Deli), van 1906-08 administrateur der ta
baksonderneming Sentang (Deli), van 1908-13 ad
ministrateur der tabaksonderneming Bandar Baroe 
(Deli), waar hij bij het kappen van oerbosch op 
1200-1300 M. zeehoogte door zijn werkvolk vele 
orchideeën, waaronder de naar hem genoemde, deed 
verzamelen voor F. R. Rudolf Schlechter (zie ru-
dólphi), die in 1910/11 in Deli (o.a. bij Heideman) 
logeerde. Van 1913-29 was Heideman directeur 
van een immigrantenasyl te Medan; in 1930 is hij 
gerepatrieerd. Thans (1936) woont hij te 's Gra
venhage. 

heineânws, - regel 2 en vgd. der toelichting te ver
vangen door: naar G. Fr. Fr. Heine (1876, Schwedt 
a.d. Oder; χ ), die, na opgeleid te zijn voor tuin
bouwkundige, van 1899-1934 in dienst stond der 
D. Nieuw-Guinea-Compagnie, en wel tot 1904 als 
assistent, van 1904-27 als administrateur, eerst in 
Nieuw-Guinea, later in Venezuela en Guatemala, 
sedert 1927 als directeur te Berlijn. Sedert begin 
1935 is hij directeur der Drumen Sociedad Ano-
nima te Barcelona. - In 1908 was hij den auteur 
der naar hem genoemde soort, F . R. Rudolf Schlech
ter (zie rudólphi), van grooten dienst bij diens 
floristisch onderzoek van Kaiser Wilhelmsland. 

henr ic i , - aan het slot der toelichting toevoegen: 
3. (Arëca - Furtado), - genoemd naar Gerd Hein
rich (1896, Berlijn; χ ) , zoöloog, die in 1925 een 
ornithol. onderzoekingsreis door de Dobroedsja 
(Donau-delta en de ten Z.W. daarvan gelegen hoog
vlakte) maakte, in 1927 een zool. reis door het El-
boersgebergte bij Teheran in N.-Perzië, van 1930-
32 een zool. expeditie door Celebes en de Moluk-
ken, in 1935 een zool. expeditie in den Balkan. 
Van zijn hand verschenen verscheidene zool. pu
blicaties. 

heus se r i , - 2de nv. van Heussërus, Latinizeering 
van Heusser: van Heusser, gevonden door Ηεμε-
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ser, genoemd naar Heusser. - Rhododendron lon-
giflörum Lindl. var. - J. J. S. is genoemd naar Carl 
Heusser (1888, Glattfelden, Ν. van Zürich; χ ) , 
bioloog, van 1918-32 verbonden aan het Algemeen 
Proefstation der A.V.R.O.S. (Algemeene Vereeni-
ging van Rubberplanters ter Oostkust van Suma
tra), sedert 1933 als volontair werkzaam aan het 
plantenphysiol. instituut der Eidgenossische Tech
nische Hochschule te Zürich, schrijver van vele 
bot. publicaties, inzonderheid over Hevea. De naar 
hem genoemde plant had hij in 1932 op het schier
eiland Samosir (Toba-meer; Sumatra) ontdekt. Zie 
zijn levendige beschrijving in Bull. Jard. Bot. Bui-
tenzorg, 3me Série, XII I , p . 448 (1935). 

hewittii , - 2de nv. van Hewittius, Latinizeering van 
Hewitt: van Hewitt, gevonden door Hewitt, ge
noemd naar Hewitt. - Arëca - Furtado is genoemd 
naar John Hewitt (zie hewittiänus). 

Hexaméria, - dit artikel te vervangen door de beide 
volgende: 

Hexaméria R.BR. (Orchidacëae), - van Gr. hex, zes; 
tneros, deel. Er zijn 6 stuifmeelklompjes. 

Hexaméria TORR. et GRAY (Cucurbitacëae), - van 
Gr. hex, zes; mer os, deel. - De naam zinspeelt op 
de vaak 6-tallige bloemen. 

hildebrandii ,-de beide laatste regels der toelichting 
te vervangen door: Arthur Hedding Hildebrand 
(1842, ?; tusschen 1911 en 14, ?), E. politiek agent 
in China, die de plant in Z.-China verzameld had. 

Hippocratéa, - regel 2 der toelichting staat: Hip
pocrates, lees: Hippocrates (Gr. Hippokrätes). 

hoffmanniânws, - regel 2 en vgd. der toelichting als 
volgt te wijzigen: noemd naar Käthe Hoffmann 
(1883, Breslau; χ ), leerares bij het M.O., die sedert 
vele jaren aan de universiteit te Breslau samen
werkt met F . Pax (zie paxiänus) en te zamen met 
hem de Euphorbiacëae voor Das Pflanzenreich en 
de Aïzoacëae, Amaryllidacëae, Capparidacëae, Ca-
ryophyllacëae, Euphorbiacëae en Portulacacëae 
voor den tweeden druk van Die Natürlichen Pflan
zenfamilien heeft bewerkt. 

hóspitus, - aan het einde der toelichting toevoegen: 
Actinophloeus - Burret werd volgens schriftelijke 
mededeeling van den auteur der soort zoo genoemd, 
omdat de plant beschreven werd naar een in den 
Buitenzorgschen Plantentuin gekweekt exemplaar, 
dat niet uit Java, doch waarschijnlijk uit Nieuw-
Guinea afkomstig was, en dus, als het ware, slechts 
als gast op Java vertoefde. 

hulstjfnii, - regel 8 en 9 der toelichting, staat: nam hij 
deel aan, lees: ondernam hij. — Voorts aan de toe
lichting toevoegen dat P. van Hulstijn thans (1936) 
kolonel-titulair en te Buitenzorg woonachtig is. 

Iâéra COPEL., - Latinizeering van Gr. Iaira, naam 
eener boschnimf, opvoedster van Alcânor's zonen, 
Pandäros en Bitïas, metgezellen van Aenëas op 
diens zwerftocht na de verwoesting van Troje (zie 
Virgilïus, Aenêis IX, 672, seq.). 

impéxus,a,um,—van Lat. in (voor ρ im), ontk. voorv. ; 
pexus (van peetere, kammen), gekamd: ongekamd, 
bij uitbreiding: met verwarde haren, wollig be
haard. 

jacobiniânws, - l ees : jacobiónws. Het woord moet 
van plaats verwisselen met het thans er boven ge
plaatste Jacobinia. 

Jacobson!, - de tweede zin der toelichting (regel 3 
en 4) als volgt te wijzigen: Planten van dezen naam 
zijn genoemd, enz. 
Aan de toelichting toevoegen: Jacobson bracht op 
Java en Sumatra aanzienlijke verzamelingen La-
boulbeniäles [op insekten (vooral op kevers) para-

siteerende zwammen] bijeen, waarvan er eenige 
naar hem jacobsöni genoemd zijn. Hij was de eerste 
die op Java en Sumatra op groote schaal Acari 
(mijten) verzamelde. Op systematische wijze ver
zamelde en kweekte hij vijgenwespen (Agaonïni) 
van Java en Sumatra. Op Sumatra verzamelde hij 
tal van zoogdieren en vogels. Van 1930^32 bracht 
hij in de Padangsche Bovenlanden groote collec
ties ethnographica bijeen ten behoeve van ver
schillende musea. In 1932 verleende de Amster-
damsche Universiteit hem een eeredoctoraat in de 
Wis- en Natuurkunde. Thans (1936) woont hij te 
Bandoeng (Java). 

jansénii, - regel 4 der toelichting: staat: Van Soest, 
lees: Zahn. 

jurisicii, - regel 2-6 der toelichting als volgt lezen: 
Juriste: van JuriSié, gevonden door Juriëié, ge
noemd naar JuriSic. - Salvia - Ko§anin werd in 
1926 genoemd naar den toen reeds overleden plant-
kundige, Zivojin Juriste, gedurende vele jaren 
directeur van den bot. tuin te Belgrado. Overigens 
is mij van hem niets bekend dan, dat hij de 
plant in 1921 had ontdekt. 

Kéntia, - aan de toelichting toevoegen: Mij is on
bekend, of hij een familielid (zoon?) was van den 
Londenaar William Kent, die van 1777-84 hortu-
lanus (op een salaris van 150 gulden 's jaars, vrije 
woning en een hoeveelheid turf) was van den toen-
maligen Hortus Medïcus op het Prinsenhof te 
Haarlem (in 1865 als instelling opgeheven; sedert 
door bebouwing gereduceerd to t een klein parkje). 
De Hortus Medïcus werd in 1782 bezocht door 
Ehrhart (zie Ehrhartïa), die dat jaar een groot 
deel van Nederland bereisde. 

kleinhófii, - mogelijk [zie H. A. C. Boelman, Bij
drage tot de Kennis der Geneeskruidcultuur in 
Ned. O.-Indië (1936), 47] lag Kleynhoff's tuin aan 
Gang Chaulan, ter plaatse waar nog in 1905 een 
reusachtig exemplaar stond van Adansonïa digi-
täta L. [zie Koorders en Valeton, Bijdrage No. 2 
tot de Kennis der Boomsoorten van Java (1895), 
103; - Backer, Flora van Batavia I (1907), 156]. 
In 1913 was dit exemplaar afgestorven [Koens in 
De Tropische Natuur I I (1913), 14]. 

k r a l i k i , - regel 4en 5 der toelichting staat: Tresseroe, 
lees: Tresserve. 

lancisépalws,a,um, - van Lat. laneïa, lans; Nieuw-
lat. sepâlum, kelkblad: met lanspuntvoriïiige, dwz. 
lancetvormige kelkbladen of -slippen. 

Lapeyróusia , - lees: Lapeyrousia. 
laruténsis, - aan de toelichting toevoegen: of af

komstig van de „Larut Hills", het gebergte O. van 
Koeala Laroet. 

laschiânws, - regel 1 der toelichting staat: Epilo-
bïum - Zahn lees: Epilobïum - Hausskn. 

latifii, - 2de nv. van Latiftus, Latinizeering van La
uf: van Latif, gevonden door Latif, genoemd naar 
Latif. - Oberonïa - J .J .S . is genoemd naar Soetan 
Mahmoed Latif (1892, P(e)riaman, Sumatra; χ ), 
landbouwkundige, opgeleid aan de Koloniale Land
bouwschool te Deventer, na terugkeer in Ned. In
die eerst landbouwkundig ambtenaar op Sumatra 
(1915-20), vervolgens planter, daarna arbeidscon-
troleur bij de Arbeidsinspectie der Buitengewesten 
(1929-33), thans Hoofd der Sekolah Ekonomi 
(School voor Practisoh Landbouw- en Handelson-
derwijs) te Kajoe Tanam (Z.W. van Padang; Su
matra's Westkust), schrijver van landbouwkundige 
artikelen, kweeker van en schrijver over Neder-
landschindische en uitheemsche orchideeën, ont
dekker der naar hem genoemde plant. 
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lemoinei, - Victor Lemoine is in 1911 overleden te 
Nancy. Hij heeft een groot aantal variëteiten en 
kruisingen van sierplanten verworven en was een 
der meest beroemde kweekers van zijn tijd. In het 
park Sainte-Marie te Nancy is te zijner eere een 
gedenkteeken opgericht. 

Lespedéza, - den lsten regel der toelichting als 
volgt wijzigen: genoemd naar Vizente Manuel de 
Zêspedes (ten onrechte vaak Lespedez genoemd), 

Lightfoótia, - regel 2 der toelichting, staat: 1734, 
lees: 1735. 

linicola (znw.), - van Lat. linum, vlas; cölëre, 
wonen, bewonen: tusschen het vlas groeiende 
plant. 

linicolus.a.um, - van Lat. linum, vlas; cölëre, wo
nen, bewonen: tusschen het vlas groeiend. 

longérepens, - lees: longerépens. In regel 2 der 
toelichting rêpens en rëpëre te vervangen door 
rëpens en rëpëre. 

Mauritiélla BURR., - van Mauritia, plantengesl. 
(Palmae); Lat. verkleiningsuitgang ella: aan Mau
ritia verwant plantengesl. met dunnere stammen 
dan die van Mauritïa. 

meleagridiflórus, - laatste woord van den lsten 
regel der toelichting, staat: meleagriais, lees: melea-
grïdis. 

michelianus 2, - Mare Micheli overleed in 1902 
te Genève op 59-jarigen leeftijd. 

Micrampelis RAFIN., - van Gr. mikros, klein; am-
pëlis (verkleinw. van ampëlos, wijnstok, wingerd), 
kleine wingerd. - De bedoeling is: kleine klim-
plant. 

micróceras, - van Gr. mikros, klein; kêras, hoorn: 
kleinhoornig, kort gespoord. 

mjoebérgii ,-2de nv. van Mjoebergïus, Latinizeering 
van Mj ober g : van Mj öberg, gevonden door M j öberg, 
genoemd naar Mjöberg. Vaccinïum - J .J .S. is ge
noemd naarden ontdekker (1925) derplant, Erik P. 
M7'ó'6e>'g(1882,Hallands-As, Z.-Z weden ; x ) , zoöloog-
ethnograaf, van 1919-22 verbonden aan het Deli-
Proefstation te Medan, van 1922-24 directeur van 
het Sarawak Museum te Koetjing (N.W.-Bórneo), 
die in 1925/26 een verzameltocht maakte naar den 
Boekit(berg) Batoe Tiban (op de grens van Sara
wak en de Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo; 
±144%° O.L.; ±iyz° N.B.). Hij schreef een aan
tal deels wetensch., deels populaire publicaties en 
woont thans te Stockholm. 

móénsii , - regel 4 der toelichting, staat: Berthelot, 
lees: Bernelot. 

murudénsis,is,e, - afkomstig van den Moeroed-
piek (op de grens van Sarawak en de Zuider- en 
Ooster-Afdeeling van Borneo; bijna 115%° O.L.; 
ruim 4° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

niéslii , - regel 4 der toelichting, staat: Mayendorff, 
lees: Mayendorf. 

paàthii, - 2de nv. van Paatkïus, Latinizeering van 
Paath: van Paath, gevonden door Paath, genoemd 
naar Paath. - Dendrobïum - J .J .S. is genoemd 
naar den ontdekker der plant, Fr. J. Paath (1899, 
Kamanta, in de Minahàsa, N.O.-Celebes: x ) , se
dert 1931 adjunct-ambtenaar voor Agrarische Za
ken in dienst van het Zelfbesturend Landschap 
Sambas, met de standplaats Singkâwang (W.-
Bórneo; bijna 1° N.B.), die op menigvuldige toch
ten in den omtrek zijner standplaats ijverig or
chideeën verzamelde en over die planten artikelen 
schreef in het maandblad De Orchidee. 

Pagiantha MARKGR., - van Gr. pagïos, stevig; an-

thos, bloem: stevige bloemplant. - De naam zin
speelt op de stevige bladeren. 

pandanophyllws,a,«m, - van Pandanus, planten
gesl. (Pandanacëae); Gr. phullon, blad: met bla
deren als die van een Pandanus. 

pastorâU°s,t5,£, - van Lat. pastor, herder: opeeniger-
lei wijze tot een herder in betrekking staand, her
ders-. - Alchemilla vulgaris L. var. - (Buser) A. et 
G. werd zoo genoemd, omdat de plant een goed 
veevoeder is. 

perélegans, - van Lat. per, versterkend voorv.; elë-
gans (zie aldaar), sierlijk: zeer sierlijk. 

perofskiânus, - regel 2 der toelichting als volgt te 
wijzigen: genoemd naar L. A. Perovsky (Perowsky) 
(1791, Moskou; 1856, St.-Petersburg). 

fPeróvskia, - in de toelichting de V. te vervangen 
IPerówskya, - door L. 
pettéri, - regel 4 der toelichting, staat: Waidhoven, 

lees: Waidhofen 
Phlebósporum JUNGH., - lees: Phlebósporum 

DALLA TORRE e t HARMS. 
Phlebósprium JUNGH., - van Gr. phleps(phlebos), 

ader; osprïon, peul: plant met geaderde peulen. 
pittosporifólius,a,um, - van Pittospörum, planten

gesl. (Pittosporacëae) ; Lat. folium, blad: met bla
deren als die van een Pittospörum. 

Portéa, - lees: Pórtea. In regel 2 der toelichting 
staat: M. Porté, lees: Marius Porte (?, ?; 1866, 
Manila). 

porteânus, - in regel 2 der toelichting staat: M. 
Porté (zie Portëa), lees: M. Porte (zie Portëa). 

portéi, - lees: pórtei. In regel 4 der toelichting staat: 
Porté (zie Portëa), lees: Porte (zie Portëa). 

puélii, - Timothée Puel overleed in 1889 te Parijs. 
quadrasiânws,a,wm (Rhododendron - Vidal), - ge

noemd naar José Flor endo Quadras (zie quadrasïi). 
rasamâlae, - laatste woord der toelichting, staat: 

rasdamäla, lees rassamâla. 
rectisulcâtus,a,wm, - van Lat. rectus, recht; sulcus, 

vore, groeve: met een of meer rechte voren of 
groeven. 

rodeckiânws, - regel 2 en vgd. der toelichting als 
volgt te wijzigen: noemd naar Ent. Rodigas (niet 
Rodecke) [1831, St.-Trond = Sint-Trui(d)en, on
geveer halverwege tusschen Brussel en Maastricht; 
1902, Gent], directeur eener Middelbare Tuinbouw
school, schrijver van tuinbouwkundige artikelen. 

schinzii, - regel 4 der toelichting, staat: 1889, lees: 
1893. 

seminudus , - aan de toelichting toevoegen: half 
kaal. 

siebéri, - regel 5 der toelichting, staat: 1789, lees: 
1785. 

singkawangénsis,ts,e, - afkomstig van de omstre
ken van Singkâwang (W. kust van Borneo; bijna 
1° N.B.) of daar het eerst gevonden. 

superciliâtws,a,um, — van Lat. supercilïum, wenk
brauw: van wenkbrauwen, d.w.z. van lange 
wimpers voorzien. 

talaumifóliws.a.MW, - van Talauma, plantengesl. 
(Magnoliacëae); Lat. folium, blad: met bladeren 
als die eener Talauma. 

Thalysia O.K., - Lat. transcr. van Gr. thalusïa (van 
thallein, groen zijn, bloeien), offer van de eerste
lingen der veldvruchten of der kudde, voornamelijk 
aan Dêmêtêr (Lat. Cerës), de godin van den land
bouw, gewijd. De naam werd waarschijnlijk geko
zen met het oog op het feit, dat Thalysia ( = Zea 
mays L.) een veel verbouwd graangewas is. 
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thorelianus,a,um, - planten van dezen naam zijn ge
noemd naar haar ontdekker, den geneesheer Tho-
rel (f 1869), die in de zestiger jaren der vorige 
eeuw vele planten verzamelde in Cochinchina en 
Laos en ze aan het Museum van Natuurlijke Histo
rie te Parijs zond. 

triànae, - slot van regel 4 en begin van regel 5 der 
toelichting als volgt te lezen: José Jeranimo Triana 
(1834, Bogota, Columbia=Colombia; 1890,Parijs). 

will iamsii , - regel 5-8 der toelichting als volgt 

te wijzigen: - Merr.), - genoemd naar Robert 
Statham Williams (1859, Minneapolis, Minnesota, 
U.S.A.; χ ) , van 1879-98 werkzaam in de mijnen 
van Montana (een van de noordelijkste der Ver-
eenigde Staten), van 1898-99 in Alaska, sedert 
1899 verbonden aan den bot. tuin van New York. 
Hij verzamelde planten in Montana, Alaska, 
Bolivia (1901-03), de Philippijnen (1903-05) en 
Panama; daarna wijdde hij zich aan herbarium
studies en bot. publicaties. 



VERKLARING DER VOORNAAMSTE AUTEURSNAMEN EN 
HUN AFKORTINGEN. 

De volgorde der namen, ook die der afgekorte, is die, waarin zij zouden moeten worden opgenomen, indien 
de samenstellende letters te zamen slechts één enkel woord vormden. Wanneer in dit boekje een biographie 
van den auteur in kwestie voorkomt, is daarnaar verwezen; een verdere toelichting is dan achterwege gelaten. 
Zijn twee auteursnamen verbonden door et, en, dan beteekent dat, dat de beide auteurs te zamen den naam 
gegeven hebben. Zijn zij verbonden door ex, volgens, dan wil dat zeggen, dat de naam oorspronkelijk gegeven 
is door den eersten, doch het eerst gepubliceerd is door den tweeden auteur. Zijn zij verbonden door in, dan 
beteekent dat, dat de eerste auteur den naam gepubliceerd heeft in een werk geschreven door den tweeden. 
Zijn zij verbonden door non, niet, dan wil dat zeggen, dat de eerste auteur met den soort- of geslachtsnaam, 
waarachter zijn naam gevoegd is, een andere soort of een ander geslacht bedoelde dan de tweede. 

A. Benn., - A. W. Bennett (bennéttii 2). 
A. Berger, - Alwin Berger (1871-1931), hortulanus 

van den bot. tuin La Mortola te Ventimiglia (Ri
viera). 

Α. Β . Jacks., - Albert Bruce Jackson (1876, New
bury, Berksh., Engeland; x ) , plantkundige ver
bonden aan het Museum voor Natuurlijke Historie 
te Londen. 

A. Br. , - A. Braun (brauniànus 3). 
Α. Br. et Asch., - Α . Braun (zie A. Br.) en P. Fr. Α. 

Ascherson (zie Asch.). 
Α. Br. et Bouché, - A. Braun (zie A. Br.) en P. Κ. 

Bouché (zie Bouché). 
Ach., - E. Acharius (1757-1819), professor te Vad-

stena bij Linköping (Zweden). 
A. Gunn. , -Allan Cunningham (Cunninghâmia 1). 
Adans., - M. Adanson (Adansónia). 
A. D C , - A. L. P. P. de Candolle (candolleânus 2). 
-A. Dietr., - Albert Dietrich (1795-1856), custos van 
Α.. Dietrich, - den bot. tuin te Berlijn. 
Aell., - Paul Aellen (1896, Bazel; x ) , sinds 1927 

rector te Bazel, schrijver van vele bot. publicaties. 
Naar hem werd ook het gesl. Aellénia ULBR. ge
noemd. 

A. et Gh. Rivière, - Auguste Rivière (?, ?; 1877, Pa-
A . et G. R i v i è r e , - rijs), hoofdtuinman van 

den Jardin du Luxembourg te Parijs, schrijver van 
vele tuinbouwkundige artikelen, en Charles Riviè
re, van wien mij niets bekend is. 

A. et G., - P. Fr. A. Ascherson (zie Asch.) en K. O. 
R. P. P. Graebner (zie Graebn.). 

A. et S., - O. Ames (zie Ames) en Ch. Schweinfurth 
(schweinfurthiânus). 

Af ζ., - Α. Afzelius (Afzélia). 
Ag., - Κ. Α. Agardh (1785-1859), hoogleeraar te 

Lund. 
A. Gray, - Asa Gray (Graya). 
Α. Η. Moore, - Albert Hanford Moore (1883 - X ), 

Amer, plantkundige, schrijver o.a. eener monogra
phie van het gesl. Spilanthes. 

Airy-Shaw et J. J. S., - Herbert Kenneth Airy-
Shaw (1902, Woodbridge, Suffolk, Engeland; χ ) , 
assistent aan het Kew-herbarium en J . J . Smith 
(zie J . J . S.). 

Ait., - W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. 
tuin te Kew, of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en 
opvolger van W. Aiton en mede-oprichter der Royal 
Horticultural Society (1804). 

Aitch., - J. E. T. Aitchison (aitchisónii). 

A. Juss . , - Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853), 
plantkundige te Parijs. 

A. Kern., - A. Kerner von Marilaun (kernéri). 
Alef., - Fr. Alefeld (1820-72), medicus-botanicus te 

Darmstadt. 
A. L. Juss . , - A. L. de Jussieu (1748-1836), hoog-

leeraar te Parijs. 
All., - C. Allioni (Allionia). 
Allam., - Fr. Allamand (Allamânda). 
Ambrosi , - Fr. Ambrosi (1821, Borgo, in Tirol aan 

de Brenta; 1897, Trente = Trient), schrijver over 
de flora van Tirol. 

A m e s , - O. Ames (amesiânus 2). 
A m e s et Schltr, - O. Ames (zie Ames) en F. R. 

Rudolf Schlechter (zie Schltr). 
A m e s et Schweinf., - zie A. et S. 

/ Α . Murr., - Andrew Murray (murrayânus). 
ΙΑ. Murray, -
r Anderes. , - N. J. Andersson (1821-80), hoogleeraar 
lAndersson, - te Stockholm. 
rAndr. , - H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te Lon-
ÎAndrews, - den, uitgever van bot. plaatwer

ken. 
Andr. Murr., - zie Α. Murr. 

fAndrz., - A. L. Andrzejowski (1784-1868), hoog-
lAndrzj. , - leeraar te Wilna. 
Ant., - Fr. Antoine (1815-86), directeur van den bot. 

tuin te Schönbrunn bij Weenen. 
A. P . DC., - zie D. C. 
A. P . DG. et A. DC., - A. P. de Candolle (zie D. C.) 

en A. L. P. P. de Candolle (zie A. DC.). 
Arcang., - G. Arcangeli (Arcangelisia). 

fArd., - P. Arduino (Ardufna). 
t Arduin., -

Aresch. , - Fr. W. Chr. Areschoug (areschougii). 
A. Rich., - A. Richard (richardiânus). 
Arn., - G. A. Walker-Arnott (arnottianus). 
Arnold, - Johann Franz Xaver von Arnold, auteur 

van een in 1785 verschenen beschrijving eener 
„Reise nach Mariazell" (Stiermarken). Overigens 
is mij niets van hem bekend dan, dat hij waar
schijnlijk een geestelijke was. 

Arrh. , - J . P . Arrhenius (arrhénii). 
Arruda, - Manoel Arruda da Camara (1752, Per-

nambuco, Brazilië; 1810, ?), schrijver eeniger bot. 
publicaties. 

f Asch., - P . Fr. A. Ascherson (aschersoniânus). 
lAschers . , -
f Aschers, et Gr., - P. Fr. Α. Ascherson (zie Asch.) 
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ι Aschers, et Graebn., - en Κ. Ο. R. P. P. 
1 Asch. et Gr., - Graebner (zie Graebn.). 
^Asch. et Graebn., -
Asch. et Kan., - P. Fr. A. Ascherson (zie Asch.) 

en Aug. Kanitz (zie Kanitz). 
Asch. et Schweinf., - P . Fr. A. Ascherson (zie Asch.) 

en G. Ä. Schweinfurth (zie Schweinf.). 
Aschrs. , - zie Asch. 
Aschrs . et Schweinf., - zie Asch. et Schweinf. 
A. S t . -Hi l . , -A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), 

Fr. plantkundige. 
Aubl., - J. B. Chr. Fusée Aublet (Aublétia). 
Auct., - Auctórum, d.i. der schrijvers, doch niet iden

tiek met de door den oorspronkelijken beschrijver 
met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.). 

/Auct . div., - Auctórum diversórum, d.i. van ver-
lAuct. divers. , - schillende schrijvers, doch 

niet, of niet alle, identiek met de door den oor
spronkelijken beschrijver met denzelfden naam 
aangeduide soort (of gesl.). 

Auct. nonn., - Auctórum nonnullórum, d.i. van som
mige schrijvers, doch niet identiek met de door den 
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam 
aangeduide soort (of gesl.). 

Auct. plurlm., - Auctórum plurimórum, d.i. der 
meeste schrijvers, doch niet identiek met de door 
den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden 
naam aangeduide soort (of gesl.). 

A u d i b . , - U. Audibert (1789-1846),Fr.plantkundige. 
A. W. Kloos, - A. W. Kloos Jr . (kloósii). 
Bab., - Ch. C. Babington (babingtónii). 
Backer, - C. A. Backer (backéri). 
Backh., - J. Backhouse (backhousei). 
Backh. et Harv., - J. Backhouse (zie Backh.) et 

W. H. Harvey (zie Harv.). 
Bailey, - Fr. Manson Bailey (baileyânus). 
Baill., - Η. Ε. Bâillon (baillónii). 

/Bak. , - J . G. Baker (bakéri). 
(.Baker, -
Baker f., - Baker filïus, d.i. de zoon: E. G. Baker 

(1864 - χ ), plantkundige te Londen, zoon van J. G. 
Baker (zie Bak.). 

Bak. et Salm., - E. G. Baker (zie Baker f.) en Ch. E. 
Salmon (1872-1930), Eng. architect, schrijver eener 
flora van Surrey. 

Bakh., - R. C. Bakhuizen van den Brink (bakhui-
zénii). 

Balb., - G. B. Balbis (balbisii). 
Balf., - J. Hutton Balfour (balfouri). 
Balf. f., - Balfour filïus, d.i. de zoon: I. Bailey Bal

four (balfourianus), zoon van J . Hutton Balfour 
(zie Balf.). 

/Balf. f. et Forr., - I. Bailey Balfour (zie Balf. f.) 
IBalf. f. et G. Forr., - en G. Forrest (zie G. 

Forr.). 
Balf. f. e t W . W. Sm., - I. Bailey Balfour (zie 

Balf. f.) en Sir William Wright Smith (zie W. 
W. S.). 

Bail, - John Bail (1818-89), Iersch plantkundige. 
Banks, - J. Banks (Banksea). 
Banks et Sol., - J. Banks (zie Banks) en D. C. 

Solander (zie Sol.). 
Barb. Rodr., - J . Barbosa Rodrigues (1842, Minaes 

Geraes, Brazilië; 1909, Rio de Janeiro), plantkun
dige. 

BartL, - Fr. G. Bartling (1798-1875), hoogleeraar 
te Göttingen. 

Bartr., - (auteur van Andromëda pulverulenta), -
W. Bartram (1793-1823), landeigenaar in Dela
ware, die een groot deel van N.-Amerika bereisde, 
zoon van J . Bartram (Bartramia). 

Bast. , - Toussaint Bastard (1784, Chalonnes-sur-
Loire, bij Angers, Dépt. Maine-et-Loire; 1846, Cha-
lonnes-sur-Loire), van 1807—14 directeur van den 
bot. tuin van Angers, schrijver eener flora (1809) 
van het Dépt. Maine-et-Loire. Na zijn aftreden 
studeerde hij in de medicijnen, werd M. D. en prac-
tiseerde tot aan zijn dood in zijn geboorteplaats. 

Batem., - J. Bateman (batemàni). 
Batsch, - A. J. G. K. Batsch (Bâtschia). 
Baumg., - J. Chr. G. Baumgarten (1765, Lückau, 

Z.Z.O. van Berlijn; 1843, Schässburg =*= Segesvâr, 
Ζ.O. van Maros-Vasârhely in Zevenburgen), schrij
ver van eenige bot. publicaties. 

Beau v., - Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois 
(Belvisia). 

Beauverd, - G. Beauverd (beauverdiânus). 
Becherer, - Alfred Becherer (1897, Bazel; x ) , se

dert 1929 assistent aan het Conservatoire Bota
nique der stad Genève, daarnaast sinds 1935 pri-
vaatdocent aan de universiteit te Genève, schrijver 
van ± 70 bot. publicaties, voornamelijk over de 
flora van Zwitserland. Voor bot. doeleinden be
reisde hij Zwitserland, Italië en de Balearen. 

Beek, - G. ridder Beek van Mannagetta (1856-1931 ), 
hoogleeraar te Praag. 

Becker, - 1. auteur van Eragrostis suaveölens in 
Karl Claus, Lokalflora der Wolgagegenden. Overi
gens is mij van hem niets bekend. 
2. Wilhelm Becker (1874, Halberstadt; 1928, Kirch-
moeser bij Brandenburg a.d. Havel), leeraar in de 
nat. historie, bekend schrijver over het gesl. Viola. 

Beckm., - J. Beckmann (Beckmânnia). 
Bedd., - R. H. Beddome (beddomeânus). 
Beer, - J. G. Beer (1803, Weenen; 1873, Weenen), 

schrijver o.a. over Bromeliacëae. 
Béguinot,-Augusto Béguinot (1875, Paliano.O.Z.O. 

van Rome; X ), sedert 1900 assistent van Saccardo 
(zie saccardianus), na diens aftreden in 1915 zijn 
opvolger als hoogleeraar en directeur van den bot. 
tuin te Padua, van 1921-22 hoogleeraar te Sassari 
(N.W.-Sardinië), daarna hoogleeraar te Messina 
(1923-24), vervolgens te Modena (1925-29), sedert 
1929 hoogleeraar te Genua, stichter en redacteur 
van 1'Archivio Botanico (thans in zijn 12den jaar
gang), bovendien schrijver van ± 300 bot. publi
caties, waaronder een flora van Padua, een uit
gebreide studie over de Polymorphie bij Stellaria 
media en een monographie van het gesl. Apocy-
num. 

Bell., - C. A. L. Bellardi (bellârdi). 
Benj., - L. Benjamin (Benjaminia). 
Benn., - J. J. Bennett (Bennéttia). 
Benth., - G. Bentham (Benthâmia). 
Benth. et Hook. - G. Bentham (zie Benth.) en 

J. D. Hooker (zie Hook. f.). 
Bercht. et P r e s l , - Fr. graaf Von Berchtold (1781-

1876), Boh. plantkundige ,en J . Sv. Presl (1791-
1849), hoogleeraar te Praag, te zamen schrijvers 
van een bot. werk. 

Berg, - O. K. Berg (1815-66), hoogleeraar te Berlijn. 
Berg., - P. J. Bergius (Bérgia). 
Bergm., - Johannes Baptista Bergmans (schrijvers

naam: John Bergmans) (1892, Antwerpen; x ) , 
tuinbouwkundige, sedert 1920 als landschap- en 
tuinarchitect gevestigd te Oisterwijk (Noord-Bra-
bant, Nederland), schrijver van een aantal tuin
bouwkundige werken, o.a. Vaste Planten en Rots-
heesters (1924, 1936), Rots- en Muurtuinen (1928, 
1933), De Tuin bij het Huis (1936) en van vele 
kleinere ^publicaties. 

Bernh., - J . J . Bernhardi (Bernhärdia). 
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Be r ry , - A. Berry (Bérrya) . 
Ber t . , - Α. Bertoloni (Bertolónia) . 
Ber th . , - Sabin Berthelot (1794-1880), sedert 1847 

Fr. consul op Teneriffe, schrijver te zamen met Ph. 
Barker Webb (Barkerwébbia) van een flora der 
Kanarische eilanden. 

Ber toL, - zie Be r t . 
Besse r , - W. S. J . G. von Besser (Besséra) . 
Β. et H., - zie Benth . et Hook. 
Β . et P r . , - zie Berch t . et P r e s l . 
Beumée , - J . G. B. Beumée (beuméei) . 
Biasole t to , - B. Biasoletto (1793-1859), Ital. apo-

theker-plantkund ige. 
Bickn., - E. Pintard Bicknell (1859-1925), Amer, 

plantkundige. 
Bieb. , - Fr. A. vrijheer Marschall von Bieberstein 

(b iebers te in iânus) . 
Bill, et Gr . , - P. C. Billot (1796-1863), Fr. plant

kundige, en Ch. Grenier (zie Gren . ) . 
Birol i , - G. Biroli (1772-1825), Ital. plantkundige. 
Bi t t e r , - G. Bitter (1873-1927), directeur van den 

bot. tuin te Bremen, bekend schrijver over Sola-
nacëae. 

B . J u s s., - B. de Jussieu (Juss iéua 2). 
BI., - C. L. Blume (Blumea) . 
Blake, - Sidney Fay Blake (1892 - X ), Amer, plant

kundige. 
Blanco, - M. Blanco (Blâncoa). 
Bl . et Rchb . f., - C. L. Blume (zie BI.) en H. G. 

Reichenbach (zie Rchb . f.). 
B loemb. , - Siebe Bloembergen (1905, Rottevalle, N. 

van Drachten, Friesland; x ), sedert 1934 assistent 
bij den hoogleeraar voor plantensystematiek te Gro
ningen, in 1935 gepromoveerd op het proefschrift: 
The genus Alangïum in the Netherlands Indies. 

/Boeck. , - O. Boeckeler (boeckeléri) . 
IBoeckl., -
Boehm. , - G. R. Boehmer (boehmér i ) . 

/Boenngh . , - Cl. M. Fr. von Boenninghausen (Boen-
IBoenningh. , - n inghausén ia ) . 
Boer l . , - J. G. Boerlage (Boerlâgea). 
Boer l . et J . J . S., - J. G. Boerlage (zie Boerl .) en 

J. J. Smith (zie J . J . S.). 
rBoer l . et Kds , - J. G. Boerlage (zie Boerl .) en S. H. 
\ B o e r l . et Koord. , - Koorders (zie Kds) . 

Boiss . , - E. Boissier (boissiér i) . 
Boiss . et Heldr . , - E. Boissier (zie Boiss.) en Th. 

von Heldreich (zie Heldr . ) . 
/ B o i s s . et Hoh. , - E. Boissier (zie Boiss.) en R. Fr. 
t B o i s s . et Hohen. , - Hohenacker (zie Hohen-

ack.) . 
Boiss . et Reut . , - E. Boissier (zie Boiss.) en G. Fr. 

Reuter (zie Reu te r ) . 
Boiv., - L. H. Boivin (boivini). 

/ B o j . , - W. Bojer [1797 (of 1800)-1856], conservator 
\ B o j e r , - van een museum op Mauritius. 

Bold., - Isaac Boldingh (1879, Purmerend; X ), van 
1908-14 assistent en conservator voor de plantkunde 
aan de universiteit te Utrecht, van 1914-32 plant
kundige bij het Departement van Landbouw, Han
del en Nijverheid te Buitenzorg, thans gepension-
neerd en te Amersfoort woonachtig, schrijver van 
verscheidene bot. publicaties, o.a. over de flora der 
Ned. Antillen en een Zakflora voor de Landbouw-
streken op Java. 

Bolle, - Karl Bolle (1821-1909), D. dendroloog en 
natuuronderzoeker. 

Bolus , - H. Bolus (1834-1911), Eng. schrijver over 
de flora van Z.-Afrika. 

Bong., - H. G. Bongard (1786-1839), D. plantkun
dige, overleden te St.-Petersburg. 

Bonnet , - Edmond Bonnet (1848, Beaune, Dépt. 
Côte-dOr; 1922, Parijs), plantkundige aan het Mu
seum van Natuurlijke Historie te Parijs, schrijver 
o.a. eener Flora van Parijs. 

Bonnier , - Gaston Eugène Marie Bonnier (1853, Pa
rijs; 1922, Parijs), sedert 1887 hoogleeraar in de 
plantkunde te Parijs, schrijver van vele bot. pu
blicaties, waaronder een Flore du Nord de la Fran
ce et de la Belgique en een Flore complète illustrée 
(van Europa). 

Boot t , - Fr. M. B. Boott (Boótt ia) . 
Bor . , - A. Boreau (boraeânus) . 
Bo rb . , - V. von Borbâs (borbasi i ) . 
B o r b ä s et Uecht r . , - V. von Borbâs (zie Borb.) en 

R. von Uechtritz (uecht r i tz ianus) . 
Borkh . , - M. B. Borkhausen (1760-1806), D. plant

kundige. 
B o r n m . , - J. Fr. N. Bornmüller (bornmue l l é r i ) . 
Bory , - J. B. M. baron Bory de Saint Vincent (bo-

ryânus ) . 
Bosc , - J. A. Bosc (1764-1837), Fr. plantkundige. 
B o u c h é , - P . K. Bouché (1784-1856), inspecteur van 

den bot. tuin te Berlijn. 
Bowie, - J. Bowie (Bowiea). 
Boxal l , - W. Boxall (boxâllii). 
B r a n d , - A. Brand (1863, Berlijn; 1930, Sorau, Nie

der-Lausitz), plantkundige. 
B r a n d i s , - D. Brandis (b rand is iànus) . 
B r a u s e , - G. Brause (b rauseänus) . 
B r . - B l . , - Josias Braun-Blanquet (1884, ?; x ) , di

recteur van het Station Internationale de Géobo
tanique Méditerranéenne et Alpine te Montpellier, 
schrijver van belangrijke bot. publicaties. 

rBreda , - J . G. S. van Breda (1788-1867), Ned. plant-
IBreda (Kuhl et Van Hasse l t ) , - kundige, die 

(1827) een deel der orchideeën beschreef, welke 
door Kuhl (Kuhlia) en Van Hasselt (Hassélt ia) 
op Java verzameld waren. 

B r e m . , - C . E. B. Bremekamp (1888, Dordrecht; X ), 
bioloog, van 1912-14 verbonden aan het Proefsta
tion voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean, 
van 1915-21 leeraar aan deN.I.A.S. (Nederlandsch-
indische Artsenschool) te Soerabaja, van 1921-23 
privaatdocent te Amsterdam, van 1921-31 hoog
leeraar te Pretoria, sindsdien ambteloos, thans te 
Bilthoven woonachtig, schrijver van vele belang
rijke bot. publicaties. 

B r i g n . , - G. Brignoli a Brunhoff (1744-1857), hoog
leeraar te Modena. 

Br iq . , - J. Briquet (1870-1931), directeur van het 
bot. instituut te Genève. 

Br i t t . , - J. Britten (Bri t ténia) . 
B r i t t o n , - Nathaniel Lord Britton (1859-1934), 

Amer, plantkundige. 
rBrogn. , - A. Th. Brongniart (Brongniâ r t i a ) . 
IB rongn . , -

Brongn . et Koch, - A. Th. Brongniart (zie Brogn.) 
en C. (K.) H. E. Koch (zie C. Koch). 

Bro t . , - F . de Avellar Brotero (Bro té ra ) . 
r B r ü g g . , - Chr. G. Brügger (1833-99), leeraar te Chur. 
IBrügge r , -
B . S. P . , - Nathaniel Lord Britton (1859-1934), 

Emerson Ellick Sterns (1846-1926) en Justus Fer
dinand Poggenburg (1840-93), Amer, plantkundi-
gen. 

B th. , - zie Benth . 
Bth . et Clarke , - G. Bentham (zie Benth.) en Ch. 

Baron Clarke (zie Clarke) . 
fBuch., - Fr. G. Ph. Buchenau (1831-1906), leeraar 
IBuchen. , - te Bremen. 
B u c h . - H a m . , - F r . Buchanan-Hamilton (buchana-
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neânus ) . 
Buckl. , - S. Β. Buckley (1809-84), Amer, plantkun-

dige. 
Buese , - zie Buse . 
Bull , - William Bull (1828-1902), stichter eener in 

1916 opgeheven kweekerij te Chelsea (Londen), 
schrijver van tuinbouwkundige artikelen. 

Bunge , - Α. von Bunge (bungeânus) . 
Bur . , - Ε. Bureau (Bureavélla) . 
B u r b . , - Fr. W. Th. Burbidge (Burbidgea) . 
Burck , - W. Burck (Burckélla) . 
Bu r . et F ranch . , - E. Bureau (zie Bur.) en A. Fran-

chet (zie F ranch . ) . 
B u r . et Schum. , - E. Bureau (zie Bur . ) en Κ. W. 

Schumann (zie Κ. Schum. ) . 
rBurk . , - Ι. Η. Burkill (Burkil l ia) . 
IBurk i l l , -
fBurr . , - M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; x ) , 
I B u r r e t , - custos en professor aan het bot. mu

seum te Ber lij η-Dahlem, schrijver over palmen. 
Bury , -Mevr . E. Bury (bloeitijd 1831-37),Engeische, 

uitgeefster van het plaatwerk Hexandrian Plants. 
rBuse , - L. H. Buse (Bùsea). De naam wordt ook 
(.Buse, - wel Büse of Buese geschreven. 
B u s e r , - R. Buser (1857, Aarau, Zwitserland; 1931, 

Genève), conservator van het Herbarium De Can-
dolle te Genève. 

Büsgen , - M. Büsgen (1858-1921), hoogleeraar te 
Münden (Hannover). 

G. A. M., - C. (K.) A. Meyer (Meyéra) . 
rCamb. , - J. Cambessèdes (Cambessédea) . 
t C a m b e s s . -

G. A. Mey., - zie C. Α. Μ. 
C a m p b e l l , - D. H. Campbell (1859, Detroit, U.S.A.; 

χ ) , oud-hoogleeraar, schrijver van vele bot. pu
blicaties. 

Campd . , - Fr. Campdera, Fr. plantkundige, schrij
ver (1819) over Polygonacëae. 

C a m u s , - zie E. G. C a m u s . 
Ca rdo t , - J. Cardot, die in het Bulletin du Muséum 

National d'Histoire Naturelle te Parijs, 1918, een 
studie schreef over de Rosacëae van O.-Azië. 

/ G a r r . , - E. A. Carrière (carr ière!) . 
I C a r r i è r e , -
Garuel , - Th. Caruel (1830-98), hoogleeraar en di

recteur van den bot. tuin te Turijn. 
f Cas . DC., - C. P . de Candolle (candolleânus 3). 
(.Cas. D. C , -
Casp . , - J. X. R. Caspary (Gaspârya) . 
Cass . , - A. H. G. graaf van Cassini (Cassinia) . 
Cav., - A. J . Cavanilles (Cavanillea). 
Cavill ier , - François George Cavillier [1868, Bus-

signy-sur-Morges, Kanton Waadt (Vaud), Zwit
serland; χ ] , van 1887-98 préparateur aan het Her
barium Burnat (zie bu rnâ t i ) te Nant-sur-Vevey, 
van 1898-1920 (als opvolger van Gremli) conser
vator van dat herbarium, sedert 1926 hoofdassis
tent aan het Conservatoire Botanique der stad Ge
nève, schrijver van verscheidene bot. en biogr. pu
blicaties. Voor bot. doeleinden bereisde hij (1890-
1918) Zwitserland, Italië, Corsica, Spanje, de Ba
learen, Dalmatië, Montenegro, de Hercegowina, 
Bosnië en Algerije. * 

C. C. Gmel . , - K. (C.) Chr. Gmelin (1762-1837), 
arts-plantkundige te Karlsruhe. 

(C Chr . , - C. Fr. A. Christensen (Chris tensénia) . 
IC. Chr i s t ensen , -
/ C . D C , - zie Gas . DC. 
IC. D. C , -
G. E. Ga r r , - C. E. Carr te Tembeling (Pahang, Mal. 

Schiereiland), hedendaagsch orchideeën-specialist. 

C. E. C. Fisch. , - Cecil Ernest Claude Fischer (1870, 
Bombay; X ), assistent voor de flora van Britsch 

^ Indië aan het Herbarium te Kew. 
Gelak., - L. Gelakowsky (celakowskyanus; zie ook 

Addenda et Corrigenda). 
Cerv. , - V. Cervantes (cervantési i ) . 

rCes. , - V. Cesati (cesat iânus) . 
ICesat i , -
C. et C , - Antoine de Cugnac, hedendaagsch plant

kundige te Parijs, en mej. Aimée Antoinette 
de Camus [dochter van E. G. Camus (zie E. G. 
C a m u s ) ] , hedendaagsch plantkundige te Parijs, 
schrijfster van zeer vele bot. publicaties. 

C. E . Weig., - Chr. E. Weigel (Weigélia). 
Chabe r t , - E. Chabert (chabér t i ) . 
Chaix , - D. Chaix (chaixi). 
Cham. , - L. C. A.ChamisseaudeBoncourt (Chamis-

soa) . 

(C h a m , et Schl., - L. C. A. Chamisseau de Boncourt 
C h a m , et Schld., - (zie Cham.) en D. Fr. L. 

C h a m , et Schlecht . , - von Schlechtendal (zie 
Schdl.) . 

C h a m p . , - J. G. Champion (champion!) . 
Châte la in , - J . J . Châtelain, in de 2de helft der 18de 

eeuw plantkundige te Neuveville aan het Bieler
meer, Zwitserland. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

Ghaub. , - L. A. Chaubard (1785-1854), Fr. plant
kundige. 

Chav. , - E. L. Chavannes (Chavannésia) . 
Ch. B . Robinson , - Ch. B. Robinson (robinsoniâ-

nus ) . 
Ch. et Schi. , - zie C h a m , et Schi . 
Chevall ier , - Fr. F . Chevallier (1796-1840), Fr. 

plantkundige. 
Ch. Koen., - Ch. (of C. of Κ.) Koenig (1774-1851), 

te Londen gevestigd plantkundige van D. af
komst. 

Chod., - R. Chodat (1864-1934), hoogleeraar in de 
plantkunde te Genève. 

Ghoisy, - J. D. Choisy (Chóisya). 
Chr . Buch, - Chr. L. vrijheer Von Buch (1774-1853), 

D. plantkundige, schrijver over de flora der Kana
rische eilanden. 

Chr i s t , - H. Christ (christ i i ) . 
Chr i s tensen , - zie C. Chr . 
C. H. Schultz , - C. (K.) H. Schultz (schul tz iânus) . 
Gir., - D. Cirillo (Cyrilla). 
C . K o c h . - C . (K ) H . E . Koch (1809-79), hoogleeraar 

te Berlijn. 
C. Koen., - zie Ch. Koen. 

rC. K. Sehn. , - C. K. Schneider (schneidér i 1). 
IC. K. Schneid . , -

C l a i r v . , - J . Ph. de Clairvüle (1742-1830), Zwitsersch 
plantkundige. 

Clarke , - Ch. Baron Clarke (c larkeânus) . 
Clavaud, - Armand Clavaud (1828, Blanzac, Z.Z.W. 

van Angoulême, Dépt. Charente; 1890, Bordeaux), 
hoogleeraar aan den Gemeentelijken Leergang voor 
Botanie der stad Bordeaux, schrijver van vele bot. 
publicaties, waaronder een onvoltooid gebleven 
Flore de la Gironde (1881, 1884) en een monogra
phie der sectie Cracca van het gesl. Vicïa. 

Clke, - zie Cla rke . 
Clos, - Dominique Clos (1821, Sorèze, Dépt. Tarn, 

Frankrijk; 1908, Sorèze), medicus, hoogleeraar in 
de plantkunde en directeur van den bot. tuin te 
Toulouse. 

Clute, - William Nelson Clute (1869, Painted Post; 
New York; χ ) , hoogleeraar te Indianapolis, In
diana, U.S.A. 
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(G. Muell., - C. (K.) Mueller (1817-70), uitgever van 
\G. Mueller, - bot. werken. 

Cogn., - A. Cogniaux (cogniauxiänus). 
Golebr., - H. Th. Colebrooke (Golebroókia). 
Colla, - L. Colla (1766-1848), Ital. plantkundige. 
Collad., - L. Th. Fr. Colladon (1792-1862), Zwits. 

arts-plantkundige. 
Golv., - J. Colvill (colvillei 1). 

rComm., - Ph. Commerson (commersóni ) . 
t C o m m e r s . , -

Conard, - Henry Shoemaker Conard (1874, Phila
delphia; X ), hoogleeraar in de plantkunde, schrij
ver over waterlelies. 

Cook, - Orator Fuller Cook (1867, Clyde, New York; 
X ), verbonden aan het Bureau of Plant Industry 
te Washington. 

Cooke.-Th.Cooke (1836-1910), Ierschplantkundige, 
van 1860-93 in Eng. Indië werkzaam, schrijver 
eener Flora of Bombay. 

Copel., - E. B. Copeland (copelândi). 
Cornu, - Maxime Cornu (1843-1901), directeur van 

den Jardin des Plantes te Parijs. 
Corr., - J. Fr. Correa da Serra (Córrea) . 
Coss. , - E. Saint-Charles Cosson (1819-89), Fr. 

plantkundige, kenner der flora van N.-Afrika. 
Coss . et Dur . , - E. Saint-Charles Cosson (zie Coss.) 

en M. C. Durieu de Maisonneuve (zie Dur . ) . 
Costa , - Antonio Cipriano Costa y Cuxart (1817-86), 

hoogleeraar te Barcelona. 
Coste et Reynier , - Hippolyte Jacques Coste (1858, 

Balaguier-de Saint-Sernin, Dépt. Aveyron, Frank
rijk; 1923, Saint-Paul-des-Ponts, Dépt. Aveyron), 
geestelijke, schrijver eener flora van Frankrijk en 
Corsica, en Alfredfleynier (f 1932), plantkundige 
te Marseille. 

Coulter, - Th. Coulter (coultéri). 
Coulter et Evans, - John Merle Coulter (1851-

1928), Amer, plantkundige, en Walter Harrison 
Evans (1863, Delphi, Indiana, U.S.A.; x ) , van 
1891-1933 verbonden aan het United States Depart
ment of Agriculture, schrijver van vele bot. pu
blicaties. 

Gov. , - Fr. V. Coville (1867 - χ ), conservator van het 
United States National Herbarium te Washing
ton. 

Craib, - W. Grant Craib (1882, Kirkside, N.-Schot-
land; 1933, Kew), hoogleeraar te Aberdeen. 

Crantz, - H. J. Ν. von Crantz (crantzei). 
/Crép. , - Fr. Crépin (1830-1903), hoogleeraar en di-
ICrépin, - recteur van den bot. tuin te Brussel, 

rozenspecialist. 
Gretz. et J. J. S., - Paul Cretzoiu (1909, Boekarest; 

χ ) , conservator van het herbarium van het bot. 
laboratorium te Boekarest, schrijver van vele bot. 
publicaties, en J. J . Smith (zie J. J. S.) 

C. Richter, - zie K. Richter. 
Crntz, - zie Crantz. 
Croizat, - Léon Camille Marius Croizat (1894, Tu

rijn; x ) , in 1929 genaturaliseerd tot Amerikaan, 
verbonden aan den dienst der openbare parken te 
New York. 

C. Schroet., - C. Schroeter (schroeteriânus). 
Cunn., - A. Cunningham (Cunninghàmia, sub 1). 

fCurt., - W. Curtis (1746-99), apotheker-plantkun-
ICurtis, - dige te Chelsea (Londen), oprichter 

(1787) van The Botanical Magazine. 
rCyrilL, - D. Cirillo (Cyrilla). 
ICyrillo, -
Czern., - Basil Czernajew (Cernajeff, Czerniaew, 

Tchernaiev, Tschemiajeff) [1793, Woronesch (Wo-
ronesh, Woronef), Z.-Rusland; 1871, Kharkoff 

(Charkow)], schrijver Van een overzicht der plan
ten van Charkow (1859). 

Dalla Torre, - Carl (Karl) Wilhelm von Dalla Torre 
(1850, Kitzbühel, Tirol; 1928, Innsbruck), hoog-
leeraar in de zoölogie te Innsbruck, schrijver o.a. 
[te zamen met H. Harms (zie Harms)] van de 
Genera Siphonogamärum (1900-07), een kritische 
naamlijst aller in dien tijd bekende gesl. van hoo
gere planten. 

D a l z . , - N . A. Dalzell (1817, Edinburgh; 1878, Edin
burgh), van 1841-70 werkzaam bij het Boschwezen 
in de provincie Bombay. 

Dalz. et G i b s . , - N. A. Dalzell (zie Dalz.) en Alexan
der Gibson (1800, Laurencekirk, Schotland; 1867, 
Bombay), medicus-houtvester, beiden werkzaam 
in de provincie Bombay. 

Dandy, - James Edgar Dandy (1903, Preston, Lan
cashire, Engeland; x ) , plantkundige verbonden 
aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Lon
den. 

Dans., - B. H. Danser (danséri) . 
Darl., - W. Darlington (1782-1863), Amer, medicus-

plantkundige. 
David, - A. David (armândii). 
D. C , - A. P. de Candolle (Candóllea). 
D. C. f i l . , - De Candolle filïus, d.i. de zoon: A. L. P. P. 

de Candolle (zie A. DC.)· 
Des. , - J . Decaisne (Decâisnea). 
Des. et Planch., - J . Decaisne (zie Des.) en J. E. 

Planchon( zie P lanch . ) . 
D. Dietr . , - David Nathanael Friedrich Dietrich 

(1799, Ziegenhain bij Jena; 1888, Jena), schrijver 
van vele bot. publicaties. 

D. Don, - David Don (doniânus 2). 
fDe Br . , - A. J. de Bruyn (1811, Delft; 1895, 's Gra-
IDe B r u y n , - venhage),paardenarts-botanicus, 

in 1834 in militairen dienst getreden, in 1879 ge-
pensionneerd met den rang van luitenant-kolonel, 
een van de oprichters (1845) der Ned. Bot. Ver-
eeniging, bewerker der gesl. Rubus, Polygonum en 
Rumex voor den lsten druk van den Prodrömus 
Florae Batävae, schrijver van verscheidene publi
caties. 

Decne, - zie Des. 
Decne et Planch., - zie Des. et Planch. 
Decsne, - zie Des. 
Decsne et Planch., - zie Des . et Planch. 
Degen, - Arpâd von Degen (1866, Preszburg; 1934, 

Boedapest), medicus-botanicus te Boedapest, ver
dienstelijk onderzoeker van en schrijver over de 
flora van Hongarije en het Balkân-schiereiland. 

/Degen et DoerfL, - Arpâd von Degen (zie Degen), 
IDegen et DörfL,- en IgnazDörfler (1866, Wee-

nen; x ) , natuurhistorisch reiziger te Weenen. 
Degl., - J. V. Y. Degland (1773-1841), Fr. plant

kundige. 
De Jonghe, - J . de Jonghe, omstreeks het midden 

der 19de eeuw bloemkweeker te Brussel. 
Del., - A. Raffeneau Delile (Delila). 
Delar., - Fr. Delaroche (Róchea). 
Delarbre, - A. Delarbre (1724-1814), Fr. plantkun

dige. 
Delile, - zie Del. 
Dennst., - A. W. Dennstedt (Dennstaédtia). 

fDe Not., - G. de Notaris (1805-77), hoogleeraar, 
IDe Notaris , - eerst te Genua, daarna te Rome. 
Deppe, - F . Deppe (déppei). 
Desf., - R. L. Desfontaines (Desfontâinea). 
Desp. , - (Solanum atriplicifolïum Desp.), - Despor-

tes, die dezen naam geschonken had aan een plant, 
welke zich in 1813 bevond in het herbarium van 
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A. P . de Candolle (zie GandóUea). Mogelijk is 
Ν. Η. Fr. Desportes (1776-1856) bedoeld, Fr. schrij
ver van een flora der departementen Sarthe en 
Mayenne. 

D e s r . , - L . A. J. Desrousseaux (?, ?; ?, ?), te Parijs, 
medewerker aan de bot. encyclopedie [deel I I I 
(1789)] van De Lamarck (zie lamarckiânus). -
Volgens Dr. John Hendley Barnhart te New York 
(zie diens aan mij gericht schrijven van 13 April 
1936, voorts barnhârtii en ook het Voorbericht 
van dit boek) is hij mogelijk identiek met den laken-
fabrikant-politicus, Joseph Auguste Desrousseaux 
(1753, Sedan; 1838, Vendières, Dépt. Marne) te 
Sedan. 

Desv., - A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te 
Angers. 

De Vr. , - W. H. de Vriese (devriései). 
De Vr. et T. , - W. H. de Vriese (zie De Vr.) en 

J. E. Teysmann (zie Teysm.) . 
De Vriese, - zie De Vr. 
De Wildem., - E. de Wildeman (1866, St-Josse-ter-

Noode, Brussel; x ) , eeredirecteur van den bot. 
tuin te Brussel, schrijver van vele bot. publicaties. 

Dickson, - E. D. Dickson (P-1900), Eng. medicus-
plantkundige. 

Didr., - D. F . Didrichsen (1814-87), van 1875 tot 
aan zijn dood directeur van den bot. tuin te Ko
penhagen. 

Dieck, - G. Dieck (1847, Zöschen bij Merseburg; ?, 
?), landgoedbezitter-dendroloog, die Europa, N.
Afrika en de Levant bereisde, kweeker van houtige 
gewassen en Alpenplanten, schrijver van vele den
drol, publicaties. 

Diels, - L. Diels (dielsiânus). 
Dietr., - zie D. Dietr. 
Dill., - J . J. Dillenius (Dillénia). 
'Dipp., - L. Dippel (dippeliânus). 
-Dippel, -
Dode, - Louis Albert Dode (1875, Moulins, a/d Al

lier; ?, ?), dendroloog te Parijs, bekend door zijn 
studiën over Popülus en Salix. 

Doell, - J . Chr. Doli (1808-85), bibliothecaris-bota-
-Döll, - nicus te Karlsruhe. 
Domb. , - J . Dombey (Dombéya). 
Domin, - K. Domin (1882- x ) , hoogleeraar te 

Praag. 
Don, - Zie D. Don en ook G. Don. 
Donn, - James Donn (1758-1813), hortulanus van 

den bot. tuin te Cambridge (Engeland). 
Dop, - Paul Dop (1876, Toulouse; χ ), sedert 1927 

hoogleeraar aan de Faculté des Sciences te Tou
louse. 

Dougl., - D. Douglas (Dougläsia). 
Dreves et Hayne, - J. Fr. P. Dreves (1772-1816), 

D. plantkundige en Fr. G. Hayne (1763-1832), 
hoogleeraar te Berlijn. 

Druce, - G. Cl. Druce (1850-1932), hoogleeraar te 
Oxford. 

Drude, - C. G. O. Drude (1852-1933), hoogleeraar 
en directeur van den bot. tuin te Dresden. 

Drummond et Prain, - J. R. Drummond (1851-
1921), Schotsch plantkundige, die van 1874-1904 
in de Punjab (vlakte Z. van het westelijk deel van 
den Himalaya; ruim 7 χ Nederland) arbeidde, en 
D. Prain (zie Prain). 

Dryand., - J . Dryander (Dryândra). 
rDub., - J. E. Duby (1798-1885), Zwits. geestelijke-
IDuby, - plantkundige. 
fDuch., - A. N. Duchesne (Duchésnea). 
LDuchesne, -
Du Groz, - auteur van Potamogëton plantaginëus I 

in Roemer et Schultes, Systëma Vegetabilïum, 
I I I , 504 (1818). Overigens is mij van hem niets be
kend. 

Duhamel, - H. L. Duhamel du Monceau (Hamé-
lia). 

Dulac, - J. Dulac (bloeitijd 1867), Fr. geestelijke-
plantkundige. 

D u m . , - B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg. staats-
man-plantkundige. 

rDun., - M. F . Dunal (dunaliânus). 
\Dunal , -

Dunn, - Stephen Troyte Dunn (1868, Bristol; Χ), 
van 1898-1901 particulier secretaris van den direc
teur van het Kew-herbarium, van 1903-10 hoofd 
van het Botanical and Forestry Department van 
Hongkong, van 1919-25 verbonden aan het Kew-
herbarium als assistent voor Indië. 

D u r . , - M. Ch. Durieu de Maisonneuve (1796-1878), 
directeur van den bot. tuin van Bordeaux. 

Durand, - Th. A. Durand (1855-1912), Fr. plant
kundige, schrijver (1888) van een Index Genërum 
Phanerogamârum. 

Durande, - J. Fr. Durande (1730-94), Fr. plant
kundige. 

Durazz. , - A. Durazzini, in de 2de helft der 18de eeuw 
medicus-plantkundige te Florence. 

Durieu, - zie Dur. 
Durieu et Asch. , - M. C. Durieu de Maisonneuve 

(zie Dur.) en P. Fr. A. Ascherson (zie Asch.). 
Duro i , - J. Ph. Duroi (1741, Brunswijk; 1785, Bruns-

wij k ), medicus-dendroloog. 
D'Urv., - J. S. C. Dumont d'Urville (durvillâéi). 
Duthie, - J. F . Duthie (duthieânus). 
Duval, - Ch. J. Duval (duvâlii). 
Dyer, - W. T. Thiselton-Dyer (Dyéra). 
Dykes, - W. R. Dykes (1877-1925), Eng. plantkun

dige, schrijver o.a. over Iris en Tulïpa. 
Eckl., - Chr. Fr. Ecklon (ecklónii). 
Eckl. et Zeyh., - Chr. Fr. Ecklon (zie Eckl.) en K. L. 

Ph. Zeyher (zie onder zeyhéri). 
E. Goemans, - H. Eug. L. Coemans (1825, Brussel; 

1871, Gent), geestelijke-plantkundige te Gent. 
Edgew., - M. P. Edgeworth (edgewôrthii). 
Edw. Sm. , - zie J. E. S m . 
E. G. Gamus, - Edmond Gustave Camus (1852, Pa

rijs; 1915, Parijs), apotheker-botanicus, daarbij uit
nemend teekenaar, sedert 1908 volontair aan het 
Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, schrij
ver van ruim 130 bot. artikelen en werken. 

Ehrenb., - Chr. G. Ehrenberg (1795-1876), hoog
leeraar te Berlijn, beroemd natuuronderzoeker (zie 
onder hemprichii) . 

Ehrenb. et Hempr. , - Chr. G. Ehrenberg (zie 
Ehrenb.) en Fr. W. Hemprich (hemprichii). 

Ehrh., - J. Fr. Ehrhart (Ehrhârtia). 
E. H. Wils., - E. H. Wilson (wilsóni). 
Eichl., - A. W. Eichler (eichléri 1). 
E. Koehne, - B. A. E. Koehne (1848-1918), gym-

nasiumleeraar-dendroloog te Berlijn. 
/EU., - St. Elliott (1771-1830), Amer, plantkundige. 
lElliott, -
Ellis, - J . Ellis (± 1710-1776), koopman-plantkun-

dige te Londen. 
Elm., - A. D. E. Elmer (eiméri). 
E. Mercier, - E. Mercier (1802-63), Zwits. medicus-

plantkundige, Rubus-kenner. 
rE. Mey., - E. H. F. Meyer (meyerianus 2). 
\ E . Meyer, -

E. M. Fries , - zie Fr. 
EndL, - St. L. Endlicher (endlicherianus). 

I Engelm., - G. Engelmann (engelmànni). 

file:///Dunal


Engl. 650 Garcke 

/Engl . , - H. G. A. Engler (engléri). 
lEngler , -

Engl, et Krause, - H. G. A. Engler (engléri) en 
Kurt Krause (zie K. Krause). 

Engl, et Warb., - H. G. A. Engler (zie Engl.) en 
O. Warburg (zie Warb.). 

Englm., - zie Engelm. 
Eschsch., - J. Fr. G. von Eschscholz (Eschschól-

zia). 
Eschw., - Fr. G. Eschweiler (Eschweiléria). 
Fabr., - Ph. Κ. Fabricius (1714-74), hoogleeraar te 

Helmstedt. 
F a l c , - Hugh Falconer (falconéri 1). 
Farrer, - R. J. Farrer (farréri). 
F a w c , - W. Fawcett (1851, Arklow, Z.O.-Ierland; 

1926, Blackheath bij Londen), schrijver over de 
flora van Jamaica. 

Fedtsch., - A. P. Fedtschenko (olgae). 
Fée, - A. L. A. Fée (féei). 
Fenzl, - E. Fenzl (fenzliânus). 

rFern., - Merritt LyndonFernald (1873, Orano, Maine, 
\Fernald, - U.S.A.; χ ) , hoogleeraar aan de 

Harvard University te Cambridge, Mass., U.S.A., 
schrijver van vele bot. publicaties. 

F . et W., - Merritt Lyndon Fernald (zie Fern.) en 
Ch. A. Weatherby, Amer, plantkundigen. 

Flg. et Not., - A. Figari Bey (figârei) en G. de No
taris (1805-77), hoogleeraar, eerst te Genua, later 
te Rome. 

Finet, - E. Achille Finet (1863, Argenteuil bij Pa
rijs; 1913, Parijs), onder leiding van Bureau (zie 
Bur.) volontair aan het Museum van Natuurlijke 
Historie te Parijs, uitnemend kenner van en schrij
ver over orchideeën, waarvan zijn vader te Argen-
teuil een groote verzameling bezat. Hij heeft Indo
China bereisd. Hij liet aan het Museum een som 
van 600 000 francs na om de verzameling te onder
houden en het personeel uit te breiden. 

Fiori et Paoletti, - Adriano Fiori (1865, Formigine, 
Z.W. van Modena; X ), van 1900-1913 hoogleeraar 
in de plantkunde te Vallombroso (O. van Florence), 
sedert 1914 hoogleeraar te Florence, die in 1909 
Eritrea en in 1924 het eiland Rhodos voor bot. 
doeleinden bereisde, en Giulio Paoletti (1865, Vene
tië; x ) , van 1896-1933 hôogleeraar in de nat. 
historie achtereenvolgens te Melfi (O. van Napels), 
Arezzo (O. van Livorno), Messina en Udine (N.W. 
van Triest), die verscheidene streken van Italië 
en Sicilië voor bot. doeleinden bereisde, beiden 
schrijvers van verscheidene bot. publicaties, te 
zamen auteurs eener Flora van Italië. 

Fisch., - Fr. E. L. (von) Fischer (fischéri 2). 
Fischer-Benzon, - Rudolf von Fischer-Benzon 

(1839, Westermühlen; 1911, Kiel). 
Fisch, et Mey., - Fr. E. L. von Fischer (zie Fisch.) 

en C. (K.) A. Meyer (zie C. A. M.). 
Fitzg., - R. D. Fitzgerald (1830-92), Iersch plant

kundige, sedert 1856 in Sydney. 
Flem., - J . Fleming (Flemingia). 
Fluegge, - J . Flügge (Fluéggea). 
Fl. Wert., - Flora der Wetterau (streek N. van 

Frankfort a/d Main). Zie G. M. Sch. 
Focke , -W. O. Focke (1834. Bremen; 1922, Bremen), 

arts-botanicus te Bremen, beroemd Rubus-ken-
ner. 

Forbes, - Henry O. Forbes (forbesianus). 
Forbes et Hemsley, - Henry O. Forbes (zie For

bes) en W. Botting Hemsley (zie Hemsl . ) . 
Forsk., - P. Forskâl (forskàlii). 
Forst. , - J. R. Forster en J . G. A. Forster (zie voor 

beiden forstéri). 

/Fort . , - R. Fortune (fortuneanus). 
IFortune, -
Foster, - M. Foster (fosteriânus). 
Foster et Baker, - M. Foster (zie Foster) en J . G. 

Baker (zie Bak.). 
rFoug., - A. D. Fougeroux de Bondaroy (1732-89), 
IFouger., - Fr. plantkundige. 
Fourn., - Eug. P. N. Fournier (fourniéri). 
Fourr., - Jules Pierre Fourreau (1844, Lyon; 1871, 

Beaune, Z.Z.W, van Lyon, in het hospitaal, aan 
wonden hem toegebracht in den Fr . -D. oorlog; 
begraven te Lyon), ijverig florist, medewerker van 
Jordan (zie J . ) . 

Foxw., - F. W. Foxworthy (foxwórthyi). 
Fr., - E. M. Fries (frieseénus). 
Franch., - A. Franchet (franchéti). 
Fres. , - J. B. G. W. Fresenius (1808-66), D. medi-

cus-plantkundige. 
Freyer, - H. Freyer (1802-66), custos van het na

tuurhistorisch museum te Laibach. 
Freyn, - J. Frey η (freynianus). 
Fr ider ichsen, - P. Kr. N. Friderichsen (1853-1932). 

drogist-apotheker te Gudumholm en later te Kjel-
lerup (twee dorpjes in Jutland), daarbij Rubus-
kenner. 

Fries, - zie Fr. 
Fritsch, - K. Fritsch (1864-1934), Oostenr. plant

kundige. 
Friv., - I. Frivaldszky von Frivald (Frivâldia). 
Frost, - John Frost (1803-40), Eng. medicus-plant-

kundige. 
rFr. W. Schultz, - Fr. W. Schultz (1804-76), D. 
IF . Schultz, - medicus-plantkundige. 
Funck, - Chr. H. Funck (Fùnckia). 
Furtado, - Caetano Xavier dos Remedios Furtado 

[1897, Merces, Goa (Portug. bezitting aan de W.-
kust van Voor-Indië, ongeveer 15-16° N.B.); χ ] , 
sedert 1926 verbonden aan den bot. tuin van Sin
gapore, schrijver van verscheidene bot. publica
ties, inzonderheid over palmen. 

F . VUL, - C. Fernandez-Villar (villarii). 
F.V.M., - Ferdinand von Müller (ferdinândi muel -

léri). 
F. v. M. et Kränzl., - Ferdinand von Mueller (zie 

F . v. M.) en Fr. Kränzlin (zie Kränzl.). 
/ F . v. Müll., - zie F. ν . Μ. 
\ F . von Muell., -

F. W. Schmidt, - Fr. W. Schmidt (1763-96), hoog
leeraar te Praag. 

F. W. Schultz, - Fr. W. Schultz (1804-76), D. medi
cus-plantkundige. 

Fzl, - zie Fenzl. 
Gaertn., - J. Gärtner (Gaertnéra). 
Gaertn. f., - Gärtner filïus, d.i. de zoon: Κ. Fr. 

Gärtner (1772-1850), arts te Calw, zoon van J . 
Gärtner (zie Gaertn.). 

Gage, - A. Th. Gage (1871 - χ ), oud-directeur van 
den bot. tuin te Calcutta. 

Gagnep., - F . Gagnepain (gagnepâinii). 
Gamble, - J . S. Gamble (1847-1925), ambtenaar bij 

het boschwezen in Eng. Indië, schrijver van bot. 
werken. 

Garns, - Helmut Garns (1893, Brunn; X ), bioloog, 
van 1922-28 werkzaam aan het biol. station te 
Wasserburg aan de Boden-See, sedert 1929 docent 
aan de universiteit te Innsbruck, schrijver van vele 
bot. en andere publicaties, bewerker der Legumi-
nösae, Borraginacëae en Labiätae in Hegi's Illus
trierte Flora von Mittel-Europa. 

Garcke, - Fr. A. Garcke (1819-1904), plantkundige 
te Berlijn. 

file:///Fernald
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rGardn., - G. Gardner (gardnéri). 
(.Gardner, -
Gärtn., - zie Gaertn. 
Gasp., - G. Gasparrini (Gasparinia). 
Gaud., - Ch. Gaudichaud-Beaupré (gaudichaudi). 
Gaudin, - J. Fr. G. Ph. Gaudin (gaudfni). 
Gay, - J. E. Gay (gayânus). 
Gay et Monn., - J . E. Gay (zie Gay) en J . P . Mon-

nard (1791-na 1836), Zwits. geestelijke-plantkun-
dige. 

G. Beek, - zie Beek. 
G. Benn., - George Bennett (1804-93), Eng. medi-

cus-natuuronderzoeker, die vele jaren in Australië 
doorbracht. 

G. Camus, - zie E. G. Camus. 
Gdch., - zie Gaud. 
G. Don, - George Don (doniânus 2). 
Geis., - E. F. Geiseler (1781-1827), D. medicus-

plantkundige. 
Gentil, - Louis Gentil (1874, Luik; χ ), chef de cul

tures aan den bot. tuin te Brussel. 
Gepp, - A. Gepp (1862, High Easter, Essex; x ) , 

van 1886-1927 verbonden aan het Museum voor 
Nat. Historie te Londen. 

G. et D. Don, - gebroeders G. Don en D. Don (zie 
voor beiden doniânus 2). 

Gèze, - Jean Baptiste Marie Louis Gèze (1870, Tou
louse; 1932, Montpellier), docent in de plantkunde, 
die zich vooral toelegde op de studie van moeras-
planten met het oog op het daarvan te maken ge
bruik, schrijver over het gesl. Typha. 

G. F. Hoffm., - G. Fr. Hoffmann (Hoffmânnia). 
G. F . Mey, - G. Fr. W. Meyer (1782-1856), hoog-

leeraar te Göttingen. 
G. Forr., - G. Forrest (forréstii). 
G. Fr. Mey, - zie G. F. Mey. 
G. Gord., - G. Gordon (1806-79), Iersch plantkun

dige. 
Gibbs, - mej. L. S. Gibbs (gibbseae). 
Gibelli et Belli, - Giuseppe Gibelli (1831, Santa 

Cristina bij Pavia; 1898, Turijn), hoogleeraar en 
directeur van den bot. tuin eerst te Bologna, later 
te Turijn, en Carlo Saverio Belli [1852, Domodos-
sola (N.W.-Italië) ; 1919, Turijn], van 1883-1901 
verbonden aan den bot tuin van Turijn, daarna 
hoogleeraar te Cagliari (Z.-Sardinië), vervolgens 
weer te Turijn gevestigd, te zamen schrijvers van 
verscheidene publicaties over het gesl. Trifolium. 

Gies., - K. Giesenhagen (1860-1928), hoogleeraar te 
München. 

Gilg, - E. Gilg (gilgiânus). 
Gilib., - J. E. Gilibert (Gilibértia). 
Ging., - Fr. Ch. J . Baron Gingins de la Sarraz [1790, 

Château de la Sarraz, Kanton Waadt (Vaud), 
Zwitserland; 1863, Lausanne], plantkundige. 

Gled., - J . G. Gleditsch (Gleditschia). 
Glox., - B. P. Gloxin (Gloxinia). 
Gmel. , - zie J. F. Gmelin. 
G. Mey., - zie G. F. Mey. 
G. M. Sch., - Ph. G. Gärtner (1754-1825), apothe

ker te Hanau; Β. Meyer (1767-1836), D. plant
kundige, en J . Scherbius (1769-1813), D. plant
kundige, te zamen schrijvers van een flora der 
Wetterau (landstreek Ν. van Frankfort a/d Main). 

Godr., - D. A. Godron (godrónii), medeschrijver 
(zie Gren. et Godr.) eener flora van Frankrijk. 

Gomez (ten rechte Gomes) , - B. A. Gomes (1769-
1823), Portug. marinearts. 

Good., - S. Goodenough (Goodénia). 
Gord . , - G. Gordon (1806-79), Iersch plantkundige. 
Gouan, - A. Gouan (Gouània). 

Hall. f. 

Graebn., - K.O.R.P.P. Graebner (graebnéri). 
Graebn. et Diels , - K. O. R. P . P. Graebner (zie 

Graebn.) en L. Diels (zie Diels) . 
Grah., - R. Graham (grahami 1). 
Grantz., - Carl Grantzow (?, ?; 1894, Prenzlau), 

schrijver eener flora van de U(c)kermark (W. van 
Stettin). 

Gray, - zie A. Gray. 
Greene, - Edward Lee Greene (1842-1915), Amer, 

plantkundige. 
Gremli, - Aug. Gremli (1833-99), Zwits. plantkun

dige. 
Gren., - Chr. Grenier (1806-75), hoogleeraar te Be

sançon, medeschrijver (zie Gren. et Godr.) eener 
flora van Frankrijk. 

Gren. et Godr., - Ch. Grenier (zie Gren.) en D. A. 
Godron (zie Godr.), te zamen schrijvers eener flora 
van Frankrijk. 

Grenier, - zie Gren. 
Grev., - R. K. Greville (grevilleânus). 
Griff., - W. Griffith (Griffithia). 
Gr imm, - J. Fr. K. Grimm (1737-1821), D. arts-

plantkundige. 
Griseb., - A. H. R. Grisebach (grisebachiânus). 
Grml., - zie Gremli . 

fGron., - J. Fr. Gronovius (gronóvii). 
LGronov., -
Groves, - Henry Groves (1855-1912), Eng. plant

kundige en zijn broeder James Groves. 
Gugl., - W. Gugler, in 1908 schrijver over de Cen-

taurêa's van het Hongaarsche Nationaal Museum. 
GuilL, - A. Guillemin (1796-1842), plantkundige te 

Parijs. 
Guill. et Perr., - A. Guillemin (zie GuilL), en S. 

Perrottet (zie Perr.). 
Guill. Perrot. et R i c h . , - A. Guillemin (zie Guill.), 
Guill. Perrot. Rich., - S. Perrottet (zie Perr.) 
Guill. Perr. Rich., - en A. Richard (zie A. 

Rich.). 
Gunner., - J. E. Gunnerus (Gunnéra). 
Gürke, - Robert Louis August Max Gürke (1854, 

Beuthen a. d. Oder; 1911, Steglitz bij Berlijn), be
werker der Borraginacëae in den eersten druk van 
Engler und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfami
lien. 

Guss. , - G. Gussone (Gussónea). 
Gutierrez, - Mexicaan, van wien mij niets bekend 

is dan, dat hij volgens D. Fr. L. von Schlechtendal 
(zie Schdl) (in Linnaea XXVI, 1854, p . 382) de 
auteur is geweest van het gesl. Tornelïa. 

Haberle, - K. K. Haberle (Habérlea). 
Hack., - E. Hackel (Hackelóchloa). 
Haenke, - Th. Haenke (haenkeânus). 
Hagenb., - K. Fr. Hagenbach (1771-1849), hoog

leeraar te Bazel. 
Haines, - Henry Hazelfoot Haines (1867, Londen; 

χ ) , opperhoutvester van Behar (N.W. van Cal
cutta en Orissa (zie orixénsis) , schrijver van een 
flora dier provincies en van andere bot. publica
ties. 

Halécey, - Eug. von Halâcsy (1842-1913), medicus-
botanicus te Weenen. 

/Hall . , - A. von Haller (halléri). 
IHaller, -
Hall, f., - 1. (Crépis setösa Hall, f.), - Haller films, 

d.i. Haller de zoon: Albert von Haller (1758, Bern; 
1823, Bern), zoon van den beroemden Zwits. plant
kundige Albrecht von Haller (zie Hall.). 
2. (Nederlandschind. p lan ten) , - Hallier filïus, d.i. 
de zoon: J . G. Hallier (halliéri) zoon van den 
D. plantkundige E. Hallier. 
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Ham., - zie Buch.-Ham. 
Hamet, - Raymond Hamet (Dijon, ? ; χ ) , lector 

te Parijs, schrijver van zeer vele wetensch. publi
caties, waaronder een monographie van het gesl. 
Kalanchöë. 

Hampe, - E. Hampe (1795-1880), D. apotheker-
plantkundige. 

Hance, - H. Fletcher Hance (Hâncea). 
Hand.-Mazz., - Heinrich Handel-Mazzetti (1882-

X ), custos der bot. afdeeling van het natuurhist. 
museum te Weenen, bot. reiziger. 

Hanst . , -*J . (von) Hanstein (1822-80), hoogleeraar 
te Bonn. 

Harms, - H. Harms (harmsiânus). 
Harr., - M. W. Harrington, hoogleeraar te Michigan, 

U.S.A., schrijver over varens (1877), daarna (tot 
1893) van meteorologische studiën. 

Hartm., - C. (K.) J. Hartman (1790-1849), Zw. 
plantkundige. 

/Harv. , - W. H. Harvey (harvéyi). 
IHarvey, -
Hassk . , - J. K. Hasskarl (Hasskâr l ia) . 
Hass l . , - Emile Hassler (1861, Aarau; X ), medicus, 

die zich in Paraguay vestigde, verdienstelijk onder
zoeker van en schrijver over de flora van dat land. 

Hauman, - Lucien Hauman, eerst hoogleeraar in de 
bot. pathologie en mikrobiologie te Buenos Aires 
(Argentinië), thans hoogleeraar in de plantkunde te 
Brussel, schrijver o.a. over de flora van Z.-Amerika. 

Hausskn., - H. K. Haussknecht (1838-1903), D. 
plantkundige. 

/Haw. , - A. W. Haworth (Hawórthia). 
IHaworth, -
Hayata, - Β. Hayata (P-1934), directeur van het 

bot. instituut te Tokyo. 
Hayek, - Α. Ε. von Hayek (1871-1928), arts-bota-

nicus te Weenen. 
Hayne, - Fr. G. Hayne (1763-1832), hoogleeraar te 

Berlijn. 
Η. Β . Κ., - Fr. W. H. Alexander von Humboldt 

(Humbóldtia) , Α. J . A. Bonpland (bonplandià-
nus) en K. S. Kunth (zie Kth). 

H. G. Wats., - H. C. Watson (1804-81), Eng. plant
kundige. 

Heckel , -Edouard MarieHeckel (1843,Toulon; 1916, 
Marseille), eerst marine-apotheker, daarna achter
eenvolgens leeraar in de plantkunde te Nancy en 
hoogleeraar te Grenoble en te Marseille, in welke 
laatste stad hij ook directeur van den bot. tuin was 
en een werkzaam aandeel nam in de stichting van 
een Koloniaal Instituut. 

Hedw. f., - Hedwig filïus, d.i. de zoon: R. A. Hedwig 
(1772-1806), hoogleeraar te Leipzig, zoon van J. 
Hedwig (1730-99), hoogleeraar te Leipzig. Het 
tijdschrift Hedwigïa is naar den vader genoemd. 

Heer, - O. Heer (Heéria). 
Hegelm., - Chr. Fr. Hegelmaier (1833-1906), hoog

leeraar te Tübingen. 
Hegi, - Gustav Hegi (1876-1932), hoogleeraar te 

München, schrijver (met anderen) der beroemde 
Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 

Hegi et Schmid, - G. Hegi (zie Hegi), en Emil 
Schmid [1891, Cannstatt (Stuttgart); χ ] , van 
1916-20 assistent en medewerker van Hegi, in 1921 
benoemd tot assistent aan het Instituut für Seen
forschung te Langenargen (Bodensee), sedert 1929 
assistent en custos aan den bot. tuin en het museum 
der universiteit te Zürich, sedert 1935 tevens als 
privaatdocent voor plantengeographie aan die in
stelling werkzaam, schrijver van verscheidene bot. 
publicaties, vooral op plantengeogr. gebied. Tus-

Hochst. 

sehen 1923 en 29 bezocht hij voor bot. doeleinden 
Sardinië, de Oost-Alpen en Montpellier. 

Heim, - Frédéric Louis Heim (1869, Metz; χ ) , 
schrijver over Dipterocarpacëae. 

Heimerl , - A. Heimerl (1857, Boedapest; ?, ?), 
leeraar te Weenen, verdienstelijk onderzoeker van 
en schrijver over de flora van Oostenrijk, bewerker 
(1889) der Nyctaginacëae voor Engler und Prantl, 
Die Natürlichen Pflanzenfamilien. 

Heist., - L. Heister (1683-1758), D. plantkundige. 
Heldr., - Th. von Heldreich (heldréichii). 
Hellen., - C. N. Hellenius (Hellénia). 
Hemsl . , - W. Botting Hemsley (hemsleyânus). 
Hemsl . et E. H. Wils., - W. Botting Hemsley (zie 

Hemsl.) en E. H. Wilson (zie E. H. Wils.). 
Hemsl . et O. Κ., - W. Botting Hemsley (zie Hemsl . ) 

en C. E. Otto Kuntze (zie Ktze). 
Henr., - J. Th. Henrard (henrardi). 
Hensch. et Mor., - A. W. E. Th. Henschel (hen-

schéli) en A. Moritzi (zie Mor.). 
Herb., - W. Herbert (herbertiànus 2). 
Herbich, - Fr. Herbich (1791-1865), Oostenr. plant

kundige. 
Herb. Roxb., - onder dien naam aangetroffen in het 

herbarium van W. Roxburgh (zie Roxb.). 
Herrm., - J. Herrmann (1738-1800), hoogleeraar te 

Straatsburg. - Zie ook W. Herrmann. 
Hert., - Wilhelm Herter (1894, Berlijn; x ) , thans 

hoogleeraar te Montevideo (Uruguay), schrijver 
over Lycopodiacëae. 

Hesse , - Α. Hesse (héssei). 
Η. et Arn., - W. J . Hooker (zie Hook.) en G. A. 

Walker Arnott (zie Arn.). 
H. et Th. , - J. D. Hooker (zie Hook, f.) en Th. Thom

son (zie Thorns.). 
Heuff., - J. Heuffel (1800-57), Hongaarsch arts-

plantkundige. 
Heufler, - L. J . von Heufler, vrijheer zu Rasen und 

Perdonegg (1817-85), Oostenr. plantkundige. 
Heyne, - B. Heyne (Héynea). 
Heynh., - G. Heynhold, D. plantkundige van om

streeks het midden der 19de eeuw. 
H. f. et Th., - zie H. et Th. 
Hickel, - Paul Robert Hickel (1861, Mulhouse = 

Mülhausen, Dépt. Haut-Rhin = Elzas; 1935, Ver
sailles), bekend dendroloog, eerst in Algiers, van 
1904-23 lector in de boschbouwkunde aan de land
bouwschool te Grignon bij Parijs, schrijver van vele 
publicaties, o.a. over de flora van Indo-China. 

Hier., - G. Hieronymus (hierónymi). 
H i e m , - W. Ph. Hiern (hiérnii). 
Hieron., - zie Hier. 
Hill, - Sir Arthur W. Hill (1875- X ), directeur van 

den bot. tuin te Kew. Dezelfde afkorting wordt wel 
gebezigd voor J . Hill en W. Hill, q.v. 

Hitchc , - A. Sp. Hitchcock (1865-1935), Amer, 
agrostoloog. 

rHitchc. et Gh., - A. Sp. Hitchcock (zie Hitchc.) en 
LHitchc. et Ghase, - Mary Agnes Chase, geb. 

Merrill (1869 - χ ) . 
Η. J. Lam, - H. J . Lam (lamiànus). 
H. Marsh . , -Humphry Marshall (1722-1801), Amer, 

plantkundige, schrijver over de boomen en hees
ters der Vereenigde Staten van N.-Amerika. 

Η. Mart., - Η. von Martius (1781-1831), D. plant
kundige. 

H. Moll., - Hj . Aug. Möller (1866, Ystad, Zweden; 
χ ), lector te Stockholm, schrijver o.a. over blad

mossen. 
Hochr., - Β. P. G. Hochreutiner (hochreutinéri). 
Höchst., - Chr. Fr. Hochstetter (hochstettéri). 
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Hoff m., - G. Fr. Hoffmann (Hoffmânnia). Soms 
gebezigd in plaats van Hoffmsgg. 

Hoffmg, - zie Hoffmsgg. 
Hoffmg et Link, - zie Hoffmsgg et Link. 
Hoffmsgg, - J . C. graaf Von Hoffmannsegg (có-

mit i s 1). 
Hoffmsgg et Link, - J . C. graaf Von Hoffmannsegg 

(zie Hoffmsgg.) en H. Fr. Link (zie Link). 
Hohenack., - R. Fr. Hohenacker (hohenackéri). 
Holmb., - Otto Rudolf Holmberg (1874, Simris-

hamn, Z.-Zweden; 1930, Lund), conservator van 
het bot. museum te Lund, schrijver over de flora 
van Skandinavië. 

Holuby, - J. L. Holuby (1836-1923), Boheemsch 
geestelijke-florist. 

Holw., - J. Z. Holwell (1711-98), Iersch medicus-
botanicus. 

Honck., - G. A. Honckeny (Honckénya). 
-Honckeny, -
Hook., - W. J. Hooker (hookéri 1). 
Hook, et Arn., - W. J. Hooker (zie Hook.) en G. A. 

Walker Arnott (zie Arn.). 
Hook, et Baker, - W. J. Hooker (zie Hook.) en 

J. G. Baker (zie Bak.). 
Hook, et Grev . , - W. J. Hooker (zie Hook.) en R. K. 

Greville (zie Grev.). 
Hook, et Harv., - W. J . Hooker (zie Hook.) en W. 

H. Harvey (zie Harv.). 
Hook, f., - Hooker filïus, d.i. de zoon: J. D. Hooker 

(hookéri 2), zoon van W. J. Hooker (zie Hook.). 
'Hook. f. et Th., - J. D. Hooker (zie Hook, f.)en 
Hook f. et Thorns., - Th. Thomson (zie 
Hook. fil. et Thoms. , - Thoms.) . 
Hoppe, - D. H. Hoppe (1760-1846), D. plantkun-

dige. 
Horan., - P. Horaninow (1796-1866), Russ. plant-

kundige. 
Horkel, - J. Horkel (1769-1846), hoogleeraar te 

Berlijn. 
Horkel et Schleiden, - J. Horkel (zie Horkel) en 

M. J. Schleiden (zie Schleid.). 
'Horn., - J. W. Hornemann (hornemânni). 
-Hörnern., -
Horsf., - Th. Horsfield (horsfiéldi). 
Hort., - Hortórum, d.i. der tuinen, onder dezen 

naam in tuinen gekweekt. 
Hort.Berol . , -Horti Berolinénsis,d.i. vanden (bot.) 

tuin te Berlijn, onder dezen naam in dien tuin ge
kweekt. 

Hort. Bog., - Horti Bogoriénsis, d.i. van den (bot.) 
tuin te Buitenzorg (Mal. : Bogor) , onder dezen naam 
in dien tuin gekweekt. 

Hort. LeichtL, - Horti Leichtlini, d.i. van den tuin 
van Leichtlin (zie LeichtL), onder dezen naam in 
dien tuin gekweekt. 

Hort. Makoy, - Horti makoyâni, d.i. van den tuin 
(kweekerij ) van Makoy (makoyanus) , onder dezen 
naam in dien tuin gekweekt. 

Hort. Roll., - Horti Rollisónii, d.i. van den tuin 
(kweekerij) van Rollison (rollisónii), onder dezen 
naam in dien tuin gekweekt. 

Hort. Veitch., - Horti Véitchii, d.i. van den tuin 
(kweekerij) van Veitch (Véitchia), onder dezen 
naam in dien tuin gekweekt. 

Hose, - J. A. C. Hose (P-1800), D. medicus-bota-
nicus. 

Host, - N. Th. Host (Hosta). 
Η oust., - W. Houstoun (Houstónia). 
Houtt., - M. Houttuyn (Houttuynia). 
How., - J .E .Howard (howardiâni-pahudiânus). 
Howell, - Th. Howell (howéllii). 

13 J. F. Mill. 

Huds., - W. Hudson (1730-93), apotheker-plant-
kundige te Londen. 

Hull, - J. Hull (1761-1843), Eng. plantkundige. 
Humb. et Bonpl., - Fr. W. H. Alexander von Hum

boldt (zie H.B.K.) en A. J. Bonpland (zie H.B.K.). 
Η. Wendl., - Η. Wendland (wendlandiénus). 
Η. Wendl. et Drude, - Η. Wendland (zie Η. Wendl.) 

en C. G. O. Drude (zie Drude). 
H. Winkler, - Hubert Winkler (winkléri 1). 
H. Woynar, - Heinrich Woynar (1865, Rattenberg, 

a/d Inn, beneden Innsbruck; 1917, Graz), rente
nier te Graz, verdienstelijk onderzoeker der varen-
flora van Tirol en Stiermarken. 

Irmsch., - Edgar Irmscher (1887 - X ), hoogleeraar 
in de plantkunde te Hamburg. 

Ito, - Ito, naam van een tweetal Jap. plantkundigen 
(I'toa). 

ritz, et Hertsch, - H. Itzigsohn (1814-?), arts te 
l l t z igs . et Hertsch, - Neudamm (bij Küstrin), 

en H. Hertsch, in 1854 apotheker te dier stede. 
J . , - A. Jordan (1814-97), plantkundige te Lyon, be

kend door zijn studiën over ,,kleine" soorten. Dra-
ba verna L. werd door hem in ongeveer 200 soorten 
gesplitst. 

Jablonszky, - E. Jablonszky, in 1915 bewerker van 
Pflanzenreich 65 (deel der Euphorbiacëae). Overi
gens is mij van hem niets bekend. 

Jack, - W. Jack (Jàckia). 
rJacks., - B. D. Jackson (1846-1927), Eng. plant-
lJackson, - kundige, auteur o.a. van den Index 

Kewensis. 
Jacq., - N. J. baron Von Jacquin (jacquini). 
Jacq. f., - Jacquin filïus, d.i. de zoon: J. Fr. von 

Jacquin (1766-1839), hoogleeraar te Weenen, zoon 
van N. J. baron Von Jacquin (zie Jacq.). 

J. A. Murr., - J. A. Murray (Murràya). 
Janka, - Victor Janka von Bules (1837-90), Oostenr. 

plantkundige. 
J. A. Purpus, - J. A. Purpus (purpusii). 
Jaub. et Spach., - Graaf H. F. Jaubert (1798, Pa

rijs; 1874, Parijs), Fr. staatsman-plantkundige, een 
van de oprichters (1854) der Société Botanique de 
France, en E. Spach (zie Spach). 

J. B. Scholz, - Jos. Β. Scholz, in 1900 Oberlandes-
gerichtssecretär (eerste griffier bij het gerechts
hof) te Marienwerder (W.-Pruisen), daarbij ver
dienstelijk botanicus. 

r J . Chr. Mik., - J. Chr. Mikan (mikàni). 
IJ . Chr. Mikan, -
J. Chr. Wendl., - J. Chr. Wendland (Wendlândia). 
J. D u n e , - James Duncan (1802-76), hortulanus van 

den bot. tuin van Mauritius. 
J . E. Sm. , - J. E. Smith (Smithia). 
Jeswiet , - J. Jeswiet (1879, Amsterdam; X), bio

loog, van 1918-1925 hoofd der afdeeling Rietver-
edeling aan het Proefstation voor de Java-Suiker-
industrie te Pasoeroean, sedert 1925 hoogleeraar 
in de plantensystematiek, dendrologie en planten-
geographie te Wageningen, directeur van het ar
boretum der Landbouwhoogeschool te Wagenin
gen. 

!J . et G. Presl, - J. Sv. Presl (zie J. Presl) en K. 
J. et K. B. Presl , - (C.) B. Presl (presliânus). 
J. et K. Presl, -
J. et W., - P. Jansen (jansénii) en W. H. Wachter 

(wachtéri). 
J. F. Gmel . , - Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), 

hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttin-
gen. 

J. F. Mill., - J . Fr. Miller (bloeitijd 1772-94), Eng. 
teekenaar van planten. 
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J. Forbes , - James Forbes (1773-1861), tuinman van 
Woburn Abbey (russeliânus 2). 

J. Fr. Gmel. , - zie J. F. Gmel . 
J. G. Ag., - J . G. Agardh (1813-1901), hoogleeraar 

te Lund. 
J. Gay, - J. E. Gay (zie Gay). 
J. G. Bak., - zie Bak. 
J. G. Gmel. , - J. G. Gmelin (Gmelina). 
Jgh., - zie Jungh. 
J. Grah., - John Graham (1805-39), directeur van 

den bot. tuin te Bombay. 
J. G. Smith, - J. G. Smith (1866, Scottsburg, New 

York; χ ), van 1895-1908 verbonden aan het Uni
ted States Department of Agriculture, sedert 1901 
woonachtig op Hawaii. 

J. Hill, - J. Hül (Hillia). 
J. Hoog, - J. M. C. Hoog (hoogiânus). 
J. J. Linden, - J. J. Linden (lindeniânus). 

rJ. J. Roem., - J. J. Roemer (Roeméria). 
(.J. J. Roemer, -
J. J. S . , - J . J. Smith (smithiànus 3) en Fr. Kränzlin 

(zie Kränzl.). 
f J. J. S. et Schi., - J. J. Smith (zie J . J . S.) en F. R. 
U . J . S. et Schltr, - Rudolf Schlechter (zie 

Schltr). 
J. K e r n . , - J. Kerner (1829-1906), rechterlijk amb

tenaar te Salzburg (Oostenrijk), broeder van Α. 
Kerner von Marilaun (kernéri), medewerker van 
zijn broeder bij verscheidene bot. uitgaven. 

J. K. Maly, - J. K. Maly (1797-1866), arts-plant-
kundige te Graz (Boheme). 

J . Lange, - J. M. Chr. Lange (1818-98), hoogleeraar 
te Kopenhagen. 

J. Lloyd, - James Lloyd (1810-96), Eng. plant-
kundige, die vele jaren in Frankrijk woonde en 
over de flora van dat land schreef. 

J. M. G. Hoog, - zie J. Hoog. 
J. Murr,-J .Murr (1864-1932),Tiroler,schiijverover 

de flora van Tirol, Vorarlberg en Liechtenstein. 
Jones, - W. Jones (Jonésia). 
Jord., - zie J. 
J. Presl , - J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar te 

Praag. 
J . Sm. , - J. Smith (smithiànus 2). 
J. St.-Hil., - J. H. Jaume Saint-Hilaire (1772-

1845), Fr. plantkundige. 
J u n g e , - P a u l Junge (1881-1919), onderwijzer-plant-

kundige te Hamburg. 
Jungh., - Fr. W. Junghuhn (Junghuhnia). 
Jungh. et De Vr., - Fr. W. Junghuhn (zie Jungh.) 

en W. H. de Vriese (zie De Vr.). 
Juss . , - zie A. L. Juss . 
fKaltenb., - J. H. Kaltenbach (kaltenbàchii). 
IKaltenbach, -
Kanitz, - Aug. Kanitz (kanitziânus). 
Karel., - Grigory Ssilytsch Karelin (1801, ?; 1872, 

Gurjew, a/d N. oever der Kaspische Zee), plant
kundige. 

Karelin et Kiriloff, - Gr. Ss. Karelin (zie Karel.) en 
LKar. et Kir., - Ivan Kiriloff (Kirilow) (1822-

42), Russ. plantkundigen. 
-Karst., - G. Κ. W. Karsten (1817-1908), hooglee-
.Karsten, - raar te Weenen. 
Kaulf., - G. Fr. Kaulfuss (Kaulfussia). 
K. B. Presl , - K. B. Presl (presliânus). 
K. Chr. Gmel. , - K. Chr. Gmelin (1762-1837), arts-

plan tkundige te Karlsruhe. 
Kds, - S. H. Koorders (koordérsi). 
Kds et Val., - S. H. Koorders (zie Kds) en Th. Vale-

ton (zie Val.). 
Kell, et Sund., - Johann Kellerer, plantenverzame-

laar, van wien mij verder niets bekend is, en Fr. 
Sündermann (suendermânni). 

Kellogg, - Α. Kellogg (kellóggii). 
/Ker , - John Gawler (keriânus). 
IKer-Gawl., -
Kerner, - A. J. Kerner von Marilaun (kernéri). 
K. et V., - S. H. Koorders (zie Kds) en Th. Valeton 

(zie Val.). 
Keyserling, - Alexander Friedrich Michael Lebe

recht Arthur, graaf Von Keyserling (1815, ?; 1891, 
Dorpat). 

rK. Fr. Schultz, - K. Fr. Schultz (1765-1837), medi-
\K. F. Schultz, - cus-plantkundige te Neu-

Brandenburg (Mecklenburg). 
K. H. Rech . , - Karl Heinz Rechinger (1906, Weenen; 

X ), zoon van Karl Rechinger (rechingerià-
nus 1 ), sinds 1925 assistent aan de bot. afdeeling 
van het natuurhist. museum te Weenen, schrijver 
van verscheidene bot. publicaties, waaronder,,Vor
a r b e i t e n zu einer Monographie der Gattung Ru-
,, mex. " Voor bot. doeleinden bereisde hij den Aegaeï-
schen Archipel, Bulgarije, Dalmatië en de Noord-
albanische Alpen (Ν.Ο. van Skutari = Skodra). 

K. H. Schultz, - zie C. H. Schultz. 
Κ. Η. Zahn, - Karl Hermann Zahn (1865, Baierthal 

bij Heidelberg; x ) , thans te Karlsruhe, bekend 
schrijver over Hieracïum. 

King, - G. King (kingi). 
King et Gamble, - G. King (zie King) en J. S. 

Gamble (zie Gamble). 
King et Pantl., - G. King (zie King) en R. Pantling 

(1857-1910), orchideeënspecialist, vele jaren werk
zaam in Eng. Indië. 

Kirchn., - G. Kirchner (?, ?; ?, ?), medewerker van 
Petzold (zie petzóldii) aan een beschrijving (1864) 
van het arboretum te Muskau (W.-Silezië). 

Kirk, - Th. Kirk (1828-98), Eng. plantkundige. 
Kit., - P. Kitaibel (Kitaibélia). 
Kittel, - Μ. Β. Kittel (Kittelócharis). 
Kjellb., - G. K. Kjellberg (kjellbérgii). 
K. Koch, - zie G. Koch. 
K. Koen., - zie Gh. Koen. 
Κ. Krause, - Kurt Krause, D. plantkundige, thans 

te Ankara ( = Angora = Engüri, in Klein-Azië) 
werkzaam. 

Kl., - J . Fr. Klotzsch (klotzschii). 
Klatt, - Fr. W. Klatt (1825-97), D. plantkundige. 
Klein, - Klein (kleinianus). 
Kloos, - zie Α. W. Kloos. 
Knaf, - J. Knaf (1801-65), Boh. arts-plantkundige. 
Knight, - Joseph Knight (1781-1855), Eng. kwee-

ker. 
Knobl., - Emil Knoblauch (?, ?; 1936, Berlijn), pro

fessor te Berlijn, schrijver over Oleacëae. 
Knowles et W e s t e , - B. G. Knowles (bloeitijd 

1829-52), medicus-botanicus te Birmingham, en 
Fr. Westcott (P-1861), plantkundige te Birming
ham. 

Kobus, - J. D. Kobus (kóbi). 
Koch, - W. D. J. Koch (Kóchia). 
Koch et Augustin, - C. (K.) H. E. Koch (zie C. 

Koch) en Carl Sigismund Augustin (?, ?; 1864, ?), 
uit Brandenburg, in 1850 tot Kreisgerichtsrat 
(kantonrechter) benoemd; in 1857 was hij lid van 
het gerechtshof te Potsdam. Overigens is mij van 
hem niets bekend ; de op hem betrekking hebbende 
archiefstukken werden volgens mededeeling (9 Mei 
1936) van den Kammergerichtspräsident te Ber
lijn in 1884 vernietigd. 

Koch et Bouché, - C. (K.) H. E. Koch (zie C. Koch) 
en P. K. Bouché (zie Bouché). 
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Koch et Linden, - C. (K.) H. E. Koch (zie C. Koch) 
en J . J. Linden (zie J . J . Linden) . 

Koch et Ziz, - W. D. J. Koch (Kóchia) en J . B. Ziz 
(zizii). 

Koehl. , - J. Chr. G. Koehler (1759, Görisseifen bij 
Löwenberg, Silezië; 1833, Schmiedeberg bij Hirsch
berg, Silezië), uitnemend Rubus-kenner. 

Koehne, - zie E. Koehne. 
Koehne et Lingelsheim, - B. A. E. Koehne (zie E. 

Koehne) en A. (von) Lingelsheim (1874, Arolsen; 
X ), docent voor de botanie aan den bot. tuin te 

Breslau. 
rKoel., - G. L. Koeler (Koeléria). 
IKoeler, -
Koen., - J. G. Kpenig (koenigiânus). 
Koern. , - Fr. A. Koernicke (1828-98), hoogleeraar te 

Bonn. 
Kom. , - V. L. Komarow (Komarov) (komarówi) . 
Korshinsky, - S. I. Korshinsky (1861-1900), Russ. 

plantkundige. 
Kor th . , - P. W. Korthals (Korthalsél la) . 
Kosanin , - Nedelyko Ko§anin (1874, Vionica, Ser

vie; 1934, Graz). 
K o s t e l . , - V. Fr. Kosteletzky (1801-87), Boh. plant

kundige. 
Koster , - Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng; χ ), 

wetensch. hulpkracht van het Rijksherbarium te 
Leiden, verdienstelijk schrijfster over de Composï-
tae van den Ned. O.I.Archipel. 

Kränzl . , - Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend D. 
schrijver over orchideeën. 

Krause , - zie Κ. Krause . 
K r d r s , - zie Kds . 
Κ. Rech. , - Karl Rechinger ( rechinger iänus 1). 
K. Rich te r , - K. (C.) Richter (1855-91), Oostenr. 

plantkundige. 
Krocker , - A. J . Krocker (1744-1823), D. medicus-

plantkundige, kenner der flora van Silezië. 
Kr th l s , - zie Kor th . 
Krueger , - Wilhelm Krüger (1857, Bornsen, Kreis 

Ülzen, Z.Z.O. van Hamburg; χ ), van 1884-86 as
sistent aan het landbouwproefstation te Halle a.d. 
Saale, van 1886-92 directeur van het Proefstation 
voor suikerriet te Kagok (Ζ. van Tegal, Java), se
dert 1897 hoofd der bacteriologische afdeeling van 
het landbouwproefstation te Halle, sinds 1905 di
recteur (met den titel van professor) van het „An-
,.haltische Versuchsstation" te Bernburg, Z. van 
Maagdenburg, in 1930 gepensionneerd, doch tot op 
heden (1936) nog steeds als schrijver over cultuur
problemen werkzaam. Hij schreef verscheidene 
landbouwkundige publicaties, waaronder het uit
nemende: „Das Zuckerrohr und seine Kultur" (1899). 

Krzl . , - zie Kränz l . 
Κ. Schum. , - Κ. Μ. Schumann ( schumânni ) . 
Kth , - K. S. Kunth (kunthiânus) . 
Ktze, - C E . Otto Kuntze (kùntzei) . 
Kuetz., - Fr. Tr. Kützing (1807-93), professor te 

Nordhausen. 
Kühl et Van Hasse l t , - H. Kühl (Kuhlia) en J. C. 

van Hasselt (Hassél t ia) . 
Kühl. , - P . E. Kühlewein (1798-1870), D. plantkun-

LKühlewein, - dige, schrijver over de flora van 
Rusland. 

Kuhn, - Fr. Α. Μ. Kuhn (1842-94), leeraar te Ber
lijn, varenkundige. 

-Kükenth . , - Georg Kükenthal (1864 - Χ ), plantkun-
.Kükenthal, - dige te Coburg, schrijver eener 

monographie der gesl. Carex en Cypërus. 
Kunth , - zie Kth . 
Kunze, - G. Kunze (kunzeânus) . 

K u r z , - S. Kurz (kurz iânus) . 
K u s n e z . , - Ν. Ι. Kusnezow (1864-1932), Russ.plant

kundige. 
Kütz. , - zie Kuetz . 
Kze, - zie Kunze . 
L., - C Linnaeus (Linnâéa). 
Labill . , - J. J . Houtou de Labillardière (Billar-

d ié ra ) . 
Lace et W. W. Sm. , - J. H. Lace (1857-1918), Eng. 

plantkundige en Sir William Wright Smith (zie 
W. W. S.). 

Lag., - M. Lagasca y Segura (lagâscae). 
L a g e r h . , - Nils Gustav Lagerheim (1860, Stockholm; 

1926, Djursholm bij Stockholm). 
fLagrèze -Fossa t , -A . Lagrèze-Fossat, schrijver over 
\Lagr . -Foss . , - de flora van het Dépt. Tarn-

et-Garonne (1847). 
Laha rpe , - Jean de La Harpe te Lausanne, schrijver 

eener monographie van het gesl. J uncus (1825). 
La Llave et Lexarza , - Pablo de la Llave [1773, 

Cordoba, (O.-Mexico); 1833, Corral bij Orizaba, 
Mexico] en Juan Lexarza (1785, Valladolid, 
Mexico; 1824, in Mexico), te zamen schrijvers over 
de flora van Mexico. 

Lam. , - J. B. P. A. Monet De Lamarck ( lamarckiâ-
nus) . 

L a m b . , - Aylmer Bourke Lambert (Aylméria) . 
L a m . et D. C., - J. B. P. A. Monet de Lamarck (zie 

Lam.) en A. P. de Candolle (zie D. C.) 
Lamk. , - zie L a m . 
Lamot t e , - M. Lamotte ( lamóttei) . 
L a n g , - O. Fr. Lang (1817-47), apotheker-plantkun-

dige te Verden (Hannover). 
Lapeyr. , - Ph. Picot baron De la Peyrouse (Lapey-

rous ia ) . 
fLat., - M. A. L. Claret de Latourrette (1729-93), Fr. 
«•Latourrette, - plantkundige. 

{Laut. , - C. G. A. Lauterbach (Lauterbâchia) . 
Lautb . , -
Lau te rb . , -

fLaut. et K. Schum. , - C. G. A. Lauterbach (zie 
iLaut . et Schum. , - Laut.) en K. M. Schu

mann (zie K. Schum. ) . 
Laws. , - M. A. Lawson (1840-96), hoogleeraar te 

Oxford. 
Laxm. , - E. Laxmann ( laxmânni ) . 
Lbg, - K. J . Lindeberg (1815, Gränna aan het Vät-

termeer; 1900, Alingsâs, N.O. van Göteborg), lec
tor in de nat. historie te Göteborg, schrijver van 
bot. publicaties. 

r L. Cl. M. Rich. , - L. CL M. Richard (Richârdia) . 
\ L . C. Rich. , -

Leavi t t , - Robert Greenleaf Leavitt (1865, North 
Parsonfield, Maine, U.S.A.; x ) , gedurende bijna 
40 jaren onderwijzer aan verschillende scholen, in 
1928 gepensionneerd, thans te Kezar Falls, Maine. 

Lecoq et Lamot t e , - H. Lecoq (1802^71), plant
kundige te Clermont, en M. Lamotte (zie Lamot te ) . 

Ledeb., - K. Fr. von Ledebour (Ledebouria) . 
Leers , - J . D. Leers (Leérsia). 
Le Gal l , - Nicolas Joseph Marie Le Gall de Kerlinou 

(1787, Auray, Dépt. Morbihan, Frankrijk; 1860, 
Rennes), raadsheer in het Hof van Appel te Ren
nes, verdienstelijk plantkundige, schrijver eener 
flora van Morbihan (1852). 

L e h m . , - J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur 
van den bot. tuin te Hamburg. 

Leichtl . , - M. Leichtlin (leichtlini). 
Lej., - A. L. S. Lejeune (lejéunei). 

rLej. et C., - A. L. S. Lejeune (lejéunei) en R. J. 
iLej . et Cour t . , - Courtois (Courtóisia) . 

file:///Lagr.-Foss


Le Jol is 656 Maza 

Le Jol is , - A. Fr. Le Jolis (1823, Cherbourg; 1914, 
Cherbourg), koopman en kenner van Cryptoga-
men, vooral van algen, te Cherbourg, een der voor
naamste stichters van de Société des Sciences Na
turelles te Cherbourg. 

ƒ Lern., - Charles A. Lemaire (1801-71), hoogleeraar 
ILemaire, - te Gent. 
Lemoine et D. Bois , - Emile Lemoine (1862, Nan

cy; x ) , zoon van V. Lemoine (zie lemóinei en 
Addenda), opvolger van zijn vader, beroemd ma
ker van kruisingen, en Désiré Georges Jean Marie 
Bois (1856, Granville, Dépt. Manche, Frankrijk; 
X ), professeur de Culture honoraire aan het Mu
seum van Natuurlijke Historie te Parijs, waaraan 
hij sedert 1872 verbonden is, zeer verdienstelijk 
plant- en tuinbouwkundige, schrijver van meer dan 
500 publicaties en artikelen over botanie, ook de 
economische, en tuinbouw [o.a. Fruticëtum Vilmo-
riniänum, te zamen met Maurice L. de Vilmorin 
(zie vi lmorinae)] . Hij heeft vele vreemde landen 
bereisd, o.a. (1903) Java. 

Lepech., - I. Lepechin (1737-1802), Russ. plant-
kundige, die van 1767-74 Z.-Rusland bereisde. 

Lesen. , -L . Th. Leschenault de la Tour (leschenaul-
tiânus). 

Less . , -Chr . Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige. 
Lesson et Rich., - R. P. Lesson (lessónii) en A. 

Richard (zie A. Rich.). 
L e s t i b . , - Th. Lestiboudois (1797-1876), Fr. staats-

man-plantkundige. 
L. et L., - zie Lecoq et Lamotte. 
L. et O., - H. Fr. Link (zie Link) en Fr. Otto (zie 

Otto). 
Léveillé, - Α. Α. Η. Léveillé (1863-1918), Fr. mis-

sionaris-plantkundige. 
Léveillé et Vaniot, - Α. Α. Η. Léveillé (zie Léveillé) 

en Eugène Vaniot S. J. (P-1913), professor te Le 
Mans. 

Lév. et Th. , - A. A. H. Léveillé (zie Léveillé) en A. 
Thellung (zie ThelL). 

Leyss. , - Fr. W. von Leysser (1731-1815), D. plant
kundige. 

L. f., — Linnaeus filïus, d.i. de zoon: C. von Linné 
(1741-83), zoon en opvolger van den beroemden 
systematicus (Linnâéa). 

L. Henry, - Louis Henry, van 1884-1903 hoofdtuin
man van het Museum van Natuurlijke Historie te 
Parijs. 

L 'Hér i t . , -Ch .L . L'Héritier de Brutelle (Heritiéra). 
Libosch., - J . L. Liboschitz (1783, Wilna; 1824, 

Karlsruhe), keizerlijk lijfarts te St.-Petersburg, 
verdienstelijk plantkundige. 

Liebm., - Fr. M. Liebmann (1813-56), Deensch 
plantkundige. 

Lightf., - J. Lightfoot (Lightfoótia). 
Lilja, - N. Lilja (1808-70), Zw. plantkundige. 
Lindau, - G. Lindau (lindaueânus). 
Linden, - J. J . Linden (zie J. J. Linden). 
Linden et André, - J. J. Linden (zie Linden) en 

E. Fr. André (andreânus). 
Lindl., - J. Lindley (lindleyânus). 
Lindl. et Paxt. , - J. Lindley (zie Lindl.) en J. Pax-

ton (zie Paxt.) 
L indm. , -C .A.M. Lindman (1856-1928), sinds 1905 

hoogleeraar te Stockholm, schrijver van vele bot. 
publicaties. 

Link, - H. Fr. Link (linkiânus). 
r Link et Hoffmgg, - H. Fr. Link (zie Link) en J. G. 
IXink et Hoffmsgg, - graaf Von Hoffmannsegg 

(zie Hoffmsgg). 
Link et Otto, - zie L. et O. 

Lk. et Hoffmgg, - zie Link et Hoffmgg. 
Llave et Lex., - zie La Llave et Lexarza. 
L. Linden, - Lucien Linden [1865, Ixelles (Brussel); 

X ] , tuinbouwkundige, schrijver van vele tuinbouw
kundige publicaties, beroemd door zijn geschikt 
maken voor drinkwater van het Scheldewater bij 
Gent. 

L. Linden et Em. Rodecke, - L. Linden (zie L. 
X . Linden et Rod., - Linden) en E. Rodigas 

(niet Rodecke; zie rodeckiânus in de Addenda 
et Corrigenda). 

Lloyd, - zie J. Lloyd. 
Lmk, - zie Lam. 
Lmk et A. P. D C , - zie Lam. et D. G. 
Lodd., - G. Loddiges (loddigésii). 

fLoefl., - Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige. 
Xoefling, -
Loes., - Th. Loesener (loesenéri). 

fLoie., - J . L. A. Loiseleur-Deslongchamps (Loise-
LLoisl., - léuria). 
[Xoud., - J. Cl. Loudon (1785-1843), Sch. plantkun-
LLoudon, - dige. 
Lour., - J. Loureiro (Louréa). 
Low, - H. Low (16wei 2). 
Ludwig, - Chr. G. Ludwig (Ludwigia). 
Luerss. , - Chr. Luerssen (Luerssénia). 
Lynch, - R. I. Lynch (1850-1924), Eng. tuinbouw

kundige, schrijver o.a. over Iris. 
Μ. Α., - J. Müller van Aargau (Muellerârgia). 
MacMil lan, - H. MacMillan (1833-1903), Sch.plant

kundige. 
Maing., - A. C. Maingay (maingâyi). 

|-Mak., - Tomitaro Makino (1863, Koshi, Japan; ?), 
LMakino, - in 1931 nog als lector verbonden 

aan de universiteit te Tokyo. 
Maly, - Karl Maly (1874, Weenen; χ ), directeur van 

den bot. tuin te Sarajevo in Bosnië, schrijver over 
de flora van Bosnië, de Hercegowina en Tirol. 

Mane t t i , - G. Manetti (bloeitijd 1831-58), hortula-
nus van den bot. tuin te Monza (N.N.O. van Mi
laan), schrijver van een catalogus der in dien tuin 
gekweekte gewassen. 

Mansf., - R. Mansfeld (mansfeldiânus). 
Manso, - Antonio Luiz Patricio da Silva Manso 

(1788, Itu, Brazilië; 1818, Campinas, Brazilië), 
plantkundige. 

Maratti, - G. Maratti (Maróttia). 
M. Arg., - zie M. A. 
Markgr. - Fr. Markgraf ( markgrafiänus). 
Marsch. Bieb., - zie Bieb. 
M a r s h . , - E. Sh. Marshall (1858-1919), Eng. geeste

lijke, schrijver over de flora van Engeland. 
Marsili , - G. Marsili (1727-95), hoogleeraar in de 

plantkunde en directeur van den bot. tuin te Pa
dua. 

Mart., - K. Fr. Ph. von Martius (martiânus). 
Martelli, - U. Martelli (1860-1934), Ital. plantkun

dige. 
Martyn, - Th. Martyn (1735-1825), hoogleeraar te 

Cambridge, zoon van J. Martyn (Martynia). 
fMast., - M. T. Masters (mastersianus). 
LMasters, -
Ma ton, - W. G. Maton (Matónia). 
Mattf., - Joh. Mattfeld (1895, Wesermünde-Lehe; 

X ), custos aan het Bot. Museum te Berlijn-Dah-
lem. 

fMax., - K. J. Maximowicz (Maximowiczia). 
LMaxim., -
Maxon, - W. R. Maxon (1877- χ ) , Amer, plant

kundige. 
Maza, - Manuel Gómez de la Maza y Jimenez (1867, 
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Havana; 1916, Havana), schrijver eener naamlijst 
der Phanerogamen (1890) van het eiland Cuba. 

M a z z u c , - Giovanni Mazzucato (1787-1814), Ital. 
plantkundige. 

M. B., - zie Bieb. 
Mchx, - A. Michaux (michauxiânus). 

fMed., - Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van 
t-Medik·, - den bot. tuin van Schwetzingen bij 

Heidelberg. 
Med wed ie w, - Medwediew (medwediéwi). 

rMeisn . , - Κ. Fr. Meissner (nietMeisner) (1800, Bern; 
t-Meissn., - 1874, Bazel), hoogleeraar te Ba

zel, schrijver o.a. over Polygonacëae. 
Merlet, - G. E. Merlet de la Boulaye (1736-1807), 

Fr. plantkundige. 
Merr., - E. D. Merrill (Elmerrillia). 

rMert. et Koch, - Fr. K. Mertens (Merténsia) en 
IM. et Koch, - W. D. J. Koch (zie Koch). 
M e t s e n , - J. Chr. Metsch (1796-1856), D. plantkun

dige. 
Mett . , - G. H. Mettenius (metteniénus). 
Mey., - zie G. F. Mey. 
Meyer, - zie E. Meyer. 
Mez, - C. Mez (mezinnus). 

!

Mich., - zie Mchx. 
Michaux, -
Michx, -
Mieg, - A. Mieg (1731-99), hoogleeraar te Bazel. 
Miers, - J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige. 

/Mik. , - J. Chr. Mikan (mikàni). 
IMikan, -
Mildbr. et Strauss, - Gottfried Wilhelm Johannes 

Mildbraed (1879, Jahnsfelde, O. van Berlijn; χ ), 
sedert 1903 assistent aan het bot. museum te Ber-
lijn-Dahlem, sinds 1913 custos aan die instelling, 
sedert 1919 professor, die verscheidene bot. publi
caties schreef en voor bot. doeleinden een groot deel 
van trop. Afrika bereisde, en Heinrich Christian 
Strauss [1850, Neuenkirchen bij Otterndorf (bij 
Cuxhafen); 1922, Berlijn-Dahlem], hoofd tuinman 
van den bot. tuin te Berlijn-Dahlem. 

Mill., - Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouw
kundige. 

fMillsp., - Ch. Fr. Millspaugh (1854-1923), Amer. 
IMillspaugh, - plantkundige. 

Minuart, - J. Minuart (Minuärtia). 
Miq., - F. A. W. Miquel (Miquélia). 
Mirbe l , - Ch. Fr. Brisseau de Mirbel (mirbeliänus). 
Mitch., - John Mitchell (P1680-1768), Eng. plant

kundige, die vele jaren in Amerika verbleef. 
Mitf., - A. B. Mitford (1837-1916), Eng. plantkun

dige. 
M. J. Roem., - M. J. Roemer, D. plantkundige van 

het 2de vierendeel der 19de eeuw. 
Mnch, - K. Moench (Móénchia). 
Moe. et S e s s . , - J. M. Mocino (1757-1820), Sp. plant

kundige, en M. Bessé (P-1809), sinds 1788 direc
teur van den bot. tuin te Mexico. 

Moell., - zie H. Möll. 
Moench, - zie Mnch. 
Moens, - J. C. Bernelot Moens (móénsii; zie ook 

Addenda et Corrigenda). 
rMol., - J. I. Molina (Molina). 
IMolina, -
f Molk., - J. H. Molkenboer (molkenbóérii). 
IMolkenb., -
Möll., - zie H. Möll. 
Mont., - J . Fr. C. Montagne (1784-1856), Fr. plant

kundige. 
Monti, - G. Monti (Móntia). 
Montr., - Xavier Montrouzier (1820, Montpellier; 

1897, Saint-Louis bij Nouméa, Nieuw-Caledonië), 
in 1845 als R. K. missionaris vertrokken naar Nieuw-
Caledonië, waar hij vele planten verzamelde. 

Moon, - A. Moon (Moönia). 
Moore, - (auteur van Nicotiâna affînis), - Th. Moore 

(mooreanus 1). 
fMoq., - Chr. H. B. A. Moquin-Tandon (1804-63), 
IMoq.-Tand., - Fr. plantkundige. 
Mor., - A. Moritzi (moritziânus). 
Moretti, - G. Moretti (morétti). 
M o r i c , - M. E. Moricand (Moricândia). 
Moris , - G. G. Moris (Morisia). 

/Morr. , - Ch. J. E. Morren (morreniànus). 
IMorren, -
rMorr. et Den., - Ch. J. E. Morren (zie Morr.) en 
\Morr . et Decsne, - J. Decaisne (zie Des.). 

Moss , - Charles Edward Moss [1872, Hyde (Cheshire, 
Engeland) ; 1930, Johannesburg (Transvaal)] sedert 
1917 hoogleeraar in de plantkunde te Johannes
burg, schrijver van bot. publicaties. 

Mouillef., - Edmond Mouillefarine (? ± 1840, ?; 
1909, Parijs), rechtsgeleerde, die in de omstreken 
van Parijs vele planten verzamelde, schrijver van 
bot. artikelen. 

Mrt. et Z u c c , - K. Fr. Ph. von Martius (zie Mart.) 
en J. G. Zuccarini (zie Zucc.). 

M. Schulze, - Max Schulze (schulzei). 

iMühl., - G. H. E. Mühlenberg (Muehlenbérgia). 
Muhlb., -
Mühlenb., -
Munro, - W. Munro (munroànus). 
Murb., - Svante Murbeck (murbéekii). 
Murb. et Wettst., - Sv. Murbeck (zie Murb.) en 

R. ridder Von Wettstein (zie Wettst.). 
Murr, - zie J. Murr. 

fMurr., - J. A. Murray (Murrâ^a). 
IMurray, -
Mutis, - J. C. Mutis (Mutisia). 
Nakai, - Takenoshin Nakai, thans (1936) hooglee

raar en directeur van den bot. tuin te Tokyo. 
N a s h , - G. V.Nash(1864-1921), Amer, plantkundige. 
Naud., - Ch. Naudin (naudini). 
Naves, - A. Naves (navesiânus). 
Naves et VilL, - A. Naves (zie Naves) en C. Fer

nand ez-Villar (zie F. VilL). 
Ν. Ε. Br., - Ν. Ε. Brown (brównei). 
Neck. , - Ν. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige. 
Nees, - Chr. G. Nees von Esenbeck (Neésia). 
Nees et Arn., - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie 

Nees) en G. A. Walker Arnott (zie Arn.). 
Nees et Bl. , - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie 

Nees)) en C. L. Blume (zie BL). 
Nees et Mart., - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie 

Nees) en K. Fr. Ph. von Martius (zie Mart.). 
Nees et Meyen, - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie 

Nees) en Fr. J. F . Meyen (meyéni). 
Nees et Wight, - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie 

Nees) en R. Wight (zie Wight). 
Nel , - Gert Cornelius Nel(1885, Greytown, Natal, Z.

Afrika; χ ), gepromoveerd te Berlijn op een proef
schrift over Amaryllidacëae-Hypoxidëae, sinds 
1921 hoogleeraar te Stellenbosch (Kaapkolonie), 
auteur van: Beskrijvingen van nuwe soorte van 
Asclepiadacëae en Euphorbia; „hij het al die groot-
,,ste deel van die unie van Suid Afrika bereis." 

Nels. et Macbr., - Aven Nelson (1859- χ ) en J. 
Francis Macbride (1892 - X ), Amer, plantkun
dige. 

Neuman, - L.M. Neuman (1852, Halmstad; χ ), rec
tor te Ystad, verdienstelijk onderzoeker der flora 
van Skandinavië. 
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rNewm. , - Edward Newman (1801-76), Eng. plant-
INewman, - kundige. 
Nichols. , - G. Nicholson (1847-1908), hortulanus 

van den bot. tuin te Kew, schrijver van Dictionary 
of Gardening en andere publicaties. 

Nied., - Fr. Niedenzu (niedenzuânus). 
N i m m o , - Joseph Nimmo (bloeitijd 1834-46), plant-

kundige te Bombay. 
Ν. L. Burman, - N. L. Burman (burmânni). 
Nolte, - E. F . Nolte (1791-1875), hoogleeraar te 

Kiel. 
/Nor . , - F . de Noronha (norónhae). 
INoronh., -

Nutt., - Th. Nuttall (Nuttâllia). 
Nym. , -C. Fr. Nyman (1820, Stockholm; 1893, Stock

holm), van 1855-89directeurvan het Rijksmuseum 
te Stockholm. 

Oborny, - Adolf Oborny (1840, Boschwachterij Swa-
ta bij Steinitz, O.Z.O. van Brünn; 1924, Znaim, 
Z.W. van Brünn), sedert 1871 leeraar aan het gym
nasium te Znaim, van 1898-1907 directeur van 
het gymnasium te Leipnik, O.Z.O. van Olmütz, 
daarna gepensionneerd en te Znaim gevestigd, zeer 
verdienstelijk onderzoeker der geologie en flora van 
Moravië, schrijver van verscheidene wetensch. pu
blicaties, waaronder een flora van Moravië en Oos-
tenrijksch Silezië. 

rO'Br., - James O'Brien (brieniânus). 
(.O'Brien, -
O. G. Schmidt, - Otto Christian Schmidt (1900, 

Berlijn; χ ), assistent aan het bot. museum te Ber-
lijn-Dahlem, tevens privaatdocent. 

Oed., - G. Chr. Oeder (oedéri). 
Oerst., - A. S. Oersted (1816-73), hoogleeraar te 

Kopenhagen. 
O. E. Schulz, - O. Eug. Schulz (1874- χ ) , leeraar 

te Berlijn. 
O. G. Petersen, - Otto Georg Petersen [1847, Ter-

sloese (Denemarken); χ ] , van 1878-93 assistent aan 
den bot. tuin van Kopenhagen, van 1893-1903 lec
tor, en van 1903-18 hoogleeraar aan de veeartsenij-
kundige en landbouwkundige hoogeschool aldaar, 
schrijver van verscheidene bot. publicaties. 

O. Hoffm., - Otto Hoffmann (1853, Beeskow, Z.W. 
van Frankfort a.d. Oder; 1909, Berlijn), bekend 
schrijver over Composïtae. 

SO. Κ., - zie Ktze. 
Ο. Ktze, -
Ο. Kuntze, -
Oliv., - D. Oliver (olivéri). 
Olney, - St. Th. Olney (1812-78), Amer, plantkun-

dige. 
O p i z , - Ph. M. Opiz (1787-1858), Boh. plantkundige. 
Ortega, - C. G. Ortega (1740-1818), directeur van 

den bot. tuin te Madrid. 
Ortega et Palau, - C. G. Ortega (zie Ortega) en Α. 

Palau y Verdera (P-1793), medic'us-botanicus, 
hoogleeraar te Madrid. 

Ortgies, - E. Ortgies (ortgiesiânus). 
Osb., - P. Osbeck (osbécki). 
O. Schwarz, - Otto Karl Anton Schwarz (1900, 

Weimar; χ ), bioloog, sinds 1934 werkzaam aan 
het bot. museum te Berlijn-Dahlem, schrijver van 
vele bot. publicaties, o.a. over de flora van tro
pisch Australië, over het gesl. Quercus, over de 
flora van Lydië. 

Otto, - Fr. Otto (1782-1856), directeur van den bot. 
tuin te Schöneberg bij Berlijn. 

rOtto et Dietr., - Fr. Otto (zie Otto) en D. N. Fr. 
lOtto et Dietrich, - Dietrich (zie D. Dietr.). 

rOud., - C. A. J. A. Oudemans (Oudemânsia). 
lOudem., -
O. von Seemen, - O. von Seemen (seemeniânus). 
Paine, - J. A. Paine (1840-1912), Amer, plantkun

dige. 
Pali., - P. S. Pallas (pallasiânus). 
Palla, - Eduard Palla (1864, Kremsier, Ν. Ν. Ο. van 

Brünn, Moravië; 1922, Graz), sedert 1901 hoog
leeraar te Graz, bekend schrijver over Cyperacëae. 
In 1901 bezocht hij het Vreemd elingenlaborato-
rium te Buitenzorg. 

Pallas , - zie Pali. 
Pane, et Petr., - J. Pancié (1814-88), hoogleeraar 

en directeur van den bot. tuin te Belgrado, en Sava 
Petrovié (1839, Shabatz, Servië; 1889, Belgrado), 
geneesheer te Belgrado. 

Pancher, -Pancher (?, ?; 1877,inNieuw-Caledonië), 
plantkundige verbonden aan het Museum van Na
tuurlijke Historie te Parijs, die in 1858 planten ver
zamelde op Nieuw-Caledonië en op een volgende 
onderzoekingsreis aldaar overleed. 

Pantocsek, - József Pantocsek (1846, Nagyszombat 
= Tyrnau, N.O. van Preszburg; 1916, Tavarnok, 
N.O. van Nagyszombat). In 1872 verzamelde hij 
in Bosnië en de Hercegowina. 

Panz., - G. W. F. Panzer (Panzéria). 
Par. et Rchb. f., - Ch. S. Pollock Parish (zie Parish) 

en H. G. Reichenbach (zie Rchb. f.). 
Parijs, - J. P . Parijs, Ned. auteur eener dissertatie 

(1933, Leiden) over Oostindische damarhars, thans 
(1936) te Djokjakarta. 

Parish, - Ch. S. Pollock Parish (Parishia). 
Pari., - F . Pariatore (1816-77), hoogleeraar te Flo

rence. 
Parodi, - Domenico Parodi, Ital. plantkundige, die 

langen tijd in Paraguay en ten slotte te Buenos 
Aires woonde. Hij overleed waarschijnlijk vóórl895 
te Buenos Aires. 

Patr. Br., - zie P. Br. 
Patrin, - E. L. M. Patrin (patrini). 
Pauquy, - Ch. L. C. Pauquy, Fr. plantkundige van 

de 1ste helft der 19de eeuw. 
Pav., - J. Pavon (Pavónia). 
Pax, - F. Pax (paxianus). 

rPax et Hoffm., - F . Pax (zie Pax) en Käthe Hoff-
IPax et Käthe Hoffm., - mann (hoffmanniâ-

nus; zie ook Addenda et Corrigenda). 
Paxt., - J. Paxton (paxtóni). 
P. B., - zie Beauv. 
P. Br., - P. Browne (Brównea). 

rPell., - J. Pelletier (1788-1842), Fr. scheikundige. 
(.Pelletier, -
Pérard, - A. Pérard (1842-87), Fr. plantkundige. 
Perk., - Mej. Janet Perkins (1853, Lafayette, In

diana, U.S.A.; 1933, Hindsdale, Illinois), plant
kundige, die twintig jaren (tot 1914) te Berlijn 
werkte en o.a. Honolulu en Jamaica bereisde. 

Perpenti, - Candida Leni Perpenti (1764-1846), 
Ital. plantkundige. 

Perr., - G. S. Perrottet (Perrottétia). 
rPerr. et Song., - Baron P . E. Perrier de la Bâthie 
IPerrier et Songeon, - [1825, Conflans (Sa

voie); 1916, Conflans], leeraar in delandbouwkunde 
te Albertville (Savoie), en André Songeon (zie 
Songeon ) .verdienstelijke kenners van en schrijvers 
over de flora van Savoie. 

Pers. , - Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika, van een 
Ned. vader bij een Hottentotsche vrouw; 1837, Pa
rijs), vele jaren te Parijs woonachtig, beroemd my-
koloog. 
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P e t e r m . , - W. L. Petermann (1806-54), hoogleeraar 
te Leipzig. 

fPeters . , - zie O. G. Pe t e r s en . 
\ Pe te r sen — 

Pfeiff., - L. Pfeiffer (1805-77), D. medicus-botani-
cus. 

Pfitz., - E . H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar 
en directeur van den bot. tuin te Heidelberg. 

r P h i l . , - R. A. Philippi (1808, Charlottenburg bij Ber-
IPh i l ipp i , - lijn; 1904, Santiago, Chili), die zich 

in 1851 in Chili vestigde, schrijver over de flora 
van da t land. 

P i e r r e , - L. Pierre (piérrei) . 
P i lg . , - R. Pilger (pilgéri) . 
P ipe r , - Ch. V. Piper (1867-1926), Amer, plantkun-

dige. 
P i r é , - Louis Alexandre Henri Joseph Pire [1827, 

Brussel; 1887,Ixelles (Brussel)], leeraar in de plant
en dierkunde aan het Koninklijk Atheneum te 
Ixelles, schrijver van vele bot. publicaties. 

P . J . Müll . , - P . J. Müller (1832-89),'D. plantkun-
dige. 

P lanch. , - J. E. Planchon (Planchonélla) . 
P lanch , et Lind. , - J. E. Planchon (zie Planch.) en 
P lanch , et Linden, - J. J. Linden (zie J . J . 

Linden) . 
P lanch , et T r i a n a , - J . E. Planchon (zie Planch.) 

en J . Triana (zie T r i a n a ) . 
Podpë ra , - J . Podpëra (1878, Eule bij Praag; X ), 

leeraar te Brünn (Moravie), schrijver over de flora 
van Boheme, Moravie, Servië en Bulgarije. 

Pohl , - J. E. Pohl (pohlianus). 
Poir . , - J. L. M. Poiret (poire t iânus) . 
Poi t . , - A. Poiteau (1766-1854), Fr. plantkundige, 

die o.a. Haïti bereisde (zie T u r p i n i a ) . 
Po lgâ r , - Sandor (d.i. Alexander) Polgâr [1876, 

Györ = Raab (Hongarije); X], systematicus, die 
o.a. Hongarije, Sicilië, Kreta, Griekenland, Zwit
serland, Helgoland en de Oostfriesche eilanden be
reisde, schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over 
de adventief-flora van Györ. 

Poll . , - J . A. Pollich (Pollichia). 
P o m e l , - N. A. Pomel (pomélii) . 
P o r t e (niet: Por té ) , - M. Porte (Pór tea ; zie ook 

Addenda et Corrigenda). 
P o s t et.O. K., - Hampus Adolf von Post [1822, Ske-

devi (östergötland, Ζ.-Zweden); 1911, Upsâla], en 
C E . Otto Kuntze (zie Ktze). 

Pos th . , - Oene Posthumus (1898, Delfzijl; X ), in 
1925 gepromoveerd tot doctor in de plant- en dier
kunde, van Jan.-Mei 1925 voor het Buitenzorg-
fonds op Java verblijf houdend, gedurende de rest 
van 1925 deelnemer aan de palaeobot. Djambi-ex-
peditie, in 1926 in dienst getreden bij het Proef
station voor de Java-suikerindustrie te Pasoe-
roean (Java) als Chef der Afdeeling voor de riet-
veredeling. Voor bot. doeleinden bereisde hij Java, 
Djambi (Sumatra), Koetei (Borneo), Midden-en 
Z.-Celebes en Flores; voorts schreef hij ongeveer 
60 wetensch. publicaties. 

Pou r r . , - P. A. Pourret de Figeac (Pour ré t ia ) . 
P r a e g e r , - R. L. Praeger (praeger iânus) . 
P r a i n , - D. Prain (Pra inea) . 

f P r a i n et Burk . , - D. Prain (zie P r a i n ) en I. H. Bur-
I P r a i n et Burk i l l , - kill (zie Burk . ) . 
P r a n t l , - K. A. E. Prantl (1849-93), D. plantkun

dige, met Engler (zie Engl.) , redacteur van den 
lsten druk van Die Natürlichen Pflanzenfamüien. 

P r e s l , - zie J. et C. Presl. 
Pu i s s . , - A. Puissant, bewoner van Normandie, ont

dekker en eerste beschrijver (1886) van Genista 

andreâna (Sarothamnus vulgaris Wimm. var. an-
dreänusDipp. = Sarothamnus andreänusBergm.) 

Pul le , - Α. Α. Pulle (Pullea). 
Pul l ia t , - Victor Pulliat (1827, Chiroubles, Dépt. 

Rhône; 1896, Chiroubles), groot-wijnbouwer, stich
ter van het tijdschrift La Vigne Américaine, sedert 
1889 directeur der landbouwschool te Ecullybij 
Lyon. 

P u r s h , - Fr. Tr. Pursh (pursh iânus) . 
P u t z e y e , - J . A. Putzeys [1809, Luik; 1882, Ixelles 

(Brussel)], rechterlijk ambtenaar, verdienstelijk en -
tomoloog-tuinbouwkundige, bezitter eener groote 
verzameling Begonia's. 

r R a c , - M. Raciborski ( racibórski i ) . 
IRacib . , -
Radd i , - G. Raddi ( raddiânus) . 
Radlk. , - L. Radlkofer (radlkoféri) . 
Rafin., - C S . Rafinesque-Schmaltz (rafinésquii). 
Ra im. , - Rudolf Raimann (1863-96), D. plantkun

dige. 
/ R a m . , - L. Fr. E. Ramond, baron de Carbonnière 
1 Ra m o n d , - (Ramónda) . 

Räusche l , - E. A. Räuschel, schrijver eener naam
lijst aller in zijn tijd (1797) bekende planten. 

R. Br. , - Robert Brown (b rowniänus 1). 
Rchb. , - H. G. L. Reichenbach (reichenbachii 1). 
Rchb. f., - Reichenbach filïus, d.i. de zoon: H. G. 

Reichenbach ( re ichenbachianus) , zoon van H. G. 
L. Reichenbach (zie Rchb.) . 

Rchb . f. et Zoll., - H. G. Reichenbach (zie Rchb . f.), 
en H. Zollinger (zie Zoll.). 

R e d . , - P . J . Redouté (1761-1840), Fr.plantkundige, 
rReg., - Ε. Α. von Regel (Aregélia). 
IRegel, -
Regel et Körn. , - E. A. von Regel (zie Reg.) en Fr. 

A. Koernicke (zie Koern.) . 
Regel et T i l ing , - Ε . Α. von Regel (zie Reg.) en 

H. S. Th. Tiling (tilingi). 
Rehder . -A.Rehder (1863, Waldenburg, Saksen; χ ). 

tuinbouwkundige-dendroloog, conservator van het 
herbarium van het Arnold-arboretum (Jamaica 
Plain, bij Boston, Mass., U.S.A.). 

rRehder et Wils . , - A. Rehder (zie Rehder ) en E. H. 
i R e h d . et Wils . , - Wilson (zie E. H. Wils.) . 

Reichb. et Zoll., - zie Rchb . f. et Zoll. 
Reichenb. , - zie R c h b . 
R e i n w . , - C (K.)G.C(K.) Reinwardt ( re inwârdt i ) . 
Reiss . , - S. Reissek (1819-71), custos van het bot. 

hofkabinet te Weenen. 
R e l h a n , - R. Relhan (1754-1823), Iersch geestelijke-

plantkundige, schrijver eener flora van Cambridge. 
Renaul t , - P . A. Renault, schrijver eener flora van 

het Dépt. Orne (1804). 
R e n d l e , - A . B. Rendle (1865 - χ ), Eng. plantkun

dige. 
Req. , - E. Requien (requiénii) . 
R. et P a v . , - H . Ruiz Lopez (ruiziänus) en J . Pavon 

(zie Pav.) , 
/ R . et S . , - J. J . Roemer (Roemér ia ) en J. A. Schul-
I R . e tSch . , - tes (zie Schul t . ) . 
Retz . , - A. J. Retzius (rétzii). 
Reu te r , - G. Fr. Reuter (1805-72), directeur van 

den bot. tuin te Genève. 
R. Grah . , - zie G r a h . 
Rich. , - zie L. Cl. M. Rich. 

fRicht., - zie K. R ich te r . 
I R i c h t e r , -
rRidl. , - H. N. Ridley ( r id leyanus) . 
IRidley, -
Rikl i , - M. Rikli (1868, Bazel; X ), oud-hoogleeraar 

aan de Eidgenossische Technische Hochschule te 
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Zürich. 
/Rob . , - Ch. B . Robinson (zie Ch. B . Robinson). 
IRobins., -
Rochel, - Α. Rochel (Rochélia). 
Roehl., - J. Chr. Roehling (1757-1813), D. geeste

lijke-plan tkundige. 
Roem., - zie M. J. Roem. 
Roeper, - J . A. Chr. Roeper (roeperiânus). 
R o h l . , - Joseph Rohlena (1874, Pfepychy bij Οροδ-

no, Boheme; x ) , onderwijzer-plan tkundige te 
Praag, verdienstelijk onderzoeker der flora van 
Boheme en Montenegro. 

Rohr, - Julius Philipp Benjamin von Rohr (?, ?; 
1793, ?), in 1784 luitenant-kolonel bij het garnizoen 
van het toen Deensche eiland Santa Cruz (Sainte 
Croix, Kleine Antillen), die o.a. op Martinique 
planten verzamelde. 

Rohrbach, - P. Rohrbach (1847-71), D. plantkun-
dige. 

Rolfe, - R. A. Rolfe (rólfei). 
Rolfe et J. J. S., - R. A. Rolfe (zie Rolfe) en J. J. 

Smith (zie J. J. S.). 
Roll., - gebroeders RoUison (rollisónii). 
Rom. , - Frédéric Romanet du Caillaud ( romane -

tli). 
Ros. , - E. Rosenstock (rosenstóckii). 

fRosc , - W. Roscoe (Roscóea). 
IRoscoe, -
Rosenst., - zie Ros. 
Ros tk . , - Fr. W. G. Rostkov(ius) (rostkoviénus). 
Roth, - A. W. Roth (rothiänus). 
Rothr., - J. Tr. Rothrock (1839-1922), Amer, plant-

kundige. 
Rottb., - Chr. Fr. Rottböll (rottbóélli). 
Rouy, - G. Rouy (1851, Parijs; 1924, Asnières), 

plantkundige te Parijs, schrijver (1893-1913) eener 
flora van Frankrijk (met Foucaud en E. G. Ca
mus). 

Rouy et Camus, - G. Rouy (zie Rouy) en E. G. 
Camus (zie E. G. Camus). 

Roxb. , - W. Roxburgh (Roxburghia). 
Royle, - J. F . Royle (royleänus). 
Rozier, - Fr. Rozier (1734-94), Fr. landbouwkun

dige. 
Rth, - zie Roth. 
Rudge, - E. Rudge (rudgei). 

r Ruhm., - G. F. Ruhmer (ruhmérl). 
IRuhmer, -
Ruiz, et Pa v., - zie R. et Pa v. 
Rupp., - H. B. Ruppe (Ruppia). 
Rupr., - Fr. J. Ruprecht (ruprechtiânus). 
Rusby, - Henry Hurd Rusby (1855, Franklin, New 

Jersey, U.S.A.; χ ) , thans dean-emeritus van het 
college of Pharmacy, Columbia University, New 
York. 

Ruthe, - auteur van Vaccinïum intermedium. - Ove
rigens is mij van hem niets bekend. 

R. Ζ., - zie Rchb. f. et Zoll. 
Sab., - J. Sabine (sabiniänus). 
S a c c , - P. A. Saccardo (saccardiänus). 
Sadebeck, - R . Sadebeck (1839-1905), directeur van 

het Hamburgsche bot. museum te Meran (Tirol). 
Sag., - E. Sagorski (sagórskii). 
Sagot, - J. L. A. Sagot (Sagótia). 

fSal., - R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), 
λ Salisb. , - Eng. plantkundige, een van de stich

ters (1804) der Royal Horticultural Society. 
Salm-Dyck, - J. M. Fr. A. H. I. Salm-Reifferscheid-

Dyck (sälmii). 
Samuelsson, - Gunnar Samuelsson (1885, Norrtälje, 

N.O. van Stockholm; χ ), sinds 1924 directeur der 

bot. afdeeling van het Natuurhistorische Rijks
museum te Stockholm. 

Sand., - H. F . C. Sander (sandéri). 
Sarg., - Ch. Sprague Sargent (sargentiânus). 

r Saut., - A. E. Sauter (1800-81), Oostenr. medicus-
tSauter, - plantkundige. 
Savi, - G. Savi (Sâvia). 
Savigny, - Marie Jules César Lelorgne de Savigny 

(1778, Provins, O.Z.O. van Parijs; 1851, Parijs), 
bekwaam entomoloog-botanicus, medewerker van 
Lamarck (zie Lam.) aan diens Encyclopédie Mé
thodique. Hij was een der 175 geleerden en hun 
assistenten, die Napoleon met zich nam, toen hij 
19 Mei 1798 zijn tocht naar Egypte aanvaardde 
(zie ook p . 379, Montbrétia). 

rSchau., - J. K. Schauer (Schauéria). 
ISchauer, -
Sch. Bip. , - Κ. (C.) H. Schultz (schultziânus). 
Schdl, - D. Fr. L. von Schlechtendal (schlechten-

daliânus). 
Scheele, - G. H. A. Scheele (1808-64), D. plant

kundige. 
Scheff., - R. H. C. C. Scheffer (Schefferelia). 
Scheidw., - M. J . Scheidweiler (1799-1861), Duit-

scher, leeraar te Gentbrugge. 
Schelle, - Schelle, medewerker aan Zabel (za-

béli), Handbuch der Laubholzkunde (1903). Ove
rigens is mij van hem niets bekend. 

Schellenb., - G. Schellenberg, D. plantkundige, 
thans (1936) professor te Wiesbaden. 

Sch. et K., - H. Schinz (schinzii) en R. Keiler 
(1854- χ ), rector van het gymnasium te Winter-
thur, te zamen schrijvers eener flora van Zwitser
land. 

Sch. et Sp. , - K. Fr. Schimper (zie Schimper), en 
Fr. K. (of C.) L. Spenner (1798-1841), hoogleeraar 
teFreiburg (Breisgau), schrijver (1825-29) o.a. van 
een flora der omstreken dier stad. 

Sch. et Th. , - H. Schinz (schinzii) en A. Thellung 
(zie Thell.). 

Schewe, - O. Schewe (1892, Neu-Kolziglow, Z.Z.O. 
van Stolp in Pommeren; χ ), apotheker-plan tkun
dige. 

Schimper, - K. Fr. Schimper (1803-67), D. plant
kundige. 

Schindl., - Anton K. Schindler, in 1905 bewerker 
der Halorrhagacëae voor Das Pflanzenreich. Ove
rigens is mij van hem niets bekend. 

Schinz et Keller, - zie Sch. et K. 
Schinz et Thell., - zie Sch. et Th. 
Schkuhr, - Chr. Schkuhr (Schkuhria). 
Schi., - meestal gebezigd als afkorting van D. Fr. L. 

von Schlechtendal (zie Schdl), soms voor F . R. 
Rudolf Schlechter (rudólphi). 

rSchldl, - zie Schdl. 
ISchlechtend., -
Schleich., - J. Chr. Schleicher (Schleichéra). 
Schieid., - M. J. Schieiden (schleidénii). 
Schltd., - zie Schdl. 
Schltr, - F. R. Rudolf Schlechter (rudólphi). 
Schmidt, - zie F. W. Schmidt. 

rSchn., - C. K. Schneider (schneidéri). 
ISchneid., -
rSchnizl., - A. Schnizlein (1814-68), hoogleeraar in 
ISchnzl., - de plantkunde te Erlangen. 
Scholler, - Fr. A. Scholler (1718-83), D. plantkun

dige. 
Schomb., - R. H. Schomburgk (Schomburgkia). 
Schott, - H. W. Schott (schottianus). 
Schott et Endl., - H. W. Schott (zie Schott) en 

St. L. Endlicher (zie Endl.). 
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Schott f., - Schott filïus, d.i. de zoon: H. W. Schott 
(zie Schott), soms zoo genoemd ter onderscheiding 
van zijn vader, Κ. Schott (1759-1819), hortulanus 
van den bot. tuin te Weenen. 

Schottky, - Ernst Schottky (1888, Zürich; 1915, ge
sneuveld in den wereldoorlog), botanicus, schrijver 
over het gesl. Quercus. 

Schousboe, - Peder Kofod Anker Schousboe (1766, 
Rönne op het eiland Bornholm, Denemarken ; 1832, 
Tanger, a/d Straat van Gibraltar), omstreeks 1800 
Deensch consul in Marokko, bijeenbrenger van een 
herbarium. 

Schrad., - H. A. Schrader (schradéri 1). 
Schrank, - Fr. von Paula Schrank (Schrânkia). 
Schreb., - J. Chr. D. von Schreber (Schrebéra). 

rSchult., - J. A. Schultes (schultesiânus). 
ISchultes, -

Schult, f., - Schultes filïus, d.i. de zoon: J. H. Schul
tes (1804-40), Oostenr. plantkundige, zoon van J. 
A. Schultes (zie Schuit.). 

Schulz, - zie O. E. Schulz. 
Schum., - zie K. Schum. 
Schumacher, - Chr. Fr. Schumacher (1757-1830), 

Deensch plantkundige. 
Schum. et Laut., - K. M.Schumann (zieK. Schum.) 

en C. (K.) G. A. Lauterbach (zie Laut.). 
Schur, - Ph. J. F. Schur (1799-1878), D. plantkun

dige, goed kenner der flora van Zevenburgen. 
Schweigger, - Α. Fr. Schweigger (1783-1821, ver

moord), schrijver over de flora van Erlangen. 
Schweinf., - G. A. Schweinfurth (1836-1925), sinds 

1888 in Duitschland gevestigd Pool, beroemd Afri-
ka-reiziger. 

Schw. et K., - A. Fr. Schweigger (zie Schweigger) 
en H. Fr. Fr. Körte (1782-1845), schrijvers eener 
flora van Erlangen (1804, 1811). 

Scop., - J . A. Scopoli (Scopólia). 
Scort., - B. Scortechini (Scortechinia). 

rScribn., - Frank Lamson-Scribner (1851, Cambridge 
t S c r i b n e r , - Port, Mass., U.S.A.; χ ), van 1894 

tot aan zijn pensionneering in 1922 verbonden aan 
het United States Department of Agriculture te 
Washington. Oorspronkelijk noemde hij zich Frank
lin Pierce Lamson, daarna gedurende eenige jaren 
Frank Lamson Scribner, thans Frank Lamson-
Scribner. 

Seb. et Maur., - A. Sebastiani (Sebastiània) en 
E. Mauri (Mâuria). 

Seem. , - Β. C. Seemann (seemânni). 
Seem, et Wendl., - Β. S. Seemann (zie Seem.) en 

H. Wendland (zie H. Wendl.). 
Sendtner, - O. Sendtner (1814-59), hoogleeraar te 

München. 
Sénécl., - Jean Adrien Sénéclauze, (1802-71) te 

Bourg-Argental (Dépt. Loire, Frankrijk), kweeker 
van boomen en heesters, vooral van Coniferen. 

Ser., - Ν. Ch. Seringe (Seringea). 

{Serv., - C. Servettaz, in 1909 schrijver van een mo-
Servettaz, - nographie der Elaeagnacëae. Ove

rigens is mij van hem niets bekend. 
Sesler, - . L . Sesler (Sesléria). 
S e u b . , - M. Seubert (1818-78), hoogleeraar te Karls

ruhe. 
S. F . Gray, - S. Fr. Gray (1766-1828), Eng. plant

kundige. 
S. G. Gmel. , - Samuel Gottlieb Gmelin (1743-74), 

D. plantkundige, die van 1767-74 Z.-Rusland be
reisde. 

S. H. Wright, - S. H. Wright (1825-1905), Amer, 
plantkundige. 

Sibth., - J. Sibthorp (sibthorpiânus). 

1 Steph. 

Sibth. et Sm. , - J. Sibthorp (zie Sibth.; en J . E. 
Smith (zie J. E. Sm.) . 

Sieb., - Ph. Fr. von Siebold (sieboldianus). 
Sieber, - Fr. W. Sieber (siebéri). 
Sieb, et Z u c c , - Ph. Fr. von Siebold (zie Sieb.) en 

J. G. Zuccarini (zie Zucc ) . 
Siegesb. , - J. G. Siegesbeck (Siegesbéckia). 
Siehe, - Walter Siehe (sieheänus). 
S im. , - L. Simkovics (sedert 1886 Simonkai) (1861-

1910), leeraar en privaatdocent te Budapest, schrij
ver over de flora van Hongarije en Zevenburgen. 

Sims , - J. Sims (simsii) . 
Skeels, - H. Collar Skeels (1873-1934), Amer, plant

kundige. 
S m . , - J. E. Smith (zie J. E. Sm.) . 
Smal l , - John Kunkel Small (1869, Harrisburg, 

Penn., U.S.A.; χ ), plantkundige, sedert 1898 ver
bonden aan den bot. tuin van New York. 

Smith , - J. E. Smith (zie J . E. S m . ) . 
S. Moore, - Spencer le Marchant Moore (1851-1931 ), 

Eng. plantkundige, die o.a. Brazilië en Australie 
bereisde, later verbonden aan het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Londen. 

Sobol., - Gregory Fedorowitsch Sobolewski (1741-
1804), Russ. plantkundige. 

iSol., - D. Solander (Solândra). 
Soland., -
Solander, -

rSolms, - H. Graf zu Solms Laubach (Absólmsia) . 
ISo lms -Laub . , -
S o m m . et Lev., - St. Sommier (Sommiéra ) en E. 

Levier (Leviéria). 
rSond., - W. Sonder (1812-81), apotheker-plantkun-
ISonder, - dige te Hamburg. 
Songeon, - André Songeon (1826, Chambéry, Sa

voie; 1905, Chambéry), gefortuneerd en daardoor 
onafhankelijk, verdienstelijk kenner van en schrij
ver over de flora van Savoie. 

Sonn., - P. Sonnerat (sonneräti). 
Spach, - E. Spach (1801-79), plantkundige te 

Straatsburg. 
Span., - J. Β. Spanoghe (Spanóghea) . 
S p a r r m . , - A. Sparrman (Sparrmännia) . 
Späth, - Franz Ludwig Späth (1839, Berlijn; 1913, 

Berlijn), boomkweeker te Berlijn, medewerker aan 
Dippel's Handbuch der Laubholzkunde. 

Spegazz., - Carlo Luigi Spegazzini (1858, Ivrea, 
N.N.O. van Turijn; 1926, La Plata, Argentinië), 
hoogleeraar te Buenos Aires, schrijver over de flora 
van Argentinië. 

fSpeg. et Gom., - C. Spegazzini (zie Spegazz.) en 
LSpeg. et Gomes , - O. Comes (1848, Monopoli, 

Z.O.-Itaüë; 1917, Pórtici bij Napels), hoogleeraar 
te Pórtici, schrijver o.a. over het gesl. Nicotiâna. 

Splitg., - Fr. L. Splitgerber (Splitgerbéra). 
Spr., - K. P . J. Sprengel (sprengéli). 
Sprague, - Thomas Archibald Sprague (1877, Edin

burgh; χ ) , plantkundige verbonden aan het her
barium te Kew. 

Spreng., - zie Spr. 
Spring, - A. Fr. Spring (Sprfngia). 
Stadm., - Stadmann (Stadmannia). 
Stapf, - O. Stapf (stapfiänus). 
Stein, - Berthold Stein (1847, Breslau; 1899, Bres

lau), inspecteur van den bot. tuin en docent aan 
de universiteit te Breslau, schrijver van bot. pu
blicaties, o.a. van Algen und Flechten in Ferdinand 
Cohn, Kryptogamenflora von Schlesien, Band I I . 

Steinh., - A. Steinheil (1810-39), Fr . plantkundige. 
Steph., - Chr. Fr. Stephan (1757-1814), D. plant

kundige, schrijver over de flora Van Rusland. 
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S ternb . , - Κ. Μ. graaf Von Sternberg (Sternbérgia). 
Sternb. et Hoppe, - Κ. Μ. graaf Von Sternberg (zie 

Sternb.) en D. H. Hoppe (zie Hoppe). 
Steud., - C. G. Steudel (steudeliânus). 

rStev., - Chr. (von) Steven (stevéni). 
ISteven, -
St.-Hil. , - A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), 

Fr. plantkundige. 
Stickm., - O. Stickman (stickmânii). 

/Stok. , - J . Stokes (Stokésia). 
IStokes, -

Strasb., - E. Strasburger (1844-1912), hoogleeraar 
te Bonn. 

Stuart Low, - Henry Stuart Low (zie onder lówei 1 ). 
Stuntz, - Stephen Conrad Stuntz (1875, Clarno, Wis

consin, U.S.A.; 1918, ?), plantkundige. 
St .-Y., - Alfred Marie Augustine Saint-Yves (1855, 

Parijs; 1933, Vernou-sur-Brenne, Dépt. Indre-et-
Loire), officier in het Fr. leger, kenner van grassen, 
o.a. van het gesl. Spartina. 

S u d w . , - G. Β. Sudworth (1864-1927), Amer, plant
kundige. 

Summerhayes , - V. S. Summerhayes (1897, Street, 
Somerset, Engeland; χ ),orchideeënspecialist, ver
bonden aan het Kew-herbarium. 

Sur., - W. F. R. Suringar (suringariânus). Soms 
gebezigd in plaats van V. S. (q.v.). 

Sutulov, - A. Sutulov, hedendaagsch Russ. land
bouwkundige, van wien mij niets bekend is dan, 
dat hij de auteur is van Polygonum linicöla (1917). 

rSw., - O. Swartz (swartziânus). 
ISwartz, -
rS. Wats., - Sereno Watson (1826-92), Amer, plant-
IS. Watson, - kundige. 
S w e e t , - R. Sweet (1783-1835), Eng. tuinbouwkun

dige. 
Swingle, - Walter Tennyson Swingle (1871, Canaan, 

Penn., U.S.A.; χ ) , plantkvndige verbonden aan 
het Bureau of Plant Industry te Washington, 
schrijver o.a. over Rutacëae. 

Syme, - J. Th. I. Boswell-Syme (1822-88), Sch. 
plantkundige. 

Szyszyl. , - Ignaz, ridder von Szyszylowicz (1857, 
Granica, Z.W.-Polen; 1910, ?), plantkundige te 
Lemberg. 

Tagg, - H. Fr. Tagg (taggiänus). 
Tanaka, - Yoshio Tanaka, recent Jap. plantkundige. 
T . And., - Th. Anderson (andersóni). 
Targ.-Toz. , - O. Targioni-Tozzetti (1775-1829), 

Ital. plantkundige. 
Taub., - P . Taubert (1862-97), D. plantkundige. 
Tausch, - I. Fr. Tausch (1793-1848), hoogleeraar te 

Praag. 
Ten., - M. Tenore (Tenórea). 
T e r r a e , - Nicola Terraciano (1837, Pozzuoli bij Na

pels; 1921, Bagnoli, tusschen Pozzuoli en Napels), 
directeur van den bot. tuin te Caserta bij Napels. 

Teschn., — Hans Teschner, hedendaagsch plantkun
dige te Berlijn. 

T . et Β . , - J . E. Teysmann (zie Teysm.) en S. Bin
nendijk (binnendijkii). 

/ T . et G., - J. Torrey (Torréya) en A. Gray (zieA. 
IT. et Gr., - Gray). 
Teysm., - J. E. Teysmann (teysmànni). 

f Teysm. et Β inn., - zie T. et Β. 
(.Teysm. et Binnend., -
T. Fr. Gheeseman, - T. Fr. Cheeseman (1846, Hull; 

1923, Auckland, Nieuw-Zeeland), in 1854 naar 
Nieuw-Zeeland vertrokken, schrijver over de flora 
van dat land. 

Th. Anders., - Th. Anderson (andersóni). 

Thb., - C. P. Thunberg (Thunbérgia). 
Thell., - A. Thellung (1881, Enge bij Zürich; 1928, 

Zürich), plantkundige, uitnemend kenner van ru-
deraalplanten en van het gesl. Amarantus. 

Th. Moore, - Th. Moore (mooreänus l ) . 
Th. Nées , - Th. Fr. L. Nées von Esenbeck (Neésia). 
Thomas , - Emanuel Thomas (bloeitijd 1818-41), 

handelaar in gedroogde planten te Bex (in Z.W.
Zwitserland, aan de Rhône). 

Thorns., - Th. Thomson (thomsóni). 
f Thou., - L. M. A. du Petit-Thouars (thouârsii). 
iThouars , -
Thu i l l . , - J. L. Thuillier (1757-1822), Fr. plantkun

dige. 
/Thunb. , - zie Thb. 
IThunbg., -
/Thw. , - G. H. Kendrick Thwaites (thwaitesianus). 
IThwait., -
r Tod . , - A. Todaro (1818-92 ), hoogleeraar te Palermo. 
\ Todaro, -

Torr., - J. Torrey (Torréya). 
Torr, et Gray, - zie T. et G. 
Torrey, - zie Torr. 

/Tourn. , - J. Pitton de Tournefort (Tournefórtia). 
ITournef., -
Tratt., - L. Trattinick (1764-1849), Oostenr. plant

kundige. 
Trautv. et Mey., - E. R. von Trautvetter (traut-

vettéri) en C. (K.) A. Meyer (zie C. A. M.). 
T r e e , - Aug. A. L. Trécul (1818-96), Fr. plantkun

dige. 
Trelease, - William Trelease (1857- x ) , Amer. 

plantkundige. 
Treub, - M. Treub (Treubânia). 

fTrev., - V. Trevisan (1818-97), Ital. plantkundige. 
ITrevisan, -

Triana, - J. Triana (triänae; zie ook Addenda et 
Corrigenda). 

Triana et Planch., - J. Triana (zie Triana) en J. E. 
Planchon (zie Planch.). 

Trin., - Κ. Β. Trinius (trinii). 
Trin. et Rupr., - Κ. Β. Trinius (zie Trin.) en Fr. J. 

Ruprecht (zie Rupr.). 
T u l . , - L. R. Tulasne (1815, Azay-le-Rideau, Z.Z.W. 

van Tours, Dépt. Indre-et-Loire; 1885, Hyères), 
plantkundige, vele jaren te Parijs werkzaam. 

Turcz., - N. St. Turczaninow (turczaninówii). 
Turra, - A. Turra (Turrâéa). 
Uittien, - H. Uittien (uittiéni). 

rUlbr., - Eberhard Ulbrich, in 1936 custos en pro-
lUlbrich, - f essor aan het bot. museum te Ber-

lijn-Dahlem. 
Ule, - E. Ule (1854-1915), D. natuurhistorisch rei

ziger. 
Uline, - Edwin Burton Uline (1867, Paris, Missouri, 

U.S.A.; 1933, in Italië), plantkundige, gedurende 
de laatste 34 jaren van zijn leven bij het onderwijs 
werkzaam. 

(Und., - L. M. Underwood (1853-1907), hoogleeraar 
Underw., - te New York. 

Underwood, -
rUrb., - I. Urban (urbäni). 
iUrban, -

Urumoff, - Ivan Kiroff Urumoff (1857, Lowaè, 
Bulgarije; x ) , leeraar te Sofia, verdienstelijk on

derzoeker der flora van Bulgarije. 
Vahl, - M. Vahl (vâhlii). 
Vaill., - S. Vaillant (vaillântii). 

r Val., - Th. Valeton (valetoniänus). 
I Valet., -
Valet, et Van Zijp, - Th. Valeton (zie Val.) en Coen-
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raad van Zijp [1879,TandjoengPinang (Riouw) ; χ ] , 
apotheker, van 1904-06 verbonden aan het Alge
meen Proefstation voor Bergcultures te Salatiga 
(Java), van 1906-18 apotheker t e Malang, van 
1918-21 verbonden aan 's Lands Planten tuin te Bui-
tenzorg, van 1922-26 aan het Rijks-Instituut voor 
pharmaco-therapeutisch onderzoek te Leiden, sinds 
1927 apotheker te Oegstgeest, schrijver van vele 
pharmakol., scheikundige en bot. publicaties. 

Vand., - D. Vandelli (Vandéllia). 
Vandas, - Karl Vandas (1861, Tuhan bij SmeCno, 

W.N.W. van Praag; 1923, Skoplje = Üsküb,Z.-Sla-
vië). 

Vandelli, - zie Vand. 
Van Hall, - H. C. van Hall (héllii 1). 
Van Houtte, - L. B. van Houtte (houtteânus). 
Van Soest , - J. L. van Soest (1898, 's Gravenhage; 

X ), ingenieur, verdienstelijk kenner van en schrij
ver over de flora van Nederland. 

Van Steenis, - zie V. St. 
Van Tiegh., - Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. 

plantkundige. 
V. A. v. R., - C. R. W. K. van Alderwereltvan Rosen-

burgh (alderwereltiânus ; zieook Addenda et Cor
rigenda). 

V. d. Bosch, - R. B. van den Bosch (bóschii). 
V. Degen et Doerfl., - zie Degen et Doerfl. 
Veitch* - firma Veitch & Sons (Véitchia). 
Velenovsky, - Josef Velenovsky (1858, Cekanitz; 

X ), oud-hoogleeraar in de plantkunde en directeur 
van den bot. tuin te Praag. 

Veil., - J. M. de la Conception Vellozo (Vellózia). 
Vent., - E. P . Véntenat (zie de noot bij ventenâtii , 

p . 611, kolom 2). 
Vermeulen, - Pieter Vermeulen (1899, Limmen, N.

Holland; X ), assistent voor de plantkunde aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tevens 
leeraar bij het M.O., schrijver eeniger publicaties 
over Orchis-soorten. 

Vesque, - J. Vesque (vésquei). 
Vest, - L. Chr. von Vest (1776-1840), Oostenr. plant

kundige. 
Vidal, - Sebastian Vidal y Soler (vidaliânus). 

rVieill., - Eug. Vieillard (vieillârdii). 
IVieillard, -

Vierh., - Fr. Vierhapper (1876, Weidenau, Oostenr. 
Silezië; X ), verbonden aan het bot. museum en de 
veeartsenijkundige hoogeschool te Weenen. 

Vignolo Lutati, - Ferdinando Vignolo Lutati (1878, 
Turijn; χ ), hoogleeraar in de handelswetenschap
pen en directeur van het handelsinstituut der hoo
geschool te Turijn, verdienstelijk plantkundige, 
vooral bekend door zijn onderzoek van Le Langhe 
(heuvelreeks Z.W. van Alessandria), voorzitter der 
Sezione Piemontese délia Società Botanica Italiana. 

Viguier, - L. G. A. Viguier, medicus te Montpellier, 
schrijver (1814) eener publicatie over Papavera-
cëae. Overigens is mij van hem niets bekend; te 
Montpellier ingestelde onderzoekingen bleven 
vruchteloos. 

Vill., - D. Villars(s) (Villârsia). 
Villar, - zie F. Vill. 
Vis., - R. de Visiani (Visiânia). 
Vitm., - F . Vitman (Vitmânnia). 
Viv., - D. Viviani (1772-1840), Ital.plantkundige. 
Vogel, - J . R. Th. Vogel (vogélii). 
V o i g t , - J . O. Voigt (1798-1843), medicus-plantkun-

dige, superintendent van den bot. tuin t e Cal
cutta. 

Volkart, - Α. Volkart (1873- χ ) , hoogleeraar t e 
Zürich. 

fVoUm., - Franz Vollmann (1858-1917), te München, 
l Vollmann, - schrijver eener flora van Beieren. 
Von Hügel, - K. baron Von Hügel (huegelianus). 
Von Seemen, - O. von Seemen (seemenianus). 
V. Ooststr., - Simon Jan van Ooststroom (1906, 

Rotterdam; χ ), van 1927-34 assistent bij de sys
tematische plantkunde aan de universiteit te U-
trecht, sinds 1 Nov. 1934 assistent aan het Rijks 
herbarium te Leiden, schrijver van verscheidene 
bot. publicaties, waaronder A Monograph of the 
Genus Evolvülus (1934, proefschrift), auteur veler 
nieuwe soorten. Voor bot. doeleinden bereisde hij 
o.a. den Eifel, den Harz, Luxemburg, de Dolomie
ten, Montpellier en omgeving. 

Voss, - Andreas Voss (1857-1924). Overigens is mij 
van hem niets bekend. 

V. S., - J. Valckenier Suringar (1864-1932), hoog
leeraar te Wageningen. 

rV. Seem., - zie Von Seemen. 
IV. Seemen, -
V. SI., - D. F . van Slooten (slooténi). 
V. St. , - C. G. G. J. van Steenis (steenisii). 
V. Tiegh., - zie Van Tiegh. 
Vuyck, - L. Vuyck (vuyckii). 
Wahlb., - P. Fr. Wahlberg (wahlbérgii). 
Waldst., - Fr. A. graaf Van Waldstein-Wartemberg 

(Waldstéinia). 
Waldst. et Kit., - Fr. A. graaf Van Waldstein-War

temberg (zie Waldst.) en P. Kitaibel (zie Kit.). 
Wall., - Nathan Wolff, zich later noemende Natha

niel Wallich (wallicheanus). 
Wall. et Hooker, - Nathan Wolff (zie Wall.) en 

W. J. Hooker (zie Hook.). 
Wallis, - G. Wallis (wallisii). 

fWallm., - J. H. Wallman (1792-1853), Zw. plant-
\Wal lman, - kundige. 
Wallr., - K. Fr. W. Wallroth (Wallróthia). 

fWalp., - W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige. 
VWalpers, -
Walt., - Th. Walter (waltéri). 
Walter, - Hàns Walter, in 1909 bewerker van Pflan

zenreich 39 (Phytolaccacëae). Overigens is mij van 
hem niets bekend. 

Wang., - Walther Wangerin (1884, ? ; χ ), D. plant
kundige, thans hoogleeraar te Danzig. 

Wangenh. , - Fr. A. J. von Wangenheim (1747-1800), 
houtvester te Gumbinnen (O.-Pruisen), schrijver 
over Noordamer. boomen en heesters. 

Warb., - O. Warburg (warburgiànus). 
Ward, - F. Kingdon Ward (wàrdii). 
Warner, - R. Warner (? 1814-96), Eng.orchideeën-

kundige. 
Warner et Will., - R. Warner (zie Warner) en B. S. 

Williams (1824-90), Eng. orchideeënkweeker. 
Wats., - W. Watson (watsóni). Zie ook S. Wats. 

rW. B., - zie Becker 2. 
\ W . Beek., -

W. Buil, - zie Buil. 
W. D. J. Koch, - zie Koch. 
Weathers, - John Weathers (1867, New Market, 

Graafschap Cork, Ierland; 1928, Isleworth bij Lon
den), eerst verbonden aan de firma Sander & Sons 
(sandéri), daarna warmoezenier te Isleworth, ge
durende vele jaren ondersecretaris der Royal Hor
ticultural Society, orchideeënkenner. 

Web., - G. H. Weber (Webéra). 
Webb et Berth., - Ph. Barker Webb (Barker-

wébbia) en S. Berthelot (zie Berth.). 
Weber, - zie Web. 
Weberbauer, - Α. Weberbauer (1871, Breslau; χ ), 

plantkundige, thans te Lima (Peru). 
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Web. et M o h r , - F r . Weber (1781-1823),hoogleeraar 
te Kiel, en D. M. H. Mohr (1780-1808), verbonden 
aan de universiteit te Kiel. 

Wedd. , - H. A. Weddell (weddell iânus) . 
rWeig., - zie G. E . Weigel . 
1 Weigel , -

Weihe, - Κ. Ε. Η. Weihe (1779-1834). arts-plant-
kundige in Westfalen. 

Weihe et Nees , - K. E. H. Weihe (zie Weihe) en 
Chr. G. Nees von Esenbeck (zie Nees) . 

Wein, - K. Wein, leeraar bij het M.O. te Nordhausen, 
beschrijver (1913) van Viola najädum. 

Weinm. , - J. Α. Weinmann (weinmânni ) . 
Weiss , - in 1902 auteur van Arctium nothum. - Ove

rigens is mij van hem niets bekend. 
Welw., - Fr. Welwitsch (1806-72), Oostenr. plant

kundige, hoogleeraar te Lissabon. 
/Wend . , - G. W. Fr. Wenderoth (1774-1861), D. 
t W e n d e r o t h , - plantkundige. 

Wendl. , - zie H. Wendl. 
fWenz., - J . Th. Wenzig (wenzigiänus) . 
IWenz ig , -

Wernh . , - H. F . Wernham (wernhamiänus ) . 
Wesm. , - A. Wesmael (1821, ? ; 1905, Nimy bij Mons, 

België), tuinbouwkundige-dendroloog, leeraar aan 
de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Vilvoor
den bij Brussel, schrijver eener monographie van 
het gesl. Popülus. 

West . , - R. Weston (1733-1806), Eng. tuinbouw
kundige. 

/ W . et Α., - R. Wight (zie Wight) en G. A. Walker 
IW. et Arn . , - Arnott (zie Arn . ) . 
W. et Grab . , - Fr. Wimmer ( w i m m e r i â n u s ) en 

H. E. Grabowski (1792-1842), D. plantkundige. 
W. et K., - zie Walds t . et Kit. 
W. et R., - G. Wahlenberg (Wahlenbérgia) en J. P. 

Rosén (1788-?), tuinbouwkundige te Stockholm. 
Wetts t . , - R. ridder Von Wettstein (1863-1931), di

recteur van den bot. tuin te Weenen. 
f W . F r . Wight , - Wüliam Franklin Wight (1874, Al-
t w . F . W i g h t , - legan, Michigan, U.S.A.; x ) , 

sedert 1900 verbonden aan het Bureau of Plant 
Industry te Washington, gedurende vele jaren in 
Californie werkzaam. 

W. Gr . , - zie W. et G r a b . 
W. Hal l , - William Hall (P-1800), Eng. plantkun

dige. 
W. H a m . , - W. Hamilton (P-1856), Eng. plantkun

dige, die in 1814 planten verzamelde in W.-Indië. 
Whe, - zie Weihe. 
W. H e r r m a n n , - Wolfgang Herrmann, in 1911 be

werker van het gesl. Setarfa in Felix-Rosen, Bei
träge zur Biologie der Pflanzen, X. 

Wh. et N. , - zie Weihe et Nees. 
W. Hi l l , -Wal t e r Hill (1820-1904), Schot, van 1855-

81 directeur vanden bot. tuin van Brisbane (Austra
lië). 

Whlnbg , - G. Wahlenberg (Wahlenbérgia) . 
Whlnbg et Rosén , - zie W. et R. 

fWib., - A. W. E. Chr. Wibel (Wibélia). 
iWibe l , -
Wiegand, - K. M. Wiegand (1873- X ),hoogleeraar 

aan de Cornell University te Ithaca (N. Y.; U.S.A.). 
Wiggers , - Fr. H. Wiggers, D. plantkundige van het 

einde der 18de eeuw. 
Wight , - R. Wight (Wightia). 
Wigh t et Arn . , - zie W. et A. 
Wildt , - (auteur van Rumex nieslïi), - ten rechte 

Wild, - Albin Wild (1845, Brunn = Brno; 1933, 
Brunn), mijningenieur achtereenvolgens in de Ba-
nat, te Kladno (N.N.W, van Praag) en wederom 

in de Banat, in 1906 gepensionneerd, verdienstelijk 
schrijver over de flora van Moravie. 

Willd., - Κ. L. Willdenow (wil ldenowiânus) . 
«-Willem., - R. Wülemet (1735-1807), Fr. plantkun-
iWi l l emet , - dige. 

Wi l l iams , - B. S. Williams (1824-90), Eng. orchi-
deeënkweeker. 

Willk., - M. Willkomm (1821-95), hoogleeraar en 
directeur van den bot. tuin te Dorpat, later te 
Praag. 

W i m m . , - Fr. Wimmer ( w i m m e r i â n u s ) . 
Winkler , - zie H. Winkler . 
Winsl . , - Charles Frederick Winslow (1811, Nantuc

ket, Mass., U.S.A.; 1877, ?), geneesheer, schrijver 
over bot. onderwerpen. 

Wir tg . , - Ph. Wirtgen (wir tgéni 1). 
Witasek, - Johanna Witasek (18. .-1910), leerares 

aan een H.B.S. te Weenen. 
With. , - W. Withering (1741-99), arts te Birming

ham. 
W. J . Hook., - zie Hook. 
W. J . Hook, et Grev. , - zie Hook, et Grev . 
Wohlfar th, - R. Wohlfarth, bewerker met E. Hallier 

(1831-1904) van den 3den druk (1892-1907) van 
W. D. J. Koch's Synopsis der deutschen und 
Schweizer Flora. Van hem is mij niets bekend 
dan, dat hij in of vóór 1902 overleed. 

Wolff, - 1. (auteur van Galium ochroleucum), - Jo
hann Wolff (1765, Neurenberg; 1824, Neurenberg), 
natuurond erzoek er. 
2. (Umbellifërae), - Hermann Wolff (1866, Braun
lage in den Harz; 1929, Berlijn). 

Wood, - A. Wood (1810-81), Amer, plantkundige. 
Woods, - J. Woods (Woódsia). 
Wulf., - Fr. X. vrijheer Von Wulfen (Wulfénia). 
W u r m b , - F . von Wurmb (P-1781), eerste secreta

ris van het in 1778 opgerichte Bataviaasch Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschappen, in 
welks Verhandelingen hij verscheidene bijdragen 
tot de nat. historie leverde. 

W. W. S., - Sir William Wright Smith (1875, Loch-
maben, Schotland; χ ), hoogleeraar te Edinburgh, 
die voor bot. doeleinden Sikkim en Nepal bereisde. 

W. W. S m i t h et F a r r e r , - Sir William Wright Smith 
(zie W. W. S.) en R. J. Farrer (zie F a r r e r ) . 

Yatabe , - Ryôtichi Yatabe (?, ?; 1899, Kamakura, 
Japan), Jap. plantkundige. 

Z. , - zie K. H. Z a h n . 
rZab. , - H. Zabel (zabéli). 
IZabel , -
Zahn, - zie K. H. Zahn . 
Ζ. et M., - H. Zollinger (zie Zoll.) en A. Moritzi 

(zie Mor . ) . 
Z i m m . , - Albert Zimmeter (1848-97), leeraar aan 

een H.B.S., eerst te Steyr, later te Innsbruck, ver
dienstelijk schrijver over de gesl. Aquilegïa (1875) 
en Potentilla (1884). 

Zinger , - N. Zinger, Russ. plantkundige, die in 1909 
te St.-Petersburg een verhandeling uitgaf over de 
op vlasakkers als onkruid groeiende Camelïna- en 
Spergüla-soorten. Overigens is mij van hem niets 
bekend. 

Zinn, - J. G. Zinn (Zinnia). 
Z ipp . , - A. Zippelius (Zippélia). 
Ζ. Μ., - zie Ζ . et M . 
Zoll. , - H. Zollinger (zollingéri). 
Zoll, et Mor . , - zie Z . et M. 
Z u c c , - J. G. Zuccarini (Zuccarinia) . 
Zuccagni , - A. Zuccagni (zuccâgnii) . 
Zumag l . , - A. M. Zumaglini (1804-65), Ital. plant

kundige. 


