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11 r. 6 v.o. S t a a t : is, bewerkt; lees: bewerkt is,
36 r. 5 v.o.
„
Lantana; lees: vaak by Lantana.
,
36 r. 3 v.o.
„
hun; lees: hun grootte,
66 r. 8 v.o.
„
overtreft; lees: overtreft en deze voortzet.
66 r. 6 en 5 v.o. S t a a t : In, enz. tot pleioehasium; vervalt.
71 r. 3 v.o. S t a a t : < ; lees: >
98 r. 18 t / m 20 v.b. S t a a t : steunbladparen enz. tot zijn; vervalt.
98 r. 24 „ 26 „
„
„
„' „ „
„ . .
99 r. 12 v.b. S t a a t : nagenoeg even; lees: zeer
99 r. 4 v.o.
„
schijnbaar meerjukkig gevind; lees: diep virtdeelig
105 hoofd
„
Livistonia; lees: Livistona
105 hoofd
„
Eugeisonia; lees: Eugeissona
105 punt 4
„
Livistonia; lees: Livistona.
106 punt 8
„
Eugeisonia; lees: Eugeissona.
114 hoofd
„
Stereospermum „ ; vervalt.
115 punt 7
„
Bladeren in werkelijkheid enkelvoudig; vervalt.
116 punt 10 Vervalt.
116 punt 11 Lees: punt 10.
116 noot *) Vervalt.
121 hoofd S t a a t : Cleditschia; lees: Gleditschia.
130 punt 5 „
bladeren; lees: blaadjes
131 hoofd
„
Ellipanthes; lees: Ellipanthus.
132 punt 5 „
Ellipanthes;lees: Ellipanthus.
147 punt 1 Kegel 1 en 2 aldus wijzigen: Bladeren diep vindeelig
(In -werkelijkheid onevengevind, maar de geleding der
bladsteeltjes aan herbariummateriaal in den regel niet
te zien. Algemeene bladspil smal gevleugeld).
156 hoofd S t a a t : Zyziphus; lees: Zizyphus.
156 punt 2 „
Zyziphus; lees: Zizyphus.
157 punt 5 „
„
„ :
162 hoofd
„
Galaearia; lees: Galearia.
162 punt 2 „
Galaearia; lees: Galearia.

: Casaearia; lees: Casearia.
pag. 166hoofd Staat
Casaearia.; lees: Casearia.
169punt17 „
onderzijde; lees: bovenzflde.
192r.3v.b. „
steeds; lees: niet
192r.1v.o. „
{Anarardiaceae) ; lees: (Anacardiaceae)
193 hoofd
„
bovenzijde (2 maal); lees: onderzijde
205 punt 12 „
MEISSN.; lees: MEISSN., voor een deel.
212 noot
„
218 1. kolom, r. 16 v.b. Staat: Stereospermum enz.; vervalt.
218 r. „
Ellipanthes; lees: Ellipanthus.
, r. 8 v.o.
222 r. „
Eugeissonia; lees: Eugeissona.
, r. 11 v.o.
222 r. „
Livistonia; lees: Livistona.
, r. 10 v.o.
233 Staat: Eugeissonia; lees Eugeissona.
234 „
Livistonia; lees Livistona.
235 „
Pentacme enz.; vervalt.
236 „
Stereospermum enz.; vervalt.
237 „
Gen. nov.— Logamiaceae; lees: Gen. nov.— Loganiaceae.
!
238 „
Cynomet racauliflbra; lees Cynometra cauliflora

STELLINGEN.
I.
Het is niet te rechtvaardigen, op expedities of andere verre
tochten in afgelegen streken geen herbarium in te zamelen van om
een of andere reden belangrijke plantensoorten, in het bijzonder
boomen, omdat men ze niet bloeiend of vruchtdragend aantrof.
II.
Alle zoogenaamde natuurlijke plantensystemen zijn kunstmatig,
zij het ook minder opvallend dan het kunstmatige systeem van
LINNAEUS. Alle pogingen, gebaseerd op theoretische overwegingen,
die beoogen, ons een voorstelling te geven van de verwantschap en
de ontwikkelingsgeschiedenis der planten, zijn voorbestemd om te
mislukken.
III.
De voor de hand liggende en door sommigen, o.a. VELENOVSKY
dan ook verkondigde theorie, dat het samengestelde blad phylogenetisch ontstaan zou zijn uit het enkelvoudige, door steeds dieper
gaande insnijdingen, moet in het algemeen zeer onwaarschijnlijk
worden geacht (VELENOVSKY, pag. 493).
IV.
Hoewel men, alleen door vergelijking van de bladnervatuur van
fossieleplantensoorten met dievan nu noglevende, nooit met zekerheid de plaats in het systeem van eerstbedoelde zalkunnen bepalen,
blijft de studie van de bladnervatuur der fossiele plantenresten toch
van groot belang.
' VHet is juist van GOEBEL, om de vormen der planten als levensverschijnselen te beschouwen (verschil tusschen organografie en
morphologie), maar het is verkeerd, om te beweren, dat men daar-.
om den vorm in verband moet brengen met de functie.

VI.
De artikelen 26, 15 en $9 der internationale nomenclatuurregels,
vastgesteld op de botanische congressen te Weenen en Brussel, zijn
in strijd met de hoofdprincipes, vastgelegd in artikel 4.
t

VII.
Van boschexploratie uit de lucht met behulp van vliegmachines
is voor Ned. Indie weinig te verwachten, in weerwil van hetgeen
op dit gebied in andere landen zou zijn bereikt.
VIII.
Het heeft geen zin, om bij boschverkenningen in de Buitengewesten, detotale houtmassa van een bosch nauwkeurig te willen bepalen.
IX.
ALTONA heeft met zijn talrijke artikelen in ,,Tectona" de theorie
over den invoer van den djati niets waarschijnlijker gemaakt.

X.
Het wordt hoog tijd, dat in Ned. Indie standaardmaten voor het
hout worden ingevoerd en wel in een zoo beperkt mogelijk aantai.
XI.
De weinig gunstige rol, die de Maleier vaak speelt bij het contact
met primitieve volksstammen in de Buitengewesten, is te beschouwen als een noodzakelijk kwaad.
XII.
V.por een.juiste waardeering van inlandsche plantennamen is
hetyjia'ast het bezit van de noodige botanische kennis, niet alleen
noodzakelijk, op de hoogte te zijn van de taal, maar ook van de
denk- en levenswijze der bevolking en van de economische beteekenis, die de planten voor haar hebben.

STELLINGEN.

De bij de Indische Boschinrichting gebruikelijke boniteering der
cultuurbosschen naar de ,,Oberhohe", d.w.z.naar de hoogte van enkele normaal gegroeide stammen, kan niet tot betrouwbare resultaten leiden, speciaal ten aanzien der jonge culturen, indien het
aantal dier te meten (of te taXeeren) stammen per vlakte-eenheid
niet wordt vastgelegd.
II
Hoewelhet in overeenstemming brengenvandetwee boniteeringsschalen voor de cultuurbosschen op Java, waarvan de een is voorgeschreven door de Dienst der Boschinrichting en de andere bij het
Boschproefstation in gebruik is, zeer gewenscht is, zal dit toch
slechts bij benadering kunnen geschieden. Het verdient aanbeveling
daarbij uit te gaan van de opperhoogte.
Ill
De diametrale wijze van hoogtemeten, zooals die in Mededeeling
I I van het Boschproefstation wordt uiteengezet, voldoet niet in alleopzichten aan deeischen, die men ten aanzien van hoogte-aanwasonderzoekingen aan dergelijk werk mag stellen.
IV
Van de natuurlijke yerjonging vandendjati opJ a v aisten aanzien
van de slechte gronden (beneden boniteit 2J) geen resultaat te verwachten, terwijl op de betere gronden de kunstmatige aanplant de
voorkeur verdient.

De belangrijkheid van de kennis der natuurlijke groeiwetten der
opstanden neemt af bij het intensiever worden der verpleging der
bosschen.

VI
Het iszeer devraag of de bescherming der bosschen op de slechte
mergelgronden op J a v a tegen brand, veeweide en devastatie ter
bevordering van den natuurlijken ondergroei, een belangrijken invloed op de kwaliteit van den grond zal hebben.
VII
Het aannemen van een ,,forstlicher Zinsfusz" ter berekening van
de grondwaarde van boschgronden ten behoeve van de bepaling
van den omloop der houtsoorten, leidt bij de rentabiliteitsberekeningen der bosschen tot een cirkelredeneering, welke slechts doorbroken kan worden door een min ofmeerwillekeurige schatting van
de grondwaarde.
VIII
Zoowel vlaktebosschen als gebergtebosschen oefenen invloed uit
op het klimaat.
IX
De invoer van exoten op Java voor proefnemingen op de voor
djati ongeschikte gronden, dient te worden voortgezet.

De door BOEREMA voor Java gegeven regentypen hebben voor
de praktijk weinig waarde.
XI
De door de meteorologische stations over den regenval verstrekte
veeljarige gemiddelden zouden voor den landbouw aan beteekenis
winnen, indien tevens de in die jaren voorgekomen minimum en
maximum regenval werden opgenomen.

XII
Het is niet waarschijnlijk, dat het exacte grondonderzoek een methode zal vinden, die de boniteit der djatiboschgronden zal kunnen
bepalen,
XIII
Het communisme zal meer vat hebben op den Javaan naarmate
hij onder den invloed der Europeesche beschaving, zijn adatbegrippen loslaat.
XIV
Een kennis van den adat en van de psychologie van den Javaan
isvoordenindenlandbouw werkenden Europeaan van meer belang
dan een nauwkeurige kennis der Javaansche taal.
XV
Het is gewenscht Directie en Administratie der Koloniale Pensioenfondsen naar Indie over te brengen. In Nederland dient alleen
een beleggingsraad voor de gelden der Fondsen en een beheerder
voor de uitbetalingen der pensioenen c.a., te blijven.
XVI
Doordat bij de bepaling der verhoogingsgetallen voor de tractementen der Europeesche Burgerlijke Ambtenaren in de Ve en Vie
Wetenschappelijke balans van het Weduwen - en Weezenfonds en
in de Eerste Balans van het Eigenpensioenfonds der Europeesche
Burgerlijke-Ambtenaren, geen rekening is gehouden met het toenemen van het aantal Inlanders voornamelijk in de lagere betrekkingen, zijn de berekende cijfers te hoog.

VOORWOORD.
De afsluiting van deze studie biedt mij een welkome gelegenheid,
een woord van dank te betuigen aan alien, die tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen. Van hen hebben voornamelijk wijlen A. J. VAN SCHERMBEEK en Dr. J. VALCKENIER
SURINGAR grooten invloed gehad op mijn lateren werkkring.
Het groote enthousiasme van VAN SCHERMBEEK voor het bosch
als levend object heeft er waarschijnlijk toe medegewerkt, dat ik,
hoewel mijn liefhebberij mij dreef in botanische richting, de botanie
steeds ben blijven beoefenen als een hulpvak van de boschwetenschap.
Onder Uw aangename leiding, Hooggeleerde VALCKENIER STJRINGAR, heb ik gedurende mijn studietijd in Wageningen een klein
onderdeel mogen uitwerken van het onderwerp, dat sedert dien mijn
voortdurende aandacht had en waarvan hier de eerste resultaten
worden gegeven.
Hooggeleerde BEEKMAN, ik reken het mij tot een voorrecht, een
paar jaar onder Uw leiding te hebben mogen werken. Uw ruime en
tevens zoo kritische blik, zoowel voor wetenschappelijk onderzoek
als voor maatschappelijke vraagstukken, waren mij een wegwijzer
bij mijn verder werk.
U, Hooggeachte Promotor, Hooggeleerde J E S W I E T , ben ik ten
zeerste verplicht voor de bereidwilligheid, waarmede U deze studie,
die geheel buiten U om is tot stand gekomen en verricht werd met
een practisch doel, als proefschrift hebt willen aanvaarden, en voor
de aanwijzingen, welkeik bij de afsluiting hiervan van U heb mogen
ontvangen.
U, Hooggeleerde R E I N D E R S , benik veeldank verschuldigd, omdat
Gij, na het vertrek van mijn eigenlijken promotor, het formeele deel
der promotie hebt willen overnemen.
Den Hoofdinspecteur van het Boschwezen, den heer C. G. S.
BRAAT en den Directeur van het Boschproefstation, den heer Dr. R.
W I N D , ben ik zeer erkentelijk, dat mij werd toegestaan, deze studie
voor een proefschrift te gebruiken.
Ten slotte rest mij een woord van oprechten dank aan alien, die

VIII

hun medewerking hebben verleend tot het tot stand komen van dit
onderzoek:
De talrijke ambtenaren van het Boschwezen, die door hun inzamelingenhet grondslagmateriaal hebben geleverd;
De ambtenaren van het Herbarium tevens Museum voor SystematischeBotanie voor de door hen verrichte determinaties; in het
bijzonder de heeren Dr. J. G. B. BEUMEE, Chef van het Herbarium
en C.A. BACKER, destijds Botanist voor de Java flora;
Den Directeur van 'sLands Plantentuin, den heer Dr. W.
DOCTERS VAN LEEUWEN en den Assistent-hortulanus dezer instelling, den heer H. J. WIGMAN, voor de groote bereidwilligheid,
waarmede mij herbarium van de boomen uit dezen tuin ter beschikking werd gesteld;
De heeren Dr. L. G. DEN BERGER, destijds Technoloog bij het
Boschproefstation en A. T H . J. BIANOHI, Opperhoutvester bij genoemde instelling, voor de jarenlange aangename samenwerking en
hun aanwijzingen op houtanatomisch gebied;
en mijn collega's, in het bijzonder den heer H. E. W O L F F VON
WiiLFiNG,voor de door henverrichte controledeterminaties.
Een afzonderlijk woord van dank wilik brengen aan mijn collega
L. VERHOEFvoor het bijzonder groote aantal der door hem met deze
tabeUen verrichte determinaties, en den heer F. H. HILDEBRAND,
Hoofdopziener bij het Boschproefstation, voor de groote zorg, door
hem sedert jaren besteed aan de herbariumcollectie en de bijbehoorende gegevens, waardoor deze steeds gemakkelijk toegankelijk
waren.
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I.
INLEIDING. DOEL VAN H E T ONDERZOEK.
Gedurende mijn studietijd in Wagenihgen heb ik onder leiding
van mijn toenmaligen leermeester, later professor Dr. J . VALCKETSTIER STTKINGAK en in samenwerking met mijn collega BLOKHTJIS
de laatste hand helpen leggen aan een determinatietabel voor
boomsoorten nit de djatibosschen x ), samengesteld door eenige
generaties boschbouwstudenten. Dit was mijn eerste schrede op
het gebied van de onderscheiding van planten naar vegetatieve
kenmerken.
In Indie aangekomen, werd ik geplaatst bij de Boschinrichting
en gedurende 2 jaar te werk gesfceld in een djatiboschgebied, zeer
rijk aan wildhout, waardoor ik, , aangemoedigd door mijn toenmaligen chef, den heer P . TIMMER, gelegenheid had, aan het boomfloraonderzoek verder aandacht te schenken.
Daarna werd ik geplaatst aan het Boschproefstation en belast
met werkzaamheden ten behoeve van de botanisch-houttechnische
boschexploiratie in Palembang. Bij dit onderzoek vormde botanisch werk een zeer voornaam onderdeel. De botanische orienteering ging in het begin met groote moeilijkheden gepaard. De
Palembangsche woudboomflora w i j k t n l . belangrijk af van de
boomflora der djatiboschstreken, die mij uit eigen aanschouwing
hekend was, zoodat ik weinig direkt nut had van de op J a v a opgedane kennis. Ook aan de litteratuur had ik onvoldoenden steun;
om E N G L E B und PRANTL of BOEELAGE te kunnen gebruiken,
moet men besehikken over bloemen en vaak ook over vruchten.
Vooral hierdoor wordt het onderzoek naar de boomflora zoo
moeilijk. Het is opmerkelijk, hoe weinig boomen men in den regel
in het tropische oerwoud bloeiend of vruehtdragend aantreft. Ook
in verband met de bezwaren, verbonden aan het verzamelen van
J

) Litteratuur onder VALCKENIEB SUEINGAB.

herbariummateriaal van boomen, is van de boomflora der Buitengewesten zoo veel minder bekend dan van de heester- en kruidenvegetatie. Deze omstandigheden dwongen mij er toe, om meer
dan anders wellicht het geval zou zijn geweest, aandacht te schenken aan andere dan bloem- en vruchtkenmerken. Waarschijnlijk
op grond van analoge Qverwegingen kwam BEEKMAN (2) *) t o t
dezelfde conclusie.
Van alle ingezamelde planten werd materiaal opgezonden naar
het Herbarium tevens Museum voor Systematische Botanie te
Buitenzorg, waar het zoo ver als mogelijk was, werd gedetermineerd, zij het ook voorldopig vaak slechts tot op het geslacht.
Daar ik zelf herbarium aanhield, was het mogelijk, vooral met
behulp van deze determinaties,. mij vrij snel in de boomflora in te
werken. De hier aan besteede tijd behoefde niet als verloren beschouwd te worden, daar de opgedane kennis later veel meer tot
haar recht zou komen, toen ik in 1920 geplaatst werd te Buitenzorg
en belast werd met de leiding van de botanisch-houttechnische
boschexploratie van de Buitengewesten. In dien tijd waren betrouwbare gegevens over de boomsoorten der Buitengewesten nog
vrij schaarsch. Wanneer wij hierop den eersten druk van het
standaardwerk van K. H E Y N E naslaan, waarin niet alleen de bestaande litteratuur kritisch is verwerkt,,maar bovendien tallooze
gegevens zijn opgenomen, welke verzameld werden door zijn eigen
verzamelaars in Zuid-Sumatra en op Simaloer, dan blijkt, dat in
dien tijd over de boomsoorten van uitgestrekte gebieden van
Ned. Indie (ongeveer de helft van Sumatra en nagenoeg geheel
Borneo) nog niets of zeer weinig bekend was. Aan verzoeken om
voorlichting over houtsoorten uit de Buitengewesten kon het
Boschproefstation wegens de geringe kennis dan ook vaak niet
of onvoldoende voldoen. Daarom moest aan dezen toestand zoo.
spoedig mogelijk een einde worden gemaakt.
Reeds bij de oprichting van het Boschproefstation in 1913 was
aan de houtvesters op de Buitengewesten verzocht, om mede te
werken aan de botanisch-houttechnische boschexploratie en wel
door het inzenden van herbarium, houtmonsters en gegevens.
Veel werd echter in de eerste 7 jaren niet ontvangen. Mocht dit
m het begin worden toegeschreven aan den wordingstoestand,
waarin het Boschwezen in de Buitengewesten toen nog verkeerde,
x

) Stelling No. 4.

voor de latere jaren gold dit bezwaar niet meer in die mate.
Gedeeltelijk moet het dan ook wordentoegeschreven aan de omstandigheid, dat men nog niet zoo de behoefte gevoelde aan meerdere
kennis der boomsoorten, en andere, meer algemeene vraagstukken
van boschpolitieken aard de aandacht vroegen; vooreenander deel
moet het ook wel daaraan worden toegeschreven, dat het Boschproefstation, zooals boven reeds werd opgemerkt, in dien tijd
nog niet voldoende van voorlichting kon dienen, hetgeen wel
begrijpelijk was, maar voor bedoelde houtvesters toch weinig
bemoedigend moet zijn geweest. Bovendien werkte de eisch van
het Herbarium te Buitenzorg, om slechts materiaal met bloemen
of vruchten in te zamelen, remmend op de inzameling. Beschouwd
van het standpunt der plantensystematiek, waarop het Herbarium zich natuurlijk moest stelleh, was deze eisch geheel te
billijken; voor de practijk bleek hij echter een ernstige belemmering. Eerder werd er reeds op gewezen, hoeveel moeite het
kost, om bloeiend of vruchtdragend materiaal van woudboomen
te verzamelen, en wenscht men dergelijk materiaal van bepaalde
soorten, dan zal men vaak vergeefsche tochten moeten maken,
omdat de boomen in den tijd, dat men in het bosch was, niet
bloeiden of vrucht droegen. De meeste soorten dragen namelijk
slechts in bepaalde tijden en dan vaak alleen gedurende korten tijd
bloemen of vruchten; sommige doen dit slechts eens in meerdere
jaren, zooals bv. vele soorten uit de familie der Dipterocarpaceae.
Het gevolg was dan ook, dat de houtvesters meestal weinig
inzonden, of, als wel veel werd ingezonden, bleek dit veelal afkomstig te zijn van kleine boomsoorten, die technisch van geen
of weinig belang waren.
Daarom werd in 1920 in de inzamelingsvoorschriften verandering gebracht, om ze meer in overeenstemming te brengen met
de eischen van de practijk. Voorop werd gesteld, inzamehng van
herbarium, houtmonsters en gegevens van alle belangrijke boomsoorten, ongeacht of zij op het tijdstip van inzameling bloeien
of vruchtdragen. Hierbij werd van de veronderstelling uitgegaan,
dat het veelal mogelijk zal zijn, de soorten naar vegetatieve kenmerken te onderscheiden, en dat, wanneer eenzelfde soort op verschillende plaatsen en tijden wordt ingezameld, er allicht een of
meerdere exemplaren bij zullen zijn met bloemen of vruchten,
zoodat dan ook het steriele materiaal op grond daarvan op soort
zal kunnen worden gebracht. Ten behoeve van de nieuwe werk-

wijze werden uitvoerige handleidingen en etiketten samengesteld 1 ),
ook in het. Maleisch, zoodat behalve het hoogere personeel ook
het lagereinlandsche personeel aan deinzameling kon medewerken.
De nieuwe werkwijze had succes. In de laatste 7 jaren (1920
t/m 1926) werden ruim 8000 nummers ontvangen, nagenoeg alle
van boomsoorten, en de laatste elk omvattende herbarium en
houtmonstersmet bijbehoorende uitvoerige gegevens.
Reeds voor dien hadden MOLL en JANSSONIUS en, op hun voetspoor PFEIEFJEE, BEEKMAN en B E N BERGEE, een begin gemaakt
met de bestudeering van dehoutanatomie der Ned.-Indische boomsoorten, waarbij in het bijzonder de laatsten aandacht schonken aan de herkenning van houtsoorten met behulp van een 10 X
vergrootende loupe. Vooral' na 1920 zijn de vorderingen van D E N
BEEGER op dit gebied zeer groot geweest; thans zijn hij en zijn
leerling BIANCHI zoo ver, dat zij de houtsoorten in nagenoeg alle
gevallen tot de familie en in de meeste gevallen ook tot het geslacht kunnen brengen. De publicaties van BEEKMAN (1) en D E N
BERGER (1, 2) openen de mogelijkheid hiertoe ook voor anderen,
maar slechts voor bepaalde houtsoorten van enkele geografische
gebieden.
Door gebruik te maken van alle mij ten dienste staande hulpmiddelen, in het bijzonder de determinaties door het Herbarium,
betrekking hebbende op vroegere zendingen. en door voortdurende
samenwerking met de Afdeeling Technologie, is.het Boschproefstation nu in staat, de verzamelaars als het ware direkt te helpen
aan een voorloopige determinatie, welke in den regel niet verder
gaat dan het geslacht, en een voorloopige houtklassificatie, waarmede aan de eischen van de practijk in algemeene trekken wordt
voldaan De regeling met het Herbarium is nu zoo, dat deze instemng het herbariummateriaal ontvangt met een voorloopige
determinate, waardoor zij meer tijd vrij krijgt voor de verdere
determmatie tot op de soort en een monografische behandeling
van de voornaamste families.
Leverde mijn studie der vegetatieve kenmerken mij dus reeds
spoedig belangrijke resultaten, die dienstbaar konden worden
gemaakt^aan de exploratie der bosschen op de Buitengewesten;
anaeren konden er echter niet rechtstreeks van profiteered Meermalen^ontmoette ik houtvesters met veel enthousiasme voor
J

) Litteratuur onder E N D E B T .

boomflora-onderzoek, die echter, eenmaal in de Buitengewesten
zijnde, spoedig hun enthousiasme verloren, omdat zij overweldigd
werden door het buitengewoon groote aantal boomsoorten en niet
in de mogelijkheid verkeerden, Om deze, zooals zij ze aantreffen,
d.i. meestal steriel, thuis te brengen, zij het ook slechts tot op de
familie of het geslacht. Tijd voor uitvoerige studie ontbreekt
hun meestal en zoo verdwijnt spoedig de belangstelling voor dit
onderzoek. Dit nu is zeer te betreuren, ook wanneer men de zaak
alleen beschouwt uit een oogpunt van dienstbelang. Meer kennis
van de boomsoorten zou het bosch voor de houtvesters meer doen
leven, en zou hun zeer te stade komen bij hun boschverkenningen
en bij verplegings- en verjongingsonderzoek.
Deze redenen brachten mij er toe, een eerste poging te wagen,tothet
samenstellen van een label, om met eenvoudige hulpmiddelen, nh
een 10 X vergrootende loupe en een scherp zakmes, van de in Ned.Indie voorkomende boomsoorten het geslacht te bepalen aan steriele
iwijgen met bladeren. Hiermede hoop ik niet alleen een dienst te
bewijzen aan het personeel van het Boschwezen, maar ook aan de
beoefenaars van de plantensystematiek en aan de natmirliefhebbers en belanghebbenden op houtgebied, hetgeen weerten goede
kan komen aan het onderzoek van deboomflora der Buitengewestenj
De idee, om planten naar vegetatieve kenmerken van elkaar
te onderscheiden, is niet nieuw; voor meerdere landen bestaan
voor de houtachtige gewassen sleutels op dergelijke kenmerken.
Vele botanici vinden soortgelijk werk wel zeer nuttig voor de
practijk, maar kennen er voor de plantensystematiek weinig
wetenschappelijke waarde aan toe. Dit blijkt o.m. uit de meeste
systematische werken, alwaar in de familie- en geslachtsbeschrijvingen over het algemeen slechts enkele kenmerken der vegetatieve
deelen in het kort worden genoemd, terwijl in de soortsbeschrijvingen aan hen een groote plaats is ingeruimd. Toch berust ook de
onderscheiding van soorten, evenals die van families en geslachten,
in de eerste plaats op bloem- en vruchtkenmerken. Hieruit moet
men concludeeren, dat de vegetatieve deelen van ondergeschikt
belang worden geacht voor de onderscheiding van grootere groepen
van planten; dat zij wel vaak zouden kunnen dienen voor het
onderscheiden van soorten, maar in het algemeen niet voor de
onderscheiding van geslachten of families.
Tegen boven bedoelde zienswijze zijn reeds bij voorbaat ernstige
bedenkingen aan te voeren.

Weliswaar is de waarde van de kenmerken der vegetatieve
deelen over het algemeen kleiner dan die van bloemen en vruchten,
omdat de eerste meer onderhevig zijn aan veranderingen door
uitwendige invloeden, dan de laatste; maar het zou toch onjuist
zijn, hieruit te concludeeren, dat de vegetatieve deelen niet een
groote mate van overeenkomst kunnen vertoonen binnen groote
groepen van verwante soorten.
Wanneer men gelooft aan verwantschap, en dat doen bovenbedoelde systematici toch., dan zou het zeer vreemd, zeer onnatuurlijk zijn, dat deze verwantschap zich slechts zou uiten in de bloem
en devrucht en niet in de vegetatieve deelen. In de zoologie worden
gebit, beenderstelsel, hoeven, horens, enz., alle organen, welke te
vergelijken zijn met de vegetatieve deelen bij de plant, algemeen
erkend als kenmerken van hooge systematische waarde. Daar
denkt men er niet aan, om het verschil tusschen knaagdieren roofdier of dat tusschen watervogel en roofvogel te zoeken in de geslachtsorganen. En zou dat nu bij de planten geheel anders zijn?
Zouden hier de vegetatieve deelen geen overeenkomst vertoonen
binnen groote groepen van verwante soorten en geslachten? Dat
lijkt zeer onwaarschijnlijk, alleen reeds op theoretische gronden,
en mijn onderzoek bracht mij de bevestiging van het tegendeel.
• Ik hoop dan ook, dat deze studie er tevenstoezalmogen bijdragen,
datin desystematische werkenmeerdan totnogtoeaandacht zal worden
geschonkenaan de vegetatieveorganen.

II.
BEKNOPTE BESPREKING VAND E VOORNAAMSTE
LITTERATUUR.
De litteratuur, welke voor dit onderwerp benut kan worden,
is zeer omvangrijk entoch, het magvreemd klinken, iszijin velerlei
opzichten zeer beperkt. Deze schijnbare tegenstrijdigheid is een
gevolg van het groote aantal der in deze studie behandelde onderwerpen, waarvan sommige zeer uitvoerig onderzocht zijn, terwijl
andere in de litteratuur nauwelijks worden besproken.
Bij mijn onderzoek heb ik mij, zooals te begrijpen is, moeten
beperken tot enkele van de voornaamste werken op dit gebied,
in hoofdzaak handboeken en standaardwerken.
De hier bedoelde litteratuur is in te deelen naar die over desystematische waarde, de morphologie en de anatomie der vegetatieve
deelen. Ik zal mij hier bepalen tot een korte bespreking van de
strekking, welkeindevoornaamste algemeene werken opdit gebied
t o t uiting komt; in hoofdstuk IV zullen, waar noodig, die werken
ter sprake komen, welke specials onderwerpen behandelen.
1 . L l T T E K A T t T U R OVER D E S Y S T E M A T I S C H E W A A R D E D E R V E G E TATIEVE DEELEN.

'

'

•

.

Een samenvattend werk, dat de vegetatieve deelen uit systematisch-morphologisch oogpunt behandelt, bestaat niet. In de
systematische werken worden echter, naast de kenmerken van
bloem en vrucht, die der vegetatieve deelen meer of minder uitvoerig behandeld. Bepalen wij ons tot de standaardwerken, hi.
E N G L E R und PRANTL en BENTHAM and HOOKER en met het

oog

op deNed. Indische flora BOERLAGE, danvalt hierover het volgende
te zeggen. ,
•.
Aan E N G L E R und PRANTL hebben vele systematici medegewerkt,
waardoor de behandeling van de stof in de verschillende families
niet uniform is.In het algemeen kan echter, ookvan de 2e oplaag,

voor zoover deze reeds verschenen is, het volgende worden gezegd:
Gewoonlijk worden vermeld: Habitus (boom, heester, halfstruik, kruid), loofval, bladstand, bladvorm (enkelvoudig of samengesteld blad), aan- of afwezigheid van steunbladen, nervatuur
(in grove trekken), en kenmerken van den bladrand.
Onbesproken blijven in den regel: De verschillende bladstanden,
welke bij dezelfde soort voorkomen aan opgaande en afstaande
twijgen; de bladligging en -plooiing in den knop; de dekking door
de steunbladen; bijzonderheden over de knopschubben; vorm van
den bladsteel en meer gedetailleerde gegevens over de nervatuur.
BENTHAM and HOOKER gaan op de bespreking der vegetatieve
deelen gewoonlijk niet dieper in dan E NGLEE, und PRANTL.
BOERLAGE vermeldt naast de kenmerken, genoemd in BENTHAM
and HOOKER, vaak nog bijzonderheden, die speciaal vobr de herkenning van dein Ned. Indie voorkomende soorten van belang zijn.
In systematisehe werken, waarin ook de soorten worden behandeld, zooals ENGLER'S ,,Pflanzenreich" en KOORDERS en
VALETON, worden in den regel de vegetatieve deelen uitvoeriger
beschreven. Deze beschrijving bepaalt zich dan echter in hoofdzaak tot afmetingen en andere soortskenmerken en soms, maar
dan weinig consequent, tot enkele van de door mij opgesomde
hiaten in de standaardwerken.
De bestudeering der systematisehe werken leverde mij dan ook
voor mijn doel wel is waar veel waardevolle, maar lang niet voldoende kenmerken op.
Behalve in beschrijvende systematisehe werken mochten natuurlijk ookbelangrijke gegevenswordenverwacht in determinatietabellen naar vegetatieve kenmerken.Hoewelerveleuitstekende werken
op dit gebied bestaan, bleek deze verwachting niet gegrond, vanwege het betrekkelijk geringe aantal daarin behandelde geslachten,
waardoor men veel minder kenmerken noodig heeft, en het betrekkelijk geringe aantal soorten per geslacht, waardoor vaak reeds in
eerste instantie van soortskenmerkengebruikkan worden gemaakt.
De meest uitvoerige werken over de houtgewassen van Duitschland en Oostenrijk behandelen ± 250 geslachten met 400-450 soorten, waarvan dan nog verscheidene ingevoerd zijn en uitsluitend
gecultiveerd voorkomen. Daar de klimplanten, heesters en boomen
gewoonlijk tot verschillende geslachten behooren, en men deze
scheiding onmiddellijk kan doorvoeren, bestaat elk dezer groepen
dus gemiddeld uit niet meer dan ± 80 geslachten met ± 150
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soorten. Voor de wildgroeiende boomsoorten zijn deze getallen
in werkelijkheid veel kleiner.
Veel omvangrijker dan bovengenoemde Europeesche werken is
dat van SARGENT over de Noord-Amerikaansche boomsoorten. Hij
geeft een tabel naar vegetatieve kenmerken opniet minder dan 185
boomgeslachten, omvattende 717 soorten (waarvan 149 Crataegusen 54 Quercus-soorten). Door gebruik te maken van het kenmerk
,,in den winter groen", tegenover ,,in den winter kaal," - hetgeen
m.i. niet geoorloofd is, daar dit kenmerk in den zomer niet is waar
te n e m e n - , brengt hij de moeilijkheden voor deonderscheiding der
geslachten terug tot gemiddeld ± 100geslachten met ± 400 soorten
per groep.
'
Voor een gedeelte van Britsch Indie bestaan tabellen naar vegetatieve kenmerken van de hand van W I T T . Hij behandelt ± 300
geslachten met ± 600 soorten, waaronder niet alleen boomen, maar
ook heesters, enhoutigeenkruidachtigeklim-enslingerplanten. Het
aantal behandelde boomsoorten, dus met inbegrip van de kleine,
bedraagt slechts ± 170.
Voor Ned. Indie beschikken wij alleen over het werkje van
KOORDERS (1)en dat van VALCKENIER STXRINGAR,beide handelende
over boomsoorten der djatibosschen. Het laatste is nog het uitvoerigst en behandelt 86 geslachten met 112 soorten.
Een bijzondere plaats onder de tabellen naar vegetatieve kenmerken nemen die in, welke uitsluitend gebaseerd zijn op winterkenmerken. Voor zoover de planten in dien tijd kaal staan, mist
men dan de kenmerken, welke het blad zelf zou kunnen opleveren,
zooals den vorm, de nervatuur, den rand, doorschijnende stippels,
enz. Wat in weerwil hiervan toch nog bereikt kan worden, toonen
onso.a. dewerkenvan SCHNEIDERvoorMidden-Europaen TRELEASE
voor Noord-Amerika. De eerste behandelt uitsluitend in den winter
kaal staande houtachtige gewassen, behoorende tot 235 geslachten
met 434 soorten. TRELAESE geeft in zeer practischen vorm een
sleutel op 326 geslachten en soortstabellen voor ± 1100 soorten
en varieteiten. Hij heeft echter ook de soorten opgenomen, die in
den winter groen zijn, met uitzondering van de Coniferen.
Alle bovenbedoelde tabellen naar vegetatieve kenmerken zijn
gebaseerd op versch materiaal; mijn tabellen moeten echter ook
gebruikt kunnen worden voor herbarium. Neemt men nu nog inaanmerking, dat de laatste uitsluitend betrekking hebben op een
type van planten, nl. groote boomen, waarvan reeds meer dan 1200
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soorten, behoorende tot 440geslachten zijn opgenomen, dan spreekt
het vanzelf, dat voor deze tabellen veel meer kenmerken noodig
zijn, dan voor een van de bovenbedoelde.
2 . LlTTEBATTTTJR OVER DE MOKPHOLOGIE D E R

VEGETATIEVE

DEELEN.

Een uitstekend werk over de terminologie der vegetatieve deelen
is dat van BISCHOFF. Hij behandelt het meerendeel dezer organen,
toegelicht met voorbeelden en afbeeldingen, uitvoeriger, dan ik
in eenig ander algemeen werk aantrof. Het welkbekende handwoordenboek van SCHNEIDERS, eveneens een uitstekend werk, is
op dit gebied veel beknopter. Aan den anderen kant is het echter
aangevuld met vele nieuwe termen en gezichtspunten, ontstaan
in de drie kwart eeuw na BISCHOFF.
In alle leerboeken over plantkunde is een meer of minder uitvoerig hoofdstuk gewijd aan de morphologie der vegetatieve deelen.
Uitvoerig worden hierin gewoonlijk behandeld: de algemeene
bladvorm, de bladtop, -voet en -rand. Ongetwijfeld houdt dit hiermede verband, dat deze deelen het meest opvallen en gemakkelijk
zijn te omschrijven. In systematisch opzicht zijn zij echter van
minder belang dan vele andere kenmerken, dievaak veel vluchtiger
worden besproken.
De nervatuur, die veelal moeilijker is te omschrijven, wordt
dikwijls zeer beknopt behandeld.
•- De bespreking van den bladstand wordt gewoonhjkzeer uitgedijd met theorieen over het ontstaan en de afleiding van verschillende bladstanden, zonder dat de systematische waarde van deze
verschillen voor hetzelfde individu voldoende naar voren wordt
gebracht.
MOLL'S „Handboek der plantenbeschrijving", een handigen over-

zichtehjk werk, is in velerlei opzicht nog beknopter dan de meeste
leerboeken. Het aantal daarin opgenomen kenmerken der vegetatieve deelen is dan ook veel te gering voor het samensteUen van
een sleutel van eenigen omvang,gebaseerdopdergelijke kenmerken.
KERNER VON MARILATTK is ten aanzien van de morphologie der
vegetative deelen vaak uitvoeriger dan de meeste leerboeken.
Verreweg het beste werk op zuiver morphologisch gebied is
he standaardwerk van VELENOVSKY „Vergleichende Morphologie
der Pflanzen .Daarnaast bleken echter GoEBEL'swerken,inhetbijZ onder Z1Jn standaardwerk „Organographie der Pflanzen", voor mijn
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onderzoek eveneens van zeer groot bolang, hoewel GOEBEL van
een geheel ander standpunt uitgaat dan VELENOVSKY. De laatste
toch beschouwt de plantendeelen alleen naar hunvorm,entracht
na te gaan, welke hun morphologische waarde is en hoe zij
phylogenetisch zijn ontstaan. GOEBEL daarentegen tracht het
verband te zoeken tusschen denvorm derorganen en hunne functie.
Door deze behandeling der stof komt niet alleen de zuivere morphologie ter sprake, maar ook de vraag, in hoeverre de vorm der.
organen beiinvloed wordt door uitwenclige omstandigheden, hetgeen voor ons van bijzonder groote beteekenis is, daar wij den
vorm van deze organen wenschen te benutten voor systematische
doeleinden.
3 . LlTTERATTTTJR OVER D E ANATOMIE D E R V E G E T A T I E V E D E E I i E N .

In groote tegenstelling met de geringe belangstelling voor de
morphologie, hetgeen o.a. tot uiting komt in het betrekkelijk
geringe aantal publicaties op zuiver morphologisch gebied, heeft
de anatomie een leger van onderzoekers tot zich getrokken.
EADLKOEER (1), de grondvester van de systematische anatomie,
en zijn vele leerlingen en volgelingen hebben de litteratuur verrijkt met een groot aantal publicaties op dit gebied, die door
SOLEREDER in zijn standaardwerk ,,Systematische Anatomie
der Dicotyledonen" met zijn eigen onderzoekingen tot een overzichtelijk geheel zijn verwerkt. Weliswaar is dit werk, waarvan het
,,Supplement" werd afgesloten in 1908,reedseenigszins verouderd
en stuit men herhaaldelijk op onjuistheden, in hoofdzaak als gevolg van het reusachtige aantal planten, waarvan een groot gedeelte nog niet of nog onvoldoende/fs^bewerkt' maar als verzamelwerk is het toch onmisbaar en vindt het zijn weergade niet.
Jammer genoeg voor ons onderzoek, zijn vele anatomische kenmerken bij het gebruik van een 10 x vergrootende loupe niet met
zekerheid te onderscheiden en moesten daarom onbenut worden
gelaten.

III.
DE OPZET VAN HET ONDERZOEK.
1 . MAATSTAF VOOR D EO PT E N E M E N SOORTEK.

Zooals reeds inde inleiding werd uiteengezet, beoogt het onderzoek inde eerste plaats een practisch doel. Bit isook de leidende
gedachte geweest bij de bepaling der soorten, welke inhet onderzoek betrokken zouden worden.
In Europa kan men zonder bezwaar degrens watruimtrekken,
aangezien het totaal aantal der op tenemen soorten en geslachten
zelfs dan nog betrekkelijk gering is. I nNed. Indie echter zijnde
omstandigheden geheel anders. Eenkleine verruiming van de
grens heeft onmiddellijk eenzeer belangrijke toename van het
toch reeds buitengewoon groote aantal geslachten ensoortenten
gevolge, waardoor men gedwongen zou zijn, veel meer kenmerken,
jaaronder vooral ook moeilijker kenmerken tebenutten, hetgeen
de determmatie voor den gebruiker aanzienlijk zou verzwarenen
het werk veel van zijn practisehe waarde zou doen verliezen
. In tabellen naar vegetatieve kenmerken van andere schrijvers
wordt soms een beperking vanhet aantal soorten doorgevoerd,
welke gebaseerd isop debruikbaarheid, ofmarktwaarde van het
hout, of de veelvuldigheid vanvoorkomen derin aanmerking
komende soorten. Eendergelijke maatstaf verdient echter geen
aanbevehng daar degebruiker van detabellen inden regel niet
weet ofeen bepaalde soort, waarvan hij met behulp der tabellen
den naam te ^ e t e n wil komen, aan degestelde eischen voldoef.
ar m
tin«n7 7
° ^ 6 e r S t e i n S t a n t i e l a t e n l e i d e n d o o r de afmeen
VOUdige
eischen w a a r a a n elke
a2Tj"rt°r kan
\Tvoldoen.
'
verzamelaar
gemakkelijk

e x S o i t l L " 1 ? 1 1 1 6 ^ 0 1W1 1 *6 6n e nc ohn°s tU t S O O r t e e r s t i n aanmerking voor
dTamIt lJ:T\l
'
™^iedoeleinden), wanneer de
diameter opborsthoogte minstens 40 cm bedraagt. Indemeeste

13
gewesten buiten J a v a bestaan zelfs keuren, waarbij is vastgesteld,
dat voor houtverkoop geen boomen mogen worden geveld beneden
een bepaalden diameter. Deze bedfaagt voor de meeste timmerhoutsoorten 40 of 50 cm. Om deze reden heb ik mij bepaald tot die
soorten, welke onder gunstige omstandigheden een diameter op borsthoogte kunnen bereiken van 40 cm, bij een takvrijen stam van 2 m
en eentotaleboomhoogte van 10 m. De in de jeugdepiphytischlevende
boomsoorten, welker stammen voor een groot deel opgebouwd zijn
nit luchtworteis, zooals vele Ficus-soorten, werden met opgenomen. Zekerheidshalve zijn de soorten, waarvan de grootste genoteerde diameter 35 cm bedraagt, maar waarvan vermoed k'an
worden, dat zij zwaarder kunnen worden, ook opgenomen. In
enkele weinige gevallen, waarbij volgens de litteratuurgegevens
verwacht mocht worden, dat er van dat geslacht in Ned. Indie
boomsoorten voorkomen met een diameter van 40 cm of meer, en
mij geen materiaal van dergelijke boomen ter beschikking stond;
heb ik zelfs uitsluitend moeten werken met materiaal van veel
kleinere boomen. Den gebruikers der tabellen wordt echter in
overweging gegeven, zich uitsluitend te bepalen tot die boomsoorten, welke aan de gestelde eischen voldoen of deze afmetingen volgens bekomen inlichtingen kunnen bereiken.
Een tweede beperking heb ik mij moeten opleggen, t.a.v. de
ingevoerde boomsoorten. De meeste worden gecultiveerd als laanof parkboom. Dit aantal is zeer groot en neemt nog voortdurend
toe, zoodat er moeilijkrekening mede is te houden. In boschculturen zijn wel is waar aanmerkelijk veel minder soorten gebruikt en slechts enkele hiervan, zooals Eucalyptus, Cupressus en
Tristania zijn op zeer of vrij ruime schaal aangeplant, maar het
opnemen van deze soorten zou mij noodzaken, om ook de zeldzamer aangeplante invoerlingen op te nemen, terwijl niet met
zekerheid bekend is, welke dat zijn. Ik heb mij daarom voorloopig
uitsluitend bepaald totdeboomsoorten,diewildofverwilderd voorkomen.
Bij gebruik making van de tabellen in boschculturen, verdient
het dus aanbeveling, eerst te informeeren, of de soort inheemsch
is of niet, hetgeen bij de plaatselijke bevolking gewoonlijk wel
bekend is.
Een derde beperking ten slotte, die ik mij heb moeten opleggen,
is een gevolg van onze geringe kennis van de boomflora van het
Oostelijk gedeelte van den Archipel.
De boomsoorten van J a v a zijn, vooral dank zij het onderzoek
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van KOORDERS, VALETON en SMITH 1 ) practisch geheel bekend.
Ook Sumatra genoot reeds sedert langen tijd de belangstelling
der botanici, maar vooraJ door de inzamelingen van personeel van
bet Boscbwezen in de laatste jaren is onze kennis der boschboomflora sterk toegenomen. De Sumatra-collectie van het Boschproefstation, voor ± 70 % bijeengebracht door, personeel der Dienstkringen van het Boschwezen, omvatte uit. 1926 ± 7800 herbariumnummers, benevens i 1300nummers van Simaloer, bijeengebracht
door het Museum voor Economische Botanie, waarvan door het
toenmalige hoofd, den heer K. H E Y K E , aan het Boschproefstation
doubletten werden afgestaan van de nummers, die betrekking
hebben op boomen.
Van Borneo is de kennis veel geringer. Niet alleen werd dit eiland
veel minder dan Sumatra door botanici bezocht, maar ook de bezetting met personeel van het Boschwezen is steeds veel zwakker
geweest. De Borneo-collectie van het Boschproefstation telde
± 3200 nummers, waarvan ± 80 % door bovengenoemd personeel
werd verzameld. Uit deze inzamelingen en uit het overzicht van
MERRILLblijkt echter een groote overeenkomst in flora met die van
Sumatra enMalakka, zoodat deveronderstelling gewettigd is, dat er
opBorneoniet veelnieuweboomgeslachten gevondenzullenworden.
Op Celebes waren door het personeel van het Boschwezen nog
slechts ± 800 herbariumnummers ingezameld. Zuid-Celebes vertoont echter een groote overeenkomst in flora met Oost-Java,
terwijl deflora van Noord-Celebesveletrekken gemeenheeft met de
flora der Philippijnen. Bovendien is de Minahasa grondig onderzocht door KOORDERS (2) en hebben wij van zijn hand een voorloopig overzicht van de flora van Noord-Oost-Celebes. Wei mogen
op dit eiland nog verscheidene nieuwe geslachten verwacht worded
maar dit mocht toch geen reden zijn, de boomflora van Celebes
van het onderzoek uit te sluiten.
. De inzamelingen van het Boschwezen op de Kleine Soenda-eilanden zijn ook nog vrij klein, nl. slechts ± 600 nummers. Gelukkig
is het meeste hxervan afkomstig van het Oostelijkst gelegen gedeelte het droogste gebied in deze eilandenreeks, waar dus de
sterkste ^afwijkmgen van Oost-Java verwacht mogen worden.
Dit was dereden, dat ik ook de boomsoorten van de kleine Soendaeiianden heb opgenomen., ,
*) Litteratuur onder KooEDEasen VALETON.

15
Van de boomflora van de Molukken en Nieuw-Guinea weten
wij helaas nog nagenoeg niets. De collectie van het Boschproefstation uit deze gebieden is zoo klein, dat zij onbesproken kan
blijven. RtrMPHius' ,,Herbarium Amboinense", het eenige werk,
dat een overzicht geeft. van de toen (eind 17e eeuw) bekende
planten, is zoo verouderd, dat wij het voor ons doel buiten beschouwing moesten laten. . ' . • ' •
Op Nieuw-Guinea is gedurende de yele expedities zeer veel
herbariummateriaal ingezameld, terwijl een staf van botanici nog
voortdurend bezig is met de bewerking hiervan en het publiceeren
der resultaten van het onderzoek. Deze publicaties zijn echter
voor ons doel voorloopig van weinig belang, omdat men in den
regel tevergeefs zoekt naar meer gedetailleerde gegevens omtrent
de afmetingen der boomen. Voor een deel zal dit wel te wijten
zijn aan de verzamelaars, die het vermoedelijk niet de moeite
waard vonden, de afmetingen, desnoods slechts bij benadering,
te vermelden. Bovendien mag men verwachten, dat het aantal ingezamelde boomsoorten slechts een zeer klein onderdeel zal vormen
der op Nieuw-Guinea voorkomende, aangezien van dit uitgestrekte
gebied slechts enkele gedeelten vluchtig zijn onderzocht, en, in
verband met de moeilijkheden, verbonden aan het inzamelen van
materiaal van boomen, wel weinig boomen zullen zijn ingezameld.
Om bovengenoemde redenen heb ik de boomflora van de Molukken
en Nieuw-Guinea geheel buiten beschouwing gelaten. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat men de tabellen niet voor die streken zal
kunnen gebruiken. Ongetwijfeld zal men vaak goed uitkomen,
maar zeer vaak zal dit ook niet het geval zijn.
2. SAMENSTBLLING VAN DE L U S T DER BOOMGESLACHTEN.

Als grondslag voor het samenstellen van deze lijst werd BOEKLAGE'S ,,Handleiding" genomen, waarvan de geslachtsbeschrijvingen grootendeels vertaald zijn uit BENTHAM and HOOKER. Weliswaar volgt het Boschproefstation, in navolging van het Herbarium en Museum voor Systematische Botanie, het systeem van
ENGLER en PRANTL, maar BENTHAM en HOOKER schenen voor
de samenstelling van hun werk over meer materiaal, en BOERLAGE
bovendien over meer volledige gegevens betreffende de Ned.
Indische flora te beschikken, dan de meeste bewerkers van ENGLER
und PRANTL'S „Pflanzenfamilien"; BOEREAGE geeft althans op
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dit gebied over het algemeen juister en bovendien veelal uitvoeriger beschrijvingen.
BOERLAGE vermeldt, dat er in Ned. Indievan ± 600 geslachten
boomachtige vertegenwoordigers voorkomen. Verscheidene dezer
soorten bereiken echter nooit de door mij gestelde minimumaf-•
metingen; andere komen uitsluitend in gecultiveerden toestand
voor; terwijl tenslotte eenige wel in Malakka voorkomen, maar
tot nog toe niet in Ned. Indie zijn aangetroffen. Met behulp van
KOORDERS en VALETON en BACKER werd dit nagegaan voor J a v a ;
met behulp van KOORDER'S „Minahasa" voor Celebes; met
MERRILL voor Borneo; terwijl voor eenige families de na BOERLAGE
verschenen monografische bewerkingen werden geraadpleegd.
Dit had tot resultaat, dat ± 200 van de bovenbedoelde 600 geslachten geschrapt konden worden. Verder konden nog eenige
geslachten wegvallen, omdat noch uit de litteratuur, noch uit de
collectie van het Boschproefstation, noch uit die van het Herbarium bleek, dat er soorten in voorkomen, welke aan de door mij
gestelde eischen voldoen.
De nieuwste litteratuur en de collectie van het Boschproefstation leverden echter nog eenige geslachten op, die nietin BOERLAGE
vermeld zijn; hiervan zijn een paar zelfs nog geheel nieuw.
Voor de geslachts- en familienamen heb ik mij gehouden aan
D E DALLA TORRE et HARMS en eenige nieuwere monografieen.
De aldus samengestelde lijst, tellende 92 families met 442 geslachten, is weergegeven in Hoofdstuk VI, terwijl in Bijlage I ook
de in BOERLAGE nog voorkomende, maar sedert vervallen geslachtsnamen zijn opgenomen.
3 . H E T GRONDSLAGMATERIAAL.

Als grondslagmateriaal diende in de eerste plaats de uitgebreide
collectie van debotanisch-houttechnische boschexploratie-afdeeling
van het Boschproefstation, die ultimo 1926 ruim 12000 nummers
telde. Van nagenoeg al deze nummers zijn doubletten naar het
Herbarium gezonden en door deze instelling, voor zoo ver mogelijk, gedetermineerd. De nummers, die in het geheel niet konden
worden gedetermineerd of slechts tot op de familie, konden gedurende het samenstellen der tabellen meerendeels tot op het geslacht
worden gebracht.
Meer dan 50% van dezeherbariumcollectie isdoorhet Herbarium
met opsoortgebracht.Ditiseensdeels een gevolg van het ontbreken
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van bloemeri of vruchten; voor een' ander deel een gevolg van.de
geringe kennis van de boomflora der Buitengewesten, die pas na
het binnen komen van meer volledig materiaal uitgebreid kan
worden. Dit is ook het geval geweest met de boomflora van Java,
welke eerst na verwerking der collecties van KOORDERS goed bekend was. Voor de verwerking der gegevens ten behoeve van de
botanisch-houttechnische boschexploratie was een onderscheiding
naar soorten vaak zeer gewenscht. Daarom heb ik veel van dit
herbarium naar soorten gerangschikt, maar bij gebrek aan een
soortsnaam,een soortsnummer moeten geven. Waar in het navolgende gesproken wordt over soorten,- heeft dit dus betrekking,
zoowel op soorten,- die op naam staan, als op die, welke nog alleen
een soortsnummer hebben.
Voor het samenstellen van de tabellen-heb ik niet alle mij ter beschikking staande herbariumexemplaren gebruikt, maar wel steeds
zoo veel mogelijk soorten, en liefst van elke soort meer dan een
nummer nl. ± 2300 nummers, omvattende ± 1200 soorten.
VBRHOEF heeft voor het controleeren der tabellen in hoofdzaak
herbarium gebruikt van nummers, die nog niet door mij waren opgewerkt en verder vooral materiaal van nieuwe zendingen, in totaal buiten de door mij reeds gebruikte. nummers ± 3 0 0 . Bovendien heeft hij, grootendeels alleen, nlaar gedeeltelijk opk met
andere collega's, de tabellen gecontroleerd aan levend materiaal
van ^ 1000 boomen, afkomstig uit 's Lands Plantentuin. Dit
laatste materiaal is door mij ook zelf gedetermineerd en ik heb,
naar aanleiding hiervan en van de door bovenbedoelde medewerkers gemaakte opmerkingen, de tabellen aangevuld en-verbeterd.
Enkele geslachten, die in de collectie van het Boschproefstation
niet of slecht vertegenwoordigd waren, heb ik nagekeken op het
Herbarium.
4. D E OPZET DER TABELLEN ,EN DE AAN HET MATERIAAL TE
STELLEN EISCHEN.
.'.->•

Mijn doel was, de tabellen bruikbaar te maken, zoowel voor
droog als voor levend materiaal en hen zoo practisch mogelijk te
doen zijn. Het voldoen aan deze eischen, vooral aan de laatste,
moet noodzakelijk tot gevolg hebben, dat in de tabellen van de
natuurlijke verwantschap, vooral in de groote lijnen, weinig tot
uiting kan komen.
Om te beginnen zijn het steeds combinaties van kenmerken,
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die een natuurlijke groep bepalen. Gaat men nu dergelijke groepen
van elkaar onderscheiden naar een kenmerk, dan zal men hen
veelal in kleinere groepen moeten opsplitsen, waardoor schijnbaar
het verwantschapsbegrip verloren gaat.
Bij de samenstelling der tabellen heb ik mijn aandacht in hoofdzaak gevestigd gehouden op de verwantschap binnen kleinere
groepen, nl. geslachten en families, en gezocht naar kenmerken,
die het mogelijk maken, deze van elkaar te onderscheiden. Wanneer ik, binnen dit kader, de keus had tusschen een moeilijk kenmerk van hooge systematische waarde en een gemakkelijk kenmerk van geringere maar nog voldoend groote waarde, heb ik
gewoonlijk het laatste gekozen, zelfs wanneer het noodig was,
hiervoor eenige geslachten in verschillende tabellen onder te brengen. In het laatste geval gebruikt men dus eigenlijk geen geslachtskenmerken, maar kenmerken van soorten of groepen van soorten.
Trouwens de geslachts- en familiekenmerken, zooals hier boven
bedoeld, zijn dit vaak evenmin in de ruime beteekenis van het
woord, daar zij soms alleen betrekking hebben op de soorten,
die aan de hier gestelde eischen voldoen, wat betreft afmetingen,
wijzevan voorkomen en verspreiding.
Hier komt nog bij, dat, wil men een groote groep van verwante
planten indeelen volgens een kenmerk, het meermalen zal voorkomen, dat eenige geslachten uit deze groep naar dit kenmerk niet
scherp zijn te scheiden, zoodat men hen in beide ondergroepen
moet opnemen. Dat wilnatuurlijk nog niet zeggen, dat die geslachten niet scherp zijn te omschrijven, maar alleen, dat bedoeld kenmerk voor die geslachten van geringere systematische waarde is.
Versch materiaal is bijna steeds te verkiezen boven droog herbarium, omdat men demeestekenmerken aan het levende materiaal
veel beter en gemakkelijker kan waarnemen. Bovendien zijn aan
het laatste verschillende kenmerken, zooals bv. melksap, gekleurd
sap, gom, hars, aetherische olien, kleuren, enz..gemakkelijk waarneembaar, terwijl zij aan dood materiaal vaak niet te zien zijn of
alleen door den geroutineerde met een groote mate van zekerheidzijn te herkennen. Ik heb gemeend, deze moeilijkheid te moeten
oplossen, door zoo veel mogelijk het gemakkelijke kenmerk van het
levende materiaal te combineeren met een, desnoods moeilijker
kenmerk dat waarneembaar is aan dood en aan levend materiaal.
De tabel en zijn dan bruikbaar, zoowel voor dood als voor levend
materiaal, maar bij het gebruik van levend materiaal gemakkelijker.
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Op het terrein beschikt men niet alleen over meer kenmerken,
doordat het materiaal frisch is, maar men heeft gewoonlijk ook
een veel ruimere keuze van materiaal, waardoor men o.a. ook
minder afhankelijk is van beschadigingen en abnormaliteiten.
De grens, die hier getrokken moet worden tusschen wel en niet
toelaatbare kenmerken, neb ik al werkende gevonden. Zoo kan men
b.v. devertakking niet gebruiken bij groote samengestelde bladeren,
die alleen reeds een groot gedeelte van een herbariumvel vullen.
Vooral in dit verband speelt de periodiciteit een groote rol.
Sommige plantensoorten b.v. groeien het geheele jaar doorzonder
of met slechts zeer korte rustperioden; andere hebben een lange
rustperiode en een korten groeitijd. In het eerste geval zal men
steeds of bijna steeds bladeren en eventueel steunbladen en knopschubben aantreffen in diverse stadia van ontwikkeling; in het
laatste geval bijna nooit, waardoor deze kenmerken voor die soorten veel van hun practische waarde verliezen. Kenmerken, die in
verband staan met de periodiciteit, zijn daarom alleen dan gebruikt,
wanneer zij aan alle of nagenoeg alle herbariumexemplaren werden
aangetroffen. In een geval is van deze regel afgeweken en wel
daar, waar de twijg wordt afgesloten door een bloeiwijze. Als
ook hiermede rekening was gehouden, zou in zeer vele gevallen
geen gebruik kunnen zijn gemaakt van de vele kenmerken, die de
steriele twijgtoppen kunnen opleveren, terwijl men op het terrein
zijnde wel steeds steriele takken zal kunnen vinden. De tabellen
zijn trouwens in de eerste plaats bestemd voor het determineeren
van steriel herbarium. Bovendien zal men een fertielen tak in de
meeste gevallen met behulp van andere litteratuur kunnen determineeren. Wanneer men in dit geval eerst begint te determineeren
met deze tabellen, zal het aantal mogelijke gevallen meestal reeds
tot een klein aantal worden gereduceerd, waardoor de verdere
determinatie naar de bloem of de vrucht zeer verkort wordt.
Waterloten kunnen, evenals jonge planten, in meerdere opzichten
belangrijk afwijken van normale twijgen en zijn daarom voor het
onderzoek minder geschikt. Dit is eveneens het geval met recht
opgaande twijgen, zoodat bij de opstelling der tabellen alleen rekening is gehouden met afstaande zijtakken.
Om houtkenmerken te kunnen gebruiken, moet het hout van
de twijg minstens 2 mm dik zijn.
Wanneer het materiaal ontoereikend is, en b.v. slechts bestaat
uit een takje en een enkel blad, of wanneer het beschadigd is of
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min of meer bedorven, of onder stof of een dikke laag sublimaat
bedekt, hetgeen ook wel voorkomt, vooral hij zeer oud herbarium,
zal het met behulp van deze tabellen uit den aard der zaak ondetermineerbaar blijken te zijn.
Wil men met dezetabelleneenplant determineeren, dan zal men dus
in hetalgemeen noodig hebben:
Meerderesteriele,niet tejonge,liefstookuitbottende,afstaande twijgen
met gave toppen en zijtakken, elk met meerdere bladeren. Zijn de
bladeren zeer groot,.zoodat zij bijna of meer dan een herbariumvel
beslaan, dan iseensteriele tak met gaven top, waarvan de bladeren,
op een gaaf blad na, boven de stelen zijn afgesneden, en meerdere
bladtoppen, voldoende.
5. D E INRICHTING EN VERDERE XTITWERKING DER TABELLEN.

Dichotomische determinatietabellen zijn gewoonlijk naar een
van de twee volgende methoden ingekleed:
le. De regels worden over hun voile lengte gebruikt, terwijl door
• middel van doorloopende getallen wordt verwezen naar de verdere
indeeling, of
2e. De verdere indeeling wordt geplaatst onmiddellijk onder
de daaraanvoorafgaande onderscheiding en daarvan onderscheiden
door cijfers, letters of teekens en door steeds meer in te springen.
Beide methoden hebben hun voor en tegen. De eerste methode
vergt minder aan papier en drukkosten, maar eischt veel meer van
het geduld van den gebruiker, zelfs bij veelvuldig gebruik, terwijl
hij ook geen overzicht krijgt van de gevolgde indeeling. Bij de
tweede methode gaat het determineeren veel vlugger, vooral als
•men de tabellen reeds een paar keeren heeft gebruikt. Gaat de indeelingechter tever,beslaat dezenl.meerdere bladzijden, dan wordt
het overzicht echter eveneens geschaad en het determineeren bemoeilijkt. Ik heb gemeend, de bezwaren tot een minimum te kunnenreduceeren, door een middenwegte bewandelen. In een „Hoofdindeeling" volgens de tweede methode, maar door vertikale lijnen
beter overzichtelijk gemaakt, worden de geslachten ingedeeld in
groepen, waarbinnen dan verder wordt gedetermineerd volgens de
eerste methode. De voordeelen van deze werkwijze springen m.i.
voldoende in het oog. De nadeelen zijn echter:
le dat van den samensteller gevergd wordt, dat hij, voor hij
aan het eigenlijke werk begint, zijn hoofdindeeling reeds moet
hebben opgesteld, en
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2e dat in de hoofdindeeling geen gebruik kan worden gemaakt
van zeer gemakkelijke kenmerken, die slechts eigen zijn aan een
enkel geslacht, dat men dus nu in eerste instantie moet determineeren naar een moeilijker kenmerk. Gelukkig deed dit geval zich
slechts betrekkelijk zelden voor, o.a. bij Galophyllum, welk geslacht zich door zijn bijzondere nervatuur, gecombineerd met een
overstaanden bladstand en het ontbreken van steunbladen, onderscheidt van alle andere geslachten.
Bij de indeeling kan men verder twee of meerdere kenmerken
tegenover elkaar stellen, of men kan in het eerste deel der tegenstelling een of meer kenmerken vermelden, en daar tegenover
stellen ,,niet aldus". Voor den samensteller is de laatste methode
het eenvoudigst; naarmate hij in het eerste deel meer kenmerken
vermeldt, wordt de kans kleiner, dat er naast de door hem bedoelde groep andere zijn, die aan dat complex van kenmerken
geheel voldoen. De soorten uit de tweede groep behoeft men niet
eens alle te kennen. Tegen deze methode zou geen bezwaar zijn,
wanneer alle kenmerken gemakkelijk te zien en scherp omschreven
konden worden. Heel vaak is dit echter niet het geval en bovendien zal men, om een geslacht te kunnen beschrijven, meerdere
kenmerken moeten gebruiken. Voor den gebruiker wordt het dan
zeer lastig, om na te gaan, of zijn plant wel voldoet aan al die
kenmerken, dan wel of zij misschien afwijkt in een daarvan. En
ingeval van twijfel heeft hij geen houvast aan het tweede punt en
is genoodzaakt beide wegen geheel te volgen. Om deze reden heb
ik in principe van deze methode afgezien en in het bijzonder in
de hoofdtabellen, zoo veel mogelijk duidelijk omschreven ken^
merken tegenover elkaar gesteld. Ingeval van twijfel kan de
gebruiker dan steeds nagaan, welke kenmerken de samensteller
als tegenstellingen heeft gebruikt. Als aanvulling en nadere bevestigingvan het gevondene zijn, waar mogelijk, achter het kenmerk(of
de kenmerken), waarnaar de geslachten of groepen worden onderscheiden, nog eenige kenmerken van dat geslacht of die groep van
geslachten vermeld. Hiermede moest ik zeer voorzichtig zijn, daar ik
nietdebeschikkinghadover alle soorten,waaruit alleen eenvolledige
geslachtsbeschrijving op te bouwen is. De term ,,niet aldus" is dus
alleen gebruikt, wanneer de tegenstellingen scherp zijn en de eene
positief, de andere negatief is, of wanneer een heterogene groep, die
mij niet voldoende bekend is, onderscheiden moest worden van een
goed bekende groep, welke uitvoeriger kon worden omschreven;
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Boven elke groepstabel zijn de geslachten genoemd, welke in die
groep thuis behooren. Voor den gebruiker, die wat beter in het
plantensysteem thuis is, is dit ongetwijfeld een gemak. Door haakjes is aangegeven, dat het geslacht eigenlijk niet in die groep hoort,
maar dat men bij het determineeren toch veel kans heeft in die
groep terecht te komen, doordat b.v. het herbariummateriaal van
die soort vaak ontoereikend is, of de gelijkenis met het omschreven
kenmerk zeer groot is.
Verseheidene geslachten hebben slechts een beperkte verspreidingbinnenhet door mijbehandelde gebied. Waar mij dit voldoende
bekend leek, heb ik dit vermeld. Wanneer met zekerheid bekend
is of met groote waarschijnlijkheid verwacht mag worden, dat
het geslacht over het geheele gebied voorkomt, is kortheidshalve
geen verspreiding opgegeven. Voor alle zekerheid zijn de grenzen
wat ruimer genomen, speciaal met het oog op Celebes en Timor,
waarvan betrekkelijk nog zoo weinig bekend is.
6. BESPREKING VAN DE PRACTISCHE EN SYSTEMATISCHE WAARDE
DER VOORNAAMSTE IN DE TABELLEN GEBRTJIKTE KENMERKEN.

Hoofdstuk IV geeft een overzicht van de voornaamste in de
tabellen gebruikte kenmerken en een beknopte bespreking van hun
practische en systematische waarde. Zooals reeds in Hoofdstuk I I
werd opgemerkt, zijn de leerboeken op dit gebied voor mijn doel
veelalniet uitvoerig genoeg,- zelfs MOLL'S „Handboek der Plantenbeschrijving" is t.o.z. van de vegetatieve deelen veel te beknopt - ,
terwijl de nomenclatuur in verschillende werken vaak vrij sterk
uiteen loopt.
Bij het samenstellen van een sleutel, als door mij bedoeld, heeft
men, evenals bij een sleutel gebaseerd op bloem- en vruchtken• merken, zoowel de systematische waarde dier kenmerken als de
practische in het oog te houden. En zoo zal een overzicht dier kenmerken ten behoeve van een sleutel anders uitvallen dan een overzicht,datuitsluitendwordtgemaaktuit eenmorphologisch of anatomisch oogpunt. Bij het determineeren en de bestudeering van de
groote hoeveelheid herbarium van het Boschproefstation, b e n i k
geleidelijk aan, mede met gebruikmaking van enkele leerboeken,
gekomen tot de overzichten, welke in hoofdstuk IV zijn weergegeven. Voor een groot gedeelte is deze indeeling dus gegroeid uit
eigen ervaring, waar noodig echter aangevuld met gegevens uit de
htteratuur. Bij vergelijking van deze overzichten met de indeeling
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in andere werken zal men dan ook voortdurend verschillen vinden,
soms zelfs zeer groote. Dat bij de samenstelling van deze overzichten niet een of meer standaardwerken zijn gevolgd, is hieraan toe
te schrijven, dat mij geen werk bekend is, dat ik, met het gestelde
doel voor oogen, hetzij geheel of zelfs maar voor een groot deel
meende te kunnen volgen.
Deze overzichten beoogen bhis niet een nieuwe morphologische indeeling te geven, maar alleen een indeeling der in de tabellen gebruikte termen, overzichtelijk gerangschikt naar de morphologie en/of de anatomie der organen, waarbij bovendien aandacht is.geschonken aan hun practische en systematische waarde.
Be in deze overzichten voorkomende, algemeen bekende termen, die men in elk leerboek vindt, zijn in den regel niet nader
omschreven.
De nomenclatuur van vele termen loopt echter in verschillende
boeken vaak vrij sterk uiteen, zooals boven reeds werd opgemerkt.
Daarom heb ik meerdere weinig bekende of tot misverstand aanleiding gevende kunsttermen vervangen door omschrijvingen, omdat
men er met een kunstterm, zonder nadere omschrijving, heel vaak
niet komt, en verscheidene kunsttermen, vooral weinig bekende en
in deze tabellen slechts een enkele maal gebruikte kunsttermen,
•voor den gebruiker geen gemak opleveren. Deze redenen zijn ter
plaatse nader toegelicht.
Voor hen, die weinig met planten omgingen of althans weinig
letten op die deelen, waar het hier om gaat, leek het gewenscht,
een en ander toe jfce lichten met voorbeelden. Hiertoe kunnen
dienen zoowel schematische teekeningen, als natuurlijke voorwerpen. Beide methoden hebben hun voor en tegen. Hier is de
laatste methode gekozen. En hoewel in de tabellen geen cultuurplanten zijn behandeld, zijn als voorbeelden toch, waar mogelijk,
cultuurplanten genoemd en wel in de eerste plaats vruchtboomen
e.a. tuinplanten, die men zich in Indie in vrijwel elke stad of
kampong zonder veel moeite kan verschaffen. Deze cultuurplanten zijn opgenomen onder haar geslachtsnaam met toevoeging der
meest bekende inlandschen naam, zulks ter onderscheiding van
de soorten, die uitsluitend wild voorkomen, welke laatste alleen
onder haar wetenschappelijken (geslachts)naam zijn genoemd.
Van die ingevoerde cultuurplanten, waarvan nog geen algemeen
geldende inlandsche naam bestaat, kon natuurlijk ook alleen de
wetenschappelijke (geslachts)naam worden vermeld. Bijlage I I
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geeft een overzicht van de als voorbeeld aangehaalde cultuurpianten, alphabetisch gerangschikt onder hun wetenschappelijken
naam, met vermelding van den inlandschen naam.
De in hoofdstuk IV gegeven overzichten zouden voor dergelijke doeleinden, als de hier gegeven tabellen, hoewel zij niet volledig zijn, tevens dienst kunnen doen als beschrijvingsschema
voor geslachten, maar dan uitsluitend voor boomsoorten uit
•Ned.Indie, aangezien bij de samenstelling dier overzichten alleen
met deze planten rekening is gehouden. '
Bij de bespreking der in de tabellen gebruikte kenmerken is
niet uitgewijd over de analogie van vervormde organen. Dit lag
niet in delijn van het onderzoek; voor nadere bijzonderheden wordt
verwezen naar de handboeken en eventueele afzonderlijke publicaties, waarvan de voornaamste ter plaatse zijn genoemd.
Daar, waar de bestaande opvattingen niet overeenstemmen met
de hier gegeven indeeling, werd dit in het kort toegelicht.
- Het grootste gedeelte van de bespreking is meestal gewijd aan
de practische en systematische waarde der kenmerken, omdat
hierover in de litteratuur vaak weinig te vinden is. Uit den aard
der zaak, moest ook deze bespreking beknopt blijven.
. De bespreking der practische waarde bleef beperkt tot het aangeven van de wijze, waarop men de aanwezigheid van bepaalde
kenmerken, die moeilijk zijn waar te nemen of aanleiding kunnen
geven tot verschil van opvatting, het best kan constateeren;. en
waarom bepaalde kenmerken van groote systematische waarde in
deze tabellen niet of weinig zijn gebruikt.
• De bespreking van"de systematische waarde moest beperkt
blijven tot een beknopte mededeeling, of een bepaald kenmerk
in demeeste gevallen een groote of een geringe systematische waarde
heeft. Een volledige bespreking lag niet in de lijn van het onderzoek. Deze zou bovendien gebaseerd moeten zijn op een zeer iiitvoerig onderzoek van een zeer groot aantal planten, en zou alleen
reeds een lijvig boekdeel vormen.

IV.
OVERZICHT EN BEKNOPTE BESPREKING VAN DE PRACTISCHE EN SYSTEMATISCHE WAARDE DER
VOORNAAMSTE IN DE TABELLEN
GEBRUIKTE KENMERKEN.
§ 1. HET SAMENGESTELDE BLAD.

Indeeling.
I. Naar h e t a a n t a l blaadjes.
A. Met 1 blaadje (1-tallig of 1-bladig gevind) [Citrus (djeroek)].
B. Met 2 of meer blaadjes.
I I . Naar de hoofdrangschikking der blaadjes (of vinnen).
>f
A. Handvormig samengesteld [Ceiba ( k a p o k ) , Hevea].
B. Gevind.
1. Enkel gevind [Rosa (roos), Nephelium ( r a m b o e t a n ) ] .
;
' 2;Mee'rvoudig gevind [Melia ( t j i k r a - t j i k r i ) , Enterolobium ( r e g e n b o o m ) ] .
I I I . Naar de oriderdeelen bij dubbelgevinde bladeren.
A. Volkonlen dubbelgevind; de algemeene bladspil draagt uit;
'•"'. sluitend gevinde onderdeelen [Pithecolobium ( d j e n g k o l ) ,
!
Enterolobmm ( r e g e n b o o m ) , Parkia (pete)].
B. Onvolkomen dubbelgevind; de algemeene bladspil draagt
alleen in de onderste helft gevinde onderdeelen [Melia
(tjikra-tjikri)]:
'
IV. Naar de rangschikking der blaadjes (of vinnen) bij gevinde
bladeren:
A. Blaadjes (of vinnen) overstaand of paarsgewijs [Rosa
(roos), Enterolobium (regenboom)].
B. Blaadjes (of vinnen) afwisselend [Murraya ( k e m o e n i n g ) ,
Lansinm (doekoe)].
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V. Naar den bladtop.
A. Eindigend in 1blaadje (of bij dubbelgevinde bladeren in
1 vin) zonder restant van een spitsje [Rosa (roos), Lansium (doekoe), Aglaia ( p a t j a r tjina)].
B. Eindigend in 2blaadjes (of 2vinnen) ofin een in den regel
spoedig afvallend spitsje [Nephelium ( r a m b o e t a n , kapoelasan), Enterolobium (regenboom)].
C.Eindigend in een varenachtig opgerolden, niet uitgroeienden top (Chisocheton).
VI. Naar den steel van het eindblaadje.
A. Geleed voorbij de inplanting van het voorlaatste blaadje
of het laatste bladpaar [Lansium (doekoe), Murraya
(kemoening)].
B. Niet geleed, enz.[Rosa (roos), Spondias ( k e d o n g d o n g ) ] .
VII. Bijzondere vormen van de algemeene bladspil.
A. Al of niet knoopig verdikt.
B. Alof niet ingesnoerd;alleenvanboven ofook vanonderen.
C.Met of zonder vleugels, richels of groeven, of lenticellen.
Besprehing.
In de meeste leerboeken verstaat men onder een samengesteld
blad:
le. Eenblad met meer dan 1schijf, ongeacht of de bladsteeltjes
al of niet geleed zijn, en
2e.Een blad met 1schijf, waarvan de bladsteel een eind boven
den voet geleed is.
Consequent is deze opvatting niet; of men behoort zijn definitie
alleentebaseeren ophetaantal schijven, 6f,zooals o.m. BISCHOFF X)
doet, alleen op het al of niet geleed zijn van den bladsteel (wanneer slechts 1 schijf aanwezig is) of de bladsteeltjes (wanneer er
meerdere schijven'zijn).
Let men alleen op het aantal schijven, dan kan men dergelijke
samengestelde bladeren verwachten in vele families met gelobde,
gespleten of gedeelde bladeren (Palmae, Compositae, Solanaceae,
Umbelhferae). Het opmerkelijke is nu juist, dat bij de families met
typische samengestelde bladeren, waarvan dus de bladsteeltjes
geleed zijn, practisch geen soorten voorkomen met enkelvoudige
bladeren, welker schijven diep ingesneden zijn. Aan de indeeling
x

) Pag. 209.
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naar het al of niet geleed zijn der bladsteeltjes moet dus in systematisch opzicht een veel hoogere waarde worden toegekend dan
aan de indeeling naar de verdeeling in meerdere schijven.
De geleding is bij de meeste Leguminosen heel duidelijk door de
insnoering en de kleur en teekening der bladsteeltjes; bij de meeste
andere planten met samengestelde bladeren wordt echter de geleding pas merkbaar, als het blad begint te verdorren [o.a. Nephelium ( r a m b o e t a n , k a p o e l a s a n ) ] . Bij de typische samengestelde
bladeren vormt zich dan aan de basis der bladsteeltjes een kurklaagje, zooals dat opk bij de stelen van enkelvoudige bladeren
het geval is, en de blaadjes laten los van de algemeene bladspil.
Bij de schijnbaar samengestelde bladeren [o.a. Cocos ( k l a p p e r ) ,
Solatium ( a a r d a p p e l , t o m a a t ) ] laten de afzonderlijke schijven
echter nooit los van de schijnbare algemeene bladspil (bier middennerf). Als geen duidelijke insnoering aanwezig is, kan men de
geleding toch meestal constateeren, door van een geheel volgroeid
blad de blaadjes af te breken; zijn de steeltjes geleed, dan breken
zij op een bepaalde plaats steeds gemakkelijker af dan op andere
plaatsen en met een gladde breuk; bij niet geleede steeltjes is de
breuk niet glad.
Dit criterium der gelede bladsteeltjes leidt echter soms tot andere
consequenties, die bij het determineeren moeilijkheden zouden
kunnen opleveren. Bij Canarium ( k e n a r i ) b.v., steeds enkelgevind genoemd, zijn de bladsteeltjes duidelijk, en aan den top
verdikt. De afgevallen blaadjes zijn echter steeds ongesteeld; de
steeltjes zijn dus aan den top geleed. Het kenari-blad is dus in
werkelijkheid dubbelgevind met 1-bladige vinnen. Analoog aan de
k e n a r i gedragen zich o.a. eenige andere Burseraceeen, eenige
Bignoniaceeen en enkele Meliaceeen. Terwijl echter bij de Burseraceae slechts typen voorkomen als de k e n a r i , treft men onder de
verwante Meliaceae soorten aan met typische dubbelgevinde bladeren, dus met meerbladige vinnen.
Daar deze opvatting van het samengestelde blad, hoewel juist,
bij het gebruik der tabellen moeilijkheden kan opleveren, en het
aantal boomsoorten met schijnbaar samengestelde bladeren gering
is, zoodat deze zonder bezwaar in verschillende tabellen konden
worden opgenomen, heb ik mij bij de indeeling in eerste instantie
laten leiden door het aantal en de rangschikking der bladschijven
en de geleding der bladsteeltjes eerst in de tweede plaats gebruikt.
Het samengestelde blad is uit systematisch oogpunt een zeer
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belangrijk kenmerk; in de systematische werken wordt dit kenmerk
dan ook steeds vermeld. Voor de meeste geslachten is het constant,,
tenminste aan steriele takken van oudere planten. Aan jonge
planten en bloeiende twijgen kunnen echter zeer belangrijke afwijkingen van den normalen vorm optreden. Bij kiemplanten zijn
de eerste bladeren bijna steeds enkelvoudig of 1-tallig, daarna
volgt een serie bladeren, met een geleidelijken of meer plotselingen
overgang naar het normale type van samengesteld blad, terwijl
aan bloeiende takken, vooral zulke met eindelingsche bloeiwijze,
gewoonlijk weer een reductie van het aantal schijven optreedt,
soms zelfs tot 1-tallige of enkelvoudige bladeren toe.
Met de afwijkingen, voorkomende in het jeugdstadium van de
plant, is in deze tabellen natuurlijk geen rekening gehouden. Aan
eventueel voorkomende afwijkingen bij fertiele takken, wanneer er
althans kans bestond tot vergissingen, is wel aandacht geschonken.
I. De meeste boomgeslachten, waarin soorten voorkomen met
1-tallige bladeren, tellen ook soorten met hand- of. vinvormig
samengestelde bladeren, of zij behooren tot families met grootendeels samengestelde bladeren. Het komt slechts zelden voor, d a t
eenige soorten van een geslacht 1-tallige bladeren hebben en andere
echt enkelvoudige, waardoor de 1-talligheid een goed onderscheidingskenmerk vormt tegenover het enkelvoudige blad. BOvenbedoelde uitzondering treft men o.a. aan in het geslacht Ficus, waarvan een paar soorten 1-tallige bladeren hebben, terwijl de bladeren
bij alle andere soorten van de familie der Moraceae enkelvoudig
zijn.Wanneerde geleding niet duidelijk is, hetgeen kan voorkomen,
o.a.bij enkele Rutaceeen, VerbenaceemenSterculiaceeen, kandit aanr
leiding geven tot moeilijkheden, waarmede in de tabellen natuurlijk
rekening is gehouden.
I I . De geslachten met handvormig samengestelde bladeren zijn
in te deelen in 2 groepen:
le. Geslachten, waarin soorten voorkomen met > 3 blaadjes
[o.a. Ceiba (kapok)]. In deze geslachten komen geen soorten voor
met gevmde bladeren.
2e. Geslachten, waarin soortenvoorkomen met hoogstens 3blaadjes. .hmkee^van deze geslachten (o.a. Wemmamia), hebben ook
gevmde bladeren.Vreemd is dit niet, daar een onevengevind blad,
waarvan destelen der bovenste 3blaadjes in eenpunt samenkomen,
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•door het wegvallen van alle jukken, met uitzondering van het
bovenste, geheel overeen komt met een handvormig 3-tallig blad.
Een dergelijk verschijnsel zien wij bij gevinde bladeren b.v. meermalen aan bloeiende takken, o.a. bij Aglaia ( p a t j a r t j i n a ) , waar
<Le normale bladeren 2-jukkig oneven gevind zijn, maar aan de
fertiele takken vaak 3-tallig of zelfs 1-tallig. Een handvormig
3-tallig blad zou men dan ook met even veel recht 3-bladig gevind
kunnen noemen. Dit is echter niet gebruikelijk en in de tabellen
ook niet geschied.
Bij Sandoricum doet zich een ander geval voor. Bij S. emarginatum H I E E N is de steel van het eindblaadje een eind boven den
voet duidelijk geleed; het blad is dus gevind, zooals bij nagenoeg
alle Meliaceeen. Bij S.Koetjape M E R E . , de vaak gekweekte k e t japi,
is echter van de geleding zelfs bij volwassen bladeren nauwelijks
iets te zien, zoodat deze bladeren algemeen handvormig 3-tallig
worden genoemd. Dit is echter onjuist. H e t eindblaadje valt nl.
af ver boven de inplanting der zijblaadjes, zoodat dit blad in
werkelijkheid 3-bladig gevind is.
Bij Cynometra ( n a m - n a m ) met 2 blaadjes doet zich nog een
-ander geval voor. Omdat andere Cynometra-sooTten meer-jukkig
gevinde bladeren hebben, en men onder gunstige omstahdigheden tusschen de bovenste 2 blaadjes een (afvallend) spitsje
vindt, noemt men ook de bladeren met 2.blaadjes 2-bladig gevind.
Hen ander, die hiervan niet op de hoogte is, zal allicht geneigd
zijn, hen handvormig 2-tallig te noemen.
De boven geschetste uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, is de onderscheiding tusschen gevinde en handvormig samen.gestelde bladeren goed en constant voor de meeste geslachten.
Ook de scheiding tusschen enkel- en meervoudig gevinde bladeren is van hooge systematische waarde. Met uitzondering van
Radermachera en wellicht ook Arthrophyllum, zijn mij geen voorbeelden bekend van boomgeslachten, waarvan enkele soorten
uitsluitend enkelgevinde, andere uitsluitend meervoudig gevinde
bladeren bezitten; wel echter komen bij de laatste, vooral aan
fertiele takken, wel eens overgangen voor naar de eerste en wel bij
•de onvolkomen dubbelgevinde bladeren.
I I I . De verdeeling der meervoudig gevinde bladeren in voli o m e n en onvolkomen meervoudig gevinde bladeren is een kenmerk van hooge systematische waarde, dat binnen een geslacht
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slechts hoogst zelden varieert en bovendien beperkt is tot verschillende families. Zoo komen bij de Ned. Indische boomsoorten
volkomen meervoudig gevinde bladeren alleen voor bij Leguminosae en Sapindaceae (1geslacht); onvolkomen meervoudig gevinde
bladeren bij Bignoniaceeen, Araliaceeen en Meliaceeen (in eerst
genoemde familie bij 2 geslachten, in de laatste twee families bij
1 geslacht).
Onvolkomen meervoudig gevinde bladeren kunnen aan bloeiende
takken wel eens van eenvoudiger bouw zijn, soms zelfs tot enkelvoudig toe (Arthrophyllum), terwijl het oneven volkomen dubbelgevinde blad van Acrocarpus niet zelden de eindvin verliest, of
door mislukking, onvolkomen dubbelgevind of zelfs enkelgevind
kan zijn.
Wanneer de algemeene bladspil geleed is, zooals bij de Bignoniaceeen, is het soms moeilijk om aan te geven, waar deze eindigt en
de eindvin (of het eindblaadje) begint, zulks om uit te kunnen
maken, of men te doen heeft met een oneven volkomen dubbelgevind blad of met een onvolkomen dubbelgevind blad. I n de
tabellen heb ik daarom deze begrippen zoodanig omschreven,
dat vergissing buitengesloten is.
IV. De rangschikking der blaadjes (of vinnen) langs de algemeene bladspil is in systematisch opzicht een kenmerk van veel
geringer waarde. Wel zijn er veel geslachten, waarbij de blaadjes
(of vinnen) steeds overstaand of in paren voorkomen, en andere,
waar de blaadjes of althans het meerendeel er van op min of meer
regelmatigeafstanden langs dealgemeene bladspil gerangschikt zijn,
maar er zijn ook verscheidene geslachten, waar de grens niet scherp
is te trekken, terwijl het ook vaak voorkomt, dat bij eenige soorten
een dier vormen contant optreedt, terwijl bij andere soorten
van hetzelfde geslacht of individuen van dezelfde soort beide
vormen zijn te vinden. In de tabellen is dit kenmerk dan ook
alleen gebruikt, als het voor dat geslacht constant is en geen
twijfel toelaat.
V. In de meeste leerboeken leest men, dat het totaal aantal
blaadjes bepaalt, of een blad even- of onevengevind is. Hierbij
heeft men zeer speciaal het oog gehad op die gevallen, waarbij de
blaadjes in paren staan. De Indische boomflora telt echter talnjke soorten, waarbij de blaadjes meerendeels afwisselend staan.
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Het even of oneven aantal blaadjes is, evenmin als het aantal
jukken, constant, vaak zelfs niet bij dezelfde plant aan een en
denzelfden tak [o.a. Nephelium ( r a m b o e t a n ) ] ; het eene blad
zou dan even-, het andere onevengevind zijn.
Bij gevinde bladeren, waarvan de blaadjes in paren staan,
gebeurt het vaak, dat een der topblaadjes niet tot ontwikkeling
komt; een onevengevind blad zou dan even-, eenevengevind blad
onevengevind genoemd moeten worden.
Waarschijnlijk op grond van analoge overwegingen geven
B I S C H O P F 1 ) , BACKER 2 ) en MOLL 3 ) een andere definitie voor deze
begrippen. Onevengevind noemen zij een blad, wanneer het eindigt in 1 blaadje; evengevind, wanneer het eindigt in 2 blaadjes
of in een (vaak vroeg afvallend) spitsje (BACKER), of wanneer geen
topblaadje aanwezig is (BISCHOPP, MOLL). Deze opvatting is beter
dan die van de meeste leerboeken, maar de termen even- en onevengevind dienden dan gewijzigd te worden, aangezien zij niet
steeds weergeven, wat men zou verwachten. Verder verdient de
definitie van BACKER meer aanbeveling dan die van BISCHOPP
en MOLL, omdat men hierbij gewezen wordt op het vaak nietige spitsje, dat men bij gebruik van de definitie der laatsten
vermoedelijk over het hoofd zou zien. De definitie van BACKER
is misschien niet geheel juist, waar hij spreekt van eindigend in
2 blaadjes. Mij is nl. geen enkel evengevind blad bekend, dat
niet normaal eindigt in een spitsje. Dit spitsje is echter soms zoo
klein en valt vaak zoo vroeg af, dat men het alleen in een bepaald
stadium aan levend materiaal kan waarnemen. Voor practische
doeleinden is echter BACKER'S definitie goed bruikbaar. In de
tabellen zijn de begrippen even- en onevengevind in den regel
omschreven; alleen daar, waar de blaadjes in paren staan en de
beteekenis, besloten in den term, overeenkomt met de werkelijkheid, is van deze begrippen gebruik gemaakt.
Bij gevinde bladeren komen niet zelden afwijkingen voor van
het normale type.
Zoo kunnen bij onevengevinde bladeren wegvalleni
le. het eindblaadje.
2e. een der zijblaadjes van het bovenste juk.
*) P a g . 211, 212.
) Pag. C X X I I , C X L I I I .
3
) P a g . 59.
2
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3e. het eindblaadje en e'en der zijblaadjes van het bovenste juk.
4e. beide zijblaadjes van het bovenste juk.
Het eindblaadje isin den regellanger gesteeld dan de zijblaadjes,
ook wijkt het veelal in vorm eenigzins af. Verwarring met een
evengevind blad is dus in het 2e geval, als men goed oplet, practisch uitgesloten.
•
Het 4e geval kan evenmin aanleiding geven tot vergissingen;
het blad blijft in elk geval eindigen in 1 blaadje.
In de gevallen 1 en.3 echter doet het blad veel denken aan een
evengevind blad. Aan de grootte van het achter gelaten litteeken
is echter vaak toeh te zien of een normaal blaadje is afgevallen;
zijn de litteekens echter klein, dan is niet uit te maken, of er een
blaadje of spitsje heeft gezeten.
Bij evengevinde bladeren maakt het niets uit, of een of twee
der bovenste blaadjes wegvallen; het blad blijft dan toch evengevind.
Bij Chisocheton,en soms ook bij Dysoxylum caulostachyum MiQ.,
eindigt het blad in een niet uitgroeienden varenachtig opgerolden
top. Bij zeer oude bladeren kan deze varenachtige top afvallen en
het blad daardoor evengevind schijnen.
Om de moeilijkheden, veroorzaakt door bovengenoemde afwijkingen, te ondervangen, is in de tabellen de indeeling gemaakt
als weergegeven onder V. Hoewel vele boomsoorten, welke op
lateren leeftijd uitsluitend evengevinde bladeren dragen, in haar
jeugdstadium onevengevinde bladeren voortbrengen, is toch de
indeeling, aangegeven in V A en V B,voor de planten op ouderen
leeftijd constant voor alle geslachten, met uitzondering van een
3-tal ifeZiaceeen-geslachten (Aglaia, Amoora en Dysoxylum) en
1 Leguminpsen-ges\a,cht, n\. Koompassia, waar binnen het geslacht
zoowel het een als het ander voorkomt. De 2 soorten van het
laatst genoemde geslacht werden vroeger tot 2 verschillende geslachten gebracht.
Een bezwaar van deze indeeling is natuurlijk, dat het wel eens
voorkomt, dat het materiaal onvoldoende is, doordat hieraan geen
enkel normaal blad zit. Om deze reden is het dan ook gewenscht,
een niet te klein aantal bladeren of althans gave bladtoppen in
te zamelen. De tot nog toe hierdoor ondervonden moeilijkheden
waren echter niet zoogroot, dat het mij noodig leek, een der andere
dan de 4 bovengenoemde geslachten in beide groepen op te nemen.
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VI. Het geleed zijn van den steel van het eindblaadje voorbij
de inplanting van het voorlaatste blaadje of het laatste bladpaar,
hetwelk zich in den regel niet openbaart door een duidelijke insnoering, maar door een verdikking, kan van groote systematischb
waarde zijn. Hierdoor onderscheidt zich b.v. een 3-bladig gevind
blad van een handvormig 3-tallig blad. Met uitzondering van dit
voorbeeld heb ik hierover in de litteratuur niets gevonden.
Bij sommige soorten treft men uitsluitend eindblaadjes aan, welker stelen (veelal aan den top) geleed zijn. Voor de Indische boomsoorten is het in den regel zelfs een geslaehtskenmerk.
Bij verscheidene andere planten, waarbij de blaadjes overstaand
of in paren geplaatst zijn, vindt men echter meermalen aan den
zelfden tak eindblaadjes met een geleden steel naast zulke met een
niet geleden steel [o.a. bij Aglaia ( p a t j a r t j i n a ) ] . Het blijkt dan,
dat de eerste veel langer zijn dan de laatste. De -geleding van de
eerste.wijst vermoedelijk op een wegvallen van het bovenste juk.
Dit verschijnsel is dus het best te vergelijken met het ontstaan
aan dezelfde plant of tak van een 1-tallig blad uit een handvormig
3-tallig blad.
Men kan het kenmerk van de geleding van den steel van het eindblaadje dus alleen gebruiken met deze beperking, dat, wanneer
lang en kortgesteelde eindblaadjes voorkomen, alleen de kortgesteelde voor onderzoek in aanmerking komen.
VII. Een verdikking of verbreeding van de algemeene bladspil
op de jukken komt bij vele geslachten voor, maar is moeilijk scherp
te omschrijven. Beter wordt dit, wanneer de verdikking knoopig is
of ingesnoerd, en vooral het laatste of de combinatie van de beide
laatst genoemde vormen zijn vaak geslachtskenmerken. Het bezit
van vleugels, richels, groeven of lenticellen op de algemeene bladspil is zelden constant voor een geheel geslacht; zelfs als middelter
onderscheiding van soorten mogen deze kenmerken slechts met
groote voorzichtigheid worden gebruikt, daar zij vaak in verband
staan met het ontwikkelingsstadium der bladeren; men moet ze
daarom steeds onderzoeken aan geheel volgroeide bladeren.

§ 2. DE ALGEMEENE VORM, DIEPE INSNIJDINGEN,
VOET EN TOP VAN DE BLADSCHIJF.

Het aantal bladvormen in het plantenrijk is buitengewoon groot.
Dit, gepaard aan het.feit, dat de bladvorm het eerste is, wat opvalt bij het beschouwen van eenplant, zijn waarschijnlijk de redenen
geweest, dat dit onderwerp in de meeste leerboeken zeer uitvoerig
is behandeld. Wij zullen daarom op de nomenclatuur hiervan niet
verder ingaan.
De meeste boomsoorten hebben min of meer langwerpige, elliptische, eivormige of omgekeerd eivormige bladeren of tusschenvormen hiervan. Het meest karakteristieke verschil is wel hierin gelegen, of de grootste breedte boven of beneden het midden ligt. Deze
bladvormen varieeren in den regel nogal, vaak zelfs binnen de soort
en aan denzelfden tak, vandaar dat zij wel van belang kunnen zijn
voor de soortsonderscheiding, maar als geslachtskenmerk in den
regel van zeer geringe systematische waarde zijn.
Van veel meer belang, in het bijzonder voor de soortsonderscheiding, zijn karakteristieke bladvormen, als schub-, naald-, hart^
of schildvormige bladeren. Weliswaar zijn er geslachten, zelfs families, waar dergelijke vormen in het geheel niet voorkomen, maar
de geslachten, waarin deze vormen wel voorkomen, tellen in den
regel ook soorten met andere bladvormen, zoodat ook deze bladvormen, welke bovendien betrekkelijk zeldzaam zijn, ter onderscheiding van geslachten, geen bijzonder groote waarde hebben.
Ook bij gevinde bladeren zou de algemeene vorm van belang
kunnen zijn; dit kenmerk geeft echter bij herbariummateriaal vaak
aanleiding tot moeilijkheden.
Bladeren met ingesneden schijf komen bij de Ned. Indische boomr
soorten weinig voor, het meest nog bij handneryige bladeren. Vinvormig ingesneden bladeren varieeren nogal binnen de soort; vaak
vindt men ze alleen bij de jeugdvormen. Handvormige insnijdingen
hebben als soortskenmerk veel grootere waarde; als geslachtskenmerk zijn zij echter van weinig belang, hoewel zij beperkt zijn tot
slechts enkele families.
De bladvoet en bladtop geven in den regel belangrijke soortskenmerken, hoewel de variaties binnen de soort ook hierbij vrij
groot kunnen zijn. Als geslachtskenmerk komen zij practisch niet
in aanmerking.
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§ 3 . DE BLADRAND.

Indeeling.
De bladrand is bij de meeste Ned. Indische boomsoorten:
I. Gaaf, gegolfd [vaak bij Artocarpus (nangka)], of gekroesd
(Schleichera oleosa MBKR.).
II. Gezaagd [Hibiscus ( k e m b a n g s e p a t o e ) , Rosa (roos)].
I I I . Gekarteld [Citrus (djeroek)].
IV. Getand [Hibiscus (waroe)].
Bespreking.
I. Den gegolfden rand heb ik gerekend tot den gave. Dit is
geschied, omdat niet zelden een rand schijnbaar gegolfd is door
beschadiging in de jeugd. Voor de soortsonderscheiding is dit
kenmerk wel eens van belang, niet echter voor de onderscheiding
van geslachten.
Den gekroesden rand kan men ook tot den gave rekenen. De
systematische waarde is slechts weinig grooter, dan die van het
vorige kenmerk. Vooral hierbij moet men rekening houden met
beschadigingen in de jeugd en abnormalen groei. Ook de leeftijd
kan een belangrijke rol spelen. Bladeren, welke in volwassen toestand gekroesd zijn, zijn het vaak niet in de jeugd.
JI—IV. De 3 hieronder te bespreken typen van bladranden
zijn in systematisch opzicht van veel meer belang. Gewoonlijk zijn
de natuurvoorwerpen niet scherp naar deze 3 vormen in te deelen;
men kiest dan dus die vorm, welke er het dichtst bij komt.
Getande bladeren komen slechts weinig voor, evenals bladeren
met dubbel-ingesneden. rand (Tiliaceae, Sterculiaceae, Euphorbiaceae), gewoonlijk gaat het laatste type samen met groote zaagtanden van de le orde. De meest voorkomende vormen zijn dus
gezaagd en gekarteld, vaak door overgangen met elkaar verbonden.
Niet zelden zijn de zaagtanden niets anders dan nerfpuntjes of
kleine kliertjes of gaan de insnijdingen gepaard met kliertjes (zie
hiervoor §20)..
De systematische waarde van den ingesneden bladrand kan zeer
verschillend zijn. Er zijn hiernaar 3 typen te onderscheiden, t.w.:
le. Planten, waarvan de bladrand in alle levensstadia van de
plant gaaf is.
2e. Planten, waarvan de bladrand in alle levensstadia van de
plant ingesneden is.
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3e. Planten, waarvan de bladrand alleen bij den jeugdvorm en
bij Stengel- en waterloten ingesneden is; bij den ouderen vorm
echter gaaf.
Type 1 vormt een karaktertrek van vele families, waarvan dus
alle soorten steeds een gaven bladrand hebben.
Type 2 komt veel minder voor; het is in den regel een soortskenmerk. Voor groote geslachten vormt het slechts zelden een
geslachtskenmerk, terwijl het vrijwel nooit een familiekenmerk is.
Gelukkig komen bladeren met ingesneden rand in Indie voor bij
verscheidene kleine geslachten, waardoor dit kenmerk voor deze
groepen vaak wel een geslachtskenmerk is.
De planten, die op ouderen leeftijd ingesneden bladeren hebben,
vertoonen deze eigenschap in hun jeugd en bij stengel- en waterloten gewoonlijk in veel sterker mate.
Aan de bladeren van den jeugdvorm is natuurlijk niet te zien,
of de planten behooren tot type 2 of tot type 3; daarom is een
sleutel, gebaseerd op bladeren van volwassen planten, niet steeds
te gebruiken voor die van den jeugdvorm of van stengel- of waterloten.
§4. DE NERVATUUR.
Indeeling.
I. Naar het verloop der nerven.
A.Naar de hoofdnerven.
1.Een-nervig; wanneer er geen secundaire nerven zijn
[Casuarina ( t j e m a r a ) ] .
2.Vinnervig; wanneer uit de hoofdnerf beiderzijds op verschillende hoogten secundaire nerven ontspringen [Rosa
(roos), Citrus (djeroek)].
3. Onvolkomen handnervig; wanneer uit de bladbasis of
even daar boven, behalve de middennerf, nog 1of meer
krachtige zijnerven ontspringen, die minstens even
groot zijn als de grootste der hoogere secundaire nerven*
maar in vertakking verschillen ?yan de hoofdnerf [Hibiscus ( k e m b a n g sepatoe)r l itontona ( t e m b e l e h a n ) ] .
Dit type is het fraaist, wanneer deze zijnerven door
hun/richting of het bezit van zwaardere zijnerven belangrijk afwijken van de hoogere secundaire nerven.
Hieronder valt dus Voor een deel, wat men in de
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litteratuur verstaat onder handnervig, aan den voet
3-, (5-), (7-)nervig en triplinerf.
4. Volkomen handnervig. Onder dit begrip wordt in deze
studie bedoeld:
a. Wanneer uit den bladvoet of even daar boven 2 of
meer hoofdnerven of krachtige zijnerven ontspringen,
waarvan, wat vertakking betreft, tenminste de 2
grootste onderling gelijkwaardig zijn [Carica (papaja),
Manihot ( k e t e l a pohon)].
b. Wanneer minstens 2derzijdelingsche voetnerven krachtiger zijn dan de middennerf en naar beide zijden ongeveer even krachtige zijnerven afzenden [Bauhinia
(daoen k o e p o e - k o e p o e ) .
c. Wanneer uit den bladvoet of even daar boven meerdere
hoofd- of krachtige zijnerven ontspringen, onderling
verbonden door een net- of tralievormig adernet
(Melastoma).
Onder het begrip ,,volkomen handnervig" valt dus, wat
men in de litteratuur verstaat onder handnervig (voor een
deel), 3-, 5-, 7- en veelnervig (voor eendeel),triplinerf (voor
een deel), krom-, recht-, en evenwijdignervig.
B. Naar de zijnerven en gedeeltelijk ook naar de zijdelingsche
voetnerven genoemd onder A3 en A4.
1.Eandnervig; wanneer zij eindigen in den rand; eventueel:
>
a. In de tanden [Hibiscus ( k e m b a n g s e p a t o e ) , Ricinus
(djarak)].
b. Tusschen de tanden [Lantana ( t e m b e l e h a n ) ] .
2. Binnenrandnervig; wanneer zij eindigen in een van den
voet tot den top van het blad doorloopende nerf, evenwijdig aan den rand [Spondias ( k e d o n g d o n g ) , Ficus
(waringin, karet)].
3. Lusnervig; wanneer zij lus- of boogvormig eindigen in de
volgende hoogere zijnerf [Lagerstroemia (boengoer)].
4. Topnervig; wanneer zij eindigen in of vlak bij den top.
[De onderste zijnerven bij Piper (sirih) en de voetnerven
bij Melastoma],
5. Boognervig; wanneer zij met een boog naar den rand toe
loopen, zonder daarin te eindigen en zonder in de volgende
hoogere zijnerf over te gaan [Mangifera (mangga)].
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6.Netnervig; wanneer zij ± recht naar den rand toeloopen,
maar eindigen in een adernet, voor de rand is bereikt
[Nerium (oleander)].
Verder kan men nog spreken van:
Secundaire nerven in 2soorten, wanneer geregeld kleinere
secundaire nerven voorkomen, welke krachtiger zijn dan de
tertiaire nerven [Mangifera (mangga)].
Gestreept geaderde bladeren, wanneer de secundaire nerven dicht bijeen geplaatst zijn; of wanneer deze weinig
zwaarder zijn dan het adernet, en het geheele adernet,, dus
met inbegrip van de secundaire nerven, gestrekt is in
een richting, loodrecht of schuin op de hoofdnerf [Ficus
(waringin, karet)].
De secundaire nerven kunnen verder een regelmatig of
onregelmatig verloop hebben, en wel t.o.z. van elkaar als
ook elk'afzonderlijk; zij kunnen slingeren; een eindweegs
recht loopen en dan plotseling ombuigen; al of niet vertakt
zijn, enz.; detoppen kunnen verbonden zijn door oploopende
of terugloopende verbindingen, enz.
C. Naar de tertiaire nerven.
1.In algemeene strekking evenwijdig aan de secundaire
nerven.
a. Opstijgend; wanneer de vrije uiteinden of de zijtakken
van de hoofdnerf af gewend zijn.
b. Neerdalend; wanneer de vrije uiteinden of zijtakken
naar de hoofdnerf toe gewend zijn [Payena-soorten,
onduidelijk bij Mimusops (tandjoeng)].
2. Tralievormig; d.i. in algemeene strekking onderling evenwijdig en dwars of schuin op de secundaire nerven [Lantana (tembelehan), Tectona (djati)].
3. Netvormig; wanneer zij de secundaire nerven op andere
wijze verbinden [Michelia ( t j e m p a k a ) , Aglaia ( p a t j a r
tjina)], i
4. Een zelfstandig, meer of minder rijk vertakt, hoogerop
steeds dunner wordend adernet vormend, dat naar verschillende richtingen uit staat [bij Spmdias (kedongdong) grootendeels neerdalend].
In het algemeen gaat de indeeling niet verder dan de tertiaire nerven; de kleinere zijn dan samengevat onder den term
aderm. Zijn de tertiaire nerven dun en niet veel zwaarder
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dan de quartaire, dan zijn deze ook bij de aderen inbegrepen.
Een heel eigenaardige nervatuur treft men aan bij Timonius,
waar in kleine veldjes, gevormd door de op een na fijnste
nerven, de fijnste aderen min of meer evenwijdig loopen, en in
aangrenzende veldjes vaak verschillend gericht zijn.
I I . Naar het al of niet ingezonken zijn der nerven.
III. Naar de rangschikking der vaatbundels in het midden van de
hoofdnerf (indeeling als §6, IV).
Bespreking.
I. In de meeste leerboeken op morphologisch gebied is aan het
verloop der nerven slechts een geringe plaats ingeruimd. MOLL X)
noemt maar 4typen. VELENOVSKY 2) gaat niet veelverder; hij geeft
eigenlijk geen indeeling, maar bespreekt slechts enkele vormen,
die voorkomen bij vertegenwoordigers der Oymnospermen, Monocotylen en Dicotylm. OTJDEMANS 3) geeft een overzicht van de meest
voorkomeride vormen van hoofd-, secundaire en tertiaire nerven.
4
K E E N E R VON MAKILATTN ) geeft een indeeling en bespreking
van hoofd- en secundaire nerven, welke over het algemeen beter
is, dan die uit de bovengenoemde werken; terwijl LAM 5 ), speciaal
voor de Sapotaceeen, eenige in de vorige werken niet genoemde
typen vermeldt.
Speciaal met het oog op de bestudeering van fossiele plantenresten, die voor een groot gedeelte bestaan uit bladafdrukken,
moest een nauwkeurige bestudeering van de nervatuur van zeer
veel belang worden geacht. Met dit onderzoek, speciaal voor de
Dicotylen, heeft voornamelijk ETTINGHAXJSEN zich bezig gehouden.
Zijn publicaties zijn voqrzien van prachtige afbeeldingen, vervaardigd naar de methode van ATJEB (1853), die de voorwerpen
natuurgetrouw weergeven, fraaier nog dan men hen aan de gedroogde bladeren, vooral dik vleezige, zelf zou kunnen waarnemen.
In zijn voornaamste werk „Die Blattskelette der Dicotyledonen",
voorzien van 95 prachtige platen en 276 figuren in dentekst, geeft
hij een uitvoerig overzicht van onderscheidingskeninerken voor de
J
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P a g . 53, 54.
P a g . 419 e.v.
P a g . 99 e.v.
Dl. I I , pag. 320.
P a g . 2 e.v.
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nervatuur. Hij onderscheidt niet minder dan 165 verschillende
volgens hem „echte" typen, die meestal voor de soort constant
zouden zijn. M.i. gaat deze conclusie echter te ver. Het blijkt toch,
dat een groot aahtal dezer kenmerken niet alleen niet constant is
voor de soort, maar zelfs sterk kan varieeren aan eenzelfde blad.
En toetst men de door hemzelf aangehaalde • voorbeelden aan
zijn definities, dan blijkt meermalen, dat de eerste niet aan de laatste voldoen; zelfs komt dit voor bij zijn hoofdtypen.
Als resultaat van een dergelijke uitvoerige studie bevredigt, hetgeen ETTINGHATJSEN onshier geeft, dan ookniet. Het feit echter, dat
sedert (bijna drie kwart eeuw later), nog niemand dit onderwerp
opnieuw uitvoerig heeft bewerkt, vormt wel een belangrijke aanwijzing, dat het niet zoo eenvoudig op te lossen is.
De systematici gaan bij debeschrijving van families en geslachten
gewoonlijk niet verder dan de hoofdnerven. BENTHAM and HOOKER
en BOERLAGE maken hierop in zooverre een uitzondering, dat zij
bij de geslachtsbeschrijvingen herhaaldelijk ook melding maken van
het verloop der secundaire en tertiaire nerven, van de laatste in het
bijzonder, wanneer zij tralievormig zijn.
De termen voor eenzelfde begrip zijn in verschillende werken
vaak niet gelijkluidend,,zelfs niet in de hoofdpunten, terwijl voor
eenige typen blijkbaar nog geen vaste termen ingebruik zijn. Daarom leek het mij noodig, bij elke term een omschrijving te geven.
Heel vaak wordt bij handnervige bladeren verband gezocht
tusschen het verloop der grootere nerven en den bladvorm en, waar
de bladvorm een kenmerk is van betrekkelijk geringe systematische
waarde, wordt daarom ook aan de nervatuur een geringe systematische waarde toegekend. Een dergelijk verband bestaat inderdaad
bij vele planten, maar veel grooter is het aantal planten, waarbij
van een dergelijk verband niets blijkt.
Volkomen handnervigheid gaat zeer vaak samen met handvormige insnijdingen, en aangezien handvormig ingesneden bladeren
in hoofdzaak voorkomen bij jonge planten (vooral Sterculiaceae en
enkele ^M^&iaceae-geslachten), is dit kenmerk voor deze planten
van geringe systematische waarde.
Anders is het echter bij de onvolkomen handnervigheid. Wanneer deze nervatuur bij de normale bladen voorkomt, treedt bij
vormyerandering van het blad, in het bijzonder versmalling van
den bladvoet, b.v. bij overgangen naar een eindelingsche bloeiwijze,
een veel germgere verandering in nervatuur op. De zijdelingsche
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voetnerven zijn bij deze bladeren dan vaak minder krachtig, maar
blijven in den regel toch krachtiger of naar de buitenzijde voorzien
van krachtiger zijnerven dan de hoogere secundaire nerven, zoodat
het blad onvolkomen handnervig blijft.
Bij handnervige bladeren met in of nabij den top eindigende voetnerven, zooals men die aantreft bij vele Melastomataceae, Lauraceae
en Ulmaceae, is het niet mogelijk, een logisch verband te vinden
tusschen bladvorm en verloop der hoofd- of krachtige voetnerven.
In deze gevallen is de systematische waarde dus het grootst.
II. SOLEREDER *) vermeldt bij de bespreking der anatomische
kenmerken van een familie in den regel, of de fijnste aderen in het
bladmoes zijn verborgen of dat zij doorloopen, d. w. z. van den
bovenkant van het blad tot den onderkant reiken.
Bij een 10 X vergrootingisdit doorloopen der fijnste aderen niet
te zien, zoodat dit kenmerk in deze tabellen niet kon worden gebruikt.
In de systematische werken blijft het al of niet ingezonken
zijn der nerven bij familie -en geslachtsbeschrijvingen meestal onbesproken; wel wordt dit kenmerk soms vermeld bij de soortsbeschrijving. Bij de meeste planten zijn de nerven aan den onderkant van
het blad duidelijker dan aan den bovenkant, doordat zij gewoonlijk
aan den onderkant uitspringen. Naarmate de nerven dunner worden, wordt het in den regel moeilijker om te constateeren, of zij
uitspringen, ingezonken zijn of vlak. Het gemakkelijkst is dit dan
ook meestal na te gaan aan de hoofdnerf.
In het algemeen is de systematische waarde van het kenmerk
van het al of niet uitspringen der nerven, eventueel van een bepaalde soort van nerven, gering; zelden is het een geslachtskenmerk.
In enkele gevallen echter is de systematische waarde veel grooter.
Zoo is b.v. bij de Theaceae de hoofdnerf aan de bovenzijde van
het blad meestal ingezonken, zelden vlak, maar nooit uitspringend.
I I I . De rangschikking der vaatbundels in het midden van de
hoofdnerf is een kenmerk, dat in de systematische anatomie wel
toepassing vindt. Bij een 10 X vergrooting zijn dezevaatbundels in
den regel echter zoo moeilijk te zien, vooral aan herbarium, dat ik
van deze kenmerken in de tabellen geengebruik heb durven maken.
J

) Erganzungsband, pag. 332.
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§ 5 . DOORSCHIJNENDE, OF MET GEKLEURDEN INHOUD
GEVULDE STIPPEN EN STREPEN IN DE BLADSCHIJF.

Indeeling.
I. Doorschijnende of met gekleurden inhoud gevulde stippen
aanwezig [Citrus (djeroek), Myristica (pala), Anona (zuurzak), Garcinia (moendoe), Aglaia ( p a t j a r t j i n a ) , Artocarpus (nangka)].
II. Doorschijnende of met gekleu'rden inhoud gevulde strepen
aanwezig [Garcinia (manggis, m o e n d o e ) , Gnetum (belindjoh)].
.
I I I . Doorschijnende of met gekleurden inhoud gevulde stippen
en strepen ontbrekend.
Bespreking.
Aan dit onderwerp is voornamelijk door RADLKOEER (2) en zijne
leerlingen BOKOENY en BLENK veel aandacht geschonken.
Doorschijnende of gekleurde stippen in de bladschijf, en soms
ook doorschijnende strepen, worden in hoofdzaak veroorzaakt door
secretie- en slijmcellen, -holten of -gangen, kristalcellen, cystolithen
en vezels, en bij herbarium ook door zg. droogscheurtjes. De systematische waarde wordt voor een groot gedeelte bepaald door
de oorzaak dezer stippen en streepjes. Droogscheurtjes hebben
een heel geringe systematische waarde. De waarde van de stippen
en strepen, veroorzaakt door kristalcellen, cystolithen en vezels
is vaak eveneens gering; dit is ook dikwijls het geval met die,
veroorzaakt door verslijming van epidermiscellen. In systematisch
opzicht hebben de secretieorganen de grootste waarde.
De groote moeilijkheid is nu, om met de eenvoudige hulpmiddelen, welke ons bij het gebruik der tabellen ten dienste staan,
uit te maken, met welke oorzaak men te doen heeft. Wanneer de
inhoud der stippen en strepen getint is, kan men veilig aannemen,
dat deze bestaat uit aetherische olien, - hetgeen men aan versche
bladeren bij wrijving ook kan constateeren - , of uit melksap-,
hars-, looistof- of caoutchoucachtige stoffen. De meeste doorschijnende stippen en strepen zijn echter niet getint, zoodat men in
deze gevallen niet met eenige zekerheid kan zeggen, wat men voor
zich heeft. Het isbegrijpelijk, dat hierdoor de systematische waarde
van drt kenmerk aanzienlijk wordt verkleind. Dit is dan ook de
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reden, dat het in de tabellen zelden gebruikt is als onderscheidingskenmerk, maar wel vaak als aanvullingskenmerk.
Wanneer de doorschijnende stippen zeer groot zijn, zooals bij
vele Butaceae, kan men ze reeds met het bloote oog zien,door een
blad.tegen het licht te bekijken. Het is echter beter, steeds een
loupe te gebruiken. Bij dikke of leerachtige bladeren is het vaak
noodig, het bladvlak een weinig dunner te maken, - wat men het
best doet, door van den onderkant een dun laagje met een scherp
mes weg te snijden —, en het blad dan met den onderkant van zich
afgekeerd, tegen het licht te bekijken.
Bij verscheidene Theaceae en Rhizophoraceae treft men op de
bladonderzijde talrijke bruine of zwarte stippen aan, zg. kurkwratten, welke aangezien zouden kunnen worden voor met gekleurden inhoud gevulde stippen, maar hiermede niets hebben uit
te staan.
§ 6. DE BLADSTEEL.

Indeeling.
I. Uitwendige vorm.
A. Op lengtedoorsnede.
1.Niet verdikt.
2. Plaatselijk verdikt.
a. Verdikt naar den top, toe [Hibiscus (waroe)].
b. Verdikt naar den voet toe [Mangifera (mangga), Michelia ( t j e m p a k a ) ] .
c. Verdikt naar den voet en den top toe [Durio (doerian), Bauhinia (daoen koepoe-koepoe)].
3. Verdikt over de geheele lengte [Bouea ( g a n d a r i a ) , Garcinia (manggis)].
B. Op dwarsdoorsnede.
Rolrond, plat, hoekig, gevleugeld, gegroefd of gegleufd.
II. Teekening.
Glad, dwars gerimpeld [Oarcinia (manggis)], met lenticellen,
enz.
I I I . Geleding en insnoering.
A. Ingesnoerd aan den voet [Oarcinia (manggis), bladsteeltjes
bij de meeste Leguminosae].
B. Geleed aan den top of althans een eind boven den voet
(1-tallige bladeren, zie §1, I A).
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IV. Aantal en rangschikking der vaatbundels in den bladsteel.
A. Vaatbundels alle of meerendeels gerangschikt in een al of
niet onderbroken ring, zonder vaatbundels binnen het houtgedeelte van dezen ring; eventueel wel daar buiten [Hibiscus
(waroe), algemeene bladspil van Cassia ( d j o e w a r ) ] .
B. AlsIV A, maar met 1of meer vaatbundels binnen den houtring [Canarium ( k e n a r i ) , Butea].
C. Vaatbundels op andere wijze gerangschikt.
Bespreking.
In de systematische werken wordt. bij de familie- en geslachtsbeschrijving gewoonlijk geen aandacht geschonken aan vorm en
teekening van den bladsteel, noch aan de insnoering, welke men bij
vele soorten aan de basis van den bladsteel kan aantreffen. Een
uitzondering hierop vormen o.a. de publicaties van BRANDIS over
de Dipterocarpaceaex) en van VAN SLOOTEN over de Flacourtiaceae,
waarin gewezen wordt op de verdikking aan den top van den bladsteel, welke men bij de eerstgenoemde familie algemeen aantreft en
in de laatste familie bij eenige geslachten.
Bij soortsbeschrijvingen worden de onder I genoemde kenmerken
echter vaak wel vermeld, o.a. door SMITH in KOOKDERS en VALETON 2) bij de beschrijving der Euphorbiaceae.
Ook^in de morphologische werken worden deze kenmerken gewoonlijk voorbij gegaan; vooral die, betreffende den vorm op
lengtedoorsnede, welke in systematisch opzicht van veel meer beteekenis zijn dan die op dwarsdoorsnede.
I A. Van de verdikkingsvormen, welke bij bladstelen kunnen
voorkomen, is die, waarbij de steel naar den top toe verdikt is, in
systematisch opzicht verre weg de belangrijkste. Het sterkst is de
verdikkmg gewoonlijk aan de rugzijde; maar vaak is de steel ook
zijdehngs verdikt. Bij het nagaan van verdikkingen bij bladstelen
moet men er op letten, dat zij niet verdraaid zijn, omdat men dan,
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plaatsehjk dikkerzijn. Verder dient men deze kenmerken na te gaan
bij volgroeide bladeren, daar de stelen van jonge bladeren bij het
drogen sterk kunnen inschrompelen, - vooral deze verdikkingen,
!)
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die soms uit een losser weefsel bestaan - , waardoor men een verkeerden indruk zou krijgen.
Bij sommige soorten is de bladsteel naar den top toe slechts over
een korten afstand verdikt en valt dan gemakkelijk op. Bij andere
soorten echter, zooals o.a. bij sommige Dipterocarpaceae, beslaat de
verdikking soms bijna de geheele lengte van den bladsteel. In dit
geval constateert men de verdikking eigenlijk door een versmalling
over een kleinen afstand van den voet.
Bladstelen, welkenaar den top toe verdikt zijn, komen voornamelijk voor bij eenige nauw verwante families, nl. Dipterocarpaceae,
Tiliaceae, Elaeocarpaceae, Sterculiaceae, Bombacaceae en in deze
families bij nagenoeg alle soorten. Verder vindt men hen voornamelijk bij een groot aantal geslachten uit de Euphorbiaceae en Flacourtiaceae. Dergelijke bladstelen kan men tenslotte ook verwachten
in die geslachten, waar 1-tallige bladeren voorkomen (Tarrietia,
Teysmanniodendron, enz.). Van welke groote systematische waarde
dit kenmerk is, blijkt afdoende uit de tabellen. In nagenoeg alle
gevalleh is het een geslachtskenmerk (uitgezonderd o.a. bij Elaeocarpus en Vatica); bij enkele groepen, in het bijzonder diemet harten schildvormige bladeren (o.a. Macaranga, Mallotus, eenige Sterculiaceae en Tiliaceae) is het kenmerk echter niet duidelijk.
De verdikking naar den voet toe is van veel geringer systematische waarde, en wel, omdat de meeste bladstelen aan den voet
verdikt zijn, al is het dan ook heel weinig, waardoor de omgrenzing
moeilijk wordt, vooral bij herbarium, waar de bladstelen vaak verschrompeld zijn. Indien uitsluitend met versch materiaal kon worden gewerkt, zou dit kenmerk dan ook beter benut kunhen worden.
Bij sommige soorten is de bladsteel over de geheele lengte verdikt
enwanneer deze verdikking zeer sterk is,is dit niet moeilijk te zien,
althans aan versch materiaal. De omschrijving van dit kenmerk is
echter zeer lastig, omdat men de dikte van den steel in dit geval
alleen kan vergelijken met de dikte van de hoofdnerf aan den voet,
die echter bijna altijd dunner is dandesteel. Bovendien verschrompelt de steel gewoonlijk sterker dan de hoofdnerf, waardoor dit
kenmerk voor herbarium veel van zijn waarde verliest. Om deze
redenen is het kenmerk van de verdikking van den geheelen steel in
de tabellen niet gebruikt.
I B. De vorm van den bladsteel op dwarsdoorsnede is van veel
minder belang dan die op lengtedoorsnede, omdat de eerste vaak
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slechts een soortskenmerk vormt, dikwijls moeilijk te omschrijven
is en sterk kan verschillen in verband met de plaats van doorsnede.
II. De teekening op den bladsteel kan soms van belang zijn.
Zoo zijn b.v. bij nagenoeg alle Leguminosae de bladsteeltjes door
een glanzende opperhuid bedekt en dwars gerimpeld. Bij gebruik
van levend materiaal zou de teekening van den bladsteel veel beter
tot haar recht kunnen komen, dan in deze tabellen mogelijk is, daar
die ook voor herbarium moeten dienen.
III. Bij vele planten zijn de bladstelen aan den voet duidelijk ingesnoerd, o.a. is dit het geval bij de bladsteeltjes van vrijwel alle
Leguminosae. Bij andere planten is de insnoering minder duidelijk,
terwijl zij.bij de meeste plantensoorten of slechts plaatselijk of in
het geheelniet voorkomt. De duidelijkheid van de insnoering houdt
nauw verband met den ouderdom van het blad; bovendien gaat
aan herbariummateriaal veel van de duidelijkheid verloren. Om al
deze redenen is van dit kenmerk slechts zelden gebruik gemaakt.
IV. In de gewone systematische werken blijft het aantal en de
rangschikking der vaatbundels in den bladsteel onbesproken. In de
systematische anatomie werd echter, volgens S O L E R E D E R 1 ) , aan
deze kenmerken reeds spoedig aandacht geschonken en naar zijn
meening zelfs een te groote waarde gehecht. In sleutels naar vegetatieve kenmerken, speciaal die, gebaseerd op winterkenmerken,
wordt van het aantal en de rangschikking der vaatbundellitteekens
in het bladmerk veel gebruik gemaakt.
De vaatbundels, welkeuit de twijg in den bladsteelvoet komen,
vertakken zich in den regel hoogerop, - vaak reeds dicht bij den
voet -, en/of versmelten weer met elkaar, waardoor op dwarsdoorsneden, aangebracht op verschillende hoogten, verschillende, vaak
zeer mgewikkelde figuren kunnen ontstaan. Deze figuren zijn vaak
zoo moeihjk te omschrijven, dat het gebruik ervan in een determmatiesleutel als deze, geen aanbeveling z o u verdienen.
Volgens PETIT 2) z i j n de beste plaatsen voor het onderzoekvan
deze kenmerken de basis en vooral de top van den bladsteel. Bij
i) Erganzungsband, pag. 336 e.v.
) SOLEBBDEB, Erg&nzungsbaud, pag. 337.
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mijn onderzoek kwam ik echter, vooral ook in verband met debeperkte hulpmiddelen, die hierbij gebruikt konden worden, tot
eenigszins andere conclusies, zooals hieronder nader zal worden toegelicht.
De litteekens, welke de vaatbundels in het bladmerk achterlaten,
worden in Indie spoedig, vermoedelijk tengevolge van weersinvloeden, onduidelijk, vaak zelfs onzichtbaar. Om deze reden is van de
vaatbundellitteekens in het bladmerk in deze tabellen geen gebruik
gemaakt, in tegenstelling met het veelvuldig gebruik ervan in
sleutels naar winterkenmerken. Wanneer men in Indie de beschikking heeft over ruim en versch materiaal, kunnen zij beter tot haar
recht komen. Men kan hen dan nagaan aan de bladmerken van
oude, kort geleden afgevallen bladeren en hen eventueel nog beter
zichtbaar doen worden, door van het bladmerk een dun laagje af
te snijden.
De basis en top van den bladsteel zijn de plaatsen, waar over
een kleinen afstand vaak groote verschillen in vaatbundelverloop
optreden, vooral bij bladstelen, die aan de basis ofaan den top verbreed of verdikt zijn. Om deze reden is in de tabellen het vaatbundelverloop in hoofdzaak nagegaan in het midden van den bladsteel.
De vaatbundels in den bladsteel herkent men op dwarsdoorsnede
voornamelijk aan het houtgedeelte. Zijn de vaatbundels klein en is
het omringende weefsel week, - hetgeen bij verdikte bladstelen
bijna steeds het geval is- ,dan zijn zij vaak moeilijk te zien, vooral
bij herbariummateriaal met sterk verschrompelde bladstelen. De
vaatbundels zijn gemakkelijker te zien, wanneer zij alle of meerendeels gerangschikt zijn in een ring. Het duidelijkst zijn zij echter,
wanneer het houtgedeelte der vaatbundels een aaneengesloten
houtring vormt, evenals in de twijg, daar dergelijke bladstelen
later weinig verschrompelen. Om deze reden zijn de twee laatstgenoemde typen in de tabellen het meest gebruikt. Ik trof hen aan
in den algemeenen bladsteel van alle samengestelde bladeren. Binnen of buiten dezen houtring kunnen dan nog weer verstrooid
vaatbundels voorkomen. Het onderzoek leerde, dat het voorkomen
van vaatbundels binnen den houtring een kenmerk is van zeer
groote systematische waarde, terwijl het voorkomen van vaatbundels buiten den, houtring in systematisch opzicht van weinig belangis.
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§ 7. DE STEUNBLADEN.

Indeeling.
I . Het al of niet afvallen.
A. Afvallend, onafhankelijk van het blad, waar zij bij staan
[Hibiscus ( k e m b a n g s e p a t o e ) , Artocarpus ( n a n g k a ) ] .
B.Blijvend vergroeid.
1.Met de twijg (doornvormig bij Ziziphus-soovten).
2.Met den bladsteel [Rosa (roos)].
I I . Plaatsing.
A. Ingeplant op de twijg, of gedeeltelijkop den bladsteel [bet
laatste bij Michelia ( t j e m p a k a ) ] .
1.Geheel of gedeeltelijk buiten den bladoksel.
a. Zijdelings van den bladoksel [Hibiscus ( k e m b a n g
sepatoe)].
b. Geheel om de twijg, een ringvormig litteeken achterlatend [Hibiscus (waroe), Artocarpus ( n a n g k a ) ] .
2. Geheel binnen den bladoksel (Intsia, Saraca).
B. Geheel ingeplant op den bladsteel [Rosa (roos)].
I I I . Vorm.
A. Bladachtig.
B. Smal of klein, langwerpig, lancet-, priem-, naald-, stipvormig.
C. Gaaf of'ingesneden.
D. Doornvormig (zie §19).
E. Kliervormig (zie §20).
IV. Nervatuur.
A. Vinnervig.
B. Handnervig.
C. Evenwijdignervig.
D. 2-beenig, dus in den vorm van een omgekeerde V.
V. Het onderling al of niet vergroeid zijn.
A. Geheel vrij van elkaar [Hibiscus ( k e m b a n g s e p a t o e ) ] .
B. 2 aan 2.van eenzelfde blad met elkaar vergroeid.
1.Buiten den bladoksel [Ficus (karet)].
2. Binnen den bladoksel (Saraca, Intsia).
C. Telkens 2van verschillende bladeren van een bladpaar (bij
overstaande bladeren) met elkaar vergroeid (Nauclea,
Rhizophora).
D. De 4 steunbladen van een bladpaar (bij overstaande bla-
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deren) met elkaar vergroeid [Gardenia (katja piring),
Coffea (koffie)].
VI. Onderlinge dekking.
A. Geheel vrij van elkaar [Hibiscus ( k e m b a n g sepatoe)].
B. Met 1 of beide randen elkaar rakend [Hibiscus (waroe),
Michelia ( t j e m p a k a ) ] .
C. Met de binnenzijde der randen tegen elkaar aan liggend
(BucMandia, Nauclea-soorten).
D. Met 1rand dekkend [Ficus (karet)].
E. Met 2 randen dekkend [Artocarpus ( n a n g k a , broodboom)].
VII. Dekking van den eindknop.
A. Den eindknop insluitend.
1. Het blad insluitend, waarzij bij sta&n[Hibiscus(waroe)].
2. Het blad insluitend, dat 1lidhoogerstaat [.Ficiis(karet),
Artocarpus (nangka)].
B. Den eindknop niet insluitend [Hibiscus ( k e m b a n g sepatoe)].
VIII. Litteekens.
Indeeling als I I .
Bespreking.
x

) geeft een zeer uitvoerige morphologische indeeling
der steunbladen.
r0
Een uitstekend en bet beste werk over steunbladen, is eehter
dat van GLTTCK. Hij behandelt uitvoerig de morphologische waarde
der steunbladen en daarop gelijkende vormingen; de okselstandige
klieren en papillen; en de bladscheede; en het voorkomen van
dergelijke organen bij de bloem. De beschrijvingen zijn grootendeels
toegelicht met de hem bekende voorbeelden, waardoor aan deze
publicatie ook in systematisch opzicht groote waarde moet worden
toegekend.
LUBBOCK behandelt meer in het bijzonder de vormen, waarin
de steunbladen kunnen voorkomen, vooral in hun functie als knopsehub.
Ook VBLENOVSKY 2) bespreekt de steunbladen vrij uitvoerig.
BISCHOFF

x

) Pag. 226 e.v.
) Pag. 422 e.v.
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MOLL 1 )

daarentegen schenkt aan deze in systematisch opzicht
zoo belangrijke organen weinig aandacht.
In de werken over systematiek worden eenige steunbladkenmerken algemeen erkend als van groote waarde. Men vindt in de
familie- en geslachtsbeschrijvingen daarom dan ook meestal vermeld: het al of niet aanwezig zijn van steunbladen, en veelal ook
hun vorm (groot of stipvormig), hun plaatsing en onderlinge vergroeiing.
Bij het gebruik van steunbladkenmerken stuit men niet zelden
op moeilijkheden, als gevolg van de grooteverscheidenheidin vorm,
geaardheid en plaatsing der steunbladen, waardoor zij op andere
.organen kunnen gaan gelijken of andere organen op hen.
Zookomtb.v. GLTJOK,wiensonderzoekinhoofdzaak vergelijkend
morphologisch is, tot conclusies, die niet zonder meer in determinatietabellen kunnen worden toegepast. Van den gebruiker dier
tabellen toch mag niet worden gevergd, dat hij eerst de morphologische waarde van gewijzigde organen nagaat.
.^
In een sleutel ten gebruike van de practijk kan men dan ook
vaak niet volstaan met het vermelden van het al of niet aanwezig
zijn van steunbladen, maar is een zoodanige indeeling en omschrijving noodig, dat moeilijke en dubieuze gevallen ontweken worden.
De nomenclatuur der steunbladvormen is zeer verwarrend, waarom het mij om practische redenen beter scheen, hier geen termen
te gebruiken, maar de begrippen te omschrijven.
Om redenen, welke hieronder nader zullen worden toegelicht,
werden in de tabellen van de steunbladvormen in de eerste plaats
die typen afgescheiden, welke op de twijg zijn ingeplant (soms ook
gedeeltelijk op den bladsteel), geheel of gedeeltelijk geplaatst zijn
buiten den bladoksel, en afvallen, onafhankelijk van het blad, waar
zij bij staan.
Steunbladen en knopschubben worden niet zelden met elkaar
verward, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is van het feit, dat zij
vaak dezelfde functie vervullen, nl. het beschutten van den eindknop. Daar de steunbladen echter onderdeelen zijn van het blad,
vindt men hen bij elk blad; terwijl knopschubben steeds periodiek optreden. De litteekens der laatste treft men alleen aan aan
den voet eener nieuwe groeiperiode.

*) Pag. 45 e.v.
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I." Typische steunbladen onderscheiden zich o.m., doordat zij
afvallen, onafhankelijk van het bijbehoorende blad. Wanneer zij
blijvend met de twijg of den bladsteel zijn vergroeid, is een vergelijkende studie noodig, om hun morphologische waarde te kunnen
bepalen, vooral wanneer zij sterk gereduceerd zijn. Een dergelijke
studie mag natuurlijk van den gebruiker der tabellen niet worden
gevergd.
Een bekend voorbeeld van steunbladen, met den bladsteel vergroeid, geeft de r o o s . Het zou echter verkeerd zijn, alle aanhangselen, welke men aan den voet van een blad vindt, steunbladen te
noemen, zooals b.v. bij vele p a l m e n , en planten met gevinde
bladeren, waar de onderste segmenten rudimentair zijn.
Het tongetje van de grassen wordt vaak beschouwd als de top der
binnen den bladoksel geplaatste,onderlingenvooreen grootgedeelte
met den bladsteel vergroeide steunbladen. Bij meerdere Dicotylen
komen analoge vormingen voor, zij het ook eenigszins gereduceerd.
Zoo is b.v. bij de meeste Apocynaceae, Loganiaceae, Garcinia en
Gnetum, de bladsteelbasis aan de buikzijde voorzien van een uitholling, die zich voortzet in een walvormige woekering, het best te
vergelijken met een rudimentair tongetje. Deze vormingen worden
gedeeltelijk door sommige schrijvers beschouwd als rudimentaire, in
den bladoksel geplaatste, en met den bladsteel vergroeide steunbladen.
Een derde vorm, die aanleiding kan geven tot verschil van opvatting, zijn de dwarslijsten op de twijg, welke de bladsteelvoeten
van een bladpaar verbinden en die men o.a. aantreft bij Cratoxylon
en verscheidene Verbenaceae. Bij vertegenwoordigers van eenige
andere families komen dergelijke dwarslijsten voor, die GLUCK
opvat als steunbladrudimenten.
Om bovengenoemde moeilijkheden te ontwijken, is de onderscheiding gemaakt tusschen I A en I B . Deze onderscheiding isook
in systematisch opzicht van groot belang, daar zij vrijwel steeds opgaat voor geheele geslachten en gewoonlijkookvoorgeheele families.
II. Een onderscheiding naar de plaats van inplanting der steunbladen is van groot practisch belang. Het gemakkelijkst zijn de
steunbladen als zoodanig te herkennen, als zij geplaatst zijn op
de twijg en buiten den bladoksel. Talrijk zijn echter de gevallen,
dat de steunbladen zijn verschoven engeplaatst zijn opden bladsteel
zelf of geheel binnen den bladoksel.
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Boven haalden wij reeds het geval aan van de r o o s , waarbij de
steunbladen met den bladsteel zijn vergroeid. In dit geval onderscheiden de steunbladen zich van de blaadjes niet alleen door hun
vorm, maar ook doordat de eerste niet geleed zijn met den algemeenen bladsteel, terwijl delaatste welgeleed zijn met de algemeene
bladspil. Bij meerdere Sapindaceae echter, o.a. Otophoraen Pometia,
zijn de onderste blaadjes zeer klein; bij Pometia tomentosa T. et B.
zelfs priemvormig. Daar zij bovendien, evenals de meeste steunbladen, geleed zijn, in dit geval met de algemeene bladspil, gelijken
zij bedriegelijk veel op steunbladen, vooral ook, omdat zij zeer laag
aan de algemeene bladspil zijn gezeten. De Sapindaceae worden
echter algemeen beschouwd als steunbladloos.
In het geslacht Canarium komen steunbladachtige organen voor,
die niet versehillen van typische steunbladen. Bij eenige soorten
zijn zij ingeplant op den bladvoet, bij andere soorten echter op de
twijg aan weerszijden van den bladvoet. Dat dit aanleiding kan
geven tot verschil van opyatting, is begrijpelijk.
Om bovengenoemde moeilijkheden te ontwijken is de indeeling
gemaakt volgens IIA en I I B .
Bij Intsia en Pahudia zijn de steunbladen in den bladoksel met
elkaar vergroeid tot een vleezige schub met 2 vrije, lange, vliezige,
spoedig afvallende aanhangselen. Aan zeer jonge twijgen zijn deze
steunbladen gemakkelijk te herkennen door hun lange aanhangselen; bij oudere twijgen echter valt de resteerende vleezige schub
wemig op.
Geheel in den bladoksel geplaatste steunbladen en in het bijzoncter hunne litteekens, zijn, vooral aan oudere twijgen, moeilijker
te herkennen, dan die, welke geheel of gedeeltelijk buiten den bladoksel z l J n gezeten. Bovendien is in het eerstgenoemde geval verZ T Z T , k r P S C h u b b e n n i e t u %esloten. Daarom is de indee
ling gevolgd als aangegeven onder I I Al en I I A2
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I I I . De steunbladen zijn meestal gaafrandig en klein of smal.
Ingesneden steunbladen zijn zelfs bij de groote vormen schaarsch.
Ook doornvormige en kliervormige steunbladen komen zelden
voor. Bij soortenrijke geslachten levert de vorm der steunbladen
dan ook zelden een geslachtskenmerk op.
IV. Door de geringe afmetingen der meeste steunbladen zijn de
nerven vaak niet of moeilijk te onderscheiden; in vele gevallen
hebben de steunbladen zelfs geen zichtbare nerven. Waar bovendien binnen eenzelfde geslacht vaak soorten voorkomen met groote
en andere met kleine steunbladen, is de nervatuur der steunbladen
zelden te gebruiken ter onderscheiding van geslachten.
V. De onderlinge vergroeiing der steunbladen is in den regel
een kenmerk van groote systematische waarde en vaak dezelfde
bij meerdere geslachten van eenzelfde familie. Zoo zijn b.v. bij nagenoeg alle Bubiaceae en Rhizophoraceae van de steunbladen telkens
2 van verschillende bladeren van eenbladpaar met elkaar vergroeid.
VI. De onderlinge dekking der steunbladen is van minder belang
dan de onderlinge vergroeiing, hoewel toch in vele gevallen een
geslachtskenmerk, waaraan in de systematische werken te weinig
aandacht wordt gegeven. De grens tusschen B en C is natuurlijk
niet altijd even scherp. Ook is de onderlinge dekking niet steeds
met zekerheid vast te stellen, wanneer de twijgtoppen en steunbladen klein zijn; terwijl in enkele gevallen, als men'niet beschikt
over uitbottende twijgen, verwarring van steunbladen met knopschubben niet uitgesloten is.
VII. In de systematiek wordt aan het kenmerk, dat de steunbladen het blad insluiten, hetwelk een lid hooger staat, of dat,
waar zij bij staan, veel te weinig aandacht geschonken. Vrijwel
steeds is dit een geslachtskenmerk. Het heeft echter slechts dan
waarde, wanneer de eindknop geheel wordt ingesloten door steunbladen; en bij het constateeren hiervan doen zich dezelfde moeilijkheden voor als genoemd in het vorige punt.
VIII. Bij vele soorten vallen de steunbladen zeer spoedig af;
in die gevallen zijn de kenmerken, welke aan de steunbladen zelf
vallen te constateeren, alleen waar te nemen in bepaalde perioden,
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nl. in den knop en gedurende net uitbotten der twijgen. Dit kan
in de practijk moeilijkheden opleveren, omdat men vaak niet over
uitbottende twijgen beschikt endeknoppen dikwijlsklein zijn. De
kenmerken dersteunbladen zelf kunnen dus alleen gebruikt worden
bij die planten, waar men practisch steeds steunbladen aantreft.
De steunbladlitteekens zijn echter altijd te vinden, zelfs bij ontbladerde twijgen, zoodat deze kenmerken steeds gebruikt kunnen
worden. In een sleutel verdient een indeeling naar de kenmerken
der steunbladlitteekens dan ook den voorrang boven een indeeling
naar die der steunbladen zelf.
Het spreekt welhaast van zelf, dat hetineenvloeienderlitteekens
van een steunbladpaar niet samen behoeft te gaan met een vergroeiing der steunbladen.
§ 8.DE BLADLIGGING EN BLADPLOOIING.

Indeeling.
I. Bladligging.
A. Open, d.w.z. de.schijven der jonge bladeren volkomen onafhankelijk van elkaar [Mangifera (mangga)].
B. Klepsgewijs, d.w.z. dejonge bladeren met de schijven tegen
•elkaar aan gevlijd [Eugenia ( d j a m b o e ajer)], of elkaar
met de randen rakend [Psidium ( d j a m b o e bidji)].
C.Dakpansgewijs, d.w.z. de schijven van de oudere bladeren
over de jongere heen liggend.
II. Bladplooiing.
A.Vlak [Mangifera (mangga)].
B. Gevouwen.
.
1.Enkelvoudig overlangs.
a.Naar binnen, dusnaar deastoe [Awma ( z u u r z a k ) ] .
b. Naar buiten, dus van de as af.
2. Overlangs en overdwars (Dipterocarpus).
0. Opgerold.
I' M ?T™htinS> a l s e e n sigaar [Ficus (karet)].
t. Metbeide randen naar binnen.
3.Metbeide randen naar buiten.
Bespreking.
boftlnde" w f i D g ^ " P l ° 0 i i n g Z i j n a U e e n S ° e d n a *e gaan aan nit
bottende tw 1Jg en of aan groote knoppen; yoor kleine knoppen is

55
een sterkere vergrooting rioodig. Dit is waarschijnlijk de reden,
dat in tabellen, gebaseerd op vegetatieve kenmerken, van deze
kenmerken zoo weinig gebruik wordt gemaakt, zelfs in die, gebaseerd op planten in wintertoestand.
In Indie beschikt men niet steeds, ookniet gedurende een bepaald
gedeelte van het jaar, over uitbottende twijgen of knoppen.
Bovendien zal men, als men slechts weinig herbarium tot zijn beschikking heeft, niet gauw geneigd zijn, een van de weinige of wellicht den eenigen eindknop voor het onderzoek op te offeren. Bij
het onderzoek van bloemen aan herbarium heeft men erin den regel
meerdere aan dezelfde twijg.
Volgens VELENOVSKY X) is de bladplooiing een kenmerk van
groote systematische waarde, waaraan de systematici meer aandacht dienden te schenken. Het wekt dan ook wel eenigszins bevreemding, dat MOLL de bladplooiing niet bespreekt, noch de bladligging. BISCHQFF 2) behandelt deze onderwerpen echter uitvoerig.
Bij mijn onderzoek kwam ik in zooverre tot dezelfde conclusie
als VELENOVSKY, dat ik herhaaldelijk de bladligging en -plooiing
ter onderseheiding van kleine verwante groepen niet kon gebruiken,
omdat deze voor die groepen dezelfde bleek te zijn. De grootere
groepen waren echter meestal eveneens te onderscheiden naar
andere, eenvoudiger kenmerken. Mede om deze reden is in deze
tabellen van de bladligging en -plooiing dan ook weinig gebruik
gemaakt. Bij verder onderzoek zal misschien blijken, dat het in
enkele gevallen aanbeveling zalverdienen, eennu gevolgde indeeling
te doen vervangen door een andere, gebaseerd op de bladligging en
-plooiing, of althans de beschrijving hiermede aan te vullen. Bij het
gebruik der tabellen buiten, waar men de beschikking heeft over
ruim en versch materiaal, kan dit voordeel opleveren. Men dient er
echter rekening mede te houden, dat de grenzen tusschen de typen
I I A,I I B enI i Cniet steeds scherp zijn, daar dezebeinvloed kunnen
worden door den ontwikkelingstoestand van het betreffende blad.
J

) Pag. 416.
) Pag. 249 e.v.
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§ 9. DEBLADSTAND.

Indeeling.
I. Steeds in kransen van 3 ofmeer (Alstcmia).
II. Overstaand ofkruisgewijs, oftenminste paarsgewijs; aan het
begin dertwijgen somsversprongen; somsgedeeltelijkin kransen
[Eugenia (djamboe), Lagerstroemia (boengoer)].
III. Aan deafstaande twijgen 2-rijig afwisselend[Anona ( z u u r z a k ) ,
Phyllanthus (tjerme)].
IV. Aan de afstaande twijgen verspreid; soms gedeeltelijk overstaand ofgedeeltelijkinkransen [Citrus (djeroek), Rosa (roos)].
Bespreking.
In demeeste morphologische ensystematische werken worden
in den regel 2 hoofdgroepen van bladstand onderscheiden, t.w.:
le. 2ofmeer bladeren op dezelfde hoogte ingeplant; onderverdeeld in kranswijs en overstaand,en
2e. 1blad per knoop; somsnog weer onderverdeeld in: verspreid
in engeren zin (divergentiehoek < 180°), en 2-rijig afwisselend
(divergentiehoek •==180°).
In demeeste leerboeken over morphologie ishetgrootste gedeelte der plaatsruimte, handelende over den bladstand, gewijd aan
de wijze van het bepalen van den divergentiehoek en aan de vraag,
hoedebladstand ontstaat enwaardoorhij zichwijzigt. Het antwoord
op de laatste vraag, - welke ons, inverband met bns onderzoek,
het meest mteresseert - ,is echter vaak onbevredigend. De meeste
invloed wordt gewoonlijk toegekend aan hetlicht en als gevolg
daarvan zoekt men verband tusschen den bladstand ende bladvorm en -breedte, al ofniet gecombineerd met de lengte der bladstelen en die der internodien.
Onvoldoende wordt er op gewezen, dat de bladstand in de eerste
plaats afhankelijk is van de plantensoort en dat deze zich door bepaalde mtwendige omstandigheden kan wijzigen binnen bepaalde
grenzen, dievoorverschillende soortenzeerverschillend kunnen zijn.
Zoo openbaart zich b.v. de invloed van een plotselingen, krach2 ™*Selt0r™ i n den regel door de vorming van wortel-,
teUl
a S "
7
^ W d k e d e b l a d s t a n d soms belangrijk
afwijkt van den normale. Aan dergelijke loten kunnen de bladeren
in kransen staan van 3of meer, terwijl zij aan de normale opgaande
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twijgen in paren, verspreid of afwisselend 2-rijig staan. In andere
gevallen zijn de bladeren, die normaal op eenzelfde hoogte zijn ingeplant, aan dergelijke loten uiteen geschoven, waardoor een verspreide bladstand ontstaat. Dit is een van de redenen, waarom
wortel-, stengel- en waterloten bij dit'onderzoek werden uitgesloten.
Bij vele planten bestaat een doorgaand verschil tusschen den
bladstand aan de opgaande twijgen en die aan de afstaande zijtakken. De opgaande twijgen zijn nl. bij demeeste planten radiair
gebouwd, de zijtakken echter dorsiventraal. Op dezen regel zijn
echter eenige uitzonderingen.
In dit verband kan men bij de Ned. Indische boomsoorten 3
typen onderscheiden.
le. Boomen met uitsluitend radiaire twijgen. Hiertoe behooren
de planten met een kranswijzen bladstand, een gedeelte der
planten met een overstaanden (kruiswijzen) en een gedeelte der
planten met een verspreiden bladstand (met een divergentiehoek
van < 180°). De zijtakken, die later omhoog gaan, zijn uiteraard
aan den voet meestal eenigszins dorsiventraal.
Bij de Monocotylen zijn bilaterale Stengels met een 2-rijigen bladstand geen zeldzaamheid; men vindt hen o.a. bij de grassen. Bij de
Ned. Indische boomsoorten is mij hiervan echter geen enkel voorbeeld bekend, kiemplanten en de voet van zijtakken uitgezonderd.
2e. Boomen met radiaire opgaande Stengels en dorsiventrale zijtakken. Hiertoe behooren de overige planten met een overstaanden
bladstand en de overige met een verspreiden bladstand (met een
divergentiehoek van < 180°).
Aan de dorsiventrale takken kan bij deze groep de bladstand
werlcelijk2-rijig zijn, hetzij overstaand of afwisselend; maar zij kan
ook schijnbaar 2-rijig zijn en wel door draaiing van de twijg of vaker
nog van de bladstelen, of wel van beide. In de beide laatste gevallen
liggen dan wel de bladschijven in een vlak, maar niet de bladmerken
(inplantingsplaatsen der bladstelen).
3e. Boomen met uitsluitend dorsiventrale Stengels. Hiertoe behooren alleen planten met een 2-rijig afwisselenden bladstand, althans als wij de kiemplanten en den voet van zijtakken buiten beschouwing laten.
Van de sub 1en sub 3 genoemde planten is de bladstand aan de
opgaande takken dezelfde als die aan de zijtakken. Bij de sub 2
genoemde planten komt echter het bovenbedoelde groote verschil
in bladstand voor tusschen de opgaande en de afstaande twijgen.
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Om het kenmerk van den bladstand zoo veel mogelijk te kunnen uiibuiten, werdenvoorde samenstelling der tabellenuitsluitend afstaande
zijtakken genomen. Van hoeveel beteekenis dit is,zal hieronder nader
worden aangetoond onder III. In de practijk levert deze beperking
geen moeilijkheden, omdat men bij het inzamelen van herbarium
van groote boomen in den regel afstaande zijtakken inzamelt. Dit
blijkt overtuigend uit degroote collectie van het Boschproefstation,
die bijeengebracht is door tientallen verschillende personen, zonder
dat speciaal voorgeschreven was om afstaande zijtakken in te
zamelen.
De bladstand is een kenmerk van nagenoeg even groote systematische waarde, alsvelebloemkenmerken. Bijfamilie- engeslachtsbeschrijvingen wordt deze dan ook steeds vermeld, al gaat de indeeling in den regel niet zoo ver als in deze tabellen is doorgevoerd.
I. Bladeren, welke uitsluitend voorkomen in kransen van 3 of
meer, zijn beperkt tot slechts enkele geslachten, in hoofdzaak
Apocynaceae, waar zij in den regel een geslachtskenmerk vormen.
Slechts in enkele geslachten (o.a. Mangifera) hebben een paar soorten kranswijze bladeren en de overige verspreide; terwijl bij enkele
Apocynaceae aan de zijtakken de onderste bladeren in paren, de
hoogere in kransen van 3 of meer staan. Het komt slechts zelden
voor, dat echte kransen afwisselen met een serie verspreid staande
bladeren; meer algemeen zijn echter de gevallen, dat de bladeren
plaatselijk, vooral aan, de toppen der twijgen, tot schynkr arisen
opeen zijn gedrongen,o.a.bij Temstoemia. Dezetypen zijnnatuurlijk
gerekend tot den verspreiden stand.
II. Het kenmerk van den overstaanden bladstand is in den regel
constant voor vele geheele geslachten van verwante families. Het
veelvuldigst komt het voor bij de Myrtales (Myrtaceae,Lythraceae,
Crypteroniaceae, Sonneratiaceae, Melastomataceae en Bhizophoraceae)
en by de Sympetahn (Oleaceae,Apocynaceae, Loganiaceae, Bignomaceae Verbenaceae en Bubiaceae). Bij een overstaanden bladstand
komt het vaak voor, dat de bladeren van een paar een eind verschoven zyn [Lagerstroemia (boengoer), Eugenia ( d j a m b o e ) ] .
Het sterkst is dit in den regel aan denvoet dertwijgen. Hooger aan
detwijgen naderen de bladeren elkaar steeds meer, om inhet boven^
deel daarvan vaak zuiver overstaand te zijn. Indien men let op het
verschil m afstand der bladeren onderling, blijkt, dat de bladeren
ook aan den voet der twijgen duidelijk in paren staan. Daar dit
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gevalzich vrijwel uitsluitendvoordoet bij soorten, welker verwanten
een zuiver overstaanden bladstand bezitten, is deze afwijkende
bladstand ook daartoe gerekend.
Bij soorten, waarvan de bladsteel aan de basis een duidelijke uitholling vertoont, staan de bladeren meestal zuiver tegenover elkaar
[Fagraea, Oarcinia ( m a n g g i s , m o e n d o e ) , Tabernaemcmtana]; '
Aan de zijtakken kunnen de bladeren kruiswijs, schijnbaar 2-rijig
of werkelijk 2-rijig zijn.
Bij de Verbenaceaeen Bignoniaceae b.v. staan de bladeren steeds
kruiswijs.
De schijnbaar 2-rijige bladstand is, zooals reeds eerder gezegd,
in den regel een gevolg van draaiing van de twijg, al of niet gepaard
gaande met een draaiing van de bladstelen. Indien de twijg gegroefd
is, of onder de bladstelen verbreed, is de draaiing van de twijg gemakkelijk te constateeren. Wanneer de eindknop van zoo'n.twijg
weer naar boven kan groeien, gaat de bladstand in den regel weer
over in het normale kruiswijze type. Een overstaande, werkelijk
2-rijige bladstand aan de afstaande zijtakken schijnt zeer zeldzaam
te zijn, althans bij de Ned.-Indische boomsoorten.Hiermede verliest
dit kenmerk zijn waarde, althans als men aangewezen is op herbariummateriaal. Wanneer de tabellen uitsluitend moesten dienen
voor gebruik op het terrein, zou een splitsing der overstaande
bladeren naar de plaatsing der bla,dschijveii aan de afstaande
twijgen in een plat of nagenoeg horizontaal vlak tegenover die,
waarbij de bladschijven steeds kruiswijs staan, in vele gevallen wel
mogelijk zijn.
I I I . De planten met een 2-rijig afwisselenden bladstand aan de
afstaande zijtakken behooren, zooals boven reeds uiteen gezet werd,
tot 2 typen, t.w.:
le. Soorten, waarbij de bladeren, ook aan de opgaande twijgen
2-rijig afwisselend staan [Anona (zuurzak)].
2e. Soorten, waarbij de bladeren aan de opgaande twijgen verspreid staan [Phyllanthus (tjerme), Durio (doerian)].
De kiemplanten en de basis der zijtakken van het eerste type
hebben vaak een bladstand, afwijkend van den 2-rijig afwisselende,
maar deze wordt spoedig door den laatstgenoemde vervangen.
Lange, recht opgaande Stengels komen bij het eerstetypeniet voor;
de opgaande Stengels zijn steeds min of meer gebogen en doen vaak
eenigzins denken aan reusachtige veeren. Dezen bladstand vindt
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men o.a. bij de Anonaceae, Ebenac'eae,Ulmaceae en vele Tiliaceae,
zooals Orewia.
De bladstand aan de opgaande twijgen der planten, behoorende
tot het tweede type, is gewoonlijk 1jz of 2 / 5 . Een eens gevormde
dorsiventrale zijtak met een 2-rijig afwisselenden bladstand blijft
dezein den regel behouden, ook al groeit de tak later weer omhoog.
Uit de oksels dezer bladeren of bij den aanvang eener nieuwe groeiperiode, kunnen echter takken ontstaan, die tot hoofdtak worden
en verspreide bladeren voortbrengen. Type 2treft men o.a. aan bij
alle Dipterocarpaceae.
Aan herbarium is in den regel niet uit te maken, of de plant behoort tot type 1 of tot type 2, omdat het herbariummateriaal
meestal uitsluitend bestaat uit afstaande zijtakken. Voor tabellen,
welke uitsluitend bestemd zijn voor gebruik op het terrein, zou
een onderscheiding in deze 2 typen echter in vele gevallen zeer
goed mogelijk zijn.
Door de systematici wordt in den regel geen onderscheid gemaakt tusschen den 2-rijig afwisselenden en den verspreiden bladstand en daarmede wordt een van de belangrijkste kenmerken der
vegetatieve deelen onbenut gelaten. Van welk belang deze onderscheiding is, blijkt afdoende uit de tabellen. Hierin werden ± 300
geslachten naar deze kenmerken ingedeeld, waarbij 4 2 % der
geslachten in de eene groep en 65% in de andere groep vielen.
Dus slechts bij 7% der geslachten kwamen aan de afstaande zijtakken beide typen van bladstand voor.
Het vaststellen van een 2-rijig afwisselenden bladstand is op het
terrein over het algemeen gemakkelijker dan aan herbariummateriaal, omdat de bladeren in het laatste geval heel vaak gedroogd
zijnineenvlak, dat afwijkt van dennatuurlijken stand der bladeren.
Wanneer de bladeren aan de twijgen tot bundels of schijnkransen
opeen zijn gedrongen, zal een ieder hierin op het eerste gezicht een
verspreiden bladstand herkennen. Staan de bladeren echter verder
mteen enhggendeschijvenin eenvlak,dan wordt dezaak moeilijker.
Men dient dan na te gaan of de ttadmerken, 2-rijig afwisselend staan, l
d.w.z. om den ander in 2rijenlangs detwijg zijn gerangschikt. Daar
jonge twijgen aan herbarium licht gedraaid kunnen zijn, verdient
bet aanbeveling, dit kenmerk n a t e gaan aan niet te jonge twijgen.
, .. J h e r barmmmateriaal staan de eerste 2bladeren van een cyclus
by een schijnbaar 2-rijig afwisselenden bladstand ± 2-rijig. Bij een
bladstand van i / , is echter de afwijking, die het 3de blad vertoont,
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opvallend groot; terwijl dit bij een bladstand van 2 / 5 het geval is
bij het 4de en in nog sterkere mate bij het 5de blad. Daar de bladstanden Ys e n 2/s n e t veelvuldigst voorkomen, is het dus in het
algemeen voldoende om de stand der bladmerken van 5 opeenvolgende bladeren eener groeiperiode na te gaan.
Worden per groeiperiode geregeld minder dan 5 bladeren voortgebracht, dan kan men het ontbrekende aantal bladmerken in den
regel aanvullen met de merken der bovenste knopschubben. Staan
deze met de bladeren 2-rijig afwisselend, dan kan men veilig een
2-rijig afwisselenden bladstand aannemen. Hierbij dient echter te
worden opgemerkt, dat bij een 2-rijig afwisselenden bladstand de
knopschubben niet op dezelfde wijze behoeven te zijn gerangschikt
als de bladeren.
IV. De verspreide bladstand in engeren zin is nog weer onder te
verdeelen in eenige typen.
Zoo komt het wel voor, dat van een zeker aantal bladeren, 6f
aan het begin, 6f het eind eener groeiperiode, eenige bladeren in
paren of kransen staan. De verspreid staande bladeren zijn dan in
den regel uiteen geschoven bladparen of kransen. Zeer duidelijk is
dit b.v. waar te nemen bij Oallicarpa pentandra ROXB.
. Van belang kan verder zijn of de bladeren over de geheele twijg
regelmatig gerangschikt zijn of plaatselijk, veelal aan den top der
twijgen, opeengehoopt.
Het met zekerheid vaststelleh van een divergentiehoek van
< 180° is aan afstaande twijgen van herbarium zeer moeilijk, in
vele gevallen zelfs niet mogelijk; daarom is van dit kenmerk in de
tabellen geen gebruik gemaakt.
§ 10. DE KNOPPEN.
Indeettng.

- ,

I. Aantal en rangschikking der okselknoppen.
A. In den bladoksel slechts 1 okselknop.
B. In den bladoksel meerdere okselknoppen.
1. De okselknoppen in 1overlangsche rij.
2. De okselknoppen in 1 dwarse rij.
3. De okselknoppen in meerdere rijen of onregelmatig gerangschikt.
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II. Beschutting der jonge bladeren in den knop.
A. Door knopschubben; bedekte knoppen (zie §11).
B. Niet door knopschubben; naakte knoppen.
1. Door de bladeren zelf of door onderdeelen daarvan [de
eindknoppen bij Anona ( z u u r z a k ) en Garcinia (manggis)]2. Door steunbladen (zie § 7).
3. Door een uitholling in de twijg [de zijknoppen bij Garcinia ( m a n g g i s , m o e n d o e ) ] .
4. Door haren (zeer algemeen), slijm of hars [de eindknoppen
bij Achras (sawo manilla)].
Bespreking.
In de meestesystematische werken wordt over deknoppen weinig
medegedeeld.
HENRY heeft over dit onderwerp een zeer belangwekkende studie
gepubliceerd, toegelicht met talrijke afbeeldingen.
VELENOVSKY 1 ) en LUBBOCK bespreken de knoppen ook zeer
uitvoerig.
In sleutels naar winterkenmerken wordt van de onderscheidingskenmerken, die de knoppen opleveren, een ruim gebruik gemaakt.
Bij het samenstellen der tabellen stuitte ik echter op moeilijkheden,
die niet direct op te lossen waren. Daarom isin de tabellen van deze
kenmerken slechts zelden gebruik gemaakt. Dit wil natuurlijk niet
zeggen, dat bij de Ned. Indische boomgeslachten geen voldoend
groote verschillen zouden voorkomen, om hen in deze tabellen te
kunnen gebruiken.
I. Bij de meeste Dicotylen zijn de eerste twee rudimentaire bladeren aan de zijtakken overstaand of nagenoeg overstaand en
geplaatst m een vlak loodrecht op dat, gericht door de as van
denhoofdstengel enden bladsteel,inwelksokselde zijtak staat. Zijn
deze onderste rudimentaire bladeren dik en zeer laag ingeplant,
dan knjgt men bij oppervlakkige beschouwing van een okselknop,
die begmt mt te loopen, den indruk, alsof er 3okselknoppen waren,
gerangschikt m een dwarse rij. Dit is eveneens het geval, wanneer
de onderste, rudimentaire bladeren van een uitloopenden okselknop
x

) Pag. 675 e.v.
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in hun oksel groote okselknoppen dragen, vooral als deze bladeren
zelf spoedig afvallen. Om deze redenen is van het kenmerk van het
bezit van meerdere okselknoppen naast elkaar, in de tabellen geen
gebruik gemaakt.
Meestal is de aanwezigheid van meerdere okselknoppen boven
elkaar gemakkelijker te constateeren, dan de aanwezigheid van
meerdere knoppen naast elkaar. Bij deze gevallen komt het vaak
voor, dat, wanneer er 2 knoppen boven elkaar zijn, een van de
twee een bloei- of vruchttak wordt. Bij takken van groote boomen
zal men dan in de oksels van 1 of meer bladeren van een geheele
groeiperiode, of 2 knoppen vinden, of 1 knop en een (eventueel
reeds afgevallen) bloei- of vruchttak, of 1knop en een zijtak.
Van belang is verder, of de bovenste knop het grootst is, of de
onderste.
II. De beschutting der knoppen genoemd onder B. is vaak moeilijk nauwkeurig te omschrijven. Haren, en vooral slijm of hars op
deknoppen, vormen, zooals het onderzoek tot nog toe leerde, zelden
geslachtskenmerken.
§11. DE KNOPSCHUBBEN.
Indeeling.
I. Vorm der knopschubben.
A. Typisch, d.w.z. schubvormig en met breede basis vastgehecht [Bouea ( g a n d a r i a ) , Mangifera (mangga)].
B. Niet typisch; zij zijn dan rudimentaire bladeren met niet of
weinig ontwikkelde schijf, welke veelal eerder afvallen dan
de normale bladeren [Nephelium ( k a p o e l a s a n , r a m b o e tan)]. Soms echter zijn ze bladachtig en blijvend, o.a. bij
Litsea sebifera P E R S .
I I . Overgang van knopschubben naar gewone bladeren.
A. Plotseling; d.w.z. na eenige typische knopschubben komen
uitsluitend normale bladeren [Bouea ( g a n d a r i a ) , Mangifera
(mangga)].
B. Geleidelijk; d.w.z. na eenige typische knopschubben komt
een serie organen, die een geleidelijken overgang vertoont
van typische knopschubben naar de normale loofbladeren
[Rosa (roos)].
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III. Aantal en rangschikking der knopschubben.
A. Knopschubben in gering aantal.
B. Knopschubben in groot aantal.
1. Dicht opeengedrongen; twijgen daardoor dicht geringd.
2. Ver uit elkaar geplaatst.
Bespreking.
De knopschubben leveren een groot aantal onderscheidingskenmerken op, waarvan in determinatiesleutels, betrekking hebbende op houtgewassen in de gematigdeluchtstreken, een dankbaar
gebruik wordt gemaakt, in het bijzonder voor het determineeren
der houtgewassen in wintertoestand. In de meeste systematische
werken worden zij niet of nauwelijks besproken.
Het aantal tropische boomsoorten met knopschubben is zeer
groot; wel een bewijs, dat de vorming van knopschubben niet uitsluitend een gevolg is van het klimaat, maar een eigenschap van
de plant, welke zich vaak laat vervolgen over meerdere verwante
soorten of groepen. Zoo hebben b.v. alle Quercus- en ,4cer-soorten,
zoowel die in de gematigde streken als die in de tropen, knopschubben. Aan de practische toepassing van deze kenmerken voor
determinatiesleutels in detropen staat echter de moeilijkheid in den
weg, dat men in de tropen op eenzelfde tijdstip twijgen in verschillende stadia van ontwikkeling kan aantreffen. Voor determinatiedoeleinden komen daarom vooral in aanmerking de okselknoppen, welke aan niet te jonge twijgen wel steeds aanwezig zijn,
maar helaas in den regel veel kleiner zijn dan de eindknoppen. Ook
de litteekens van reeds afgevallen knopschubben zijn van belang.
Verder moet men er rekening mede houden, dat de bekleeding der
eindknoppen anders kan zijn dan die der okselknoppen.
Knopschubben zijn rudimentaire bladeren of steunbladen; het
is dus begrijpelijk, dat er allerlei overgangen kunnen voorkomen
tusschen knopschubben en gewone bladeren of steunbladen. Dit
maakt het moeilijk, zoo niet onmogelijk, een juiste omschrijving
te geven van het begrip knopschub. Het is echter in vele gevallen
mogehjk, de typen genoemd onder I A en I B vrij nauwkeurig. te
onderscheiden.
In sleutels naar vegetatieve kenmerken in de gematigde luchtstreken wordt het aantal knopschubben vaak als onderscheidingskenmerk gebruikt. Dit is natuurlijk alleen mogelijk in gevallen, dat
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de overgang van knopschubben naar gewone bladeren plotseling is.
De knopschubben vallen het meest op, wanneer zij in groot aantal
voorkomen en dicht bijeen zijn geplaatst; men kan dit kenmerk
dan zelfs gemakkelijk waarnemen, als de knopschubben zijn afgevallen, aan het groote aantal achtergebleven litteekens.
§ 12. VORM EN T7ITERLIJK VAN DE TWIJG.
Indeeling.
I . Vorm.
A. Rolrond.
B. Hoekig, met overlangsche richels of vleugels.
C. Afgeplat (tevens bladachtig yerbreed bij Phyllocladus).
D. Geleed (ingesnoerd) [Piper (sirih), Garcinia (manggis)].
E. Op de knoopen vefdikt [Mirabilis ( k e m b a n g p o e k o e l
ampat)].
F. Met dwarsrichels [Tectona (djati), Cratoxylon].
II. Bladmerken, dat zijn delitteekens, die de bladstelen op de twijg
achterlaten (zie ook §6, IV).
I I I . Steunbladlitteekens (zie §7, VIII).
IV. Teekening en afschilfering van den bast, en lenticellen (zie
§15,1).
Bespreking.
I. De vorm van de twijg kan in enkele gevallen van systematische
waarde zijn, echter in hoofdzaak voor de soortsonderscheiding.
Ook hierbij speelt natuurlijk de leeftijd van de twijg een belanglijke rol. Het best is het, den vorm na te gaan aan twijgen van de
vorige groeiperiode.
Hoekige of min of meer afgeronde twijgen komen het veelvuldigst
voor. Bij kruiswijzen bladstand is de twijg vaak 4-hoekig, o.a. bij
Tectona, Peronema, vele Vitex- en Calophyllum-sooTten; soms
4-vleugelig, o.a. bij eenige i^em'a-soorten. Zelden typeeren deze
kenmerken echter een geheel geslacht. Met afgeplatte twijgen, die in
de meest verschillende families kunnen voorkomen, is dit nog veel
minder het geval.
Rolronde twijgen komen veel minder voor en vormen yaker een
bruikbaar kenmerk. Zij komen voor zoowel bij soorten met een
overstaanden bladstand (vele Melastomataceae), als bij die met een
verspreiden bladstand (Cerbera, Pteleocarpa).

66

Dwarsrichels zijn het fraaist, wanneer zij de bladsteelvoeten van
2 overstaande bladeren met elkaar verbinden. Zij vormen echter
zelden een geslachtskenmerk.
I I . In sleutels naar vegetatieve kenmerken wordt vaak gebruik
gemaakt van kenmerken, die de bladmerken opleveren, vooral in
sleutels, gebaseerd op winterkenmerken. De verschillen worden
voornamelijk gezocht in den vorm en het al of niet opgeheven of
ingezonken zijn der bladmerken, en in de rangschikking, het aantal
en het al of niet opgeheven of ingezonken zijn der vaatbundellitteekens. In §6 werd er reeds op gewezen, dat bij de Ned.-Indische
boomsoorten de vaatbundellitteekens in hetbladmerk veelal onduidelijk zijn. De bladmerken hebben het bezwaar, dat zij bij herbarium van vrij jonge twijgen sterk vervormd kunnen zijn door verschrompeling van de twijg. Hier komt nog bij, dat debladeren en
dus ook hun bladmerken, binnen eenzelfde groeiperiode, sterk
uiteen kunnen loopen wat grootte en vorm betreft, waardoor een
nauwkeurige beschrijving vaak niet goed mogelijk is. Om deze
redenen is in de tabellen van de kenmerken der bladmerken geen
gebruik gemaakt. Nader onderzoek zal nog moeten uitmaken, of
hierin bij de Ned.-Indische boomgeslachten niet meer bruikbare
verschilpunten kunnen worden gevonden.
§ 13. VERTAKKlNG EN SOORTEN VAN TAKKEN.

Indeeling.
I. Vertakkingswijze.
A. Monopodiaal, wanneer de hoofdas doorgroeit en steeds voor
blijftbij dezijtakken[Dwno (doerian),Jfangi/em (mangga)].
B. Sympodiaal, wanneer een of meer der zijtakken, waarvan
een gewoonlijk krachtiger is dan de andere, de hoofdas in
groei overtreft<v<V vrnt\U
1.Duidelijk sympodiaal [Terminalia ( k e t a p a n g ) , Achras
(sawo manilla)]. In_wexkeUjkheid-is-dit-geen"sympodium, maar ueen-mono- r di,-of-pleioohasium-.2. Sehijnbaar monopodiaal, wanneer de eindknop geheel op
zij wordt gedrukt en de zijtak in het verlengde van den
hoofdtak,doorgroeit [Anma (boewah n o n a ) , waarbij de
eindknop eindigt in eenbloemendragend takje)].
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I I . Punt van oorsprong der zijtakken.
A. Uitsluitend uit de oksels van gewone bladeren [Anma
(zuurzak)].
B. Uitsluitend uit de oksels van schubvormige bladeren [Phyllanthus ( t j e r m e , d a o e n m e n i r a n ) ] .
C. Uit de oksels van gewone en schubvormige bladeren.
I I I . Soorten van takken (kort- en langloten).
Bespreking.
I. RACIBOESKI heeft in 's Lands Plantentuin interessante waarnemingen gedaan over de vertakking van tropische houtgewassen.
Hij komt o.m. tot de conclusie, dat de vertakking bij dezelfde
soort in het algemeen constant is, en dat zeer vaak een groot verschil in vertakkingswijze voorkomt tusschen den hoofdstam en de
zijtakken van de eerste orde, en soms ook tusschen de laatste en
hun zijtakken.
De vertakkingswijze van den hoofdstam kunnen wij grootendeels
buiten beschouwing laten, omdat wij werken met herbariummateriaal van zijtakken.
Zooals RACIBOESKI ook reeds opmerkt, kan de invloed van uitwendige omstandigheden, in het bijzonder mechanische beschadiging, groot zijn. Een plant b.v., die zich normaal monopodiaal vertakt, zal, wanneer de eindknop beschadigd wordt, genoodzaakt zijn,
een sympodium voort te brengen. RACIBOESKI deed zijn waarnemingen hoofdzakelijk aan levendejonge exemplaren, waardoor hij
deze afwijkingen gemakkelijk kon elimineeren. Wanneer men echter
werkt met een beperkte hoeveelheid herbarium, is het natuurlijk
niet steeds zoo eenvoudig, om vast te stellen, of men een normaa}of
abnormaal geval voor zich heeft. Dit is in den regel wel mogelijk
bij de schijnbaar monopodiale vertakkingen, vooral bij die, waarbij
de twijg, gevormd gedurende een groeiperiode, bestaat uit een serie
van in elkaars verlengde staande zijtakjes.
Een ander bezwaar bij het gebruik van herbarium is, dat bij
planten met groote bladeren of bij planten, die slechts lange
scheuten voortbrengen, de twijgen in het herbarium niet of schaars
vertakt zijn, waardoor men geen of althans geen juist beeld van
de vertakking krijgt.
Om deze redenen is in deze tabellen van dit-kenmerk weiniggebruik gemaakt, hoewel het voor verwante groepen vaak gelijk is.
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I I . Ook het punt van oorsprong der zijtakken kan bij verschillende soorten belangrijke verschillen opleveren. Bij herbariummateriaal doen zich echter dezelfde moeilijkheden voor als besproken bij de vertakkingswijze.
I I I . Bij de meeste Europeesche boomsoorten treft men zoowel
kort- als langloten aan. De eerste hebben korte leden, die in hoofdzaak de bladeren en vaak ook de bloemen voortbrengen; de laatste
hebben lange leden, die in hoofdzaak voor de verlenging van den
Stengel zorg dragen en dus den algemeenen vorm van den kroon bejpalen.De meeste Ned.-Indische boomsoorten brengen echter slechts
een soort van loten voort; daarom kon in deze tabellen van dit kenmerk slechts zelden gebruik worden gemaakt.
Kortloten of daarop gelijkende vormingen vindt men bij de
Ned.-Indische boomsoorten o.a. bij Pinus (afvallende zijtakjes met
bepaalden eindgroei), Phyllanthus (tjerme) (zijtakjes met onbepaalden eindgroei) en Terminalia ( k e t a p a n g ) (toppen der hoofdtakken).
§ 14.DE RANGSCHIKKING DER VAATBUNDELS IN DEN STENGEL.

Indeeling.
I. Vaatbundels alle gerangschikt in een ring (normale type bij de
Dicotylen).
I I . Primaire vaatbundels voor een groot gedeelte gerangschikt in
eenring, met vaatbundels daar binnen of daar buiten.
A. Op dwarsdoorsnede vaatbundels aanwezig in den bast
[bij Cananga (kenanga) aan weerszijden dicht onder het
bladmerk].
B. Vaatbundels aanwezig in het hout [Mirabilis ( k e m b a n g
p o e b o e l a m p a t ) , Bougainvillea].
C. Vaatbundels aanwezig binnen den houtring [Mirabilis
( k e m b a n g p o e k o e l a m p a t ) , Canarium (kenari)].
I I I . Primaire vaatbundels alle verspreid (Monocotylen).
Bespreking.
I, I I I . Zooals bekend, vertoont de rangschikking der primaire
vaatbundels bij de Monocotylen een belangrijk verschil met die bij
de Dicotylen. Terwijl zij in den stengel der eerste in den regel versprad staan, zijn zij bij de laatste alle of meerendeels gerangschikt
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in een ring, waardoor bij den verderen groei een scherpe grens wordt
gevormd tusschen merg, hout- en bastkoker. Van de weinige
Dicotylen, die in dit opzicht overeenkomen met de Monocotylen, behoort geen enkele tot de Ned.-Indische boomflora. ,
II. Vaatbundels, welke men in de bast op dwarsdoorsnede aantreft, splitsen zich, - voor zoover dat bij een 10 X vergrooting is
waar te nemen - , in den regel een eind beneden het bladmerk af
van den houtkoker, om vervolgens schuin of min of meer evenwijdig
aan den omtrek, door den bast te loopen en in bet bladmerk te
eindigen. Van buiten gezien, verraden zij zich in den regel door de
richels, welke aan weerszijden van het bladmerk naar beneden
loopen. Dergelijke richels vormen echter geen vaste aanwijzing voor
de aanwezigheid van vaatbundels in den bast.
Op dwarsdoorsnede herkent men vaatbundels in het merg en in
den bast hoofdzakelijk door het houtweefsel met groote porien
(de houtvaten), dat afsteekt tegen het omringende merg- en bastweefsel.
Zooals SOLEREDER x) opmerkt, zijn vaatbundels in het merg of
in den bast in den regel geen kenmerken van groote systematische
waarde. De eerste b.v. komen niet voor bij alle Canarium-sooTten,
wel echter bij alle door mij onderzochte Pisonia-soorten. Vaatbundels in den bast vindt men o.a. bij de meeste Anonaceae en
Dipterocarpaceae.
Vaatbundels in het hout komen bij deNed.-Indische boomsoorten
slechts zelden voor, o.a. algemeen in het geslacht Pisonia. Het houtgedeelte dezer secundaire vaatbundels herkent men op dwarsdoorsnede door de groote porien (houtvaten), welke veelgrooter zijn
dan de vaten van het omringende secundaire hout; terwijl de plaats
van het zeefweefsel aan droog hout wordt aangegeven door een
tangentiaal gerekte holte, veroorzaakt door sterke inkrimping van
dit weefsel. Het droge hout van dikkere takken bestaat oogenschijnlijk uit afwisselende tangentiale l'agen hout enlucht, verbonden door smalle dwarse bandjes hout.
*) Erganzungsband, pag. 400.
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§ 15. DB BAST.

Indeeling.
I. Uitwendig.
A. Teekening.
Glad, rimpelig, met barsten (overlangsche of dwarsbarsten).
B. Afschilfering.
Zeer spoedig beginnend af te schilferen of eerst op lateren
leeftijd (weer te geven naar het aantal groeiperioden).
C. Lenticellen.
II. Op doorsnede.
A. Mergstralen voor een deel van binnen naar buiten sterk
wigvormig verbreed [Anona ( z u u r z a k ) , Durio ( d o e r i a n ) ] .
B. Regelmatig gelaagd [Anona ( z u u r z a k , b o e w a h n o n a ) ] .
0. Met gangen of daarop gelijkende gaatjes (zie §21,I C.)
D.Met vaatbundels (zie § 14, I I A).
E. Met steencellen, sclerenchymstaven, of fijne sclerenchymvezels, welke laatste zich opeenbreukvlakvoordoenalszijdeachtig glanzende haartjes (het laatste o.a. bij Aquilaria en
Gonystylus).
Bespreking.
I. De buitenkant van den bast levert, zoowel wat teekening als
wat afschilfering betreft, eenige kenmerken, die van belang kunnen
zijn, vooral voor de onderscheiding van kleinere systematisehe eenheden. In systematisehe werken vindt men hierover dan ook in
denregelalleenietsvermeldbijdesoortsbeschrijvingen.Eenbezwaar
van hun toepassing is,dat zijin hooge mate afhankelijk zijn van den
leeftijd van de twijg en van de groeiomstandigheden.Jonge, slecht
gegroeide twijgen kunnen in uiterlijk veel doen denken aan oude
twijgen. Dit is de reden, dat in de tabellen van deze kenmerken
weinig gebruik is gemaakt. Bij versch materiaal zouden zij echter
veel beter tot haar recht kunnen komen. In Europeesche sleutels
naar vegetatieve kenmerken wordt van deze kenmerken vrij veel
gebruik gemaakt.
• Lenticellen kunnen, wanneer zij in groot aantal voorkomen, de
twijg een eigenaardig uiterlijk geven. Dergelijke beelden zijn echter
moeilijk te omgrenzen.
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II. SOLEREDER *) geeft een overzichtvandesystematische waarde
der anatomische bastkenmerken,' in hoofdzaak microscopische
jkenmerken, die bij het gebruik van een 10 X vergrooting niet in
laanmerking komen.
THORENAAR behandelt den bast, zooals bij voorkomt aan den
stam en wel, bekeken bij een 10 x vergrooting en macroscopisch.
Aan stammonsters is de bast dik of zeer dik; aan de twijgen echter
in den regel zeer dun. Bovendien is de bast van herbariumtakjes
vaak bros, waardoor het moeilijk is,een goede snede aan te brengen.
Mede als gevolg hiervan zijn de bastkenmerken aan herbariumtwijgen buitengewoon moeilijk waar te nemen. Een uitzondering
hierop maken de zich sterk wigvormig verbreedende mergstralen en
de gelaagdheid van den bast en soms ook steencellen, selerenchymstaven en fijne zijdeachtig glanzende sclerenchymvezels.
Zich sterk wigvormig verbreedende mergstralen komen het veelvuldigst voor in enkele nauwverwante families,nl. Dipterocarpaceae,
Tiliaceae, Sterculiaceae, Bombacaceae, Gonystylaceae en verder o.a.
ook bij Anonaceae. Dit kenmerk is in den regel reeds duidelijk zichtbaar aan vrij jonge twijgen, nl. die van 2 of 3 groeiperioden oud.
Gelaagdheid van den bast komt bij verschillende families voor.
Bij vele soorten is dit kenmerk echter eerst aan dikkere twijgen
goed zichtbaar.
§16. HET HOUT.
Indeeling.
I . Vaten.
A. Hout zonder vaten (Coniferen).
B. Hout met vaten.
1. Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand, d.w.z. aantal
alleen staande vaten > 20 X het aantal aaneensluitende
vaten (de vaatgroepjes) [Enterolobium (regenboom)].
2. Vaatgroepjes .niet zeldzaam, d.w.z. aantal alleenstaande
vaten < 20 X het aantal vaatgroepjes.
3. Vaten meerendeels gerangschikt in groepjes, d.w.z. aantal
vaatgroepjes/"^ \ X het aantal alleenstaande vaten
[Hevea, Bixa (kasoemba)].
4. Vaten meerendeels of voor een groot gedeelte gerang) Erganzungsband, pag. 393 e.v.
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schikt inrijtjes, waarin devaten onderling vrij ofin groepjes staan [Achras (sawo m a n i l l a ) , Quercus].
II. Parenchym.
A. Ontbrekend [Canarium (kenari)].
B. Aanwezig.
1. Om de vaten; indien zeer smal moeilijk te onderscheiden.
2. Verstrooid in den vorm van oogjes of vlekken of van
stippen [in oogjes of vlekken bij Parkia (pete) en Pithecolobium (djengko1),maar datindienvorm om de vaten,
het meest opvallend; in den vorm van stippen bij vele
Theaceae].
3. In tangentiale banden of bandjes.
a. Uitsluitend of bijna uitsluitend op de zonegrenzen
[Bouea (gandaria)].
/
6. Onafhankelijk van de zonegrenzen.
a. In.(veelal uiterst fijne) adertjes of bandjes tusschen
twee opeenvolgende mergstralen [Baccaurea (menteng)].
/?.In langere, smalle banden, welke niet of weinig
breeder zijn dan de mergstralen [Hevea, Anona
(zuurzak), Achras (sawo m a n i l l a ) ] .
y. In langere, breede, of onregelmatig breede banden
[Nephelium ( r a m b o e t a n , k a p o e l a s a n ) ] .
III. Mergstralen.
1.Mergstralen gedeeltelijk± 100/nbreed ofmeer (nagaan aan de
dikste twijgen) [bij niet te dunne twijgen van Gnetum (belindjoh), Anona (zuurzak), Rosa (roos)].
2. Mergstralen alle < 100 [i breed,
IV. Hout met interxylair phloeem {Memecylon, Avicennia).
V. Hout met secundaire vaatbundels (zie § 14, I I B).
Bespreking.
SoLEREDEEi) geeft een overzicht v a n ' d e resultaten, die het
microscop 1S chhoutonderzoektotdien(1908)hebbenopgeleverd.Voor
mijn onderzoek bleken deze grootendeels van geen belang te zijn.
Met het onderzoek van de Ned. Indische houtsoorten hebben zich,
zooals reedsin de Inleiding werd medegedeeld, voornamelijk bezig
genouden MOLL en JANSSONIUS, wier bekende werk over de microJ

) Erganzungsband, pag. 378 e.v.
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graphie der op J a v a voorkomende houtsoorten nog steeds wordt
voortgezet; en in navolging van hen P F E I F F E R , BEEKMAN en D E N
BERGER. Vooral de laatsten hebbenzichinhet bijzonder toegelegd
op het determineeren van houtsoorten met behulp van een 10 X
vergrootende loupe, waarin D E N BERGER het zeer ver heeft gebracht. Hoewel de uitvoerige en systematische microscopische
beschrijvingen van JANSSONITTShem in velegevallen in staat stellen,
de soort te bepalen, - hetgeen bij het gebruik van een loupe in den
regelniet mogelijk is- , zijn, zooals begrijpelijk, deresultaten, voortvloeiende uit het onderzoek met de loupe, voor mij van veel meer
belang, dan die, welke het microscopische onderzoek oplevert. D E N
BEEGER komt tot de conclusie, dat voor de onderscheiding der houtsoorten met behulp van een loupe, in de eerste plaats in aanmerking
komen:
le. Het al of niet aanwezig zijn van vaten, de vaatgroepeering en
de vaatdoorboring.
2e. Het al of niet aanwezig zijn van parenchym en de rangschikking hiervan.
3e. De opbouw der mergstralen en het voorkomen in 1 of meer
soorten van mergstralen.
4e. Het voorkomen van interxylair phloeem.
Voor mijn onderzoek stond mij de uitgebreide houtcollectie van
het Boschproefstation ter beschikking.
Bij mijn onderzoek bleek mij reeds spoedig, dat het hout der
twijgen in belangrijke mate kan afwijken van het stamhout, waarop
het onderzoek van D E N BERGER gebaseerd is. De door hem gevonden uitkomsten waren dan ook voor mijn doel niet zonder meer
te gebruiken. Deze afwijkingen doen zich op twee wijzen gelden:
le zijn de afmetingen der elementen bij detwijg kleiner, somsveel
kleiner, dan die bij het stamhout. Om die reden konden kenmerken
als laddervormige doorboring enbouw dermergstraalcellen (staande
en liggende cellen),welkekenmerken van zeer groote systematische
waarde zijn, maar aan het hout van twijgen niet of zeer moeilijk zijn
te zien, in de tabellen niet worden gebruikt. Dit bleek evenmin het
geval te zijn met harsgangen en oliecellen. Vaak zijn de vaten veel
kleiner dan bij het stamhout, waardoor zelfs het gebruik van dit
kenmerk wel eens moeilijkheden opleverde.
2e. kan het eerst gevormde hout zeer belangrijk afwijken van het
later gevormde, o.a. in de groepeering en rangschikking van vaten
en parenchym en in de breedte der mergstralen. Een kenmerkend

74

voorbeeld van verschil in mergstraalbreedte bij het hout van twijgen en net oudere hout, levert b.v. het geslacht Quercus. Het hout
van Quercus verschilt van dat van Castanea, doordat bij heteerste
steeds eeh groot aantal zeer breede mergstralen voorkomen, terwijl
deze bij het laatste niet of slechts sporadisch optreden. Bij herbariumtwijgen van Quercus zal men echter, vooral bij de dunnere,
slechts bij uitzondering breede mergstralen aantreffen, die dan
bovendien nog veel smaller zijn dan in het oude hout.
Het jongste hout wijkt gewoonlijk het meestaf; dat van de 2e en
3e groeiperiode, komt het later gevormde reeds meer nabij; daarom
is in detabellen alleen met dit hout rekening gehouden.
Op grond van bovengenoemde overwegingen ben ik tot de in
I, I I en I I I gegeven indeeling gekomen, terwijl in de tabellen zoo
veel mogelijk uitersten tegenover elkaar werden gesteld. Deze indeeling gaat natuurlijk veel minder ver, dan die van D E N BEKGEE.
En in weerwil daarvan moest met het gebruik van deze houtkenmerkentoch nogzeergroote voorzichtigheid worden betracht.Houtkenmerken zijn in de tabellen dan ook alleen gebruikt, wanneer zij
gemakkelijk te constateeren waren en aan het hout der twijgen van
groote systematische waarde bleken te zijn, of wanneer geen eenvoudiger morphologische kenmerken werden gevonden.
I. De Dicotylen onderscheiden zich van de Coniferen o.m. door
het bezit van vaten. Slechts eenige Dicotylen-gesl&chten, die voor
ons van geen belang zijn, wijken hierin af. De vaten kunnen echter
soms zoo klein zijn, dat men moeite heeft, hen te herkennen.
De rangschikking der vaten in de twijgen is volgens de gegeven
indeeling voor verscheidene geslachten een kenmerk van groote
waarde, hoewel in veelmindere mate, dan voor het later gevormde
hout. De practische waarde wordt bepaald door de grootte der
vaten en den aard van het hout.
Bij de Fagaceae b.v. en bij Xanthophyllum, beide metgroote vaten
en vast hout, is gemakkelijk te zien, dat de vaten alleen staan. Anders wordt het echter, wanneer devaten zeer klein zijn, zooals bij de
Theaceae, of wanneer het hout zeer brosis, waardoor de vaten bij
het aansnijden van detwijg gemakkelijk dicht gedrukt worden. Veel
hangt hierbij af van de scherpte van het mes, waarmede de snede
wordt aangebracht en van de wijze van aansnijden.
• Opgemerkt wordt hierbij nog, dat de vaten aan droog hout beter
te zien zijn dan aan nat.
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II. Parenchym valt het meest op, wanneer het voorkomt in den
yorm van oogjes of vlekjes, of in den Vormvan breede banden, zooalsmenzeveelvuldig aantreft.bij Leguminosae. In de tabellen vindt
men deze vormen echter zelden genoemd, omdat bedoelde plantengroepen naar eenvoudiger uitwendige kenmerken konden worden
onderseheiden.
'
.
Meestal ook opvallend en gemakkelijk te omschrijven, is het
voorkomen.van parenchym in smalle bandjes. V a n d a a r d a t in de
tabellen aan deze vormen een groote plaats is ingeruimd. Men treft
hen o.a. aan bij alle Anonaceae en Sapotaceae; bij de-meeste Celastraceaeen Guttiferae en bij verscheidene Euphorhiaceae. In denregel
zijn zij karakteristiek voor geheele geslachten.
De parenchymbandjes zijn soms, vooral wanneer zij voorkomen
in zeer fijne adertjes tusschen twee opeenvolgende mergstralen,
zoowel aan droog als aan versch hout, moeilijk te zien. Met een
druppel water, aangebracht op een zuiver snijvlak van het droge
hout, en bij een juisten lichtinval, toovert men als het ware de
voor dien onzichtbare bandjes te voorschijn. Bij versch hout bereikt men hetzelfde, indien men het aangesneden kopsche vlak bij
een lucifersvlammetje droogt, vervolgens het buitenste laagje afsnijdt en daarna verder behandelt alshet droge hout.
I I I . Mergstralen met een breedte van ± 100 /J, of meer, een maat,
waar men gemakkelijk aan went, komen in hoofdzaak voor bij
Anonaceae, Sterculiaceae, Dilleniaceae, land-Bhizophoraceae (Legnotideae en Anisophyllineae), Myrsinaceae en verder nog in enkele
geslachten uit verschillende families. Voor stamhout is dit kenmerk
bijna steeds een geslachtskenmerk.
Wanneer breede mergstralen voorkomen, leveren zij een gemakkelijk determinatie-kenmerk. Zooals echter boven reeds werd opgemerkt, kan de breedte der mergstralen, zelfs bij eenzelfde individu,
vrij sterk varieeren in verband met den leeftijd van den taK. Bij
twijgen neemt deze meestal toe met den afstand tot het merg, om
welke reden het noodzakelijk is, dit kenmerk aan de dikste twijgen
te onderzoeken en in twijfelachtige gevallen de breedte der mergstralen te meten aan degrens van denhoutcylinder. Het spreekt dan
ook van zelf, dat de systematische waarde van dit kenmerk Dij
twijghout veel kleiner is dan bij stamhout.
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IV. Interxylair phloeem doet zich voor in verschillende vormen,
die niet alle even gemakkelijk zijn te herkennen. Is dit phloeem
zeer vezelig, zooals o.a. bij Aquilaria, dan herkent men het, bij een
met een niet al te scherp mes aangebrachte snede direkt, door de
uitstekende zijdeachtige vezeltjes. Bij Memecylon kan elke phloeemstreng op dwarsdoorsnede bij droog materiaal sterk gelijken op een
houtvat, waarvan zij zich onderscheidt door haar grooteren omvang; bij nat materiaal ziet men echter de samenstellende elementen als een netvormige of stipvormige teekening. Brengt men een
druppel water aan opeen zuiver kopsch snijvlak, dan wordt het verschil in teekening zoo groot, dat verwarring met de veel kleinere.
vaten vrijwel uitgesloten is. Wanneer men dezen vorm slechts eens
gezien heeft, herkent men hem gemakkelijk weer.
Het voorkomen van interxylair phloeem is, zooals SOLERBDEK X)
ook reeds vermeldt, een kenmerk van groote systematische waarde
en minstens voor het geslacht constant. Volgens dezen schrijver
wordt interxylair phloeem bij sommige soorten eerst op lateren
leeftijd gevormd, waardoor men het dan niet aantreft in de herbariumtwijgen. Tot nog toe miste ik het slechts eens bij een Memecylon, waarvan de onderzochte herbariumtwijgen zeer dun waren;
dikkere twijgen waren niet beschikbaar.
§ 17. HET MERG.
Indeeling.
I. Vorm.
Rond of elliptisch, drie-, vier-, meer-hoekig of -stralig.
I I . Constitutie.
A. Homogeen.
B. Met steencellen, steenceldiaphragma's, sclerenchymvezels of
-staven.
C. Het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van het merg (mergkoker al of niet verdeeld door dwarsschotten).
D. Metintraxylair phloeem, dus met phloeemweefsel binnen den
houtkoker [Eugenia (djamboe-soorten), Terminalia (ketaP a ng)]13.Met vaatbundels (zie § 14, I I Q .
F. Met gangen of daarop gelijkende gaatjes (zie §21, I A).
J

) Erganzungsband, pag. 405.
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Bespreking.
I. Bij de meeste plantensoorten is het merg rond of elliptisch, het
laatste in denregelbij min ofmeeroverlangssamengedrukte twijgen.
Een vierhoekig merg schijnt vrijwel uitsluitend voor te komen bij
planten met kruiswijzen bladstand; een meerhoekig en meerstralig
merg bij planten met andere bladstanden. Merg met meer dan
4 stralen vindt men vooral bij Lauraceae.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er vaak verband bestaat
tusschen den vorm van het merg en den bladstand. Een steeds
doorgaand verband bestaat er echter niet. Terwijl b.v. de meeste
Evodia-soorten een vierkant merg hebben, is het bij andere, eveneens met kruiswijzen bladstand, rond. Bij Turpinia, met eenzelfden
bladstand, is het merg rond. Vierkant merg bij planten met typisch
verspreiden, niet in 4 overlangsche rijen geplaatste bladeren, heb
ik tot nog toe niet aangetroffen. Wel vond ik bij eenige planten met
een 2-rijigen bladstand, o.a. Drypetes, een meerhoekig of meerstralig
merg. Aan de opgaande twijgen van Drypetes staan de bladeren
echter verspreid.
Bij het ouder worden van detwijg kan het merg belangrijke vormveranderingen ondergaan. Een oorspronkelijk hoekige vorm gaat
in den regel oplateren leeftijd overin eenronden. Bij andere soorten
echter blijft de oorspronkelijke vorm steeds behouden, o.a. bij
Tectona, waar het merg van dikke stammen, evenals in de jonge
twijgen, vierhoekig is. De vormverandering treedt in den regel reeds
zeer vroeg in. Het merg van twijgen van 2of 3groeiperioden is vaak
reeds anders van vorm, dan dat der jongere twijgen. Voor vergeHjkend systematisch onderzoek zouden dus voornamelijk de jongste
twijgen in aanmerking moeten komen. Jonge twijgen kunnen echter
bij het drogen sterk inschrompelen, en evenzoo het merg, waardoor de oorspronkelijke vorm niet meer met zekerheid is vast te
stellen. Dit is een Van de voornaamste redenen, waarom in de tabellen van den vorm van het merg zoo weinig gebruik is gemaakt.
In tabellen, gebaseerd op versch materiaal, zou dit kenmerk veel
meer tot zijh recht kunnen komen.
I I A/C. De vorm en rangschikking der cellen in een overigens
homogeen merg, zooals men bij vele Sapindaceae aantreft, en het
voorkomen van steencellen, sclerenchymvezels en -staven zijn kenmerken van geringe systematische waarde, vandaar dat er in de
tabellen weinig gebruik van is gemaakt.
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Het voorkomen van steenceldiaphragma's is van eenigszins meer
belang, maar bij een 10 X vergrooting zelden duidelijk te zien.
Bovendien is het in den regel geen geslachtskenmerk.
Het ontstaan van holten, gescheiden door dwarsschotten, en het
geheel hoi worden van het merg of de twijg komt slechts zelden
voor. Wanneer men in herbariummateriaal holle twijgen aantreft,.
is dit meestal te wijten aan beschadiging door boorders.
I I D. Bij verscheidene planten zijn de vaatbundels van den vaatbundelring niet collateraal, maar bicollateraal gebouwd, dus met.
zeefweefsel aan twee kanten van het houtgedeelte. Deze planten
hebben dus ook phloeem aan de binnenzijde van den houtkoker
(intraxylair phloeem). Bij een 10 X vergrooting is dit phloeem
echter op doorsnede moeilijk alszoodanig te herkennen, vooral hier,.
waar het vaak niet dikker is dan een vliesje. De vezelige of taaie
constitutie en het loslaten van den houtcylinder bij droging, maken.
het echter toch mogelijk, dit weefsel te onderscheiden, vaak zelfs.
reeds met het ongewapende oog.
SOLEBEDEB *)wijst reeds op de groote systematische waarde van
het intraxylaire phloeem; het is een kenmerk, dat in den regel opgaat voor geheele families. Het komt voor bij alle Ned. Indische
boomachtige Myrtaceae, Melastomataceae, Lythraceae, Crypteroniaceae en Sonneratiaceae, vijf nauw verwante families; Combretaceae,
Gonystylaceae, Thymehaceae, Loganiaceae en Apocynaceae. Bij de
Apocynaceae wordt het herkennen van het intraxylaire phloeem.
aan versch materiaal bemoeilijkt door de veelal groote hoeveelheid
melksap, afgescheiden uit de twijgen.
§ 18. DE BEHARING.

Indeeling.
I. Haren al of niet aanwezig.
I I . Vorm der haren.
A. Onvertakt.
B. 2-armig.
1.Bundelvormig (d.w.z. zonder steelvormigen voet) of gaffelvormig (d.w.z. met steelvormigen voet).
^ M e t armen, welke nagenoeg in elkaars verlengde liggen, en.
J

) Erganzungsband,pag.404.
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daardoor vaak schijnbaar onvertakt [Achras (sawo ma' n i l l a ) , Mimusops (tandjong)].
C. Bundelvormig-meerarmig [Aleurites (kemiri), Melia (tjikra-tjikri)].
D. Stervormig [verscheidene haren aan de bladbovenzijde van
Hibiscus (waroe) en Solarium (terong)].
E. Schubvormig.
1. Schub-stervormig [ de witte schubvormige haren bij Durio
(doerian)].
2'. Typisch schubvormig [vele der bruine schubben bij Durio
(doerian)].
F. Andere haarvormen.
Bespreking.
De haarvormen worden vrij algemeen gerekend tot de anatomie,
en daar dit onderzoek vrij eenvoudig is, zijn de haarvormen over
het algemeen goed bekend. SOLEBEDEB X) geeft een uitvoerig overzicht van de haarvormen, hun systematische waarde en hun voorkomen in de verschillende plantenfamilies. In ENGLEE und PBANTL
.wordt de beharing ook vrij uitvoerig behandeld, terwijl BOEBLAGE
in den regel de meer opvallende, nl. de ster-, bundel- en schubvormige haren noemt.
De beharing kan bij dezelfde plant op verschillende plaatsen
zeer sterk varieeren, niet alleen wat de dichtheid van stand betreft, maar ook ten opzichte van den vorm der haren. Aangezien
deze tabellen gebaseerd zijn op steriel materiaal, komt natuurlijk
alleen de beharing der vegetatieve deelen in aanmerking.
I. Waar haren voorkomen, zijn de jonge deelen steeds dichter
behaard dan de volgroeide; in de eerste plaats, doordat de jonge
deelen nog uitgroeien en de aanwezige haren dus later verder uiteen
komen te staan; en in detweede plaats, doordat deharen later vaak
geheel of gedeeltelijk afvallen. Het al of niet aanwezig zijn van
haren constateert men dus het best aan de jonge deelen.
De beharing kan binnen de soort sterk varieeren. Het bezit van
haren op zichzelf wordt dan ook niet als soortskenmerk beschouwd.
Toch is de systematische waarde in sommige gevallen grooter dan
die van een soortskenmerk. Er zijn nl. geslachten, waar beharing
geheel ontbreekt of zeer spaarzaam is, terwijl bij andere geslach*) Erganzungsband, pag. 357.
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ten alle soorten dicht behaard zijn, althans op de jonge deelen.
Bij een zeer dichten stand der haren kan het wel eens moeite
geven, met zekerheid den vorm dier haren te constateeren. I n den
regel kan men echter wel plekken vinden, waar de haren verder
uiteen staan.
Op bepaalde plaatsen blijven de haren gewoonlijk het langst
zitten, in het bijzonder op de hoofdnerf aan de onderzijde van het
blad, en aan den voet van de bladschijf. Dit zijndusmeestal,evenals
de jonge deelen, de gunstigste plaatsen, om de beharing na te gaan.
I I . Heel vaak komen aan eenzelfde plantendeel verschillende
haarvormen voor, b.v. onvertakte en bundelyormige haren. In deze
gevallen gebeurt het niet zelden, dat de bundelvormige haren eerder
afvallen dan de onvertakte. De jonge deelen kunnen dus b.v. overwegens bundelvormig behaard .en de volwassen bladeren over
wegend onvertakt behaard zijn. Bij de samenstelling der tabellen
moest hier natuurlijk rekening mede worden gehouden.
De vorm der haren is in systematisch opzicht van veel meer
belang dan de al of niet aanwezigheid ervan. Volgens SOLEBEDER
wordt de systematische waarde der haartypen bepaald:
le. door het al of niet uitscheiden van een secretieproduct (klierharen);
2e. door de rangschikking der cellen, waaruit de haren zijn opgebouwd;
3e. door den vorm der haren zelf.
De meeste klierharen zijn zoo klein, dat zij bij een 10 X vergrooting niet als zoodanig zijn te herkennen. Dit is in het bijzonder het
geval, wanneer zij niet eindigen in een kopje en geen kleverig product meeruitscheiden,hetgeenin denregelalleengebeurtineen zeer
jong stadium van het plantendeel. Bij het drogen schrompelen de
klierharen, in tegenstelling met gewone haren, bovendien vaak
sterk in, waardoorzij, vooralaandroogherbarium,vaakzeer moeilijk
zijn te herkennen. Een uitzondering hierop maken de klierharen
met grooten, zittenden of kortgesteelden schildvormigen of ronden
kop, die besproken worden in §20 bij de uitwendige klieren.
De vorm en rangschikking der cellen, waaruit de haren zijn opgebouwd, zijn bij een 10 x vergrooting slechts zelden te zien. Dit is
nl. weleens mogelijk, als men hen tegen het licht bekijkt en dan nog
gewoonlijk alleen, als de haren groot en doorzichtig zijn en samengesteld zijn uit een rij cellen.
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Ombovengenoemderedenen kon van deze belangrijke kenmerken
iri de tabellen geen gebruik worden gemaakt.
I I A'B. De meest algemeen voorkomende haren zijn onvertakt.
Vaak komen echter, zooals boven reeds werd medegedeeld, zelfs
bij dezelfde plant, andere haarvormen voor. Het veelvuldigst zijn
dit 2-armige haren. Om deze reden zijn de onvertakte en 2-armige
haren in de tabellen dikwijls vereenigd.
Een zeer bijzondere vorm onder de 2-armige haren zijn die, waarvan de veelal ongelijke lange armen horizontaal uitstaan en nagenoegin elkaars verlengde liggen. Dezeharen kunnenbedriegelijkveel
gelijken op aanliggende onvertakte haren, maar onderscheiden
zich hiervan, doordat zij naar beide kanten spits toeloopen. Onder
het middelste, veelal wat verdikte gedeelte, vindt men soms een
korten voet, waarmede het haar is vastgehecht. Deze haarvorm is
karakteristiek voor alle Sapotaceae, maar komt ook nog voor bij
enkele geslachten en soorten uit andere families.
Deze 2-armige haren herkent men het gemakkelijkst, indien men
hen overbrengt op een anders gekleurd oppervlak en dan bij opvallend licht bekijkt, of anders tusschen twee glasplaatjes bij doorvallend licht.
I I C/D. Bundel-, ster- en schubvormige haren vertoonen onderling een groote verwantschap. Ben bundelhaar, waarvan de stralen
in een vlak liggen, wordt tot sterhaar; een sterhaar, waarvan de
stralen niet meer in een punt samenkomen, maar in een klein vlak,
wordt tot schubvormig sterhaar; zijn de stralen geheel of grootendeels met elkaar vergroeid, dan wordt het schubvormige sterhaar
een gaafrandige of gewimperde, al of niet gespleten schub. Het behoeft dan ook niet te verbazen, dat deze 3of 4haarvormen vaak in
eenzelfde familie voorkomen. Men vindt hen voornamelijk in enkele
nauwverwante families, nl. Dipterocarpaceae, Malvaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae, Bombacaceae en bij talrijke geslachten der
Euphorbiaceae. Verder komen zij voor bij enkele geslachten en soorten uit zeer verschillende families.
I I F. Van de overige haarvormen dienen nog genoemd te
worden:
le. Sterk vertakte, niet ster-of bundelvormige haren. De hieronder vallende haarvormen zijn vaak moeilijk te omschrijven en
6

82

kunnen aan dezelfde plant nogalvarieeren, wat het aantal, de plaatsing en de lengte der armen betreft. Grootere vormen, die bij een
10 X vergrooting als zoodanig zijn te herkennen, komen slechts bij
betrekkelijk weinig soorten voor en vormen zelden een geslachtskenmerk. Men vindt hen o.a. bij Tectona (djati) en bij vele Myristicaceae.
2e. Wrat- of kurkachtige haren, d.z. haren, die uiterlijk door
oppervlak en kleur doen denken aan kurk, zijn eveneens zeldzaam;
men vindt hen voornamelijk in het geslacht Saurauia. De wratachtige haren doen wel wat denken aan kurkachtige schubben of
aan lenticellen; de langere kurkachtige haren aan weeke stekels,
vooral als zij zeer groot zijn.
3e. Verkiezelde en verkalkte haren komen veelvuldig voor, vaak
gecombineerd met cystolithen. Zij zijn hard en stijf. Het meest
vindt men hen bij de Urticaceae, Ulmaceae, Moraceae en Borraginaceae, doch zij vormen zelden een geslachtskenmerk.
4e. Een afzonderlijke plaats nemen de papillen in. Het zijn
kleine verhevenheden van de opperhuid, dus geen typische
haren, welke bij de bladeren voornamelijk voorkomen aan de
onderzijde, waardoor het oppervlak een matte tint krijgt, welke in
kleur varieeert van grijs tot bleekgeel, bleekgroen of bleekviolet.
Aan levend materiaal is de tint gewoonlijk blauwgrijs. De papillen
zelf kan men bij een 10 x vergrooting in den regel niet als zoodanig herkennen.
Papillen komen voor in tallooze families, verspreid door het geheele plantenrijk. In den regel vormen zij geen geslachtskenmerk,
terwijl zij zelfs vaak bij dezelfde soort of bij de bladeren van eenzelfde tak zoodanig kunnen varieeren, dat men dit kenmerk slechts
met groote voorzichtigheid kan gebruiken.

§19. DORENSENSTEKELS.
Indeeling.
I. Dorens.
A. Steunbladdorens (Ziziphus-soovten,
WILLD., A. tomentosa W I L L D . ) .
B. Takdorens (Bougainvilha).
I I . Stekels [Rosa (roos), Geiba(kapok)].

Acacia leucophloea
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Bespr eking.
Dorens en stekels komen bij Indische boomsoorten weinig voor;
daarentegen zijn zij in Ned. Indie niet zeldzaam bij heesters en
vooral bij lianen. Stekels zijn zeer algemeen bij de Palmae.
I A. De steunbladdorens zijn in systematisch. opzicht wel het
belangrijkst; niet van wege hun vorm, maar vanwege de homologie
met steunbladen, waardoor zij dezelfde systematische waarde bezitten als deze. Bij de Indische boomsoorten zijn zij zeer zeldzaam
en in de geslachten, waar zij voorkomen, vindt men ook gewone
steunbladen.
I B . Takdorens treft men aan bij enkele soorten uit zeer verschillende families en in den regel slechts bij jonge planten en
waterloten, o.a. bij Burseraceae (Protium, Canarium), Leguminosae
{Acacia), Flacourtiaceae (Scolopia, Flacourtia).
I I . Stekels zijn morphologisch gelijkwaardig aan haren, en hebben in systematisch opzicht dan ook dezelfde geringewaarde, als het
al of niet voorkomen van haren.
§ 20. UITWENMGE KLIEREN EN (ACARO)DOMATIEN.

Indeeling.
I. Plaatsing.
A. Op de twijg, buiten de oksels van bladsteel en steunbladen
[Lagerstroemia (boengoer), Sonneratia'].
B. Op den rand of den top der steunbladen [Rosa (roos)], of
aan hun rugzijde.
C. In de oksels der steunbladen of aan hun buikzijde [Coffea
(koffie), Gardenia ( k a t j a p i r i n g ) J .
D. I n den bladoksel [Nerium ( o l e a n d e r ) , Psidium ( d j a m b o e
bidji), Garcinia (manggis)].
E. Op den bladsteel of de bladspil [Parkia (pet6), Enteroldbium
( r e g e n b o o m ) , Aleurites (kemiri), Hevea].
F. Op den bladrand [Rosa (roos), Baccaurea ( m e n t e n g ) , Ricinus (djarak)].
G. In de nerfoksels [Jasminum (melati), Nephelium (kapoelasan)].
.
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H. Op de bladschijf, buiten den rand of de nerfoksels [vlekvormige langs de hoofdnerf buiten de nerfoksels bij Swietenia
( m a h o n i e ) ; zwarte lange vlekvormige op de hoofdnerven bij
Hibiscus (waroe)].
I I . Vorm.
A. Gesteeld (voor klierharen zie ook §18).
B. Zittend.
C.Ingezonken in het bladmoes.
De vorm kan verder zijn: bol-, schotel-, krater-, schub-,
kegel-, flesch-, draad-, stip-, vlekvormig, enz.
Bespreking.
In §18 werd van de klierharen gezegd, dat zij meestal, vooral
aan droog herbarium, bij een 10 X vergrooting moeilijk als zoodanig zijn te herkennen.
De hier te bespreken klieren en klierharen onderscheiden zich
van bovenbedoelde hoofdzakelijk door grootte, kleur en vorm,
waardoor zij bij een 10 X vergrooting ook aan droog herbarium zijn
te herkennen. Aan versch materiaal vallen zij echter veelmeerop,
vooral door hun in den regel afwijkende kleur en vaak ook door
hun afscheidingsproducten.
Het aantal overgangsvormen tusschen duidelijkeenonduidelijke
klieren is zeergroot. Dewaardevan ditkenmerk wordt dan ook voor
practische doeleinden aanmerkelijk vergroot, door het vermelden
van de plaats dier klieren, daar de plaats over het algemeen nauwkeunger te omschrijven en veel meer constant is, dan hetuiterlijk.
SOLEREDER i) geeft een uitvoerig overzicht van de verschillende
vormen van klieren en van hun voorkomen in de verschillende
plantengroepen.
In demeestesystematischewerkenworden deklieren en in soortsbeschnjvingen in den regel ook.de domatien besproken.
bLucK behandelt in zijn uitvoerige studie de kliervormen, welke
optreden op de twijg, bladsteel en steunbladen en zoekt verband
tusschen deze organen aan de vegetatieve deelen en dergelijke aan
de bloeiwijze, en de homologie tusschen dergelijke klieren en even
tueel weggevallen steunbladen.
MOLL bespreekt noch de klieren noeh de domatien.
^) Erganzungsband, pag. 367

e.v.
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I A. Klieren op de twijg, buiten de oksels van bladsteel en steunbladen, komen slechts zelden voor. In den regel hebben zij de
morphologische waarde van steunbladen, zooals b.v. bijOstodes
macrophylla B. et H.; in andere gevallen zijn zij op te vatten als de
buitenste van de in de bladoksels gezeten kliertjes, zooals b.v. bij
Lagerstroemia ( b o e n g o e r ) . In vele van deze gevallen is zonder
nader onderzoek niet uit te maken, of wij met kliertjes of steunbladen te doen hebben.
I B . Ook klieren op den rand of top der steunbladen of aan hun
rugzijde, zijn zeldzaam. Daarom komen zij als onderscheidingskenmerk voor practische doeleinden nauwelijks in aanmerking,
temeer omdat zij in den regel klein zijn en de steunbladen vaak
spoedig afvallen.
I C . Van zeer groote systematische waarde zijn de klieren in de
oksels of aan de buikzijde der steunbladen. Zij komen in hoofdzaak
voor bij de meeste planten met overstaande bladeren, waarvan
telkens 2 steunbladen van verschillende bladeren van een bladpaar
of alle 4met elkaar zijn vergroeid, zooals bij de meeste Rubiaceae en
Rhizophoraceae. In de tabellen valt dit niet op, omdat de indeeling
hier geschiedt naar de steunbladen, hetgeen gemakkelijker is dan
naar de klieren.
I D . Eveneens van groote waarde zijn deklierenin de bladoksels.
Men vindt hen algemeen bij de Apocynaceae en Loganiaceae. Hierin
vertoonen deze families dus een groote mate van verwantschap
met de Rubiaceae. Verder treft men hen o.a. aanbij de Lythraceae,
Sonneratiaceae en Crypteroniaceae, drie nauw verwante families;
en bij eenige Myrtaceae (draadvormige bij Decaspermum enPsidium)
en Outtiferae (o.a. bij Garcinia- en Jfayea-soorten).
Bij vele Eugenia-soorten heeft in de bladoksels we] harsafscheiding plaats, maar het secretieorgaan zit hier inwendig.
Bij Crarama-soorten vindt men in de bladoksels ook vaak hars;
bij eenige soorten afgescheiden door platte, driehoekige klieren; bij
andere door een papillenveld op de twijg van mat korrelig uiterlijk.
I E . Bij verscheidene families, in het bijzonder Euphorbiaceae en
Rosaceae, vindt men klieren op den bladsteel buiten den bladoksel,
gewoonlijk aan den top. Vaak zijn zij echter zeer klein. In enkele
gevallen vormen zij een geslachtskenmerk.
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Bij vele Leguminosen en eenige andere planten met samengestelde bladen, o.a. Turpinia, komen klieren voor op den algemeenen
bladsteel, de algemeene bladspil en/of de spillen der vinnen. In den
regel vormen zij een geslachtskenmerk.
I F . Klieren op den bladrand komen bij vele families voor. Het
veelvuldigst treft men hen aan bij bladeren met een ingesneden
rand. De systematische waarde van dit kenmerk is echter grooter,
dan die van den ingesneden bladrand zelve. Zooals in §3reeds aangegeven, kan bij dezelfde plant de rand der bladeren van den jeugdvorm insnijdingen vertoonen, welke bij de oude planten niet ontwikkeld zijn. De klieren echter, welke vaak met dergelijke insnijdingen gepaard gaan, zijn veel standvastiger van aard. Komen zij
bij de bladeren van den jeugdvorm voor, dan vertoonen zij zich in
den regel ook bij de bladeren van de oude plant.
I G..Bij vele planten komen aan debladonderzijde in de oksels der
secundaire nerven, vooral de onderste, en soms ook in de oksels
der tertiaire nerven, klieren of (acaro)domatien voor. De laatste
doen zich in den regel voor als kleine opzwellingen, waarin een
opening is. Vaak zijn zij behaard. Men beschouwt hen als door
acarinen (mijten) bewoonde domatien (huisjes).
SOLEREDER 1 ) maakt een scherp onderscheid tusschen klieren en
acarodomatien. Het staat echter te bezien of vele der vormen, welke
m de litteratuur onder den naam van acarodomatien zijn vermeld,
in werkelijkheid geen kliertjes zijn. Bij Arythera littoralis B L . b.v.
komen, evenals bij vele andere Sapindaceae, in deoksels der secundaire nerven organen voor, die, wat hun vorm betreft, een goed
voorbeeld van acarodomatien genoemd zouden kunnen worden.
KADLKOFER (3) echter, de specialist van de Sapindaceae, spreekt
nergens van acarodomatien, maar steeds van klieren. Voor ons doel
is het van ondergeschikt belang of deze organen al of niet bewoond
worden door mijten. Daarom leek het mij beter in de tabellen niet
te spreken van acarodomatien, maar van domatien.
lerwijl kheren in het algemeen, en hier de vlekvormige klieren
ndenerfoksels, gewoonlijk aan de jonge bladeren grooter en duideHjker zijn dan aan oude, is dit bij domatien meestal omgekeerd.
6l
dP!lTr
^ , k l i e r e n e n d 0 ^ t i e n *W meestal constant voor
^soort^Gewoonlijk treden zij reeds op aan de kiemplanten. Vaak

*) Erganzungsband, pag. 375.
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gebeurt het echter, dat zij aan het eene blad duidelijker zijn dan
aan het andere, en niet bij alle bladeren in even groot aantal voorkomen, terwijl zij bij sommige bladeren zelfs geheel kunnen ontbreken. Voor kleine geslachten kunnen zij een geslachtskenmerk
vormen. Zij komen voor bij tallooze families, voornamelijk bij
Juglandaceae,Dipterocarpaceae, Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Sapindaceae, Aceraceae en Eubiaceae.
I H. Klieren, welke, - gewoonlijk aan den onderkant van het
blad - , zeer verspreid of plaatselijk voorkomen, behalveopdenrand
en in de nerfoksels, zijn vaak moeilijker te vinden, dan een van de
voorafgaande, omdat men in dat geval genoodzaakt is, het geheele,
vaak groote bladvlak af te zoeken. " "
Een uitzondering hierop vormen de gekleurde schubvormige
Miertjes, zooals men die in groot aantal, verspreid over de geheele
bladoppervlakte, o.a. vindt bij eenige Euphorbiaceae (de meeste
Mallotus en Macaranga-soorten), Anisoptera, Engelhardtia en Vitezsoorten. Bij eenige Sterculiaceae (o.a. Sterculia-soovten) en Tiliaceae
(o.a. Berrya-sooTten) komen ook dergelijke kliertjes voor, maar
veel kleiner van afmeting, waardoor zij bij een 10 X vergrooting
niet als zoodanig zijn te herkennen. Deze schubvormige kliertjes
vormen zelden een geslachtskenmerk.
Klieren op den bladvoet zijn eveneens gemakkelijk tevinden, vandaar dat zij in de tabellen meermalen als determinatiekenmerk zijn
gebruikt. Bovendien gebeurt het vaak, dat klieren, welke normaal
op den top van den bladsteel voorkomen, bij sommige bladeren wat
verschoven zijn en dan op den bladvoet voorkomen of omgekeerd.
Opvallend zijn verder de groote vlekvormige klieren met scherp
begrensden rand, die men aantreft bij eenige Euphorbiaceae (o.a.
Sapium- en Homalanthus-soorten). In den regel kunnen zij, evenmin als de klieren, welke voorkomen op den bladvoet, dienen voor
het onderscheiden van geheele geslachten.
II. De vorm der klieren is van veel minder belang dan de plaatsing. De klieren schrompelen bij het drogen in den regel sterk in,
waardoor de oorspronkelijke vorm aan droog herbariummateriaal
vaak niet meer is te bepalen. De verschillende vormen zijn moeilijk te omschrijven en gaan bovendien, soms bij dezelfde soort,
maar vooral zeer vaak binnen hetzelfde geslacht, in elkaar over.
Om deze redenen is de vorm der klieren zelden te gebruiken voor
net onderscheiden van geslachten.
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§ 2 1 . INWENDIGE SECRETIEORGANEN.

Indeeling.
I. Voorkomen in de plant.
Op dwarsdoorsnede gangen of daarop gelijkende gaatjes aanwezig:
A. In het merg [Canarium (kenari), Mangifera (mangga),
Ceiba(kapok), Achras (sa,yro manilla)].
B. In het hout [soms een rij gangen bij Tocma en Swietenia
(mahonie)].
C.In den bast [Canarium (kenari), Mangifera (mangga)].
D. In het blad (voor doorschijnende, of met gekleurden inhoud
gevulde stippen en strepen in het blad, zie§ 5).
II. Inhoudsbestanddeelen.
A. Hars.
B. Slijm en gom.
C. Melksap.
Bespreking.
SOLEREDER *) vermeldt uitvoerige gegevens over dit onderwerp,
en geeft een systematisch overzicht van het voorkomen van deze
secretieorganen door het geheele plantenrijk.
Ter bepaling van de systematische waarde onderscheidt hij de
,hier bedoelde secretieorganen naar:
•le. Hun uiterlijk (gangen, holten, cellen of vaten, de laatste
al of metgeleed);

2e Hun inhoudsbestanddeelen (hars, olie, gom, slijm, melksap,
caoutchouc of looistof);
.
oftchfzo f a ? 6 1 1 6 n h ° l t e n h U n ° n t s t a a n s w i J z e (schizogeen, lisygeen
4e.De plantendeelen, waarin zij voorkomen (in hoofdzaak als
aangegeven onder I).
s v ^ L T t e ° r g a n e n W ° r d e n a l g e m e e n e r k e n * als van groote
systematasche waarde. Zooonderscheiden de Burseraceae zich o.m.
d0 r het bezit
MvrLn
„6 MdiaCeaC
°
™n harsgangen; de
V 6 r W a n t e Lec thi
IracZTLT
y ^ceae,
Melastomataceae, Lythraceae en SanneraUaceae door het bezit van olieklieren (holten) in
J

) Erganzungsband, pag.338

e.v.

89
de bladeren; de Sapotaceae van de verwante Ebenaceae door het
bezit van melksapvaten.
Bij een 10 x vergrooting is vrijwel nooit met zekerheid uit te
maken of men te doen heeft met cellen, holten of gangen en hoe de
beide laatste zijn ontstaan, waardoor het gebruik dezer kenmerken
voor de tabellen vrij beperkt is.
Zookomenb.v.bij verscheidene Meliaceaeopdwarsdoorsnede van
de twijg gaatjes voor, o.a. met melksap gevulde holten in het merg
bij Aglaia- en ^Imoora-soorten; of gomgangen, in het hout en soms
ook in het merg, o.a. bij Toona; waardoor bij een 10 X vergrooting
en zonder verder onderzoek, verwarring met Burseraceae niet uitgesloten is. Dat in de tabellen alleen gesproken wordt van gangen
of daarop gelijkende gaatjes, is dan ook een concessie, gedaan aan
de practijk. Onder dit begrip vallen nl. niet alleen de gangen, maar
ook vele holten, cellen en vaten, voor zoover zij zich op dwarsdoorsnede bij een 10 X vergrooting voordoen als gaatjes.
I A. Het duidelijkst zijn de gaatjes in den regelinhet merg. Eensdeels zal dit wel komen, doordat het mergweefsel parenehymatisch
is en bij de meeste planten homogeen of althans weinig heterogeen
is, en anderdeels, doordat het, hoewel los van weefsel, toch weinig
inschrompelt. Zeer jonge twijgen zijn in het herbarium echter wel
vaak sterk ingeschrompeld, dus ook het merg; in dat gevalis het
soms noodig, een stukje van de twijg op te koken, om de gaatjes
duidelijker zichtbaar te maken.
I B . Met uitzondering van gomgangen, zijn gangen in het hout
aan herbariummateriaal zeer moeilijk met zekerheid te herkennen,
daarom is dit kenmerk in de tabellen niet gebruikt. Dit is eveneens
het geval met de niet genoemde gangen in de mergstralen, en de
oliecellen in het hout, allekenmerken, dieD E N B E E G E Bbij het determineeren van hout wel met vrucht benut.
I C . Gangen of daarop gelijkende gaatjes in den bast zijn aan
versch materiaal gewoonlijk niet moeilijk te zien, vooral in de
primaire bast. Aan herbarium zijn gaatjes in den secundairen bast
echter zeer moeilijk waar te nemen; ten le door het sterke, veelal
ongelijkmatige inschrompelen van den bast, ten 2e. door de veelal
zeer heterogene bestanddeelen, waaruit de secundaire bast vaak is
opgebouwd, en ten 3e. doordat het zeer moeilijk is,van zoo'n dunne

90bast uit dehand eengbedesnedetemaken,vooralvan droog materiaal.Omdezeredenenisvan het voorkomen van gaatjes in den bast in
de tabellen zelden gewag gemaakt. Een nader onderzoek zou nog
moeten uitmaken, of hetinsommigegevallengeenaanbeveling zou
verdienen, meer gebruik te maken van het kenmerk van gaatjes
inden primairenbast, waarbij dan,indien met herbarium wordt gewerkt, jonge twijgstukken zouden moeten worden opgekookt.
I D. De secretieorganen in de bladschijf zijn in den regelzoo klein,
dat zij op dwarsdoorsnede bij een 10 X vergrooting niet of zeer
moeilijk te zien zijn, hetgeen bij herbarium, door sterke inschrompeling der weefsels, in nog sterkere mate het geval is. Daarom is
van dit kenmerk, voor zoover zij geen doorschijnende, of met
gekleurden inhoud gevulde stippen of strepen veroorzaken, in de
tabellen geen gebruik gemaakt.
I I . Van deinhoudsbestanddeelen zijn gom en slijm het gemakkelijkst te herkennen. Aan de levende plant herkent men ze, door het
glibberige gevoel, als men over een versche wond wrijft of door er
een stukje van in den mond te nemen, of door de zwelling na bevochtiging met water. Aan herbarium kan men hetzelfde constateeren, als men het materiaal, na het aanbrengen van een versche
snede, eerst even opkookt.
Harsen zijn aan levend materiaal te herkennen aan haar groote
kleverigheid en haar zure of terpentijnachtige reuk. Droog zijn zij
hard, maar bros en schelpachtig op de breuk. Balsems vertoonen
veel overeenkomst met harsen, maar worden nooit heelemaal hard.
Melksappen onderscheiden zich van hars, in verschen toestand
door het ontbreken van de eigenaardige harslucht en in drogen
toestand door een meer taaie consistentie.
Behalve deze hoofdtypen komen nog andere stoffen voor, zooals
looistoffen, caoutchoucachtige en olieachtige stoffen en overgangstypen, zooalsb.v.degomharsen van de Guttiferae, die moeilijker zijn
te definieeren.
Hoewel dus deinhoudsbestanddeelen, uitgezonderd gom en slijm,
met gebruikt mogenwordenalsonderscheidingskenmerk,- hetgeen
veel van hun systematische waarde verloren d o e t g a a n - zijnzijin
de tabellen m den regel wel vermeld als aanvullingskenmerk, hetgeen vooral by hetdetermineerenvanverschmateriaal, groot voordeel kan opleveren.

SLEUTEL OP DE GESLACHTEN.

TOELICHTINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEN SLEUTEL.

Deze sleutel is gemaakt voor:
groote exemplaren van de boomsoorten, welkein Ned. Indie (met
uitzondering van de Molukken en Nieuw-Guinea) wild of verwilderd
voorkomen, en onder gunstige omstandigheden een diameter op
borsthoogte kunnen bereiken van 40 cm, bij eentakvrijen stam van
2m lengte eneen totale boomhoogte van 10 m.
Voor het onderzoek zijn noodig:
een goede 10 x vergrootende loupe, een scherp mes, een doosje
lucifers, een bakje met water (in plaats hiervan is desnoods
ook speeksel te gebruiken), een. millimetermaat en een schaalverdeehng voor het meten van afmetingen van 50, 100 en 200/x.
5 exemplaren van een dergelijke schaalverdeeling zijn los toege-

Onderzoek de kenmerken zooveel mogelijk aan meerdere normale
exemplaren.
Gebruik slechts afstaande zijtakken; geen opgaande takken,
Stengel- of waterloten.
Kies bij voorkeur oudere, en uitbottende, liefst steriele twijgen,
elk me meer dan 5 bladeren en met 1of meer zijtakken.
Let bij het inzamelen in het bijzonder op gave twijgtoppen en
vooral bij samengestelde bladeren op normale en gave bladtoppen.
z o ^ n ^ l T ?v
s c h u
btPiL

S

° m S Z e e r a f w i J k e * d ™n het normale type,
g WJ Gasuarina ( t j e m a r a ) , naaldvormig

W m i

beaSTllS^
t f r ^ d e P l a n t z °°danig vervormd, <*at m
b e t n o o J f b ° P , ^ T g e H J k e n ' te^"1 n o r m a l e b l a d — o n t "
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Waar in de tabellen gesproken wordt van boven-en onderkant of
-zijdeis bedoeld de builc-,respectievelijk rugzijde.
Vorm en afmetingen vermeld voor bladeren, gelden, indien niet
nader aangegeven, niet voor de bladeren in hun geheel, maar alleen
voor de bl&dschijf.
Met de termen „gewoonlijk", „meestal" en „in den regel" is bedoeld, dat het kenmerk meestal voorkomt bij alle individuen van
dat geslacht of van die groep van planten.
Om uit te maken, of de bladstand afwisselend 2-rijig is, ga men
aan een afstaande zijtak de bladmerken na van 5 opeenvolgende
bladeren van eenzelfde groeiperiode. Deze moeten in dat geval om
den ander in 2 rijen langs de twijg gerangschikt zijn. Worden per
groeiperiode geregeldminder dan 5bladeren voortgebracht, dan kan
men het ontbrekende aantal bladmerken in den regel aanvullen
met de merken der bovenste knopschubben.
Doorschijnende stippen en strepen in vleezige of door andere redenen ondoorzichtige bladeren, ziet men in den regel het best, door
de bladeren op een hard, vlak voorwerp te leggen, er met een scherp
mes een laagje aan den onderkant af te snijden (niet schrapen) en
het blad dan op deze dunnere gedeelten tegen het licht te bekijken
met de onderzijde van zich afgekeerd.
Een scherp snijvlak aan de twijg maakt men het best,'door de
twijg op een hard voorwerp te leggen en dan met een scherp mes
loodrecht aan te snijden (niet alleen drukken).
Nauwe gangenofdaaropgelijkendegaatjesinhetmergzijnaanversch
materiaal soms beter te zien, als men een scherp afgesneden twijg
bij een lucifersvlammetje droogt (niet aanbranden). In zeer jonge,
sterk verschrompelde herbariumtwijgen kan men ze in den regel
duidelijker zichtbaar maken, door het materiaal even op te koken.
Houtkenmerken onderzoeke men aan hout van minstens 2 mm
treed, en indien mogelijk, minstens 2 groeiperioden oud.
Om houtparenchym aan versch materiaal goed te kunnen zien, is
het vaak noodig, dat men een scherpe snede eerst bij een lucifersvlammetje droogt, en er vervolgens een druppel water op aanbrengt
(bekijken voor de druppel in het hout is weggetrokken). Bij droog
herbarium blijft het drogen natuurlijk achterwege.
Om vaten te bekijken, late men het bevochtigen achterwege, omdat zij daardoor vaak minder duidelijk worden. Dit geldt soms
ook voor interxylair phloeem.
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In zeertwijfelachtige gevallen bekijke men eenniet te dikke coupe
in doorzicht.
Intraxylair phloeemherkent men als volgt. Eentwijg wordt opengespleten en het merg er met de punt van het mes uitgelicht. Het
phloeem verraadt zich dan door de taaie of vezelige constitutie van
het merg,vaak alleenvan eenvlieslangsden omtrek. Is het phloeem
dik, dan kan men het merg er als een pijpje of lint uitlichten. Is
het phloeem opgebouwd uit lange en dikkere vezels, dan is het
reeds te zien bij het voorzichtig doorbreken van een oppervlakkig
geringde twijg.
Merg met phloeemweefsel langs den omtrek laat bij drogen in den
regel van den houtcylinder los.
Voor het onderzoek van de bladligging en -plooiing en van de
dekking der steunbladen aan droog herbarium, is het soms noodzakelijk een eindknop op te koken.
Devormvan haren,inhet bijzonder dievan 2-armige haren, waarvan de armennagenoeg in elkaars verlengde liggen, constateert men
het gemakkelijkst, indien men hen overbrengt op een anders gekleurd oppervlak en dan bij opvallend licht bekijkt, of anders tusschen 2glasplaatjes bij doorvallend licht.
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HOOPDINDEELING.

HOOFDINDEELING.

Boomen zonder twijgen. Stam bij hooge uitzondering vertakt.
Geen scherp begrensde houtcylinder en bast (vaatbundels in het
grondparenchym verstrooid, naar den buitenkant dichter opeen
gehoopt)
(Palmae). Groep 1.
Boomen met takken en twijgen. Scherpe afscheiding tusschen
houtcylinder en bast.
Hout zonder vaten, zorider of met verstrooide harsgangen. In
het laatste geval bladeren gedeeltelijk lang naaldvormigi
(Coniferen). Groep 2.
Hout met vaten
*.
(Dicotylen).
Bladeren met meer dan 1schijf, soms gedeeltelijk met 1 schijf.
Bladeren dubbel- of drievoudig gevind, soms gedeeltelijk
enkelgevind
Groep 3.
Bladeren enkelgevind of handvormig samengesteld, soms
gedeeltelijk 1-tallig of enkelvoudig.
5 Bladeren handvormig samengesteld
Groep 4.
5 Bladeren gevind
GroepA.
Bladeren steeds met 1 schijf.
Bladsteel een eind boven den voet geleed, aldaar gewoonlijk
ingesnoerd en gemakkelijk afbrekend (bladeren 1-tallig of
1-bladig gevind)
Groep 15.
Bladsteel een eind boven den voet niet geleed, of ontbrekend.
Bladeren alle overstaand of ten minste paarsgewijs (ook de
bovenste 2),
of in kransen van 3 of meer
Groep B.
Bladeren verspreid of afwisselend; soms gedeeltelijk overstaand of gedeeltelijk in kransen.
Steunbladen (of hunne litteekens) aanwezig, ingeplant op
de twijg, geheel of gedeeltelijk buiten den bladoksel geplaatst en afvallend, onafhankelijk van het blad, waar zij
bij staan,
of doornvormig en dan blijvend
Groep C.
Steunbladen (of hunne litteekens) geheel binnen den bladoksel geplaatst,
of geheel op den bladsteel ingeplant,
of blijvend met de twijg of den bladsteel vergroeid, maar
dan niet doornvormig,
of ontbrekend
Groep D.

GROEP A.
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HOOFDINDEELING. GROEP A.

Bladeren enkel-gevind, met meer dan 1 schijf.
Bladeren overstaand of paarsgewijs, bij demeestesoorten onevengevind
'
Groep 5.
Bladeren verspreid of afwisselend 2-rijig.
Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afwisselend.
Top van enkele of alle bladeren eindigend in 1 blaadje, zonder
litteeken van een afgevallen spitsje ...*..
Groep 6.
Top van alle bladeren eindigend in 2 blaadjes of in een veelal
vroeg afvallend spitsje
Groep 7.
M e t aldus.
Algemeene bladsteel in het midden met 1of meer vaatbundels
in het merg binnen den houtring
Groep 8.
Met aldus.
Steunbladen of steunbladachtige aanhangselen (of hunne litteekens) aanwezig,
ingeplant op de twijg buiten den bladoksel,
of aan weerszijden op den algemeenen bladsteel.. . . Groep 9.
Steunbladen of steunbladachtige aanhangselen (of hunne litteekens) geheel of grootendeels binnen den bladoksel geplaatst,
of daarmede tot een scheede vergroeid,
of ontbrekend.
Beharing geheel ofvoor een groot gedeelte bestaande uit sterof bundelharen (met > 2 armen), of witte, bruine of goudkleurige schubben (niet te verwarren met papillen),
o/de blaadjes aan de onderzijde met afvallende oranjekleurige, gele of bruine schubvormige kliertjes,
of de blaadjes aan de bovenzijde met over de geheele oppervlakte verspreide witte schubvormige kliertjes.. Groep 10.
Met aldus.
Bladtop van enkele of alle bladeren eindigend in 1 blaadje,
zonder restant van een spitsje,
of in een niet uitgroeienden varenachtig opgerolden top
met blaadjes.
Steel van het eindblaadje bij alle bladeren (eventueel ook
die met kort gesteeld eindblaadje) geleed voorbij de inplanting van het voorlaatste blaadje of het laatste bladPaar
Groep 11.
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GROEP A.

7|Steel van het eindblaadje, althans bij de bladeren met het
kortst gesteelde eindblaadje, niet aldus geleed,
of de bladeren eindigend in een varenachtig opgerolden,
niet uitgroeienden top
Groep 12.
Bladtop van alle bladeren eindigend in een spitsje of in
2 blaadjes.
Houtparenchym 1) voorkomend in veel smalle bandjes,
of in onregelmatige, ongelijk breede bandjes of banden,
welke voor een deel vaten insluiten,
of in den vorm van oogjes om de v a t e n . . . . . . . Groep 13.
Houtparenchym x) beperkt tot 1of enkele smalle bandjes,
gewoonlijk in de zonegrenzen,
of onregelmatig verspreid in zeer moeilijk waarneembare
adertjes, welke nooit vaten insluiten,
of ontbrekend
Groep 14.
1

) Nagaan aan niet t e jonge, liefst meerdere twijgen.

GROEP B.
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HOOFDINDEELING. GROEP B.

Bladeren enkelvoudig, alle overstaand oftenminste paarsgewijs (ook
de bovenste2), of in kransen van 3 of meer.
Bladsteel een eind boven den voet geleed (bladeren 1-tallig).
Groep 15.
Niet aldus,
Bladeren steeds in kransen van 3 of meer
Groep 16.
Bladeren overstaand of paarsgewijs, soms gedeeltelijk in kransen.
''Van de steunbladen telkens 2van verschillende bladeren van
een bladpaar, of alle 4 van eenzelfde bladpaar, met elkaar vergroeid *);
op de twijg ingeplant;
geheel of gedeeltelijk buiten den bladoksel geplaatst, en
afvallend, onafhankelijk van het blad waar zij bij staan 2 ).
' ' D e steunbladparen tusschen de bladsteelvoeten van het
bovenste bladpaar afvallend, lang voor de eindknop zich
begint te oritplooien 3 );
steunbladparen niet met elkaar vergroeid, en/of hun toppen
niei^geheeL.tegen-of~over-elkaar-liggend r zoodat detoppender-jonge bladeren ziohtbaar„zijn_
•... Groep 17.
De steunbladparen tusschen de bladsteelvoeten van het
bovenste bladpaar niet eerder afvallend, voor de eindknop
zich begint te ontplooien;
steunbladparen-met elkaar~vergroeid rera/o/-hun-toppen g e heeltegen.of over elkaar liggend;hoogstens blijfter op zij een
•naadopen,.waardoorde-jonge bladeren zichtbaar zijn.
^Steunbladparen om den eindknop over een groot gedeelte
van den rand met de buikzijde tegen elkaar aan gevlijd %
nooit hoog met elkaar vergroeid..
Groep 18.
Niet aldus.
"
Steunbladparen om den eindknop, althans aan den top,
dakpansgewijs dekkend of ineen gedraaid, nooit hoog met
elkaar vergroeid
Groep 19.
i J k l ste
* S t e Z l a d m ' r r P 6 C t1i e9V e l tG
^^d(en)per bladpaar.
nJ'S^SJ^r,"
' V e m a r r e n m e t d i e ™> knopschubben of

^ SSS* T

1SatSte S

° m S d o o r l°o P eu tot op den bladsteelvoet.

99

GROEP B .

6|Steunbladparen om den eindknop een van boven open of
gesloten hoes of koker vormend, zonder of met vrije of
klepvormig aaneen sluitende slippen,
of geheel bestaande uit 2, alleen met de randen klepvormig
aaneensluitende, of grootendeels vrije leden . . . Groep 20.
Steunbladen 2 aan 2 van eenzelfde blad binnen den bladoksel
met elkaar vergroeid,
of onderling geheel vrij,
of blijvend met den bladsteel vergroeid,
of ontbrekend.
4
middennerf nog 2uagenoeg-even krachtige nerven, welkein of
nabij den bladtop eindigen en vrijwel alle zijnerven van den
middennerf opvangen.
Groep 21.
Niet aldus.
5 Hout met interxylair phloeem of met vaatbundels. Groep22.
5 Niet aldus.
Kliertjes (welke veelal hars afscheiden) aanwezig in den
bladoksel; hetzij op detwijg en/of op den bladsteelvoet 1 ).
Groep 23.
Kliertjes in den bladoksel ontbrekend; somsechterwelkliertjes buiten den bladoksel, of harsafscheiding in den bladoksel.
7 Bladeren tralievormig geaderd
Groep 24.
7 Niet aldus.
Mergstralen in het hout voor een deel ± 100fi breed of
meer (nagaan aan niet te jonge twijgen)
Groep 25.
Niet aldus.
9 Merg met intraxylair phloeem . . . . . . . . . . . . . Groep 26.
9 Niet aldus.
10 Merg met gangen of daarop gelijkende gaatjes,
en/of hout met veel parenchym.in bandjes,
enjofbladeren sehijnbaarllineerjuk'tig'gevind. Groep27.
10 Niet aldus; parenchymbandjes, voor zoover aanwezig, zeer smal en beperkt tot de zonegrenzen.
Groep 28.
J

) Kliertjes niet te verwarren met knopschubben, daarom onderzoeken
aan bladeren met nog weinig ontwikkelde okselknoppen.
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Bidderen enkelvoudig, verspreid of afwisselend 2-rijig; soms gedeelielijk overstaand of gedeeltelijkin kransen. Steunbladen aanwezig,
ingeplant op de twijg, geheelof gedeeltelijk buiten den bladoksel geplaatst en afvallend, onafhankelijk van het Mad,
waar zij bij staan, of doornvormig en dan blijvend.
Bladsteel een eind boven den voet geleed (bladeren 1-tallig).
r
Groep 15.
Met aldus.
Steunbladen stengelomvattend, eenringvormig litteeken achterlatend op de twijg.
G r o e p 29.
Met
aldus.
t
3 Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afwisselend.
41
Bladeren volkomen of onvolkomen handnervig.
* Beharing geheel of grootendeels bestaande uit schub-,
ster- of bundelharen (met > 2armen); bij vele soorten zeer
dicht
n
on
Groep 30.
x
Met aldus;beharing bij vele soorten stijf en hard. Groep31.
Bladeren vinnervig.
-'Bladsteel der volwassen bladeren naar den top toe verdikt;
aldaar bij het drogen vaak inschrompelend.
« Merg met gangen. Bladrand steeds gaaf, hoogstens gegolfd en zonder klieren. Beharing,voorzoover aanwezig,
geheel^of gedeeltelijk schub-, ster- of bundelvormig. Boomen met hars of slijm
Groep 32.

Mettldus 118 '
6
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'

De bebladerde zijtakken ontstaan uitsluitend uit de oksels
van schubvormigebladeren, welke vaak een eind langs den
zijtak zyn opgeschoven; de zijtakken gelijken bij sommige
soorten veel op vinvormig samengestelde bladeren.

e
laderde ZlJtakken n t s t a a n alle of
de
ot?i
°
gedJbdfik S
de oksels van gewone bladeren
' f n Z ^ v - t t e e k i m S gedeelteW
binnen den bladoksel
J
0l
eide Maderen
Steunbl ^ , 7 f °
)
•
Groep 35.
StennUadfcfeeta* geheel buiten den bladoksel.
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Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand, al of niet gerangschikt in rijtjes,
en/of beharing overwegend schub-, ster- of bundelvormig (met > 2 armen)
Groep 36.
Vaatgroepjes niet zeldzaam; bij de meeste soorten de
vaten meerendeels of voor een groot gedeelte in radiale
groepjes, of zeer moeilijk waarneembaar.
Beharing overwegend (? geheel) onvertakt of 2-armig,
of moeilijk te herkennen, of ontbrekend
Groep 37.
Niet aldus.
Onderzijde der volwassen bladeren geheel bedekt (de nerven
somsuitgezonderd) doorwitteofbruineschubvormigeharen 1 ).
Groep 38.
Onderzijde der volwassen bladeren niet geheel bedekt door
schubvormigeharen; somswelbezetmet gei'soleerde schubben,
of met ster- of bundelbaren.
Bladeren volkomen of onvolkomen handnervig.
Bladeren van groote boomenvolkomen handnervig,
of handlobbig of schildvormig of met breed schildvormigen
voet
Groep 39.
Niet aldus, soms wel aan jonge boomen en waterloten.
Bladsteel aan den top of bladschijf aan den voet bij
vele bladeren met klieren 2)
Groep 40.
Niet aldus.
8 Beharing geheel of voor een deel bestaande uit sterof bundelharen (met > 2 armen);
enjof bladonderzijde met gekleurde schubvormige kliertjes;
of beharing niet goed te onderscheiden, maar dan de
bladsteel naar den top toe duidelijk verdikt.. Groep 41.
Niet aldus
•
Groep 42.
Bladeren volkomen vinnervig.
6 Bladsteel naar den top toe verdikt, enjof met klieren 3 ),
of bladvoet met scherp begrensde vlekvormige klieren, gewoonlijk aan den onderkant.
J

) Niet t e verwarren met wasschubben of schubvormige kliertjes.
) Bladeren v a n boven en van onderen bekijken.
3
) Klieren soms zeer klein en d a n aan droog herbarium zeer moeilijk
"waarneembaar.
2

GrROEP C.
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Bladrand gaaf. Klieren geheel ontbrekend. Merg met
groote gomgangen. Beharing, voor zoo ver aanwezig,
schub-, ster- of b u n d e l v o r m i g . . . . . . . . . . . . . . Groep 43.
Niet aldus
Groep 44.
Niet aldus; soms wel klieren aanwezig op de bladschijf, een
eind boven den voet, vooral op den rand; of zwarte ylekvormige klieren met vervloeienden rand langs de hoofdnerf
aan de bladonderzijde.
Stexmbl&dlitteekens gedeeltelijk birinen den bladoksel (nagaan bij volgroeide bladeren),
enjof parenchym spaarzaam of ontbrekend (in lange banden
op de zonegrenzen, .om de vaten, of in enkele korte
bandjes)
;
Groep 45.
Stennblsidlitteekens geheelbuiten den bladoksel.
Parenchym overvloedig (in vele korte of lange bandjes,
onafhankelijk van dezonegrenzen, ofintallooze fijne, soms
moeilijk waarneembare adertjes tusschen de mergstralen).
8 Jonge deelen behaard. Haren meerendeels 2-armig, maar
in den regel schijnbaar onvertakt 1 ). Bladrand steeds
gaaf. Bopmen met wit, zeer kleverig melksap. Groep 46.
Niet aldus. Boomen in den regel zonder melksap. Beharing soms bundelvormig
Groep 47.
x

) Haren aan 2kanten spits toeloopend en tusschende beide einden vastgehecht; aldaar vaak dikker of met een korten voet.
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HOOFDINDEELING. GROEP D.

Bladeren enkelvoudig, verspreid of afwisselend 2-rijig; soms gedeel\ telijk overstaand ofgedeeltelijkin kransen. Steunbladen ontbrekend,
ofgeheelbinnendenbladokselgeplaatst,bf geheelopden
bladsteelingeplant, ofblijvend metdetwijgofdenbladsteel
vergroeid, maar dan niet doornvormig.
Bladsteel een eind boven den voet geleed (bladeren 1-tallig).
Groep15.
Niet aldus.
Bladeren volkomen handnervig met in of nabij den top eindigende voetnerven,
of onvolkomen handnervig, maar dan met krachtige voetnerven, die uit den top van den bladsteel ontspringen, en veel
krachtiger zijn dan de hoogere secundaire nerven, en naar de
buitenzijde krachtige zijnerven afzenden
Groep 48.
Bladeren triplinerf of onvolkomen handnervig, met voetnerven,
die niet uit den top van den bladsteel ontspringen, of niet of
weinig krachtiger zijn dan de hoogere secundaire nerven, of die
naar de buitenzijde geen krachtige zijnerven afzenden,
of vinnervig.
Bladsteel naar den top toe verdikt, of aldaar met klieren of
domatien; deze soms op den overgang van den steelin de schijf.
Groep 49.
Niet aldus; soms wel klieren of domatien hooger op den rand
of den bladvoet, of in den bladoksel.
.
Beharing overwegend schub-, ster- of bundelvormig (met > 2
armen) of op andere wijze sterk vertakt;
of bruin, en wrat- of kurkachtig (kort en dik, > 200/J, dik, of
plat en breed);
of de jonge deelen bezet met schubvormige kliertjes. Groep50.
Niet aldus; haren hoogstens 100 /{dik.
Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afwisselend.
Mergstralen in den bast (nagaan aan de dikste twijgen)
voor een deel van binnen naar buiten sterk verbreed.
Parenchym steeds in tallooze regelmatige doorloopende
bandjes, welke niet of weinig breeder zijn dan de mergstralen, -waardoor een fraaie regelmatige teekening ontstaat (parenchym soms onduidelijk). Mergstralen in het
hout bij vele soortenvoor een deel > 100 p, bree'd. Blad-
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rand steeds gaaf. Bladeren veelal met fijne (nooit met groote)
helder doorschijnende stippels,gewoonlijkaromatisch. Groep51.
Mergstralen in den bast niet sterk verbreed, of bast zeer dun,
of de bladeren met zeer groote, helder doorschijnende stippels.
*'Parenchym geen vaten insluitend; uitsluitend voorkomend in:
talrijke fijne doorloopende bandjes, onafhankelijk van de zonegrenzen, welke niet of weinig breeder zijn dan de mergstralen,
of in korte smalle bandjes tusschen de mergstralen. Groep 52.
Parenchym anders of ontbrekend.
'Mergstralen in het hout geregeld voor een deel > 100[ibreed,
(nagaan aan de dikste twijgen),
of bladrand ingesneden (soms zeer fijn), of met klieren.
Groep 53.
8 Niet aldus
•
Groep 54.
Niet aldus.
Hout met interxylair phloeem,
of merg met intraxylair phloeem,
of merg groot, met talrijke groote vaatbundels .
Groep 55.
Niet aldus.
Merg met gangen of daarop gelijkende gaatjes,
enbladrand gaaf
Groep 56.
Niet aldus.
Mergstralen in het hout geregeld voor een deel ± 100 a breed
ot meer (nagaan aan de dikste twijgen..
Groep 57.
Mergstralen in het hout hoogstens ± 50^ breed.
Bladrand ingesneden, of met klieren (bladrand ook van op
zij bekijken).
lOlHoofdnerf aan den bovenkant van het blad grootendeels
mtspnngend,
enjofharen aan den voet blaasvormig verdikt. Groep 58.
10
—INiet aldus
«
KO
N
Nietaldus.
'"
"•;
Groep59.
10
Bladeren helder doorschijnend (maar veelal zeer fijn) gestippeld aan de bovenzijde niet met stipvormige ver-

dnirr-t v'

aren a a n debasisniet sterk

^rdikt..Vaten

auidelijk. Vaatgroepjes niet zeldzaam. Parenchymbanden
nooit, overvloedig. Boomen met sli,m, vaak aromatisch.
BUderen aan den onderkant vaak blauwgrijs of violet10 Met aldus*.:
Groep 60.
Groep 61.
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GROEPI.

GROEP 1.

Arenga
(Palmae)
Borassus
,,
Caryota
,,
Cocos
,,
Corypha
„
Eugeisonia
,,

Livistonia
(Palmae)
Metroxylon
„
Oncosperma
,,
Pholidocarpus
,,
Pigafettia
*

1.Bladeren waaiervormig. Bladsteel (soms kort) gestekeld. Niet in
stoelen groeiend
2.
Bladeren vinvormig ingesneden
5.
2. Bladsteel plomp, meer of minder diep gootvormig, aan den
top ^ 5-10 cm breed. Stam gewoonlijk > 40 em dik; vooral in de onderste helft sterk afvallend. De hoofdnerf van
het blad lang; vele der bovenste bladslippen duidelijk vinvormig gerangschikt. Bladslippen dik leerachtig, grijsgroen
van kleur
.3.
Bladsteel slank, aan de buikzijde vlak of opgebold, aan den top
± 1^—3. cm breed. Stam slank, gewoonlijk < 40 cm dik, niet
sterk afvallend. De hoofdnerf van het blad kort; de bovenste
bladslippen niet of onduidelijk vinvormig gerangschikt, waardoor het blad handvormig ingesneden lijkt. Bladslippen
dun leerachtig, gewoongroenvan kleur, met duidelijke dwarsadering
4.
3. Top der bladslippen breed, uitgerand. Slechts eens bloeiend met
een buitengewoon groote eindelingsche bloeiwijze. Corypha.
Top der bladslippen spits, hooger aan hetblad 2-slippig. Groote
boomen het geheelejaar bloeiend of vrucht dragend met zijdelingsche bloeiwijzen....
Borassus.
4. Bladschijf verdeeld in segmenten, door insnijdingen, welke doorloopen tot dicht bij dentop van den bladsteel; deze segmenten
elk met 3 a 4 hoofdnerven en even zoo vele slippen, die aan
den top kort 2-spletig zijn. Bladsteel met 2 overlangsche gele
strepen (SUMATRA, BORNEO)
Pholidocarpus.
Bladschijf niet verdeeld in segmenten, maarinevenveel slippen
als er nerven zijn; deze slippen aan den top 2-spletig. Bladsteel niet met overlangsche gele strepen
Livistonia.
5. Bladeren dubbel-vinvormig ingesneden. De slippen met waaiervormige nervatuur. Vezelmassa der bladscheede zwart. Niet
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in stoelen groeiend x)
Caryota.
Bladeren eenmaal-vinvormig ingesneden
. . 6.
6.In stoelen groeiende, gestekelde palmen
7.
M e t in stoelen groeiende palmen. Bladsteel gootvormig . . . . 9.
7. Stam dicht gestekeld, evenals de bladscheeden. Stekels aan den
stam gerangschikt in onregelmatige dwarsringen, plat, groot,
vele > 5 cm lang, met sterk verdikte basis; aan den top van
den stam naar boven gericht, onder aan den stam horizontaal
afstaand of naar beneden gericht. Bladsteel en hoofdnerf aan
de rugzijde gestekeld. Bladslippen ongestekeld. Zelden > 40
cm dik
.. .
,
Oncosperma.
Stam ongestekeld, bladscheeden echter gestekeld
. . . . . . 8.
8. De jonge planten ontstaan uit den stamvoet, vaak een heel eind
boven den grond. Steltwortels enlange dikke uitstaandeluchtwortels aanwezig; de laatste met overlangsche bruine strepen
(lenticellen) en een groot wortelmutsje met vele kurkvliezen.
Stekels verspreid, op bladscheede, -steel en hoofdnerf aan de
rugzijde, violetzwart van kleur. Bladslippen aan de buikzijde
met zeer fijne stekels in 5overlangsche rijen, nl. op de hoofdnerf en 4 andere krachtige overlangsche nerven. Voorkomend
opmet geinundeerde gronden (BORNEO)
Eugeisonia.
De jonge planten ontstaan uit uitloopers op eenigen afstand van
den moederboom. Steltwortels ontbrekend. Luchtwortels
klem, tegen den stam aanliggend. Uit den bodem opstijgende
ademwortels aanwezig, klein. Stekels in ijl geplaatste dwarsbanden op bladscheede, -steel en hoofdnerf aan de rugzijde;
dmdehjk afgeplat, bruin of roodachtig. Bladslippen met
4 krachtige nerven behalve de hoofdnerf. Op de bladslippen
korte, schum geplaatste stekels op de hoofdnerf aan de buikzijde en langs den rand. Top der slippen staartvormig, met
^ zeer korte stekels. Moeraspalm
Metroxvlon.
9. Gestekelde palm. Stekels in tallooze dwarsrijen g^angschikt op
blad sch eede en -steel,minder dicht opdehoofdnerf aande rugzijde; degrootste > 10cmlang,zeerdun (hoogstens ± 1mm).
BWdippen met, behalve dehoofdnerf, nog 2krachtige nerven
dicht langs den rand; deze bezet met korte, bijna liggende
~j

(CELBBBS)

-.
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g - - vaJ^ kleur
Pigafettia.

107

GROEP2.

Ongestekelde palmen
•....'
10.
10. Bladslippengaafrandig, spitstoeloopend,elk afzonderlijkstaand.
Bladeren in hun geheel afvallend. Vezelmassa der bladscheede
bruin
Cocos.
Bladslippen wijd gezaagd, aan den top veel-tandig,.vaak meerdere bijeen geplaatst. Bladscheedenlater afvallend dan derest
• van het blad. Vezelmassa der bladscheede zwart Arenga x ).
GROEP 2.

Agathis
Pinus
Dacrydium

(Araucariaceae) Phyllocladus (Podocarpaceae)
(Pinaceae)
Podocarpus
,,
(Podocarpaceae) Taxus
(TaXaceae)

1.Twijgen voor een deel sterk verbreed en afgeplat en daardoor
gelijkend op vinvormig ingesneden bladeren, op welker randen
de spoedig afvallende smalle schubben zijn gezeten (BORNEO).
Phyllocladus.
Twijgen normaal; de bladeren soms alle schubvormig; die met
duidelijk ontwikkelde schijf steeds gaafrandig . . :
.2.
2. Bladeren alle schub- of naaldvormig
3.
Bladeren, althans ten deele, met duidelijk ontwikkelde schijf.
Hout zonder harsgangen
5.
3. Bladeren aan den top der kortloten lang naaldvormig en 2 aan 2
gezeten in een kokertje van schubben, die aan den voet van het
kortlot onderling vrij en dakpansgewijs gerangschikt zijn.Hout,
vooral dat van dikkere twijgen, met verspreid staande harsgangen (SUMATRA)
Pinus.
Bladeren alle schub- of naaldvormig; de naaldvormige niet in
eenkokertje vanschubbengezeten.Hout zonderharsgangen. 4.
4. Bladeren alle schubvormig en dan nagenoeg alle tegen den twijg
aanliggend, of met een geleidelijken overgang naar kort naaldvormige bladeren, welke neiging vertoonen tot een rangschikking in een plat vlak
•• • Podocarpus »).
Bladeren alle naaldvormig, soms zeer kort, steeds- duidelijk van
de twijg afstaand en regelmatig naar alle kanten uitstaand
~ A n d e r e vertegenwoordigers van dit geslacht, die echter nooit een diameter bereiken van 40 cm, groeien in stoelen en/of hebben de slippto elk
afzonderlijk staand.
.
..*.'.'
• ' •'.".'•'.
2
),Type P. imbricata BL.
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(SUMATRA B O R N E O , ? C E L E B E S , K L . S O E N D A - E I L . ) . .Dacrydinm.
5. Bladeren 1-nervig,verspreid, somsschijnbaar 2-rijig afwisselend 6.
Bladeren veel-nervig, overstaand of althans paarsgewijs . . . 8.
6. Bebladerde zijtakjes veel gelijkend op gevinde b l a d e r e n ; m e t een
geleidelijken overgang der schubvormige bladeren a a n den
voet n a a r de kleine lancetvormige bladeren h o o g e r o p ; de
l a a t s t e hoogstens 1 cm l a n g . .
Podocarpus x ) .
Zijtakjes niet gelijkend op gevinde bladeren; m e t een plotselingen
overgang v a n de schubvormige bladeren (knopschubben) aan
den voet n a a r de bladeren hoogerop; de l a a t s t e gemiddeld
> 2 cm lang
7
7. B a s t zonder harsgangen. Bladeren gemiddeld < 4 cm lang. De
bladschijven aan de afstaande zijtakken in eeh p l a t vlak, dicht
n a a s t elkaar en regelmatig gerangschikt; de bladeren daardoor
schijnbaar 2-rijig afwisselend (SUMATRA)
Taxus.
B a s t met harsgangen (aan oude t a k k e n soms moeilijk t e zien).
Bladeren gemiddeld > 5 cm lang, in den regel veel langer. De
bladschijven gewoonlijk niet in een p l a f v l a k gelegen, en on.regelmatig gerangschikt
Podocarpus »).
8. K n o p s c h u b b e n spits
Podocarpus *).
Knopschubben afgerond (SUMATRA, B O R N E O , C E L E B E S , ? K L .
S O E N D A - E I L . ) ; in W . - J A V A veel als l a a n b o o m a a n g e p l a n t .

Agathis.
GROEP 3.
Arthrophyllum
Mdlmgtoniatp.p.
Radermachera
Acacia ^
Acaciap.p.
.
Acrocarpus
AJ
r,
Adenanthera
Albizzia
parkia

(Araliaceae)
(Bignoniaceae)
,T
"•
(Leguminosae)
"
"
"

Peltophorum
Pithecolobium
Q0™Q„+I, r
kerianthes [p.p.
Wallaceodenp,
rl
u e n . nov. Tdron
L
•**-..
Tristiropsis

(Leguminosae)
"
"
(Meliaceae)
(Sapindaceae)

'" ^ r e W T ^ ^
T * ™ ^ ^ i n d *,. S t e u n b l a d e n ontbrekend of m den bladoksel geplaatst
. . 2.
*) Type P . imbricata BL.
) Type P. amara BL.
3
) Type P . Blumei ENDL.
4
) De bladtop hier eindigend in 1 blaadje.
2
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Bladeren volkomen meervoudig gevind 1 ). Steunbladen in den
regel aanwezig, maar vaak zeer klein en zeer spoedig afvallend; zelden doornvormig
5.
2. Bladeren verspreid. Jonge deelen ± melig behaard
3.
Bladeren overstaand, kaal of behaard, maar nooit met bundelharen. Steunbladen ontbrekend
4.
3. Algemeene bladspil op de jukken knoopig verdikt en geleed.
Bladeren vaak > 1m lang; hooger aan de twijg niet zelden
enkelgevind metvaak 3a4blaadjes opdeonderste jukken,en
dicht bij de bloeiwijze 1-tallig of enkelvoudig en dan overstaand of in kransen. Bladsteelvoet scheedevormig. Bladrand
gaaf.Jonge deelen metzeer korte roodbruine beharing zonder
zichtbare bundelharen
Arthrophyllum.
Algemeene bladspil op de jukken niet knoopig verdikt, noch
geleed. Bladeren steeds < 1 m lang, gewoonlijk < J m ;
ho.ogstens dicht bij de bloeiwijze enkelgevind; steeds verspreid. Bladsteelvoet niet scheedevormig. Bladrand gekarteld,
soms bijna gaafrandig. Jonge deelen met bundelharen; oude
deelen kaal, ofmetzeer verspreide, korte, onvertakte harenen
enkele bundelharen (JAVA, K L . SOENDA-EIL.)
Melia.
4. Hoek van de secundaire nerven met de hoofdnerf ± 30°-45°.
Bladonderzijde, vooral indenerfoksels, metonvertakte haren
(CELEBES, K L . SOENDA-EIL.)
Millingtonia.
Hoek van de secundaire nerven met de hoofdnerf ± 45°-60°.
Bladonderzijde kaal. Bladeren soms schijnbaar enkel-gevind,
maar dan zijn de bladsteeltjes van de onderste blaadjes voor
een deel aan den top geleed
Radermachera.
5- Algemeene bladspil eindigend in eenvin, welke soms door mislukking niet ontwikkeld is. Bladeren doormislukking soms
enkelgevind (JAVA, SUMATRA)
• •• • Acrocarpus.
Algemeene bladspil eindigend in 2 vinnen of in een spitsje.. 6.
6.Bladeren steeds overstaand. Groote klieren op de algemeene
bladspil (SUMATRA, BORNEO) . . . . . . Leguminosae gen.nov.
Bladeren verspreid, soms gedeeltelijk overstaand
7.
7-Blaadjes afwisselend
•• •
Blaadjes overstaand of paarsgewijs
• • ll-.
8. Klieren op de algemeene bladspil aanwezig
9~ ~ ? I > T b k d t o p hier eindigend in 2vinnen of in eenveelal vroeg afvallend
spitsje, of in 1vin, die hier eindigt in 2 blaadjes of in een vroeg aivallend
spitsje.
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Niet aldus
.
JQ
9.Vinnen 2-3 paar. Blaadjes 5-10,; gewoonlijk > 50 mm lang,
duidelijk gesteeld, met wigvormigen voet en top.
Pithecolobium -1).
Vinnen 3-9 paar. Blaadjes 12-36; hoogstens 30 mm lang, nagenoeg zittend, voet zeer scheef en afgeknot, top scheef afgerond. Strandboom (STRAAT SOENDA, D U I Z E N D - E I L . ) .
Serianthes.
10. Bladsteeltjes ± rolrond, dwars gerimpeld, aan den voet ingesnoerd. Blaadjes als regel < 40 mm l a n g . . . . Adenanthera.,
Bladsteeltjes aan de buikzijde gegleufd, niet dwars gerimpeld,
aan den voet verbreed, Blaadjes alsregel > 50 mm lang
(JAVA, K L . SOENDA-EIL.)
. Tristiropsis.
11. Geen kheren aanwezig opden algemeenen bladsteel, de alge. meene bladspil of de zijspillen
,
12
Klieren aanwezig op 1of meer dezer deelen ""
13
12. Vinnen.1-2 paar, Blaadjes gemiddeld > 5 cm lang, gewoonlijk
•••....;.
Pithecolobium 2 ).
v.
Vinnen > 3 paar. Blaadjes gemiddeld < 4 cm lang, gewoonlijk
> 5 paar. Bij eemge soorten tusschen de bruinroode haren,
o.a^ op de algemeene bladspil en-steel, roodkoppige, zwart
opdrogende kherharen . . . . . . .
Peltophorum
13. Steunbladen blijvend; spits, en naald- of' doornvormig. Blaadje^
rteeda .< 15 mm lang, vaak veel kleiner (JAVA, K L . SOENDASteunbladen anders of o'ntbrekendVin den r e g e l ' s p o e d i g ^ l t

so^Zl ..J:end'"^^^dlk'maardanniet * * >
U

0
' ^ a t z i u T ° f ^d ^g d n; ana'l V
^ - n ' e e n paialleiogra^'of e^
S g e W i J Sv e r l 0

gen n Z

r °

°P-de hoofLrf. Twi,--

gemeene b l d T ^ ^ ^ ^ ^ 0 - l a n g s c h e richels. Algemeene bladsteel met 4 scherpe richels of i a n t e n .
BlaadiVc!™J™~*

,

Pithecolobium3).

eTvtl^va kmmTn7a1'^ T 8 ^ 'fm^e t b°r e ^ °f 0 ^ e k e e r d

15.B l a a d j e r o n g e s t rd ke bta'8Ti s n ^a a°r

^ e basis...'. 15.

den
spitsofs Z n ! ' , T '
™et der vinnen
St m
eo
- P ^ t s of ° P g ^ d , lange en smalle litteekens achterlatend.
) Type P. montanum BE£TH.
) Type P. lobatum BENTH.
) Type P.Junghunianum BENTH.
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op de zijspillen. Bladeren veel-jukkig, aantal blaadjes zeer
groot
..
Parkia.
Blaadjes gesteeld, maar bladsteeltjes soms zeer kort
16.
16. De klier op den algemeenen bladsteel,- ofwanneerermeerdan1
is, althans de grootste - , gezeten in de onderste helft. Albizzia.
De klier of klieren op den algemeenen bladsteel als regel
. (aan denzelfden tak) gezeten in de bovenste helft of tusschen het onderste paar vinnen
17.
17. Vinnen 6-20 paar. Blaadjes 6-26 paar, overstaand. Albizzia1).
Vinnen < 4 paar. Blaadjes < 8paar
18.
18.Precies tusschen elk paar vinnen en elk paar blaadjes, of heel
weinig lager, een klier; de klier bij het onderste paar vinnen
soms rudimentair of ontbrekend. Algemeene bladsteel overigens zonder klieren. Vinnen 2-3 paar. Blaadjes 3-7 paar
(CELEBES)
Wallaceodendron.
Niet aldus, takken soms gedoornd
Pithecolobium 2 ).
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Macropanax
Schefflera
Gossampinus
Crataeva
Weinmannia
Bischoffia [p.p.
Hevea
(Cynometra)

(Araliaceae)
(Bombacaceae)
(Capparidaceae)
(Cunoniaceae)
(Euphorbiaceae)
(Leguminosae)

(Sandoricum) (Meliaceae)
Aegle
(Rutaceae).
Evodia p.p.
(Sapindaceae)
Allophylus
Sterculia p.p. (Sterculiaceae)
Tarrietia p.p.
,,
Teysmannioden- (Verbenaceae)
Vitex p.p.[dron p.p. „

1-Bladeren overstaand, kruiswijs
.2.
Bladeren verspreid of afwisselend 2-rijig
6.
2
- Steunbladen aanwezig. Bladrand gekarteld, met kliertjes tusschen de kartels
,
Weinmannia.
Steunbladen ontbrekend. Bladrand in den regel gaaf, nooit
klieraehtig gekarteld
3.
3. Algemeene bladsteel op den top sterk knoopig door een sterke
verdikking van de voeten der bladsteeltjes en/of den top van
den algemeenen bladsteel; en/of merg met een groot aantal
) Type A. falcata B A C K E B .
'/ Type.P . umbdlatum B E N T H .
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vaatbundels of sclerenchymstaven. Voet van den algemeenen
bladsteel vaak sterk verdikt en met een uitholling. Tertiaire
nerven netvormig. Blad aan de rugzijde niet met schubvormige kliertjes. Bladeren 1-7-tallig. Algemeene bladsteel
bij 1of meer soorten gevleugeld
Teysmanniodendron.
Algemeene bladsteel op den top niet of weinig knoopig; bladsteeltjes aan den voet niet sterk verdikt. Merg zonder vaatbundels of sclerenchymstaven
4.
4. Bladeren aan de steriele takken, althans voor een deel, 4-7-tallig; aan de fertiele soms met minder blaadjes
Vitex.
Bladeren steeds 1-3-tallig
5.
5. Twijg midden onder het blad, vooral bij de jongere twijgen, met
een gleuf; twijg vaak vierkant of met 4 uitspringende richels.
Bladsteelvoeten veelalverbonden door een dwarsstreep. Bladonderzijde vaak met gele of oranjekleurige, afvallende schubvormige kliertjes. Bladrand soms ingesneden. Algemeene
bladsteel bij een paar soorten gevleugeld
Vitex.
Twijg midden onder het blad, ook bij de jongere twijgen, afgerond of met een richel; twijg zelden vierkant, onder het blad
meestal sterk afgeplat in het vlak van de bladsteelvoeten.
Bladsteelvoeten in den regel niet door een dwarsstreep verbonden. Bladeren nooit met gele of oranjekleurige schubvormige kliertjes. Bladrand steeds gaaf. Algemeene bladsteel
nooit gevleugeld
Evodia.
6. Bladeren afwisselend 2-rijig. Aantal blaadjes 2 ... Cynometra.
Bladeren verspreid. Aantal blaadjes 3 of meer
7.
7. Steunbladen vergroeid tot een binnen den bladoksel geplaatste
scheede; bladsteel daardoor aan den voet scheedevormig.. 8.
Steunbladen geheel of grootendeels buiten den bladoksel of
ontbrekend; bladsteelvoet nooit scheedevormig
98. Scheedevormige voet van den algemeenen bladsteel bij de oudere
bladeren kleiner dan bij de bladeren aan den top, door het
afvallen der zijvleugels. De scheedevormige voet met het blad
afvallend. Bladrand gezaagd (?of gaaf) (JAVA, STTMATBA).
,
Macropanax.
bcheedevormigevoetvan den algemeenen bladsteel bij de oudere
bladeren niet kleiner dan bij de bladeren aan den top. Het
blad gewoonlijk eerder afvallend dan de scheedevormige voet.
Bladrand getand of gaaf
Schefflera.
9. Steunbladen ontbrekend. Bladeren 3-tallig
. 10-
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Steunbladen aanwezig, soms zeer klein. Bladeren 3- of meertallig . .
.12.
10. Blaadjes gaafrandig. Twijgen ongedoorhd
Sandoricum.
Blaadjes gekarteld of gezaagd
11.
11. Dikkere twijgen gedoornd. Blaadjes ondiep gekarteld-gezaagd,
helder doorschijnend gestippeld (oliecellen). Secundaire nerven boog- en lusvormig, zonder haarbosjes in de oksels (JAVA,
K L . SOENDA-EIL.)
. . . : . . . . Aegle.
Twijgen ongedoornd. Blaadjes gezaagd. Secundaire nerven eindigend in de zaagtanden. Haarbosjes in vele nerfoksels aanwezig
Allophylus.
12. Bladrand gekarteld. Bladeren 3-tallig met domatien indeonderste nerfoksels. Bast met rood sap
Bischoffia.
Bladrand gaaf. Bladeren bij meerdere soorten 5- of meer-tallig.
13.
13. Algemeene bladsteel in het midden met 1 of meer vaatbundels
in het merg binnen den houtring (aan droge ingeschrompelde
bladstelen niet steeds duidelijk te zien). Twijg behaard of
beschubd, soms alleen behaard in de oksels der steunbladen,
nooit gestekeld
14.
Algemeene bladsteel in het midden zonder vaatbundels in het
merg binnen den houtring. Twijg geheel kaal, bij een of meer
soorten gestekeld
. . 15.
14. De beharing, bestaande uit lange haren, bij de volwassen bladeren nagenoeg uitsluitend beperkt tot de toppen van den algemeenen bladsteel en de oksels der steunbladen. Sterculia x ).
De beharing, bestaande uit schubben of bundelharen, bij de volwassen bladeren ± gelijkmatig verspreid over twijg en bladsteel
Tarrietia.
15. Bladeren 5- of meer-tallig. Top van den algemeenen bladsteel
zonder klieren. Merg met gomgangen of -holten, zonder
dwarsschotten. Twijgen al of niet gestekeld.. Gossampinus.
Bladeren 3-tallig. Top van den algemeenen bladsteel met
klieren. Merg zonder gomgangen of -holten. Twijgen ongestekeld
'
•• •
16.
16. Klieren op den top van den algemeenen bladsteel opgericht
( ± kegelvormig). Merg met dwarsschotten. Boomen zonder
melksap.
Crataeva.
*) Type S. foetida L.
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Klieren op den top van den algemeenen bladsteel vlak. Merg
zonder dwarsschotten. Boomen met zeer veel wit melksap.
(Boomsoort nit ZTJID-AMERIKA, op groote schaal aangeplant,
vermoedelijk reeds hier en daar verwilderd)
Hevea.
GROEP 5.

(Arthrophyllum) (Araliaceae)
Dolichandrone
(Bignoniaceae)
Heterophragma
Stereospermum—
Spiraeopsis
(Cunoniaceae)
Weinmannia p.p.

Dysoxylum p.p.
Fraxinus
Bvodia p.p.
Gen. dub. p.p.
Turpinia
(Peronema)

(Meliaceae)
(Oleaceae)
(Rutaceae)
(Sapindaceae)
(Staphyleaceae)
(Verbenaceae)

1.Bladtop eindigend in 2 blaadjes of in een veelal zeer vroeg afvallend spitsje. Bladrand gaaf. Steunbladen ontbrekend .. 2.
Bladtop eindigend in 1blaadje, zonder litteeken van een spitsje.
'•

•

•

' •• .

- • ' . . .

3.

2. Bladeren aan de steriele takken meerendeels > 3-jukkig, dik
leerachtig, perkamentachtig opdrogend, steeds overstaand.
Secundaire nerven vaag. Adernet onzichtbaar, of gestrekt in
een richting, evenwijdig aan de secundaire nerven.
Dysoxylum 1 ).
Bladeren aan de steriele takken 1-2-, bij uitzondering 3-jukkig,
dun leerachtig of vliezig, niet perkamentachtig opdrogend,
met neiging tot een overstaanden bladstand, maar gewoonlijk
verspreid. Secundaire nerven duidelijk. Adernet duidelijk netvormig (SUMATRA, BORNEO)
Sapindaceae gen. dub.
3. Steunbladen aanwezig, telkens 2van verschillende bladeren van
een bladpaar met elkaar vergroeid, en op de twijg een lang
htteeken achterlatend tusschen de bladsteelvoeten van een
bladpaar. Bladrand gekarteld of gezaagd
4Steunbladen ontbrekend, of binnen den bladoksel geplaatst en
met den bladsteel vergroeid, geen litteeken achterlatend
op de twijg tusschen de bladsteelvoeten van een bladpaar;
, Q+ f f ? 8 1S d a M e e n d w a r s r i c h e l ofeen dwarsteekening.. 6.
4. bteunbladen dakpansgewijs dekkend, in den knop niet breeder
dan de twijg, waarop zij zijn gezeten, afvallend bij de ontJ

) Type D. acutangulumMiQ.
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plooiing van het bladpaar, dat.zij insloten. Steel eindblaadje
een eind boven den voet geleed. Algemeene bladspil op de
knoopen aan de buikzijde als regel met 2 opgerichte klieren;
deze gewoonlijk bet grootst aan het onderste juk. Merg met
secretiegangen
Turpinia.
Steunbladen met de binnenzijde tegen elkaar liggend, in den
knop veel breeder dan de twijg, waarop zij zijn gezeten, vrij
lang blijvend. Steel eindblaadje een eind boven den voet
niet geleed. Secretiegangen in het merg o n t b r e k e n d . . . . . . 5.
5. Bladonderzijde viltig behaard (bundelharen), met verstrooide
roode kliertjes. Op de algemeene bladspil op de jukken 0-2
op steunblaadjes gelijkende organen. Steunbladen in den knop
het bladpaar omhullend, waar zij bij staan (CELEBES).
Spiraeopsis.
Beharing, indien aanwezig, onvertakt. Bladonderzijde zonder
roode kliertjes. Algemeene bladspil zonder op steunblaadjes
gelijkende organen; soms wel met zeer Heine kliertjes, waarvan de bovenste het grootst. Steunbladen in den knop het
bladpaar omhullend, dat 1lid hooger s t a a t . . . . Weinmannia.
6. Voet van den algemeenen bladsteel scheedevormig. Bladeren
alleen aan bloeitakken overstaand of tot schijnkransen opeen
gedrongen, en dan niet zelden gedeeltelijk enkelvoudig; aan
de steriele takken steeds verspreid en dicht opeen gedrongen.
Algemeene bladspil op de jukken knoopig verdikt en min of
meer geleed. Algemeene bladsteel in het midden met vaatbundels binnen den houtring
Arthrophyllum.
Voet van den algemeenen bladsteel niet scheedevormig. Bladeren steeds alle overstaand... ..
?•
7.Algemeene bladspil smal gevleugeld. Merg vierkant, zonder
secretiegangen. Bladonderzijde dicht kort behaard. Bladeren
in-werkelijkheid^enkelvoudig (JAVA, SUMATRA, BORNEO).
Peronema.
8
Algemeene bladspil niet gevleugeld
8. Bladrand ondiep gekarteld. Algemeene bladspil aan de buikzijde
met 1 overlangsche richel, op de jukken zonder dwarsrichel
of geleding. Knopschubben ontbrekend. Steel van het eindblaadje vele malenlanger dan diederzijblaadjes enniet geleed
een eind boven den voet
•
Evodia ).
*) Type E. sambucina H O O K ,f.
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Bladrand gaaf (of getand). Algemeene bladspil aan de buikzijde
met 2 (soms vage) overlangsche richels, of met een groef; op
de jukken vaak een dwarsrichel of een geleding. Knopschubben veelal aanwezig, maar vaak zeer klein
9.
9. Blaadjes meerendeels < 8 X 2\ cm. Domatien of haarbosjes in
de nerfoksels der blaadjes ontbrekend. Jonge deelen korrelig
bruin behaard, ook de okselknoppen (JAVA, CELEBES, K L .
SOENDA-EIL.)
"......
Fraxinus.
Blaadjes aan de steriele takken meerendeels > 4 cm breed en
degrootste > 10cmlang.Domatien of haarbosjes in de onderste nerfoksels der meeste blaadjes aanwezig
10.
!ILJES]fl^and^etand-(of~?gezaa'gd);"-SteeP'eindblaa^jelang'en"'een'
em6Lbaven-4ien--voet--geleedrGeen"*dwarsstreep> op de'twijg
tusschen„de.bladsteelvoeten.~(Boomsoort uit BRITSCH-INDIE;
glechtgjip_enkele-.plaatsen-in dedjatibosschen op jAV*A*aan~
getroffen)„._^„ w -v-.-. W :r:-rr: .—."r;.--..-.-. Stereospermum-1).
Bladrand gaaf
.. .
11.
I B Top der blaadjes gewoonlijk geleidelijk spits toeloopend. Herbarium zwart indrogend. Boomsoort der vloedbosschen.
Dolichandrone.
Top der blaadjes gewoonlijk plotseling toegespitst. Herbarium
grijsachtig indrogend. Uitsluitend voorkomend buiten de
vloedbosschen (SUMATRA)
Heterophragma.
GROEP 6.
Dalbergia
(Leguminosae)
Derris
»
Dialium
„
Koompassia p.p.
„
(Pericopsis)
„

Pongamiap.p. (Leguminosae)
Pterocarpus
„
Averrhoa
(Oxalidaceae)
Sarcotheca
Picrasma
(Simarubaceae)

1. Steunbladen omgekeerd eirond-cirkelvormig of niervormig, de
volgroeide groot. Blaadjes 3-9, steeds in paren; versch, bitter
van smaak. Algemeene bladsteel in het midden met vaatbundels binnen den houtring (JAVA, CELEBES, ? K L . SOENDAa*. 1 \ " ""'
•••••••
Picrasma.
Steunbladen lancet- of priemvormig, of. zeer klein, of ontbrekend

2
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2. Blaadjes meerendeels, vooral de middelste, met zeer scheeven
voet; van beneden naar boven (langs de algemeene bladspil)
sterk in grootte toenemend. Blaadjes 2-11. Steunbladen
geheel ontbrekend (JAVA)
Averrhoa 1 ).
Voet der blaadjes nagenoeg symmetrisch
3.
3. Aantal blaadjes 3. Het gedeelte van de algemeene bladspil boven
het voorlaatste blaadje veellanger dan de bladsteeltjes. Steunbladen geheel ontbrekend (SUMATRA, BORNEO). . Sarcotheca.
Aantal blaadjes 4of meer. Steunbladen aanwezig, maar soms zeer
klein
4.
w. . . . . .
4. Blaadjes 20-40, paarsgewijs, gemiddeld < 3cm lang (SUMATRA,
CELEBES)
Derris.
Blaadjes < 20, bij hooge uitzondering < 3 cm*lang
5.
5. Algemeene bladspil voorbij het voorlaatste blaadje of het laatste
bladpaar bij de meestebladeren < 2maalzoolang alsde bladsteeltjes. Blaadjes meerendeels elliptisch of langwerpig, bij de
meeste soorten leerachtig
6.
Algemeene bladspilvoorbij het voorlaatste blaadje of het laatste
bladpaar bij de meeste bladeren > 3maal zoolang als de bladsteeltjes
7.
6.Blaadjes gemiddeld 2-4 cm lang. Twijgen en bladonderzijde ijl
behaard. Bast zonder rood sap (SUMATRA, BORNEO).
Koompassia 2 ).
Blaadjes in den regel veel meer dan 5cm lang, enfof onderzijde
der volwassen blaadjes dicht fluweelachtig bruin of goudkleurig behaard. Stambast met weinig, sterk kleverig, rood
oxydeerend sap . . . . . - .
Dialium.
7. Blaadjes in paren. Secundaire nerven krachtig. Buitenste knopschub de okselknop kapvormig overdekkend.... Pongamia.
8
Blaadjes afwisselend
•• •
8. Okselknoppen groot, vaak 4 mm lang, geheelingesloten door 2
typische knopschubben. Bast niet met rood sap (SUMATRA,
BORNEO, CELEBES).
•
Pericopsis
Okselknoppen gewoonlijk klein, niet geheel ingesloten door typische knopschubben. Bast, ook die der twijgen, met overvloedig rood sap
•

J
2

) Type A. Carambola L.
) Type K. parvifolia P K A I N .
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9. Blaadjes eirond of eirond-langwerpig
Pterocarpus.
Blaadjes omgekeerd eirond (JAVA, CELEBES, K L . SOENDA-EIL.).
Dalbergia.
GROEP 7.

Cassia p.p.
(Leguminosae)
Crudia p.p.
Cynometra
Intsia
Kingiodendron
Koompassia p.p

Pahudia
{Leguminosae)
Saraca p.p.
,,
Sindora
,,
Tamarindus
,,
Gen. nov.

1.Blaadjes steeds in paren en mee3tal zuiver overstaand x j .
2.
Blaadjes alle of meerendeels afwisselend
8.
2. Steunbladen vergroeid tot een binnen den bladoksel geplaatste
groote, vliezige, tenslotte afvallende schub, die oorspronkelijk
den eindknop omhulde, of tot een dikke, vleezige, blijvende
schub (een blad naar beneden buigen; de okselknop zit dan
tusschen schub en twijg)
3.
Steunbladen onderling vrij, veelal zijdelingsch, vaak zeer klein
en spoedig afvallend, of ontbrekend
4.
3. Steunbladschub groot, vliezig, den eindknop geheel omhullend,
eerderafvallenddanhet blad, waar zij bij staat. Ondersteblad^ juk^zeer laag aangezet (JAVA, SUMATRA, BORNEO) . . . Saraca.
Steunbladschub dik, vleezig, m e t twee lange, dunne, spoedig
afvallende toppen (alleen bij zeer jonge bladeren te zien); het
vleezige gedeelte lang blijvend na het afvallen van het blad,
waar het bij stond, en den
m een uitholling van de twijg weggedoken okselknop bedekkend
. . .intsia.
Pahudia.
Tl1? T A ° l k ° m e n h a n dnervig met 1 krachtige voetnerf, die
doorloopt tot over de helft van het blaadje. Blaadjes 10-15
paar, hoogstens 2J cm lang. (Uitheemsche boomsoort, verwilj l v A I1" f $ e i \ m e t e e n krachtigen Oost-moesson, o.a. op
B l a a l t t ? • • S ° E N D A - E l L - ) ••
Tamarindus.
blaadjes geheel vinnervig
5.
a a L T t ' Z T v V r H 0 1 5 1 5 1 " ^ 6 3 " a f g 16 V a l l e i 1 ' k a n ^ M-d doen denken
echter g n ^ d S S ^ ? ^ ^
* ™ - afgevaHen blaadje is
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5. Bladeren 1-2-, zelden 3-jukkig; de onderste jukken bij de meeste
soorten veel kleiner dan de bovenste. Basis der topblaadjes
zeer onsymmetrisch, de binnenzijde zeer spits en hooger aangezet dan de buitenzijde
Cynometra.
Niet aldus
6.
6. Secundaire nerven recht of eenigszins slingerend naar den rand
toeloopend en daarin, al of niet vertakt, eindigend. Blaadjes in den regel stevig leerachtig, met gewoonlijk zeer krachtig ontwikkelde, van onderen,vooralaandebasis, uitspringende
randnerf. Bladeren 3-7-jukkig (JAVA, SUMATRA, BOENEO)
Sindora.
Secundaire nerven gebogen; vage lussen vormend of geleidelijk aan, al of niet onder het vormen van een adernet, naar den
rand toeloopend, om tenslotte daarin te eindigen. Blaadjes
vliezig of dun leerachtig, met in den regel weinig opvallende
randnerf. Bladeren bij de meeste soorten > 10-jukkig; bij
enkele soorten < 7-jukkig
7.
7. Bladeren 2-3-jukkig (BORNEO)
Leguminosae gen. nov.
Bladeren 5-veel-jukkig
Cassia x ).
8. Secundaire nerven recht of ± slingerend naar den rand toeloopend en, - na zich voordien al of niet vertakt te hebben - ,
daarin eindigend. Blaadjes dik, stijf leerachtig, met stevige
randnerf, kaal. Blaadjes 3-5 (BOENEO) . . . . . . Kingiodendron.
Secundaire nerven boogvormig, niet in den rand eindigend
9.
9. Steunbladen zijdelingsch. Blaadjes 5-9, dun leerachtig, hoogstens 10 cm lang, gewoonlijk veel kleiner (SUMATRA, BOENEO).
Koompassia 2 ).
Steunbladen binnen den bladoksel geplaatst. Blaadjes 2-6,
stevig leerachtig, de grootste gewoonlijk > 10cm lang (JAVA,
STTMATEA, BORNEO)
Crudia.
GROEP 8.

(Arthrophyllum) (Araliaceae)
Polyscias
„
Canarium
(Burseraceae)
Santiria
..,
x
2

) Type G. javanica L. en C. timoriensis D. C,
) Type K. malaccensis MAING.

Butea
(Leguminosae)
Walsura (Meliaceae)
Ailanthus (Simarubaceae)

GROEP 8.
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1.Top van alle bladeren eindigend in een, veelal vroeg afvallend,
spitsje. Bladonderzijde bij eenige soorten met kleine of groote
vlekvormige klieren. Merg met harsgangen
Ailanthus.
Top van enkele of alle bladeren eindigend in 1blaadje, zonder
restant van een afgevallen spitsje
2.
2.*Bladeren 1-jukkig, met priemvormige steunblaadjes aan den voet
der.bladsteeltjes. Boom met overvloedigrood sap (JAVA). Butea
In alle opzichten anders
3.
3. Voet van den algemeenen bladsteel scheedevormig. Bladeren der
steriele takken vaak > 100 cmlang en > 10-jukkig. Algemeene
bladspil op de jukken knoopig verdikt en geleed. Boomen
zonder hars, wel vaak met slijm
4.
Voet van den algemeenen bladsteel niet scheedevormig. Bladeren
der.steriele takken bij de meeste soorten < 100 cm lang en
< 10-jukkig
5.
4. Blaadjes gaafrandig, Onderste bladeren vaak dubbelgevind, de
hoogereenkelgevindmet niet zelden 3a 4blaadjes op de onderste jukken, en dicht bij de bloeiwijze 1-tallig of enkelvoudig en
dan overstaand of in kransen
Arthrophyllum.
Blaadjes grof gezaagd. Bladeren steeds enkelgevind, steeds met
niet meer dan 2 blaadjes per juk
Polyscias.
5. Hout met veel smalle bandjes parenchym. Boomen zonder
hars (SUMATRA, BORNEO)
Walsura x ).
Hout zonder of met een enkel bandje parenchym
.66. Algemeene bladspil op alle jukken .geleed en knoopig verdikt,
aldaar bij het indrogen inschrompelend. Boomen zonder hars
(JAVA, » SUMATRA, BORNEO)
Walsura 2 ).
Algemeene bladspil soms.wel verdikt en geleed, maar dan niet
op alle jukken. Hars bevattende boomen
. . . . . 77. Steunbladen of steunbladachtige aanhangselen aanwezig op de
twijg of op den algemeenen bladsteel, enlof bladrand ingesneden Harsgangen in het merg steeds aanwezig.. . . Canarium.
bteunbladen ofsteunbladachtige aanhangselen ontbrekend. Blad. rand gaaf
,,
.
8
8. Harsgangen in het merg ontbrekend '.'.]'."
Harsgangen in het merg aanwezig .......'..'.'.'.'.'.'..'

'ITypoS.oito^i/oiioBi,. ei,S.,„me»l„«,BL. '

Santiria!
Canarium.
Santiria 3 )'
;
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Garuga
(Burseraceae)
Scutinanthe p.p.
„
Cassia p.p.
(Leguminosae)
Erythrina
,,
Gleditschia
„
;
^ TVIilIettia
,,

Ormosia
(Leguminosae)
Pericopsis
,,
Pongamia p.p.
„
Dysoxylump.p.(Meliaceae)
(Artocarpus) (Moraceae)
Pometia
(Sapindaceae)

,1. Steunbladen of steunbladachtige aanhangselen gezeten op den
algemeenen bladsteel
2.
Steunbladen gezeten op de twijg
3.
2. Blaadjes gezaagd. Secundaire nerven, gewoonlijk om den ander,
in de zaagtanden eindigend
Pometia.
Blaadjes gaafrandig
Dysoxylum*).
3. Bladtop eindigend in 2blaadjes, of in een veelal vroeg afvallend
4
spitsje
< Bladtop eindigend in 1 blaadje, zonder litteeken van een afgevallen spitsje . .
^.
4. Blaadjes gaafrandig, overstaand, steeds niet meer dan 2 op
dezelfde hoogte. Dorens steeds ontbrekend
Cassia 2 ).
Blaadjes zeer fijn gekarteld-gezaagd, soms 3 of 4 op dezelfde
hoogte gezeten, waarbij dan 1 of 2 kleiner dan de andere.
Vertakte dorens soms aanwezig (CELEBES)
Gleditschia.
5. Steunbladen stengelomvattend, eenringvormiglitteeken achterlatend op de twijg. Twijgen zeer dik. Twijgtop lang en stijf
roestkleurig behaard. Boom met veel wit melksap. Bladeren
schijnbaar gevind, in werkelijkheid enkelvoudig vindeelig met
bladsegmenten, dienooit van dehoofdnerf loslaten (SUMATRA,
BORNEO)
• Artocarpus 3 ).
Steunbladen niet stengelomvattend. Bladeren echt gevind . . 6.
6. Aantal blaadjes 3. Algemeene bladspil met 1groote klier onder
elk der zijblaadjes en 2 onder het topblaadje. Twijgen en/of
stam al of niet gestekeld
• •• • Erythrina.
Aantal blaadjes > 3
•
• •• •
•
7. Blaadjes afwisselend. Buitenste knopschubben der okselknoppen groot (SUMATRA, BORNEO, CELEBES). . . . Pericopsis.
J

) Type D. amooroidesMiQ.var. otophoraK.e. V.
) Type C.siamea LAMK.
8
) Type A. anisophylla MiQ.
2
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Blaadjes overstaand of paarsgewijs
.8.
8. Blaadjes gekarteld of gekarteld-gezaagd. Bladeren bij een of
meer soorten met bladachtige steunblaadjes op enkele jukken.
Boomen met hars (JAVA, CELEBES, K L . SOENDA-EIL.) Garuga.
Blaadjes steeds gaafrandig
9.
9. Bladsteeltjes aan den top gewoonlijk verdikt, aan de basis niet
ingesnoerd. Twijgtoppen en bladspillen der jonge bladeren
zeer dicht, roestkleurig, later veel ijler behaard. Boom met
hars. Merg steeds zonder roode stippen, maar egaal van tint
(SUMATRA)
Scutinanthe.
Bladsteeltjes aan den top niet verdikt, aan de basis duidelijk
ingesnoerd, voor zoover zij op deze plaatsen niet blijvendbedekt zijn onder een dichte beharing, waardoor de insnoering
niet te zien is. Boomen zonder hars, eenige soorten echter met
rood of rood oxydeerend sap in den bast en in het merg..10.
10. Okselknoppen ijl behaard, bedekt door grijze of bruine typische
knopschubben, waarvan het buitenste de knop kapvormig
ov.erdekt
Pongamia.
Okselknoppen gewoonlijk dicht behaard; knopschubben niet als
boven, of ontbrekend
11.,
11. Okselknoppen dicht aanliggend grijs behaard. Oude bladeren
kaal. Eood of rood oxydeerend sap in bast en merg.
Millettia.
Okselknoppen dicht afstaand geel of roestkleurig behaard. Oude
bladeren bij de meeste soorten dicht roestkleurig behaard.
Ormosia.
GROEP 10.

Engelhardtia (Juglandaceae) Euphoria
Aglaia
(Meliaceae)
Ganophyllum
Amoora
»
Harpullia

(Sapindaceae)
"„

1.Bladonderzijde met oranjekleurige, gele of bruine, afvallende,
schubvormige kliertjes, welke aan de twijgtoppen soms verborgen zijn onder een dichte beharing. Bladtop steeds eindigend
in een spitsje. Bladeren gaafrandig of gezaagd. Gewoonlijk 2
okselknoppen boven elkaar. Eenige soorten met behaarde
domatien in sommige nerfoksels
Engelhardtia.
Bladonderzijde niet met dergelijke, afvallende, schubvormige
kuertjes. Blaadjes steeds gaafrandig.
2.
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2.Blaadjes aan de bovenzijde met over de geheele oppervlakte verspreide witte, afvallende, schubvormige kliertjes. Bladtop
steeds eindigend in een spitsje. Stambast koperkleurig, afschilferend in dunne vliezen (JAVA, SUMATRA, K L . SOENDA-EIL.).
Ganophyllum.
Blaadjes aan de bovenzijde zonder, of althans niet met over de
geheele oppervlakte verspreidewitte,schubvormigekliertjes. 3.
3. Bladeren eindigend in 1 blaadje, enjof beharing bestaande uit
gewone schubben of sterschubben, enjof merg met op gangen
gelijkende gaatjes (melksapcellen). Boomen gewoonlijk (vermoedelijk steeds) met weinig wit melksap in den bast, in den
regel ook reeds aan de twijgen te zien. Hout der twijgen bij de
meeste soorten rood
Aglaia.
Amoora.
Bladerensteedseindigendineen(afvallend)spitsje.Beharingnooit
schubvormig, maarster-of bundelvormig.Boomenzonder melksap. Merg steeds zonder gangen ofdaaropgelijkendegaatjes. 4.
4. Secundaire nerven regelmatig verloopend en onderling nagenoeg
evenwijdig. Onderzijde der volwassen blaadjes zachtharig of
± viltig op het gevoel, en/of met domatien in meerdere nerfoksels, of alleen behaard op de nerven; in het laatste geval
eindigen de secundaire nerven in den rand en zijn de tertiaire
nerven zeer zwak. Adernet zeer dicht. Blaadjes meerendeels
symmetrisch (SUMATRA, BORNEO)
Euphoria.
Secundaire nerven bij de meeste bladeren onregeJmatig verloopend, boog- of lusvormig, niet eindigend in den rand. Onderzijde der volwassen blaadjes kaal, of alleen behaard op de
nerven. Geen domatien in de nerfoksels. Blaadjes vaak gekromd
•
•
Harpullia.
GROEP 11.

Dracontomelum (Anacardiaceae) Scutinanthe p.p. (Burseraceae)
Koordersioden„
Triomma p.p.Parishia [dron
'„
Lansium
(Meliaceae)
Rhus
„
Sandoricum
Spondiasp.p.
„
Micromelum
(Butaceae)
1.Aantal blaadjes 3. Boomen met wit melksap, soms alleen in de
'
Sandoricum.
jongevrucht.
•
..•••

.GKOEP.11.
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Aantal blaadjes > 3
2
2. Secundaire nerven eindigend ineen binnenrandnerf dichtlangs
den rand. Bladrand gaaf of±gaaf
. . Spondias.
Secundaire nerven niet eindigend ineen binnenrandnerf
3.
3. Blaadjes helder doorschijnend gestippeld (oliecellen), fijn gekarteld of gaafrandig, meerendeels afwisselend. Tertiaire nerven
.p
°
Micromelum.
Blaadjes met helder doorschijnend gestippeld, steeds gaafrandig..
Tertiaire nerven bij demeeste soorten duidelijk.
. 4.
4.Hout metparenchym in bandjes. Blaadjes meerendeels afwisselend. Merg al ofniet met fijne gaatjes (melksapcellen). Boomen met wit melksap, soms alleen duidelijk in de jonge vrucht
(JAVA, SUMATRA, BORNEO)
Lansium
Hout zonder parenchym (bij uitzondering wel'eens eenbandje'
parenchym, maar dan loopen de secundaire nerven langen tijd
langs den rand en zijn er domatien in de oksels van vele secundaire nerven). Blaadjes bij de meeste soorten overstaand. Boomen met hars
,
5. Merg zonder harsgangen.* Blaadjes overstaand''.'.'.
' ' 6*
Merg met harsgangen
..
""'
7
6. Hoofdnerf aan de boven^doingezo'nken." Op* de" t'wijg,' "aan
weerszyden van denalgemeenenbladsteelvoet, een vaag streepvormightteeken van een afgevallen steunblad (SUMATRA)
~HnrstA„~„t

•, ,

Scutinanthe.

S l f T v \°Tziide
^ p r i n g e n d . Steunbladlitteekens
7 Groot rt ?*
($™^,
BORNEO)
Triomma.
afzonderli k
der vand T ^ ^ ^
J F e r n e t vormend; verW r d e n d
t a k k l n n f t ¥"**'??**
^ ^
» "teeds dunnere
^ takken afzendend. Kernhout geel.
Rhus

e^ralirvo^T

^

SeCUndaire

^en'verbindend door

een teahevorm.g of netvormig adernet. Kernhout grijs of rood-

8 BI

' ope:nn£Xf""V" ***"*«"**aantal<^»>'™*
strekt fn e e n
„ ° ° t e r e ****** ™™ - e r e n d e e l s g eg
eV
Vot2,£^T >
°™^ a a n ^ secundaire nerven

^ s s r d e n ^ d - ^ ngewS^ttr
a a n

6

£ ^ S " ™

* - Anting,evenw,dig

9-Secundairenervenvanden ™ « > ^ £ ; i - ^ ' £
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de meeste soorten langen tijd langs den rand verloopend. Bij de
meeste soorten behaarde domatien in vele nerfoksels.
Dracontomelum.
•Secundaire nerven over het grootste gedeelte recht of ± recht,
eerst vrij dicht bij den rand boogvormig; hun toppen slechts
korten tijd langs den rand verloopend. Geen domatien in de
nerfoksels (SUMATRA, BORNEO)
Parishia.
GROEP 1 2 .

<(Dracontomelum) (Anacardiaceae)
Pentaspadon
,,
Spondias p.p.
.,,
Protium
(Burseraceae)
Triomma p.p.
,,
Aphanamixis
(Meliaceae)

Chisocheton
(Meliaceae)
Dysoxylum p.p.
„
Fagara
(Eutaceae)
Meliosma p.p. (Sabiaceae)
Paranephelium (Sapindaceae)

1.Alle of enkele bladeren eindigend in een varenachtig opgerblden,
niet uitgroeienden tpp
2.
Niet aldus
•
3.
-2.Merg met (soms vage) dwarsteekening (overlangs aansnijden),
zonder stijve vezels. Blad soms eindigend in 1 normaal
blaadje
..
. . . . .Dysoxylum!).
Merg zonder dwarsteekening, met stijve vezels (sclerenchym),
die ongeveer de kleur hebben van het hout. Blad nooit eindigend in 1normaal blaadje
Chisocheton.
3. Blaadjes met een duidelijke binnenrandnerf, wijd eh vaak
ondiepgekarteld-gezaagd, of ± gaafrandig; overstaand. Boomen met gomhars
Spondias.
Blaadjes zonder binnenrandnerf
4.
-4.Blaadjes aan de steriele takken regelmatig gekarteld of gezaagd 2)
Blaadjes aan de steriele takken gaafrandig of met enkele op
onregelmatige afstanden geplaatste zaagtanden 3 ) . . . . . . . . 7.
5. Blaadjes doorschijnend gestippeld (groote oliecellen). Twijgen
bij 1 soort gestekeld. Merg wit, gewoonlijk spoedig verdwijnend. Okselknoppen kaal, of grijs behaard.
Fagara.
J

) Type D. caidostdchyum MiQ.
) Aan bloeiende t a k k e n soms gaafrandig bij Fagara.
3
) Aan jonge planten en waterloten regelmatig gezaagd bij
2

Protium.

GrROEP 12.
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Blaadjes niet doorschijnend gestippeld. Merg blijvend. Twijgen
nooit gestekeld
6.
6.Mergstralen in het hout voor een deel ± 100fi breed of meer.
Zaagtanden spits
Meliosma.
Mergstralen in het hout steeds < 50[ibreed. Zaagtanden stomp
en grof (SUMATRA, BORNEO)
Paranephelium.
7. Mergstralen in het hout voor een deel ± 100 p breed of meer.
Okselknoppen dicht roestkleurig of bruinrood behaard. Boomen zonder hars of melksap
Meliosma.
Mergstralen in het hout steeds < 50fi breed
8.
8. Merg steeds met duidelijke, maar somssmalle harsgangen. Hout
zonder parenchym (bij uitzondering wel eens een bandje
parenchym, maar dan loopen de secundaire nerven langen tijd
langs den rand en zijn er domatien in vele nerfoksels) . . . . 9.
Merg hoogstens met fijne gaatjes (melksapcellen); in dat geval
hout in den regel met parenchym in bandjes
.'. 10.
9. De toppen der secundaire nerven loopen langen tijd langs den
rand 1 ), en/of het aantal blaadjes > 11.Bij de meeste soorten
. . . behaarde domatien in de oksels van vele zijnerven.
_
Dracontomelum.
Uetoppen der secundaire nerven loopen slechts korten tijd langs
den rand 2). Bladeren 3-5-jukkig, steeds met behaarde domatien m de oksels van vele secundaire nerven (SUMATRA,
*0RNE0>
Pentaspadon.
in
10. Velezijnerven van de 3e, 4e of 5e orde vormen een afzonderlijk,
njk yertakt, verder van de basis steeds dunner wordend adernet (Een blad met de buikzijde naar zich toegekeerd in doorzicht bekijken). Hout zonder parenchym.. Boomen met
De aderen zijn zeer vaag, of vormen een aaneengesloten adernet.
•Boomen zonder hars
12
11. Het afzonderlijke adernet'gaat hoofdza'kelijk u i t ' v a n ' d e ' z i j nerve n d 3 e e n ^ ^
^ ^
^ doorschijnende hars.
_ _ J t t i p p e l s . Jonge boomen en waterloten vaak gedoornd en met
inI nVeTeffen dfnf i ^

" * dOT m i d d e l s t e "ound^re nerven snijdt

«^£*r£zs%z~~3e

™ ° "*•*••ende

in i n retT n ie n t meetH* * ? ™l
^ * » m i d d e l s t e secundaire nerven snijdt
daire nerf..
^ *6 n hooS^ns de uiterste top van een 2e secun-
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gezaagde bladeren (JAVA, K L . SOENDA-EIL.)
Protium.
•Het afzonderlijke adernet gaat hoofdzakelijk uit van de zijnerven der 4e en 5e orde. Bladeren niet met doorschijnende
harsstippels, steeds gaafrandig. Steeds ongedoornd (SUMATRA,
BORNEO)
Triomma.
12. Zichtbaar adernet (eventueel een blad in doorzicht bekijken)
regelmatig en dicht (de ingesloten veldjes meerendeels
< 1mm 2 ). Bladeren 2-4-jukkig. Droge bladeren niet met
perkamentachtig uiterlijk. Merg steeds zonder gaatjes. Boomen zonder melksap (SUMATRA, B O R N E O ) . . . Paranephelium.
Zichtbaar adernet onregelmatig of grof (de ingesloten veldjes
veel meer dan 1mm 2 ), bij de meeste soorten nagenoeg onzichtbaar. Bladeren bij vele soorten > 4-jukkig. Droge bladeren bij vele soorten met perkamentachtig uiterlijk. Boomen
met melksap, maar soms alleen in de jonge vrucht. Merg bij
eenigesoorten met gaatjes (melksapcellen)
13.
13. Algemeene bladsteel over degeheele lengtemet een door 2 richels
of zwakke vleugels gevormde smalle of breede, van binnen
behaarde geul
.-.Aphanamixis.
'Dysoxylum.
Niet aldus
Dysoxylum.
GROEP 13.

(Engelhardtia) (Juglandaceae)
Crudia p.p.
(Leguminosae)
(Gleditschia)
„
Saraca p.p.
„
Azadirachta
(Meliaceae)
Dysoxylum p.p.
„

Nephelium p.p. (Sapindaceae)
Sapindus
,,
Tristira
„
Xerospermum
,,
Gen. dub. p.p.
„

1.Steunbladen aanwezig, binnen den bladoksel geplaatst en geheel
2
of gedeeltelijk met elkaar vergroeid.
Steunbladen geheel ontbrekend
•
3.
2. Blaadjes afwisselend. Steunbladschub 2-slippig, den okselknop
scheidend van den bladsteel, aan de toppen der twijgen den
eindknop niet omhullend (JAVA, SUMATRA, BORNEO). Crudia.
Blaadjes overstaand. Steunbladen geheel met elkaar vergroeid,
aan de toppen der twijgen den eindknop geheel omhullend.
Bladeren zeer kort gesteeld (JAVA, SUMATRA,BORNEO). Saraca.
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3. Blaadjes zeer fijn gekarteld-gezaagd, met een nerfspitsje, meerendeels < 5cm lang. Soms 3of4 blaadjes op dezelfde hoogte
ingeplant. Jonge boomen enwaterloten met vertakte dorens
(CELEBES)
Gleditschia.
Blaadjes grof gezaagd of gaafrandig, bij de meeste soorten
> 5cm lang. Nooit meer dan 2blaadjes opdezelfde hoogte
ingeplant. Ongedoornde boomen
4.
4. Houtparenchym in regelmatige, zeer fijne, roodachtige bandjes.
Eindknoppen dicht bruin of roestkleurig behaard, meestal
met enkele veel langere, uitstaande, lichter gekleurde haren.
Jonge deelen met gele ofbruine, afvallende, soms zeer moeilijk waarneembare schubvormige kliertjes
Engelhardtia.
Houtparenchym wit, bij de meeste soorten onregelmatig. Indien
de eindknoppen dicht bruin of roestkleurig behaard zijn,
steken ergeen langere witte haren uit
5.
5. Blaadjes grof gezaagd, duidelijk van dealgemeene bladspilaf
gekromd. Bladeren 4-6-jukkig. Merg (in vivo) lichtrood, met
zeer fijne gaatjes. Gom bevattende boom (JAVA, K L . SOENDA^IEIL) •
•
Azadirachta.
Blaadjes gaafrandig
6.
6.Aantal blaadjes 44-26. Secundaire nerven dun,'zeer talrijk
(mmstens 15 paar) endicht bijeen (gemiddeld < \ cm).Adernet dicht en fijn (JAVA), .
. Sapindus.
Niet aldus
7
7. Merg van detwijg met gaatjes (melksapcellen), ofmet stevige
sclerenchymvezels, ofhetadernet is vaag en onregelmatig.
^arenchymbandjes in het hout bij vele soorten van nagenoeg
gelijke dikte enop nagenoeg gelijke afstanden. Boomen met
wit melksap, soms alleen inde jonge vrucht. Aantal blaadjes
bijIeemge soorten > 12.Blaadjes invivo vaak met fijne doorschijnende stippen en/of streepjes
Dysoxylum.
merg van detwijg zonder gaatjes, zonder sclerenchymvezels;
wel soms metsteencellen. Demergcellen vaak verschillend
van vorm en grootte enverschillend gerangschikt, waardoor
eigenaardigefiguren ontstaan. Adernet zeer dicht en ± regelmat l g ( b i a a d ]
v e n t u e e l y a n ^ . ^ k a n t e n ^ d o o r z . c h t be.

8

^•^SXsteedsinonregelmatigebanden-Boome8n
'^

S

r

tall

g

°-kieine'l^nvormige gioefjes!Blade:
Sapindus.
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Bladonderzijde niet met kleine lijnvormige groefjes
9.
9. Blaadjes zeer onsymmetrisch, met behaarde domatien in de
nerfoksels. Aantal blaadjes 10-12. Tertiaire nerven netvormig (CELEBES)
,Tristira.
Blaadjes nagenoeg symmetrisch
10.
10. Blaadjes 2-6 (gewoonlijk 2-4). Hoofdnerf aan de bovenzijde
uitspringend. Tertiaire nerven netvormig
11.
Blaadjes > 6, enjof hoofdnerf aan de bovenzijde vrijwel geheel
ingezonken, enjof tertiaire nerven dwars verloopend. Bij
meerdere soorten in de onderste nerfoksels al of niet behaarde domatien
Nephelium.
11. Aan den onderkant der blaadjes langs de hoofdnerf, maar op
eenigen afstand daar vandaan, hier en daar een vlekvormige
klier. Geen haarbosjes in de nerfoksels. Bladeren stevig leerachtig, bruin opdrogend (JAVA, SUMATRA, BORNEO).
Xerospermum.
. Geen klieren langs de hoofdnerf, wel soms haarbosjes in de
nerfoksels. Bladeren dun leerachtig, grijsgroen opdrogend
(SUMATRA, BORNEO)
Sapindaceae gen. dub.
V
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Bysoxylum p.p. (Meliaceae)
Swietenia
,,
Toona
,,
Xylocarpus
„
Gen. nov.
,,
Arytera
(Sapindaceae)

Cubilia
{Sapindaceae)
Bllatostachys
„
Mischocarpus
„
Nephelium p.p.
„
Schleichera
,,

1. In meerdere bladoksels 2 knoppen boven elkaar 1 ) (CELEBES),
Cubilia.
Nooit 2okselknoppen boven elkaar, welsomsnaast e l k a a r . . . 2.
2. Bladeren alle of voor een deelmet > 12blaadjes, althans aan de
steriele takken. Soms een rij groote gomgangen in het merg
en/of in het hout. Knopschubben steeds aanwezig. maar alleen
aan grootere knoppen goedte zien
3.
]

) Men zal dus v a a k ook vinden een bladmerk, waarboven een litteeken
van een afgevallen (vrucht)tak en dan een kleine knop, of een bladmerk,
waarboven een kleine k n o p en dan een litteeken van een afgevallen (vrucht)
t a k . Men verwarre de buitenste knopschub niet met een kleine okselknop.
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..Bladeren meerendeels met 12 of minder blaadjes; bij de meeste
soorten minder. Soms een rij gomgangen in merg en/of hout,
maar dan zijn de bladeren 2-4 jukkig of zeer.scheef
5.
3. Jonge deelen berijpt. Algemeene bladsteel zonder lenticellen.
. Bij de meeste exemplaren op de twijg beneden den bladsteelvoet 2 groote, onbehaarde holten (? klieren) (SUMATRA,
BORNEO)
Meliaceae gen. nov.
Jonge deelen niet berijpt. Geen groote, onbehaarde holten opde
twijg aan weerszijden beneden den bladsteelvoet
4.
4. Typische. (hoewel dikke) knopschubben aanwezig. Algemeene
bladspil met vrij groote tot groote lenticellen. Bladrand gaaf
of gezaagd
'.. Toona.
Typische knopschubben ontbrekend. Bladrand steeds gaaf.
Dysoxylum.
5. Tertiaire nerven in algemeene strekking onderling evenwijdig,
en dwars op de se^cundaire. Domatien in de onderste nerfoksels van vele bladeren aanwezig
Arytera.
Tertiaire nerven netvormig
.6.
6. Typische knopschubben aanwezig. Jonge deelen kaal. Twijgen
en bladstelen roodbruin; de bladstelen somsmeergevlekt. .7.
Typische knopschubben ontbrekend
8.
7. Blaadjes zeer scheef. In of bij vele nerfoksels kale, donker gekleurde, vlekvormige kliertjes. (Boomsoorten uit CENTRAALAMERIKA, door het Boschwezen op.groote schaal aangeplant,
m secundaire bosschen op aangrenzende terreinen hier en daar
verwilderd)
_ Swietenia.
Blaadjes meerendeels ± symmetrisch. Kliertjes meestal.vrij ver
van de hoofdnerf, weinig opvallend. Boomsoorten der vloedbosschen. Bladeren 2-4-jukkig
Xylocarpus.
8. Hoofdnerf aan de bovenzijde ingezonken. Bladonderzijde
^papilleus. Bladeren ± 5-jukkig
Nephelium 1 ).
.tloofdnerf aan de bovenzijde uitspringend of met een scherpe
richel
9
9. Grootste breedte der blaadjes 'gewoonlijk boven het' midden.'
Blaadjes meerendeels overstaand, kort gesteeld, soms bijna
• zittend Bladrand, althans van de oudere bladeren, veelal
zwak gekroesd. Geen domatien in de nerfoksels. Blaadjes van
beneden naar boven (langs den algemeenen bladspil) sterk i»
J

) Type N. juglandifolium

BL.
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grootte toenemend (JAVA, CELEBES, K L . SOENDA-EIL.). .
Schleichera.
Grootste breedte der blaadjes gewoonlijk beneden het midden.
Blaadjes vlak, met groote of zonder domatien in de nerf-i
oksels. Blaadjes onderling (aanhetzelfde blad) niet zeer sterk
in grootte verschillend, het bovenste vaak weer wat kleiner
dan het daaronder zittende
.10.
10. Blaadjes alle naar buiten gekromd. Geen domatien in de nerfoksels. Twijgen en bladstelen lichtbruin of bruinzwart indrogend. Tertiaire nerven krachtiger dan de aderen, adernet
daardoor niet zeerregelmatig (JAVA, CELEBES). Ellatostachys.
Blaadjes niet allenaar buiten gekromd, demeestezelfs nagenoeg
recht en de bovenste soms naar binnen gekromd. Domatien
in de nerfoksels al of niet aanwezig. Twijgen en bladstelen
roodbruin indrogend. Tertiaire nerven niet of zeer weinig
krachtiger dan de aderen, adernet daardoor zeer regelmatig,
bovendien zeer dicht (JAVA, SUMATRA, BORNEO).
Mischocarpus.
GROEP 15.
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Ellipanth^s
(Connaraceae) Acronychia (Rutaceae):
Rhynchocarpa (Leguminosae) Melicope, '. . ,,
Reinwardtioden- (Meliaceae)
Tarrietia p.p. (Sterculiaceae)
Reus p.p. [dron (Moraceae)
Vitex p.p.
:(Verbenaceae)
1. Steunbladen aanwezig, een ringvormig litteeken achterlatend
op de twijg, enj'of bladeren onvolkomen handnervig of triplinerf. Boomen met wit, zelden geelachtig oftroebel melksap.
Ficus.
Steunbladen, voor zoover aanwezig, geen ringvormig litteeken
achterlatend. Bladeren steeds vinnervig. Boomen zonder
melksap, soms wel met slijm of rood sap
2.
2.Bladeren verspreid of afwisselend 2-rijig
3.
Bladeren overstaand. Steunbladen ontbrekend.
6.
3. Bladonderzijde (soms alleen op de nerven), bladstelen en twijgen
bezet metsterharen ofschubben. Bladeren verspreid.Merg met
gomgangen
• Tarrietia.
4
Beharing onvertakt of ontbrekend
4. Bladeren steeds verspreid. Steunbladen ontbrekend. Domatien,
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aanwezig in de oksels van vele secundaire nerven (CELEBES).
Reinwardtiodendron.
Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afvvisselend
5.
5. Bast met bloedrood oxydeerend sap. Hout met etagebouw (nagaan aan niet te dunne takjes). Secundairenerven boogvormig,
langen tijd langs den rand verloopend; de grootere verbindingen tusschen detoppen der secundaire nerven, voor zoover
aanwezig, meerendeels terugloopend. Adernet soms vaag.
Oude bladeren alleen op den steel ijl behaard of geheel kaal
(SUMATRA, BORNEO)
Rhynchocarpa.
Bast zonderrood sap.Hout zonder etagebouw. Secundaire nerven
boogvormig, de toppen onderling verbonden door duidelijke
lussen of door oplooperide verbindingen. Adernet steeds duidelijk. Bij een of meer soorten de nerven der volwassen bladeren, evenals de twijgen, dicht, lang, geelbruin -behaard
(BORNEO)
Ellipanthes.
6. Tertiaire nerven in algemeene strekking onderling evenwijdig en
dwars of schuin op de secundaire nerven. Bladin siccoin doorzicht met zeer fijne doorzichtige streepjes (droogscheurtjes),
maar niet met groote heldere stippels. Bladonderzijde met,
soms moeilijk waarneembare, gele, tenslotte afvallende, ingezonken, schubvormige kliertjes
Vitex.
Tertiaire nerven in algemeenestrekking netvormig. Blad in sicco
in doorzicht, vaak reeds zonder aansnijden, met helder doorschijnende stippels (oliecellen), welke zich aan boven- en/of
onderkant van het blad voordoen als donkere stippen. Bladonderzijde zonder gele schubvormige kliertjes
• •77. Knoppen geheel dicht en kort aanliggend behaard. Acronychia.
Knoppen kaal of meer naar den top toe met verspreide haren
bezet (BORNEO)
Melicope.
GROEP 16.

Mangifera
(Anacardiaceae) Casuarina
(Casuarinaceae)
Alstonia [p.p. (Apocynaceae) Rhododendron
(Ericaceae)
:~yera
»
Blumeodendronp.p. (Euphorbiaceae)
Rauwolfia
„
(Actinodaphne)
(Lauraceae)
-Deplanchea (Bignoniaceae)
1.Bladeren alle schubvormig, in kransen van 4-13 (bij verschil-
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lende soorten). Op naaldhout gelijkende boomen. Casuarina.
Bladeren, althans ten deele,metgoed ontwikkelde schijf.Niet op
naaldhout gelijkende boomen
2.
2. Bladvoet hartvormig, met 1of meer groote,kratervormige klieren aan de bovenzijde. Hoofdnerf hooger op vaak ook met
klieren. Bladeren in kransen van 3 of 4 (SUMATRA).
Deplanchea.
Bladvoet niet hartvormig. Kliertjes, voor zoover aanwezig aan
de basis van de bladschijf, stipvormig
3.
3. Bladsteel aan basis en top verdikt. Bladvoet aan de bovenzijde
gewoonlijk met eenige kleine, ingezonken kliertjes (aan droog
herbarium soms moeilijk te zien). Tertiaire nerven tralievormig. Bladeren meerendeels in kransen van 3 of 4, aan
dezelfde plant soms ook gedeeltelijk overstaand of verspreid.
Blumeodendron.
Bladsteel aan den top niet verdikt, soms wel met klieren
of domatien
*•
4. Bladsteel aan den top met 2kliertjes of domatien aan de ond'er
zijde. Tertiaire nerven netvormig. Merg met gangen. Boomen
met hars
?Mangifera.
Bladsteel aan den top niet met 2 kliertjes of domatien.. 5.
5. Jonge deelen dicht bezet met schubvormige kliertjes. Bladonderzijde met klierachtige stippels. Bladeren dik leerachtig,
perkamentachtig indrogend. Boomen zonder melksap.
Rhododendron.
Schubvormige kliertjes ontbrekend
6.
6.Kransen van gewone bladeren wisselen af met niet in kransen
geplaatste gereduceerde bladeren of met niet in kransen geplaatste knopschubben
• • • • Actinodaphne.
Alle bladeren in kransen, ook eventueel aanwezige gereduceerde
bladeren of knopschubben
"•
7. Grootere tertiaire nerven in algemeene strekking dwars op de
secundaire nerven of netvormig. Secundaire nerven vrij ver
uiteen ( > \ cm)
•
; '• "
Grootere tertiaire nerven in algemeene strekking evenwijdig aan
de secundaire nerven, of geheel onzichtbaar. Secundaire
nerven bii de meeste soorten dicht bijeen ( < J e m ) . Schors
met veel wit melksap
' 10
8.In den bladoksel, en aldaar op den bladsteelvoet envaakook op
de twijg, opgerichte harsklieren, welke soms doen denken aan
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>
zeer dikke,korteKaren.Boomenmetveelwit m e l k s a p . . . . . . 9.
>•••: Geen klieren in den bladoksel. Bladsteel aan de basis sterkver. . dikt. Merg met harsgangen. Bast met hars
Mangifera.
9. Bladeren in kransen van 5 of meer. Jonge, volgroeide twijgen
::/ ; ; met korrelig of schubachtig uiterlijk of met duidelijke dwarsbarsten, kaal(SUMATRA, BORNEO)
,
Dyera v
Bladeren in kransen van 3 of 4. Volgroeide, niet al te oude
j ; twijgen met leer- of perkamentachtig uiterlijk, nooit met
.:•:... dwarsbarsten, wel echter vaak met overlangsche plooien; al
of niet behaard
Alstonia.
:10.Bladeren alle of gedeeltelijk in kransen van 5 of meer. Alstonia.
r
Bladeren steeds in kransen van 3 of 4
11.
11. Harsklieren in den bladoksel niet moeilijk te zien; op de twijg
.';.". boven de bladmerkeri vaak een groot aantal naast elkaar. •
Rauwolfia.
Harsklieren in den bladoksel zeer moeilijk te zien; op de twijg
boven de bladmerken hoogstens 3
Alstonia.
GROEP 17.

. (Crypteronia) (Crypteroniaceae) Adina p.p.
(Bubiaceae)
Ctenolopbon (Linaceae)
Hymenodictyon
,; Pellacalyx
(Rhizophoraceae)
l.Merg met intraxylair phloeem. Secundaire nerven boogvormig,
langen tijd langs den rand verloopend
Crypteronia.
Merg zonder intraxylair phloeem
..
2.
2. Mergstralen in het hout voor een deel'zeer breed,' aan niet te
dunne herbariumtwijgen ± 100 ^ of meer. Beharing ster- of
bundelvormig, bij 1 S 0 0 r t zeer dicht. Steunbladparen in den
.. knop geheel vrij van elkaar (SUMATRA, BORNEO).
,, • ' .
Pellacalyx.
Mergstralen in het hout steeds < 50 /, breed. Beharing bij de
. _ meeste soorten onvertakt of ontbrekend
-3.
^.liladstelen zeer ongelijk lang, meerendeels > 2 cm. Knopschubben (en,? steunbladen) fijn klierachtig gezaagd. Domatien ontbrekend (JAVA, K L . SOENBA E I L . )
Hymenodictyon.
, Bladstelen onderling ± even lang, vrij kort, meerendeels .< 2
:
cm
4.
4. Adernet gestrekt in een richting,' e'v'enwijdig aan de'secundaire
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nerven. Eindknoppen aan het eind der groeiperioden geregeld
afstervend, vertakking daardoor sympodiaal, vaak met meerdere zijtakken. Okselknoppen meerendeels groot, met duilijke knopschubben. Bladeren stijf leerachtig. Domatien ontbrekend (SUMATRA, BORNEO)
Ctenolophon.
Adernet gestrekt in een richting, dwars op desecundaire nerven.
Okselknoppen niet. opvallend groot. Bladeren leerachtig of
vliezig, niet stijf. Domatien aanwezig in vele oksels der secundaire nerven
Adina x ).
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Adina p.p. (Rubiaceae)
Cinchona
,,
Mitragyna
,,
/

:

Mussaendopsis
.. .Nauclea p.p.
*" Sarcocephalus p.p.
.

(Bubiaceae)
,,
,

•

•

-

.

-

-

•

1. Steunbladparen ± op halverhoogte met een tenslotte afvallend,
staartvormig aanhangsel inhet verlengde van dekiel (CELEBES)
Adina 2 ).
Steunbladparen zonder staartvormig aanhangsel, bij de meeste
soorten niet of onduidelijk gekield
• • 22. Aantal zijnerven bij de meeste bladeren > 7 paar, dicht bij elkaar (langs de hoofdnerf gemeten gemiddeld J - l cm); van
boven sterk ingezonken, bladschijf tusschen de secundaire nerven daardoor schijnbaar opgebold. Domatien- in de meeste
nerfoksels aanwezig
••
Mitragyna.
. Aantal zijnerven < 7 paar of verder uiteen . .
. . . . . a.
3. Steunbladparen eindigend in een stomp spitsje. Bladschijf tusschen de secundaire nerven bij vele bladeren (de volgroeide)
sterk naar boven opgebold. Bladvoet plotseling samengetrokken( SUMATRA, BORNEO)
Mussaendopsis.
Steunbladparen niet eindigend in een spitsje. Bladschijf bij de
meeste soorten vlak
.....:.•••••••••••••••••••
4. De okselknoppen met knopschubben;hunlitteekens of hun oksel.
knoppen vindt men aan den voet der zijtakken terug »),.
Sarcocephalus.
x

) Type A. minutflora V A L . en A. polycephala B B N T H .
) Type A. jaglfolia VAL.
3
) B i t k e n m e r k gaat waarschijnlijk niet altijd op.
2
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De okselknoppen zonder knopschubben; aan den voet der zijtakken vindt men dus in den regel geen litteekens, noch
knoppen 1 ) (soms echter wel bij langzaam of abnormaal gegroeidetakken)
5.
5. Vaten nagenoeg alle of meerendeels alleen staand. Kernhout bij
de meeste soorten geel, vaak met roode teekening, bij enkele
bruinachtig
Nauclea.
Vaten nagenoeg alle of meerendeels in radiale groepjes. Kernhout
nooit geel. (Boomsoorten, afkomstig uit ZTJID-AMBRIKA, boven
600m en vooral boven 1000 m b.z. veelvuldig aangeplant, ook
door het Boschwezen bij reboisaties in het gebergte, en aldaar
vaak verwilderd)
Cinchona.
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Bruguiera (Rhizophoraceae)
Carallia
„
Gynotroches
„
Rhizophora
„
Adinap.p. (Rubiaceae)

Anthocephalus
(Rubiaceae)
Sarcocephalus p.p.
„
Tarenna p.p.
Timonius p.p.
Wendlandia p.p.

1.Fijnste aderen (bladeren van onderen envan boven, en dunnebladeren in doorzicht bekijken) binnen de vakjes, gevormd door
de op een na fijnste nerven, minof meerevenwijdig,eninaangrenzende vakjes vaak verschillend gericht, waardoor een
eigenaardige nervatuur ontstaat, welke bij sommige soorten
zeer opvallend is, bij andere minder. Steunbladen van buiten
dicht aanliggend behaard. Steunbladparen elkaar met 1 rand
dekkend
Timonius.
Adernet anders, soms onduidelijk
2.
2. Toppen der steunbladparen bladaehtig verbreed. Jonge deelen
dicht roestkleurig behaard
. Wendlandia.
Toppen der steunbladparen niet bladaehtig verbreed
3.
^.±let eene steunbladpaar in den knop het andere met beide
randen dekkend 2) . .
.4.

I ? e o 6 n m e r k g ? * w a a r s ^ i j n l i j k niet altijd op.
)
^ vrije randen, die men ziet, behooren dus tot 1 steunbladpaar.
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Het eene steunbladpaar in den knop het andere met 1rand dekkend 1 )
5.
4. Domatien in de nerfoksels dicht behaard; vaak ook domatien
in de oksels van tertiaire nerven. Bladeren vliezig . . . . Adina.
Domatien in de nerfoksels kaal of ± kaal, vaak doorboord.
Bladeren leerachtig
Tarenna.
5. Tertiaire nerven in algemeene strekking onderling evenwijdig en
dwars op de secundaire nerven
6.
Tertiaire nerven netvormig, of gericht ineenrichting, evenwijdig
aan de secundaire nerven, of nagenoeg onzichtbaar
7.
6. Behaarde domatien aanwezig in de nerfoksels. Bladeren steeds
duidelijk gesteeld
Sarcocephalus.
Domatien ontbrekend. Bladeren bij 1soort zittend.
Anthocephalus.
7.Boomen der vloedbosschen. Mergstralen in het hout bij de meeste
soorten < 100fi breed. Hout zonder parenchym. Bladrand
steeds gaaf. Bladeren vleezig-leerachtig. Steunbladen in den
jongen knop gewoonlijk sterk gedraaid, kaal
8.
Boomen der landbosschen. Mergstralen in het hout bij niet te
dunne herbariumtwijgen voor een deel ± 100fi breed of meer.
Hout met parenchym in smalle, korte, tangentiale bandjes.
Bladrand gaaf of gezaagd. Bladeren stijf leerachtig of vliezig,
.zelden vleezig. Steunbladen in den jongen knop gewoonlijk
9
weinig of niet gedraaid, kaal of behaard
8.Bladtop met een nerfspitsje. Bladonderzijde met zwarte stippen.
Boomen met groote stelt- en soms ook met van de takken
neerhangende luchtwortels
•
Rhizophora.
Bladtop zonder nerfspitsje, soms wel spits eindigend. Bladonderzijde gewoonlijk zonder zwarte stippen. Boomen soms met
Heine steltwortels en steeds zonder luchtwortels, welvaak met
ademwortels
•
Bruguiera.
9. Secundaire nerven ± recht, ver van den rand door lussen met
elkaar verbonden. Adernet gestrekt ineenrichting, evenwijdig
aan de -secundaire nerven. Steunbladen van buiten kaal of
± k a a l . Bladonderzijde bij de meeste soorten met donkere
(bruine of zwarte) stippen. Bladrand bij enkele
*°°^J£
zaagd
,x ^
.
,
j„;Q+ hohooren dus t o t 2 verschillende
2
) De 2 vrije randen, die men ziet, benooren
steunbladparen.
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Secundaire nerven langen tijd langs den rand verloopend,
tenslotte daarin eindigend. Adernet niet gestrekt ineen
richting, evemrijdig aan de secundaire nerven. Steunbladen
van buiten dicht kortharig of kaal. Bladonderzijde niet met
donkere stippen, welsoms met zwarte vlekjes. Bladrand soms
zeer vaag enwijd, klierachtig gezaagd (JAVA, SUMATRA,
, BORNEO)
Gynotroches.
GROEP 20.

Ascarinap.p. •(Ghhranthaceae) Plectronia
(Bubiaceae) •
Gardenia
(Rubiaceae)
Tarenna p.p.
,,
Jackia . '
„
Timonius p;p.
„
Naucleap.p.
„
Wendlandia p.p.
1 Bladrand gekarteld-gezaagd. Bladsteelvoet aan de buikzijde met

een gladde uitholling. Een paar mm onder elk bladpaar om de
twijg een vliezige ring. Mergstralen in het hout voor een deel
± 100n breed of meer (BORNEO)
Ascarina.
- Bladrand gaaf.Mergstralen in het hout steeds < 100 fibreed.. 2.
2. bteunbladen even voor of zeer spoedig na ontplooiing van den
emdknop afvallend, om den eindknop een van boven gesloten
hoes yormend (soms van op zij met een open naad)
3.
- bteunbladen zeer of vrij lang blijvend
4.
3. Fxjnste aderen (bladeren van onderen en van' boven,'en dunne
m doorzicht bekijken) binnen de vakjes, gevormd door de op
eennafynstenerven,minofmeerevenwijdig,enin aangrenzende
vakjes vaak verschillend gericht, waardoor een eigenaardige
nervatuur ontstaat, welke bij sommige soorten zeer opvallend
-

behaard
A ••

minder

* S t e U n b l a d e n v a n buiten dicht aanliggend
Timonius.

onT!!-11^0^611

vrrv^-r
vrij ver uiteen ^

TCTtiaire n e r v e n in

g eU d W a r S

algemeene strekking

°P d e ^cundaire, maar vaag
xr en
1

4. Steunbladparen. hoog 'vergr'oeid!'steunbladkoker ' a f g e W , rf
S m S d 0 E het aan nkant
enscheuren

•

1-BUPSIZ.

St

'°

°

™

°P

^ W a d P a r e n alleen Ian den ^
v e r b i d of ^ v r ^ ' e l k ^
_.,. een afzonderhjken top eindigend
7
o.Steunbladkoker verdepld in' +oi -i'' ',"•"
'
eraeeld m
talryke lijnvormige slippen, lang
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blijvend; evenals de jonge deelen roestkleurig behaard (SUMATRA, BORNEO)
Jackia.
Steunbladkoker hoogstens 1- of 2-slippig of 4-tandig
6.
y
6. Steunbladen aan de binnenzijde tot aan den topdicht, zijdeachtig
bruin behaard, na het afvallen op de twijg een smalle ring van
bruine haren achterlatend. Steunbladen van buiten niet dwars
gerimpeld. Geen domatien in de nerfoksels
Wendlandia.
Steunbladen aan de binnenzijde tot aan den top wit behaard,of
alleen in de onderste helft behaard; van-buiten, vooral in de
onderste helft, met verspreide korte, of stipvormige haren;
bij sonimige soorten na het afvallen der bladeren vaak nog als
(losse) kokertjes om de twijg gezeten. Knoppen bij vele soorten met veel harsafscheiding. Tertiaire nerven bij de meeste
soorten veel zwaarder dan de quartaire
Gardenia.
7. Steunbladparen om den eindknop met vrije, ongelijk lange, overlangs gevouwen, naar binnen gerichte toppen, 1-beenig, zeer
lang blijvend; bij vele soorten aan den voet dwars gerimpeld.
Twijgen kaal. Bij vele soorten domatien in de nerfoksels.
Plectronia.
Steunbladparen om den eindknop klepsgewijs aaneensluitend,
even lang, 2-beenig, soms lang blijvend. Twijgen kaal of dicht
behaard
.
Tarenna.

GROEP 21.

Cinnamomum p.p. (Lauraceae)
Pternandra (MelastdmataAstronia
(MelastomataIceae)
Kibessia
,i [ceae) Rhodamnia (Myrtaceae)
1.Twijgen geleed (ingesnoerd boven alle jukken). Hout met inter, . , -,
Kibessia.
xylair phloeem
/o
TI
^.\
. . . . Pternandra.
(SUMATRA, BORNEO)
Twijgen niet geleed. Hout zonder interxylair p h l o e e m . . . . . . . I.
2. Merg der.twijgen zonder intraxylair phloeem. Groote voetnerven
bij de meeste soorten eindigend beneden den top. Uit den Madvoet ontspringen bij de meeste soorten geen fyne nerven, die
een binnenrandnerf vormen. Bladeren zeer fyn doorschijnend
gestippeld (oliecellen), gewoonlijk aromatisch. Cinnamomum
Merg der twijgen met intraxylair phloeem. Groote voetnerven
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eindigend in den top. Uit den bladvoet ontspringen 2 fijne
nerven, die een binnenrandnerf vormen
3.
3.Jonge deelen roestkleurig of roodbruin behaard, bedekt met naar
boven omkrullende schubben en soms ook met bundelharen.
Oude bladeren van onderen roestkleurig behaard of beschubd,
, of nagenoeg kaal. Bladeren niet doorschijnend gestippeld.
/Vsii*orii3i

Jonge deelen geelgrijs of grijs behaard, of kaal,zonder schubben
of bundelharen. Oude bladeren van onderen aanliggend grijs
behaard of kaal. Bladeren doorschijnend gestippeld (oliecellen).
Rhodamnia.
GROEP22.

Norrisia
(Loganiaceae)
Pisonia p.p. (Nyctaginaceae)
Memecylon (Melastomataceae) Avicennia (Verbenaceae)
1. Merg groot evenals het hout met een grootfaantal groote vaatbundels, die zich voordoen al S complexen van groote vaten.
Hout in sicco door het sterke krimpen van het phloeem ± gelaagd. Bladeren kruidachtig
^. .. . p i s o r J a .
Merg zonder vaatbundels . . . .
2
2. Bladonderzijde over de geheele'oppervlie'dichi- zeer'kort behaard. Boomsoorten der vloedbosschen
Avicennia.
•
3

bossctn

^ ^

® ^

^

B o o m s

° ^ der land-

' ^ B W r , n e 7 e n b °^ gVOTm i Ade^t'netvormigrduidelyk.'
S n t l ° ^ I e r b ° n d e n d ° ° r e e n b l i J — ^ lijst. Kliertjes
Jg
BZ70)
°P
^ ^ ° k S e l d e r b l a dmerken (STTMATBA,
^ r Z S 1 7 " £ ^ ° ^ <of 'eindigend'in ' ' e e n "
v o e t n n i P f ' T ,? ^ m e e 8 t e S ° ° r t e n onzichtbaar. BladsteelZTjlZ
t^d°0rG e n d™^>
twfcen echter wel
geleed. Geen kliertjes in den oksel der bladmerken.
Memecylon.
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GROEP 23
(Apocynaceae)
Kickxia
Kopsia
Tabernaemontana
Voacanga
,,
Wrightia
,,
Crypteronia
(Crypteroniaceae)
Garcinia p.p.
(Guttiferae)
Kayea p.p.
,,

Couthovia
(Loganiaceae)
Eagraea
„
Gen. nov.
,,
Decaspermum (Myrtaceae)
Duabanga
(Sonneratiaceae)
Sonneratia
,,
Teysmannio- (Verbenaceae)
[dendron p.p.

1.Bladsteel aan den top en aan den voet verdikt; aan den voet
aan de buikzijde met een uitholling . . . . Teysmanniodendron.
Bladsteel aan den top niet verdikt
2.
2. Aan weerszijden van het bladmerk, vaak even daar beneden,
een ronde of ovale, langs de randen ingezonken, platte klier.
Bladsteel aan den voet niet geoord. Nervatuur vaag. Boomsoorten der vloedbosschen
Sonneratia.
Klieren aan weerszijden van het bladmerk opgericht of spits of
ontbrekend, of de bladsteel aan den voet geoord. Boomen der
landbosschen
•
3.
3. Bij de meeste bladparen evenbovende open ruimte tusschen de
bladsteelvoeten een korte dwarslijst met afvallenden vleugel.
Secundaire nerven bij de meeste bladeren > 20, eindigend in
een krachtige binnenrandnerf. Twijgen met 4 ribben of vleugels (BORNEO, CELEBES)
•
Duabanga.
Dwarslijst, indien aanwezig, tusschen de bladsteelvoeten . . . . 4. •
4. Bladmoes met (veelal donkere) lijnen (gomgangen), welke vaak
het adernet kruisen: Bladsteelvoet aan de buikzijde met een
drempel, waaronder een uitholling. Boomen met verschillend
gekleurde, dik vloeibare gomhars
Garcinia.
Bladmoes zonder gomgangen, hoogstens met stippen of zeer
korte streepjes
•
5. Bladsteelvoet ± half stengelomvattend; de bladmerken der
afgevallen bladeren elkaar nagenoeg rakend
6.
Bladsteelvoet niet half stengelomvattend; de bladmerken der
afgevallen bladeren elkaar niet rakend, hoogstens verbonden
door een dwarslijst
'
6-De scheeden aan de stelen der 2 bovenste bladeren aan de
steriele takken een breed, plat geheel vormend, samengedrukt
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in het vlak der bladstelen. Twijgtoppen en bladeren kaal of
behaard. Hoofdnerf aan de bovenzijde sterk afgeplat. Bladtop
afgerond. Boomen zonder melksap. Merg zonder sclerenchymstaven (CELEBES) .
Couthovia.
De bladscheeden aan den top der twijgen een half bolvormig
geheel vormend (bij de meeste soorten) of soms ± samengedrukt, maar dan smal. Vegetatieve deelen o n b e h a a r d . . . . 7,
7. Zijtakken aan de basis 3-hoekig; het naar den hoofdtak gerichte
vlak der zijtak gaat hoogerop over in een gleuf, welke eindigt
tusschen de voeten van het eerste bladpaar. Boomen zonder
melksap. Merg met dikke sclerenchymstaven (CELEBES).
Loganiaceae gen. nov.
Zijtakken rond of ^ rond
8.
8. Hout met veel parenchym in fijne bandjes. Boomen zonder of
met dik vloeibaar melksap. Bladeren bij de meeste soorten
dik leerachtig, perkamentachtig indrogend en met vaag adernet. Bladsteelvoet bij eenige soorten geoord
Fagraea.
Hout zonder parenchym in bandjes. Boomen met overvloedig,
dun vloeibaar, wit melksap
Tabernaemontana.
Voacanga.
9. Bladeren met een binnenrandnerf, doorschijnend gestippeld
(olie- of harscellen); Secundaire nerven zeer dun. Kliertjes
draadvormig
,
10.
• Bladeren zonder binnenrandnerf ..'.....
H10.Jonge deelen dicht, aanligge.nd, wit behaard. Boom zonder gomhars
Decaspermum.
Jonge deelen kaal. Boomen met gomhars
Kayea.
11. Secundaire nerven langen tijd langs den rand verloopend (eenige
keeren den afstand tusschen 2 opeenvolgende secundaire
nerven, gemeten langs de hoofdnerf). Boomen zonder melksa
P•
Crypteronia.
Secundaire nerven slechts korten tijd langs den rand verloopend
(1 X of 2 x den afstand tusschen 2secundaire nerven). Boo_ men met overvloedig, wit, dun vloeibaar melksap . . . . . • I 2 12. De okselknop van het eene Mad van een bladpaar is steeds
krachtiger ontwikkeld dan die van het andere x ). Twijgen,
vooral de oudere, met vele dwarsbarsten; zwart of bruinrood
van kleur
,,
; . . . . . . Kickxia.
x

) In werkelijkheid is de eerstbedoelde de eindknop.
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De okselknoppen van de 2 bladeren van een bladpaar zijn even
krachtig (of even weinig) ontwikkeld. Twijgen niet met dwarsbarsten, vaak wel met overlangsche rimpels of plooien . . 13.
13. De bladsteelvoeten niet verbreed of gevleugeld, reeds aan den
top der twijgen vrij van elkaar. Twijgen van meet aan bruinrood
Wrightia.
De bladsteelvoeten verbreed of gevleugeld, aan den top der
(steriele) twijgen elkaar rakend, de litteekens van de reeds
afgevallen bladeren echter duidelijk van elkaar verwijderd.
Twijgen oorspronkelijk grijs of groen, eerst de oudere soms
rpodachtig
.'
Kopsia.
GROEP 24.

Lophopetalum p.p. (Celastraceae) Lagerstroemia p.p. (Lythraceae)
Terminalia p.p.
(Combretaceae)Broussonetia p.p. (Moraceae)
Mastixia p.p.
(Comaceae)
Sarcosperma p.p. . (SarcosperCoccoceras p.p.
(Euphorbia-,
[maceae)
Mallotus p.p.
,, [ceae) Callicarpa p.p.
(Verbenaceae)
Trewia
,,
Premna
„
Litsea p.p.
(Lauraceae)
Tectona
,,
. 1 . Bladvoet duidelijk schildvormig. Beharing bundelvormig. Aan
andere takken bladeren soms verspreid
Mallotus 1 ).
Bladvoet niet of nauwelijks schildvormig
2.
2. Steunbladen of steunbladachtige organen, welke onafhankelijk
van het blad afvallen, aanwezig; deze gedeeltelijk binnen
den bladoksel gezeten en dan groot, of zijdelingsch en dan
vaak zeer klein
3.
Steunbladen of steunbladachtige organen ontbrekend
.9.
3. Steunbladen groot, 2 aan 2 binnen den bladoksel met elkaar
vergroeid. Bladvoet hartvormig. Bladrand gezaagd. Jonge
twijgen met lange, onvertakte haren. Aan sommige takken de
bladerenverspreid (CELEBES, K L . SOENDA-EIL.). Broussonetia.
4
Steunbladen zijdelingsch
4. Van de 2 bladeren der meeste bladparen is het eene grooter en
langer gesteeld dan het andere. Bladeren gewoonlijk onvolkomen handnervig
~
x

) Type M. peltatus MTJELL. A B G .
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De 2bladeren van allebladparen zijn ± even groot en even lang
gesteeld. Beharing, voor zoover aanwezig, onvertakt. Gekleurde schubvormige kliertjes aan de bladonderzijde ontbrekend
7.
5. Bladonderzijde dicht bezet met gele, bruine of roode schubvormige kliertjes. Bladrand klierachtig gekarteld. De 2 bladeren van een bladpaar vaak sterk versprongen en aan het
begin der twijgen soms zelfs schijnbaar verspreid, doordat
1 blad van een paar rudimentair blijft (SUMATRA, BORNEO).
Coccoceras.
Bladonderzijde zonder gekleurde schubvormige kliertjes. Bladvoet aan de bovenzijde met vlekvormige klieren. Beharing
geheel of gedeeltelijk bundelvormig, maar soms zeer kort. 6.
6. Uit de secundaire nerven ontspringen dicht bij den rand krachtige zijnerven, welke in den rand eindigen in een klier.
Mallotus x ).
Niet aldus. Bladeren kruidachtig
Trewia.
7. Merg met intraxylair phloeem. Okselknoppen groot, met een
omhulsel van typische, grijze of bruingrijze knopschubben.
Steunbladachtige organen, hoewel klein, duidelijk, soms vrij
lang blijvend
Lagerstroemia.
Merg zonder intraxylair phloeem. Okselknoppen in den regel
klein. Steunbladen spoedig afvallend
8.
8. Bladsteel aan den top met 2 opgerichte kliertjes. Merg met
gaatjes (melksapcellen). Steunbladen zeer duidelijk. De 2
bladeren van een paar vaak zeer sterk versprongen.
Sarcosperma.
Bladsteel aan den top zonder kliertjes. Merg zonder gaatjes.
Steunbladen zeer klein
Lophopetalum.
9. Merg met intraxylair phloeem. Bij de meeste bladeren op den
top van den bladsteel aan de buikzijde of op den rand van
den bladvoet 2 klieren. Merg en/of hout soms met een rij
gomgangen
Terminalia 2 ).
Merg zonder intraxylair phloeem
10.
10. Merg met harsgangen. Beharing bij 'eenige soorten bundel™rmig
Mastixia.
^ e r | z o n d e r gangen of daarop gelijkende gaatjes
H^Bladonderzijde met tallooze roode, bij droog herbarium zwarte
J

) Type M. Blumeanus MUELL. ABO.
) Type T. comintana M E R B .
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kliertjes. De witte stijve haren op de bladonderzijde vaak
vertakt. Bladeren steeds vinnervig. Merg vierkant. Tectona.
Bladeren nooit met roode (eventueel zwarte) kliertjes, wel soms
met gele of witte. Haren bij verscheidene soorten bundelvormig
12.
12. Beharing 2-armig, bundelvormig of op andere wijze vertakt,
en/of bladonderzijde met gele of witte kliertjes, en/of bladeren
onvolkonien handnervig, en/ofde bladeren van meerdere bladparen ongelijk van grootte en ongelijk langgesteeld . . . . . . 13.
Niet aldus
14.
13. Bladeren onvolkomen handnervig, en/of domatien aanwezig in
de oksels der secundaire nerven, enjof beharing onvertakt.
Premna 1).
Niet aldus
Callicarpa.
Premna.
14. Hout met veel doorloopende bandjes parenchym. Jonge deelen
kaal of ± kaal
Lophopetalum.
Hout zonder parenchym in doorloopende bandjes. Jonge
deelen dicht behaard, vaak ook de oude
Litsea.
GROEP 25.

Cordia p.p. (Borraginaceae)
Ascarina p.p. (Ohloranthaceae)

Gnetum (Onetaceae).

1. Bladrand gaaf. Twijgen geleed. Bladsteelvoet aan de buikzijde
met een uitholling, blijvend! Twijg spoediggeheelhoi. Blad met
tallooze, zeei- fijne, doorschijnende streepjes (vezels),gestrekt^
in een richting, evenwijdig aan de secundairenerven.Gnetum.
Bladrand klierachtig of stomp gezaagd
2.
2. Bladeren klierachtig gezaagd, steeds zuiver overstaand. Onder
elk bladpaar een napvormige ring..Bladsteelvoet aan de buikzijde met een drempel en daaronder een uitholling (BORNEO).
Ascarina.
Bladeren grof stomp gezaagd, meerendeels (vrij sterk) versprongen. Geen napvormige ring onder de bladparen. Bladsteelvoet
Cordia
normaal.
'.
')•
J

) Type P. integrifolia L.
) Type G. suaveolens BL.
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Terminalia p.p.
(Combretaceae)
Eucalyptus p.p. (Myrtaceae)i
Lagerstroemia p.p. (Lythraceae)
Eugenia
,,
Axinandra
(Melastomataceae) Metrosideros
,,
Dactylocladus
ti
1. Op den bladsteel of op den rand van den bladvoet 2klieren. Merg
en hout soms met gomgangen
Terminalia x ).
Bladsteel en bladrand ongeklierd
2.
2. Steunbladen of op steunbladen gelijkende kliertjes aanwezig op
de twijg aan weerszijden van den bladsteelvoet. Okselknoppen
groot, geelgrijs of bruingrijs, ingesloten door typische knopschubben
Lagerstroemia.
Steunbladen of daarop gelijkende kliertjes ontbrekend
3.
3. Twijgenopdejukkenminof meer verdiktengeleed. Bladeren niet
doorschijnend gestippeld. Jonge deelen kaal of ± kaal. 4.
Niet aldus.Bladerennagenoegsteeds doorschijnend (helder,geelof roodachtig) gestippeld (oliecellen)
5.
4. Nervatuur vaag, bladeren dik leerachtig (BORNEO).
Dactylocladus.
Nervatuur duidelijk; secundaire nerven eindigend in een krachtige binnenrandnerf (BORNEO)
Axinandra.
5. Bebaring lang, rood
Eugenia.
Beharing kort, witachtig of ontbrekend
6.
6.Jonge deelen kort grijsachtig bebaard. Geen duidelijke binnenrandnerf. Secundaire nerven weinig regelmatig, ± netvormig
(CELEBES)
Metrosideros.
Jonge deelen geheel kaal
7.
7.Bladeren meerendeels zeer sterk versprongen. Bladeren gestreept
geaderd, in elk geval langs de hoofdnerf. Secundaire nerven
dun ( K L . SOENDA-EIL.).
Eucalyptus.
Bladeren meerendeels zuiver of nagenoeg zuiver overstaand.
Bladeren al of niet gestreept geaderd. Secundaire nerven dun
of krachtig
Eugenia.

x

) Type T. comintana MEBB.
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Bouea
(Anacardiaceae) Cratoxylon
(Guttiferae)
Elaeodendron (Gelastraceae) Garcinia p.p.
„
Euonymus p.p.
„
Kayea p.p.
„
Kokoona
„
Mesua
,,
Lophopetalum p.p. „
Gen. dub.
(Rhamnaceae)
Calophyllum (Outtiferae)
Peronema
(Verbenaceae)
1.Bladeren diep vindeeligjendaardoor^schijnbaar oneven^gevind,
.cSchijnbare/algemeene bladspil smal gevleugeldJ Merg vier. kant. Bladonderzijde dicht kort behaard (JAVA, SUMATRA,
BORNEO)
. . Peronema,
Bladschijf niet ingesneden
2.
2. Herat zonder parencbym. Steunbladen aanwezig, zijdelingsch,
ingeplant op de twijg, roestkleurig behaard. Bladeren gaafrandig of wijd en ondiep gezaagd. Merg soms zonder gangen
of daarop gelijkende gaatjes
Euonymus.
Hout met parenchym in bandjes..'.-.
3.
3. Secundaire nerven zeer dicht bijeen ( < 1J mm) en recbt of zeer
zwak gebogen eindigend in den rand. Tertiaire nerven bij de
meeste soorten ontbrekend. Knoppen bij de meeste soorten
roestkleurig of bruinrood behaard
Calophyllum.
Secundaire nerven verder uiteen of niet eindigend in den rand,
bij eenige soorten ± onzichtbaar
4.
4. Secundaire nerven (een blad van boven en onderen bekijken)
niet zwaarder dan de fijne nerven, met deze een zeer fijn
adernet vormend. Bladonderzijde bedekt met een waslaag
Mesua
(SUMATRA)
Secundaire nerven steeds (hoewel soms weinig) zwaarder dan de
fijnere nerven, soms bijna onzichtbaar
5.
5. Knopschubben (niet te verwarren met steunbladen) aan het
eind der twijgen duidelijk behaard, vooral aan den top.
Secundaire nerven in of even voor den rand eindigend,
zonder zich op te lossen in een adernet; bij droog herbarium, evenals het adernet, van boven ingezonken. Merg
veelal met gangen. Boomen met gomhars (JAVA, SUMATRA,
Bouea
BORNEO)
.••••
Knopschubben kaal of ontbrekend
"•
6. Bladsteelvoet aan de buikzijde steeds met een drempel,.waar-
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onder een uitholling.Bijnagenoegallesoortenloopen doorhet
bladmoes(veelaldonkere)aderen(gomgangen),welke zeervaak
het adernet krmsen (gewoonlijk indoorzicht of anders aan de
bladonderzijde het best te zien). Adernetnietdicht regelmatig
netvormig. Boomen met verschillend gekleurd sap. Garcinia.
Bladsteelvoet anders. Bladmoes zonder van buiten of in doorzieht zichtbare gomgangen
7.
7. Hout zonder parenchym in bandjes. Bladeren steeds gaafrandig. Merg met gangen
8.
Hout met parenchym in bandjes, soms alleen op de zonegreiizen . .
.. .
.
9.
8. Bladsteelvoeten verbonden door een, veelal naar boven uitgebogen, dwarslijst. Steunbladen ontbrekend. Boomen met
gekleurde gomhars (geelgroen tot roodachtig). Nervatuur
vaag
..'.
Cratoxylon.
Bladsteelvoeten niet verbonden door een dwarslijst. Jonge
deelen geelachtig behaard. Adernet duidelijk, netvormig.
Rhamnaceae gen. dub.
9. Steunbladen aanwezig,zijdelingsch, op de twijg, bij de meeste
soorten zeerklein,somsstipvormig
10.
Steunbladen ontbrekend
11.
10. Steunbladen met vrij spitse, binnen den bladoksel geplaatste
toppen, lang blijvend, gewoonlijk veel langer blijvend dan
het bijbehoorende blad (BORNEO)
Elaeodendron.
. Steunbladen ± stipvormig, gewoonlijk spoedig afvallend (SUMATRA, BORNEO)
Kokoona.
l l . B l a d r a n d zeer oppervlakkig en wijd gezaagd. Merg zonder
gangen (SUMATRA, BORNEO)
Kokoona.
Bladrand gaaf (soms door indrogen eenigszins gekarteld)... 12.
12. Hoofdnerf boven geheel of voor een groot deel ingezonken.
Adernet grof en onregelmatig, of fijn en .± onzichtbaar.
Bladsteelvoeten bij de meeste soorten verbonden door een,
veelal naar boven.uitgebogen, dwarslijst. Merg bij vele soorten
met gangen. Bladeren bij vele soorten doorschijnend gestippeld (oliecellen). Boomen met gekleurde gomhars (geelgroen
tot roodachtig)
Cratoxylon.
Hoofdnerf boven geheel of voor een groot deel uitspringend, in
•
de onderste helft soms met een groef
...13lS.Parenchymbanden in het hout alle dun, vaak'zeer fijn. Merg
zonder gangen of daarop gelijkende gaatjes. Adernet gestrekt
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in een richting, evenwijdig aan de secundaire nerven. Knopschubben aan den top der twijgen klein
Lophopetalum.
Parenchymbanden in het bout alle of voor een deel zeer breed
en onregelmatig. Mergvaak met duidelijke harsgangen.... 14.
14. Secundaire nerven, evenalsbet adernet, aan de bovenzijde ingezonken, eindigend in den rand. Hoofdnerf aan de bovenzijde
uitspringend. Knopschubben niet met plotseling verbreede
basis. Bladeren niet doorscbijnend gestippeld
Bouea.
Nerven anders. Knopschubben aan den top der twijgen bij de
meeste soorten lang en smal, met plotseling verdikte basis;bij
enkele bladachtig, bij andere schubvormig met stompen top.
Bladeren bij eenige soorten doorschijnend gestippeld. Kayea.

GROEP 28.

Acer
Euonymus p.p.
Choriophyllum
Beilschmiedia p.p.
Cinnamomum p.p.
Endiandra p.p.
Litsea p.p.

(Aceraceae)
Ligustrum
(Oleaceae)
(Gelastraceae) Linociera
,,
(Euphorbiaceae) Santalum
(Santalaceae)
(Lauraceae)
Polyosma
(Saxifragaceae)
„
Teysmannio- (Verbenaceae) •
„
[dendron p.p.
,,
-

1.Bladsteel aan den top duidelijk verdikt . . Teysmanniodendron.
Bladsteel aan den top niet verdikt.. ,... . . . : . . . . . . • • •
2.
2. Bladeren meerendeels onvolkomen handnervig, dicht netvormig
• geaderd, vliezig of dun leerachtig. Aan den voet der zijtakken
meerdere ringen van afgevalien knopschubben (JAVA, SUMATRA, CELEBES, K D . SOENDA-EIL.)
Acer.
3
Bladeren volkomen vinnervig
3. Steunbladen aanwezig, zijdelingsch, op de twijg, roestkleurig
behaard. Bladrand zeer wijd en oppervlakkig gezaagd,ofgaaf.
Euonymus.
Steunbladen ontbrekend. Bladrand bij de meeste soorten
gaaf
••••••'
'J"4"
4. Twijgen (vooral de jongere) onder den bladaanzet met 1scherpe
richel; in doorsnede ruitvormig met ingedeukte zijvlakken.
Bladsteelvoet aan de buikzijde met een uitholling. Bladeren
leerachtig. Secundaire nerven sterk • netvormig. Bladrand
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(van op zij bekijken) met donkere vlekvormige kliertjes. Hout
roodachtig (SUMATRA, BORNEO)
Choriophyllum.
Twijgen onder den bladaanzet rond of met 2richels
.5.
. 5. Secundaire nerven niet veel zwaarder dan de tertiaire, sterk
netvormig. Bladeren met vage doorschijnende stippels in
groepjes. Jonge deelen kaal (JAVA, K L . S O E N D A - E I L . ) .
Santalum.
Secundaire nerven steeds veel zwaarder dan de tertiaire nerven
(hoewel soms bijna onzichtbaar), boog- of lusvormig . . . . . 6.
6. Merg met dwarsschotten of met neiging tot de vorming daartoe.
Beharing bij de meeste soorten geheel of voor een deel (en dan
vaak zeer spaarzaam) bestaande uit kleine schubben of
bundelharen.Volwassen bladeren ± kaal, bij meerdere soorten dik leerachtig met onduidelijk adernet, perkamentachtig indrogend
Linociera.
Merg zonder dwarsschotten. Beharing onvertakt of ontbrekend
7.
7. Hout met lange, veelal fijne parenchymbanden op de zonegrenzen (nakijken aan meerdere, niet te jonge twijgen) . . . 8.
Hout hoogstens met zeer korte bandjes parenchym en deze dan
ingroot aantal
10.
8. Secundaire nerven steeds duidelijk, boogvormig, vaak vrij lang
langs den rand loopend. Adernet bij opvallend licht ± regelmati
S
Beilschmiedia.
Endiandra.
Secundaire nerven ± lusvormig, soms vaag. Adernet bij opvallend licht onzichtbaar of zeer onregelmatig en zeer groote
mazen vormend
. . . 99. Bladeren dun leerachtig of vliezig. De'onderste'aan de zijtakken
gewoonlijk veel kleiner dan de hoogere
Ligustrum.
lftS

ietaldus

-

• . . . . " . . . . . : : : : : : : : : LLdera.

lU.Merg met donkere stippen (vooral duidelijk na bevochtiging).
Jonge deelen aanliggend geel behaard. Oude bladeren bij de
meeste soorten van onderen min of meer, vooral op de hoofdnert, behaard. Bladeren niet dik leerachtig, niet perkamentachtig opdrogend. Tertiaire nerven bij de meeste soorten
duidell
->k
"...
.Polyosma.
M
Merg zonder donkere stippen . .
.11.
ll

'

K

W d l u a c a h t i S g e n d ^ °f ^ ^
"
•

behaard

- B a « t ( ™ k ia s ^ 0 ) met
Cinnamomum-
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Knoppen geel, roestkleurig of bruinrood behaard. Bast zonder
Litsea.
kaneellucht
GROEP 29.

Dipterocarpus (Dipterocarpa- Hibiscus
Parashorea p . j >.
,, [ceae Artocarpus p.p.
Shorea p.p.
„
Castilloa
(Hamamelida- Ficus p.p.
Bucklandia
[ceae) Sloetia
(Magnoliaceae) Parinarium p.p.
Magnolia
„
Irvingia
Michelia
,,
Gironniera p.p.
Talauma

(Malvaceae)
(Moraceae)
>)
)>
? ) •

(Bosaceae)
(Simarubaceae)
(Ulmaceae)

l.Bladeren alle of voor een deel vinlobbig, -spletig of -deelig.
Twijgen dik. Eindknoppen dicht roestkleurig behaard. Boomen met overvloedig wit melksap
Artocarpus x ).
Bladeren niet vinvormig ingesneden
2.
2. Bladeren onvolkomen handnervig of triplinerf
3.
Bladeren vinnervig
•
**•
3. Beharing ster- of bundelvormig. Bladonderzijde viltig behaard.
Bladerenhartvormig, onvolkomenhandnervig. Bladrand gaaf
of gekarteld
•
Hibiscus.
4
Beharing onvertakt of ontbrekend
4. Eindknoppen plat, met afgeronden top, groot; de steunbladen
met hun binnenvlakken tegen elkaar liggend. Bladeren onvolkomen handnervig, soms handlobbig. Hout zonder parenehym in bandjes. Boomen zonder melksap (SUMATRA).
Bucklandia.
Eindknoppen kegelvormig, met spitsen top, klein of groot; de
steunbladen met 1 of beide randen over elkaar liggend. Bladeren onvolkomen handnervig of triplinerf, soms hartvormig
of handlobbig. Hout (het jongste soms niet) met veel parenehym in bandjes. Boomen met (meestal overvloedig) wit
(zelden geelachtig of troebel) melksap.
Ficus.
5. Bladstelen der volwassen bladeren naar den top toe verdikt,
aldaar bij het indrogen soms inschrompelend. Seeundaire
nervenkrachtig, ± evenwijdig. Tertiairenerven trahevormig.
J

) Type A. anisophylla MiQ.
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Beharing, indien aanwezig, geheel of gedeeltelijk schub-T
ster- of bundelvormig, zeer zelden onvertakt. Merg met veel
harsgangen. Boomen met hars
6.
Bladstelen der volwassen bladeren naar den top toe met verdikt,
en/of nervatuur anders. Steunbladen in den knop het blad
insluitend, dat 1lid hooger staat
.8.
6. Steunbladen in den knop het blad insluitend, dat 1 lid hooger
staat. Bladrand soms gegolfd (JAVA, SUMATRA, BORNEO),
Dipterocarpus*
Steunbladen in den knop het blad insluitend, waar zij bij staan.
Bladrand nooit gegolfd
7,
7. Bladeren in den knop alleen gevouwenlangs de hoofdnerf. Hoek
secundaire nerven met dehoofdnerf > 45°,en/of twijgen sterk
afgeplat, enjof beharing ruw bundelvormig, schubvormig of
ontbrekend, enjof domatien aanwezig in de oksels der secundaire nerven, enjof bladvoet hartvormig (SUMATRA, BORNEO).
Shorea.
Bladeren m den knop gevouwen langs de hoofdnerf en tusschen
de secundaire nerven,.hetgeen bij niet te oude bladeren nog
te zienis door een veelal onduidelijke vouw of streep tusschen
de secundaire nerven. Overigens niet als boven (BORNEO).
,, ,
Parashorea*
8 o,
8. bteunbladen met deranden tegen elkaar liggend of vergroeid, bij
meerdere soorten gedeeltelijk op den bladsteel ingeplant.
-Bladsteel nooit met klieren . . .
9
Steunbladen met beide randen' of met' i rand dekkend,' nooit
• op den bladsteel ingeplant. Be meeste soorten met wit melk^ s a p . Bladsteel bij een paar soorten met klieren
109. Bladrand gaaf Bladvoet wigvormig. Merg niet hoi. Steunbladen
bj v e r s c h d e n e g o o r t e n g e d e e l t e l . . k Q p d e n W a d g t e e l . n g e _
Plant en daarop bij het afvallen een litteeken achterlatend.
Boomen zonder melksap
M a g n o l i a 1} .
Michelia x ).
B d

t t a a n d ° ^ i d e l i J k ( d o o r ^ haarbosjes duideli/kerT'omp
^ ^ e t a n d . Bladvoet hartvormig. Merg hoi. Steunbladen niet

^ ^ ^ ^ ^ t ^m o ^
ell
Michelia te onderseheiden

6

^ B » ™ W PBANTLen
S J ' eeds met zekerheid Magnolia van
k st
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op den bladsteel ingeplant. Boom met veel wit melksap.
(Boomsoort uit MEXICO. Vroeger als caoutchoucplant gecultiveerd. Hier en daar verwilderd)
Castilloa.
10. Bladsteel van meerdere of alle bladeren met schijf-, krater-,
kussen- of bolvormige klieren (van boven, onderen en van
op zij bekijken)
Parinarium.
Bladsteel met vage vlekvormige of zonder klieren
11.
11. Twijgen aan den voet (begin eener nieuwe groeiperiode) met
meerdere, dicht bijeen geplaatste litteekens van afgevallen
knopschubben
12.
Twijgen aan den voet zonder, met 2, of met meerdere, maar dan
ver uiteen geplaatste, en daardoor weinig opvallende litteekens van knopschubben
•
13.
12. Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afwisselend. Beharing
geheel ontbrekend. Jonge deelen berijpt. Secundaire nerven
met onregelmatig slingerend verloop, boogvormig. Bladvoet
ongelijkzijdig. Merg met secretiegangen. Bast zonder of met
kleurloos sap (SUMATRA, BORNEO, KANGEAN-EIL.).. Irvingia.
Niet aldus. Bast met (meestal overvloedig), wit (zelden geelachtig of troebel) melksap
Ficus.
13.Jonge bladeren in den eindknop om den jongen knop gevouwen
of daar omheen gerold. (In door knopschubben ingesloten
knoppen rudimentair en vlak tegen den knop aanliggend).
Bladeren bij meerdere soorten gestreept geaderd. Vaten voor
een groot deel in groepjes. Parenchym, althans in de dikkere
takken,inregelmatige,concentrische,vaakvrijbreede banden.
Hout zacht. Boomen met (gewoonlijk overvloedig) wit,
(zelden geelachtig of troebel) melksap
Ficus.
Jonge bladeren in den eindknop vrij van den jongen knop, wel
vaak overlangs gevouwen. Bladeren nooit gestreept geaderd
•
14. Bladeren verspreid. Boomen met overvloedig wit melksap. Artocarpus.
Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afwisselend
15.
15.Jonge bladeren in den knop naar buiten gevouwen. Vaten alle
of nagenoeg alle alleenstaand
Parinarium.
Jonge bladeren in den knop naar binnen of niet gevouwen. 16.
16. Boomen zonder melksap. Secundaire nerven krachtig, zeer
regelmatig, van den voet af zwak gebogen, zeer geleidelijk den rand naderend en dicht daar bij eindigend (alleen
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de bovenste soms lusvormig). Beharing lang, aa'nliggend.
Secundaire nerven boven ingezonken
Gironniera.
Boomen met melksap. Secundaire nerven min of meer lusvormig of onregelmatig gebogen (d.w.z. in de bovenste
helft veel sterker gebogen dan in de onderste helft).
17.
17. Eindknop vrijwel nooit in het verlengde van de twijg. Steunbladen van buiten mat van uiterlijk, soms met enkele witte
haren. Bladsteel kort, gewoonlijk < 1cm lang. Bladvoet bij
de meeste bladeren eenigszins onsymmetrisch (soms alleen
geheel onderaan, bij den overgang in denbladsteel); devande
as afgekeerde zijde lager aangezet, dan de naar de astoegekeerde zijde. Bast met weinig wit melksap. Kernhout rood
(SUMATRA, BORNEO, CELEBES) . . .•
Sloetia.
Eindknop in het verlengde van de twijg. Steunbladen bij de
meeste soorten dicht bezet met lange, gele of bruine haren.
Bladsteel bij nagenoeg alle soorten > 1cm lang. Bladvoet
symmetrisch of ± symmetrisch. Bast steeds met veel wit
melksap. Kernhout geel
Artocarpus.

GROEP 30.

Commersonia (Sterculiaceae) Columbia
£UaZUma
»
Biplophractum
Pterospermum
„
Grewia
Actmophora
(Tiliaceae)
Pentace p.p.

(Tiliaceae)

"

1. Bladrand gaaf of ± gaaf
.2.
Bladrand duidelijk (maar soms ondiepj ingesneden'; 'veelal met
• kherdragende tandjes
8
2. In de oksels der voetnerven groo'te domatien'.'.'.'.'.'.,''.'.Grewia
Geen domatien in de oksels der voetnerven
3
4 . 1 * haren op de bladonderzijde niet aaneengesloten, het blad
De i r
J T 0 1 , 1 6 1 1 d e W n °P veleplaatsenzichtbaar.4
De geheele bladonderzijde (met uitzondering soms v a n d e n e r
ven), aaneengesloten behaard
5
11 a l
f handvormi
"' Steunbl!? r „ °
g ingesneden '.'..''..''..''..' Grewia
breed S mS
5 BI T +
' ° ± bl^aehtig
Columbia.
SY
TiSCh
Bladon
schuW
T?
d e r z i j d e grijs,
J
Sgrootendeels
schubvormig behaard . . . . . . . . . . . . . .
Pentace.
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Bladvoet onsynimetrisch, en/of bladonderzijde bruin of bruingrijs viltig behaard
6.
6. Een der voetnerven doorloopend tot dicht bij den top. Onderzijde der volwassen bladeren met metaalglans, niet viltig,
(wel de jonge bladeren), met verspreide bundelharen, vooral
op denerven. Bladvoet scheef, zeer ondiep hartvormig (JAVA).
Actinophora x ).
, Niet aldus . . . .
7.
7. Steunbladen naald- of priemvormig, gewoonlijk lang blijvend.
Bladeren klein, vaak < 10cm lang. Bladvoet nooit hartvormig ..
Actinophora 2 ).
Steunbladen langwerpig, lancetvormig of geoord, spoedig afvallend. Bladeren bij de meeste soorten > 10cm lang. Bladvoet bij de meeste soorten hartvormig
Pterospermum.
8. Van de 2 steunbladen is het eene bladachtig, het andere priemvormig met 2 bladachtige lobben. Steunbladen blijvend.
Bladvoet zeer scheef. Bladonderzijde viltachtig behaard
(CELEBES)
Diplophractum.
Steunbladen anders, bij de meeste soorten priemvormig
9.
9. De duidelijke tanden (in tegenstelling met eventueel aanwezige
onduidelijke lobben) staan in verband met de secundaire
nerven, welker toppen daarin eindigen
10.
De tanden staan niet in verband met de secundaire nerven; gewoonlijk zijn er meer tanden of kartels, dan toppen van
secundaire nerven
•
10. Bladonderzijde zeer kort grijs behaard, niet viltig. Bladvoet
± symmetrisch. Steunbladen eivormig-langwerpig, spoedig
afvallend
•• •• • Pentace.
Bladonderzijde viltig grijsbruin behaard
H11. Bladeren schildvormig, of met diep hartvormigen voet; groot,
gewoonlijk > 15 cm lang. Steunbladen langwerpig, of lancetvormig, spoedig afvallend
• • Pterospermum.
Bladeren hoogstens met zwak schildvormigen, nooit met hartvormigen voet, klein, vaak < 10cmlang. Steunbladen naaldof priemvormig, lang blijvend
Actinophora «).
12. Steunbladen breed, soms ± bladachtig, niet ingesneden. Blad. voet zeer onsvmmetrisch, althans 1helft diep hartvormig.^
Columbia.
*) Type A. Buurmanni (K. e. V.) comb, nov.
2
) Type A. fragrans R.B R .
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Steunbladen smal, of handvormig ingesneden
13.
13. Steunbladen priem- of lancetvormig
14.
Steunbladen handvormig ingesneden
15.
14. Bladeren eirond of eirond-langwerpig met scheeven, duidelijken,
vaak diep hartvormigen voet en spitsen top. Tertiaire nerven
niet fraai tralievormig. (Boomsoort uit TBOPISCH-AMEEIKA.
Veel aangeplant, vooral door het Boschwezen, en hier en daar
verwilderd)
Guazuma.
M e t aldus
Grewia.
15. Bladvoet stomp of wigvormig. Be grootste breedte van het blad
boven het midden. Bladonderzijde viltig of ijl behaard.
Grewia *)*
Bladvoet scheef hartvormig. De grootste breedte van het blad
beneden het.midden. Bladonderzijde viltig behaard
16.
16. Bladeren breed, eirond of eirond-langwerpig. Steunbladen gewoonlijk > 3-slippig, met spitse toppen
Commersonia.
Bladeren smal, eirond-lancetvormig. Steunbladen hoogstens
3-shppig, met stompe toppen
........
Columbia 2 ).
GROEP 31.
Osmeliap.p.
(Flacourtiaceae). .
Bauhmia p.p.. (Leguminosae)
Artocarpus p.p. (Moraceae)
^CUSP-P...
Morus

Z^ziphus
(Rhamnaceae)
Celtis p.p. (Ulmaceae)
Parasponia
„
Trema
"

1.Bladeren 2-lobbig. Be middennerf minder krachtig dan 1 of
^ meer paren der zijdelingsche nerven
Bauhmia.
Bladerenniet 2-lobbig. Be middennerf steeds het krachtigst.. 2.
Steunb a d e n a U e o f v o o r e e n ^ d o o r n v
Zy|iphus.
J
bteunbladen niet doornvormig.
3
3. Uit den bladvoet ontspringen, met inbegrip Van de hoofdnerf,'
> 5 krachtige nerven. Bladsteel aan basis en top verdikt.
edektd
Uit I t ^ P f
° ° r t y p i s c h e knopschubben. Bauhinia.
Uit den bladvoet ontspringen hoogstens 5 krachtige nerven,
oij de meeste soorten slechts 3
4
_ ^ e _ g r o o t s t e zijdelingsche voetnerven diVergeerend'in den'.top;'
*) Type O.paniculata R O X B .
2
) Type C. serratifolia D. C.
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door fijne, veelal onregelmatige dwarsnerven verbonden m e t
, de hoofdnerf
5.
De grootste zijdelingsche voetnerven boog- of lusvormig. B e
hoofdnerf hoogerop nog m e tmeerdere krachtige zijnerven. 6.
5 . B l a d r a n d gaaf, alleen bij jonge planten gezaagd. Bladvoet bijde
meeste bladeren ± symmetrisch
Celtis 1).
B l a d r a n d (veelal klierachtig) gekarteld of gezaagd. Bladvoet bij
de meeste bladeren zeer onsymmetrisch
Zyziphus.
•6. B l a d r a n d gaaf. Steunbladen geheel buiten den bladoksel gezeten. Tertiaire nerven ± tralievormig (SUMATRA, B O R N E O ,
CELEBES)

Osmelia.

B l a d r a n d ingesneden, enjoj steunbladen gedeeltelijk binnen den
bladoksel gezeten
7.
'7. E i n d k n o p a a nhet eind dertwijgen geregeld afstervend, waarbij
de twijg w o r d t voortgezet door de bovenste okselknop;vert a k k i n g d u s sympodiaal, hoewel schijnbaar monopodiaal.
B l a d e r e n breed eirond, of hartvormig. Secundaire nerven
regelmatig, ± 5 paar, verbonden door regelmatige tralievormige aderen. Boom m e twitof geelachtig melksap ( J A V A ,
. S U M A T R A ) ..
Morus.
Niet aldus,
'•
•8 S. S t e u n b l a d e n v a n h e t bovenste blad den eindknop geheel om, hullend, een kegelvormig geheel vormend. Boomen m e twit
of troebel melksap
•*•
S t e u n b l a d e n v a n h e t bovenste blad den eindknop niet geheel
omhullend, m e nziet d a nookmeerdere vrije toppen a a n den
e i n d k n o p . B o o m e n zonder melksap
• 109. P a r e n c h y m , a l t h a n s indeoudere twijgen, overwegendintalrijke,
lange, veelal breede banden
••
•• F i c u s P a r e n c h y m . o v e r w e g e n d in oogjes om de vaten of in korte
bandjes
•
•••••
Artocarpus.
10. S t e u n b l a d e n binnen d e nbladoksel m e telkaar vergroeid.toteen
2-spletige schub. Bladonderzijde dicht aanliggend, zachtbehaard (JAVA, K L E I N S SOENDA-EIL.)
Paraspoma.
S t e u n b l a d e n niet m e t elkaar vergroeid. Onderzijde der volwassen bladeren ± kaal of ijl behaard, of dicht, maar d a n
a f s t a a n d b e h a a r d ..'.
•• ••
' ' ,'
11. Onderzijde d e rvolwassen bladeren zeer dicht behaard, h e t bladJ

) Typo G. Wightii

PLANCH.

-
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vlak, met uitzondering der nerven, daardoor ± onzichtbaar.
Bladvoet meestal ± symmetrisch en zwak hartvormig.
Trema.
Onderzijde der volwassen bladeren kaal of behaard, maar in het
laatste geval staan de haren duidelijk geisoleerd, waardoor
het bladvlak steeds zichtbaar is. Bladvoet bij eenige soorten
zeer onsymmetrisch, niet duidelijk hartvormig
Celtis.
GROEP 32.

Coelostegia

(Bombacaceae)
»
Amsoptera
(DipterocarpaBalanocarpus *)
„ [ceae)
Cotylelobium
„
Dryobalanops
I>urio

Hopea
(DipterocarpaIsoptera
„ [ceae)
Parashorea p.p.'
Shorea p.p.
Vatiea p.p.
)]

l.Jonge twijgen, bladsteel en bladonderzijde bezet (gewoonlijk
zeer dicht) metgroote,witteofbruine (goudkleurige), typische
schubben, met alofniet ingesneden rand. Boomen met gom. 2.
. Typische.schubben ontbrekend, hoogstens schubvormige sterharen, of kleine gele of bruine schubvormige kliertjes aanwezig. Boomen met hars.
3.
2. Bladbovenzijde met een groot aantal verspreide witte' schubben, en/of bladonderzijde met een groot aantal verspreide
witte schubben zander sterharen (SUMATRA, BORNEO).
T>, „ ' ..,
Coelostegia.
Bladbovenzijde ± z o n d e r schubben;bladonderzijde dicht, bruin
(goudkleung) beschubd, of met verspreide schubben tusschen
of op een viltig haarkleed
Durio
3. Bladonderzijde dicht bezet met kleine,'oranjegele" "later vaak
brume, schubvormige kliertjes »).Secundairenerven krachtig,
vrij ver uiteen, lus- of boogvormig. Tertiaire nerven ± tralienetvormi
ZZ'%
S - Bundelharen bij de meeste soorten
R A
BORNE
BlfdonV T
'
° ' ?CELEBES) :
Anisoptera.
_Bladonder Z 1 jde met met dergelijke kliertjes
. . 4.
Shorea enTvftf^
2

Verm0edel1

* k ° ^ men met deze sleutel op Hopea,

) Aan n i et te onde bladeren gewoonlijk het best te zien.
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4. Bladeren gestreept geaderd, of de secundaire nerven regelmatig
afwisselend met kleinere secundaire nerven, die daaraan evenwijdig loopen, waardoor althans langs de hoofdnerf een regelmatige streepteekening ontstaat
5.
Bladeren niet gestreept geaderd; kleinere secundaire nerven
komen niet of slechts hier en daar voor of staan ver uiteen. 7.
5. De grootere secundaire nerven een eind van den rand ± hisvormig samenkomend. Bladtop geleidelijk spits toeloopend.
Bladonderzijde kaal of (soms viltig) behaard (SUMATRA,
BORNEO)
Cotylelobium.
De grootere secundaire nerven eindigend in den rand, of in een
binnenrandnerf vlak langs den rand
6.
6.Merg van de twijg onmiddellijk boven den bladaanzet met 1
grootere, veelal centrale, en zonder of met 1 of 2 kleinere
harsgangen. Secundaire nerven ± recht of zwak gebogen,
eindigend in den rand of in een binnenrandnerf vlak langs den
rand. Bladonderzijde bij de meeste soorten kaal; bij enkele
echter met eenafvallende, vlokkige,roestkleurige beharing,of
blijvend, grijs kort viltig (SUMATRA, BORNEO). Dryobalanops.
Harsgangen in het merg van de twijg onmiddellijk boven den
bladaanzet anders; bij de meeste soorten > 3,veelal Heine
harsgangen. Secundaire nerven sterk gebogen, eindigend in
denrand;regelmatigafwisselend met kleinere secundaire nerven, welke niet zoo ver doorloopen. Bladonderzijde kaal
of,± kaal. Bladtop gewoonlijk geheel aan het eind eenigszins
(vaak zeer weinig) verbreed (SUMATRA, BORNEO)
. Hopea.
7. Secundaire nerven boog-,net-, of duidelijk lusvormig. Domatien
steeds ontbrekend. Bij verscheidene soorten bast grijs en
reeds die van vrij jonge twijgen (van 2 a 3 groeiperioden)
beginnend af te schilferen. Tertiairenerven netvormig (JAVA,
SUMATRA, BORNEO, CELEBES)
Vatica.
Secundaire nerven eindigend in of vlak bij den rand. Tertiaire
nerven tralievormig
;
8. Steunbladen groot, > 1 cmlang en breeder dan detwijg (JAVA,
SUMATRA, BORNEO, CELEBES)
Shorea.
Steunbladen < 1cm lang, en/of smaller dan de twijg
9.
9-Bladeren in den knop gevouwen langs de hoofdnerf en tusschen
de secundaire nerven, hetgeen bij niet te oude bladeren nog
te zien is door onduidelijke vouwen tusschen de secundaire
nerven. Secundaire nerven zeer schuin; de hoek met de
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hoofdnerf ± 45° of kleiner
10.
Bladeren in d e nk n o p alleen gevouwen langs d e hoofdnerf. Bij
de meeste soorten hoek secundaire nerven m e t d e hoofdnerf
> 45° .
11.
10. Secundaire nerven ook in h e tbovenste gedeelte zeer regelmatig
gebogen, aldaar krachtiger d a n de t e r t i a i r e n e r v e n en
eindigend in den r a n d ( S U M A T R A , B O R N E O )
Isoptera.
Secundaire nerven in h e t bovenste gedeelte slingerend, aldaar
niet krachtiger dan»de tertiaire n e r v e n ; bijd e meeste soorten
niet eindigend in den r a n d ( S U M A T R A , B O R N E O ) . Parashorea.
11. Steunbladen duidelijk breeder d a ndetwijg. Verscheidene soort e n m e t domatien ( S U M A T R A , B O R N E O , ? C E L E B E S ) . Shorea.
Steunbladen smaller d a ndetwijg
12.
12. B l a d t o p stomp toegespitst, a a nd e n t o pweer eenigszins, hoewel
weinig, verbreed. Bladeren kaal. D o m a t i e n ontbrekend
(SUMATRA, BORNEO)
Hopea.
B l a d t o p n a a r boven toeniet verbreed
.. .
13.
13. D o m a t i e n in de oksels v a n 1 of meer der secundaire nerven
aanwezig
14.
D o m a t i e n ontbrekend
16.
14. D o m a t i e n gestrekt inderichting der secundaire n e r v e n , a a nhet
eind dicht wollig, bruin b e h a a r d ; bij de b l a d e r e n , waar zij
voorkomen, steeds ensoms uitsluitend i ndeoksels der onderste 2of 4 nerven ( J A V A , SUMATRA, B O R N E O )
Hopea x ).
Domatien anders
15.
•15. Bladeren eivormig-langwerpig, ± 15c mlang, bladsteel ± 2 cm
l a n g ; geheel kaal, ook de d o m a t i e n ; v a n o n d e r niet grijs,
geel of bruin gekleurd. Secundaire.nerven l a n g e n tijd langs
den r a n d loopend, de toppen niet zwaarder d a n de tertiaire
nerven en meestal vrij sterk slingerend. K e r n h o u t geel
(CELEBES)
H o p e a 2).
Niet aldus (SUMATRA, B O R N E O , ?C E L E B E S ) . . . . . ; . . . . Shorea.
16. Onderzijde der volwassen bladeren, soms alleen o p de nerven,
met grove, r u wof zacht aanvoelende b u n d e l h a r e n . . .
17Bladonderzijde zeer kort behaard of k a a l
. . . 1817. Bladeren langwerpig, m e t toegespitsten t o p , grijs opdrogend,
meerendeels > 10cm lang. Secundaire n e r v e n a a n d e ntop
_ _ _ _ s t e r k slingerend, niet in den r a n d eindigend. D e blijvende
J

) Type H. fagifolia M I Q .

2

) Type H. cehbica B U E C K .
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bundelharen met zeer veel korte armen ( ± bolvormig); tusschen deze bundelharen bij jonge bladeren veel afvallende,
meer stervormige haren. Haren geel, evenals de twijgen
(SUMATRA, BORNEO)
Vatica.
Niet aldus (SUMATRA, BORNEO, ? CELEBES)
Shorea.
18. Bladeren langwerpig, groen of grijsgroen opdrogend, van onderen kaal, of bezet met verstrooide roode haren, die echter
geen verandering van de kleur van de bladonderzijde veroorzaken. Kernhout bruin (SUMATRA, BORNEO)
Vatica.
Met aldus (JAVA, SUMATRA, BORNEO, CELEBES)..
Shorea.
GROEP 33.

Antidesma p.p. (Euphorbiaceae) Hydnocarpus (Flacourtiaceae)
Aporosa
„
Osmelia p.p.
„
Coelodepas
„
Taraktogenos
„
Podadenia
,,
1. Hout met veelparenchym in zeerfijne, langeofkorte bandjes.. 2.
Hout zonder parenchym of met parenchym in enkele, veelal
breede, banden
4.
2. Steunbladen (? steeds) gezaagd of in slippen gedeeld, lang of
vrij lang blijvend. Mergstralen in het hout steeds < 100ft
breed. Bladrand ingesneden
Coelodepas.
Steunbladen gaaf, bij eenige soorten groot, meestal spoedig afvallend. Mergstralen in het hout bij vele soorten gedeeltelijk
> 100 fi breed. Bladrand gaaf of ingesneden
3.
3. Bladschijf aan den voet aan de buikzijde met 1 of meer kleine
vlekvormige klieren. Dergelijke klieren ook hoogerop op de
bladschijf, vooral in de buurt van de hoofdnerf. Bovendien ook
kliertjes op of nabij den rand (JAVA)
Podadenia.
Klieren, voor zoo ver aanwezig, uitsluitend op denrand of dicht
langs den rand
Aporosa.
4
- U i t den bladvoet ontspringt een paar secundaire nerven, dat
weinig kleiner is dan de hoogere secundaire-nerven, maar veel
schuiner staat. Tertiaire nerven tralievormig (SUMATRA,
BORNEO, CELEBES)
• • • Osmelia.
Eventueel uit den bladvoet ontspringende secundaire nerven veel
kleiner dan de hoogere, en/ofniet veelschuiner staand
5.
s
- Hoofdnerf aan den bovenkant uitspringend, en/of bladrand ingen
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sneden of met donkere, veelal kleine, ver uiteenstaande kliertjes langs den rand 1 ), en/of beharing ster- of bundelvormig.
Jonge deelen dicht geel of geelzwart behaard. Twijgen bij
enkele soorten langen tijd dicht behaard blijvend. Steunbladen nooit bladachtig. Secundaire nerven bij de meeste
soorten langen tijd langs den rand loopend. Bladvoet bij
ljieerdere soorten zeer onsymmetrisch
Hydnoearpus 2 ).
Taraktogenos 2 ).
Hoofdnerf aan den bovenkant ingezonken. Bladrand volkomen
gaaf en ongeklierd. Beharing onvertakt. Bij eenige soorten
steunbladen bladachtig. Bij de meeste soorten secundaire nerven lusvormig. Bladvoet symmetrisch
Antidesma.
GROEP 34.

Galaearia (Euphorbiaceae) Phyllanthus p.p. (Euphorbiaceae)
Glochidion
,,
1. Bladeren zeer klein, meerendeels < 2 x \ cm. Jonge twijgen
(soms alleen de toppen) roestkleurig behaard. Zijtakjes zeer
sterk gelijkend op vinvormig samengestelde bladeren.
Phyllanthus 3 ).
Bladeren alle of meerendeels > 2\ x 1cm
2.
2. Secundaire nerven boogvormig, sterk slingerend, vooral in de
bovenste helft, langen tijd langs den rand verloopend. Tertiaire nervennetvormig,ofdichter bij dehoofdnerf, min of meer
gestrektin een richting, evenwijdig aan de secundaire nerven.
Jonge deelen langen tijd zeer dicht en kort, geelbruin behaard.
Steunbladen spoedig afvallend. Aan de uitbottende eindknoppen staan de jonge bladeren in 2 rijen dicht aaneengesloten.
Restant der bloeiwijze lang blijvend, eindelingsch, lang.

Galaearia.
Niet aldus. Bij enkele soorten de vork tusschen zijtak en'hoofdtak gevuld; de hoofdtak dus aldaar verbreed. Restant der
*) Be bladrand, vooral in de bovenste bladhelft, bekijken
tegen het lichfc
J
en van op zij.
°
vn?m 1 > e Z e ! g n S l a C h t 6 n Z i j n n a u W a a n e l k a a r v e r w a n t en door overgangsZZZ
+e l k a a r 7 e r b 0 1 l d e n - I n E N G L ^ rmd P B A N T L , 2e druk, worden zij
samengevat onder den n a a m Taraktogenos
3
) Type Ph. Bmblica L.
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bloeiwijze gewoonlijk lang blijvend, okselstandig, gewoonlijk
tot bundels of kluwens opeengedrongen . . . . . . > .. Glochidion.

GROEP 35

Brythroxylon (Erythroxylaceae)
Antiaris
(Moraceae)
Artocarpus p.p.
,,
Ficus p.p.
,,
Prainea p.p.
,, •
Brackenridgea (Ochnaceae)

Ouratea
(Ochnaceae)
Parinarium p.p. (Bosaceae)
Primus
,, .
Gironniera
(Ulmaceae)
Ulmus

1.Bladrand klierachtig gekarteld-gezaagd. Secundaire nerven ±
recht, veelal even voor den rand vertakt, en.eindigend in de
tanden. Bladeren meerendeels met scheeven voet, klein (meerendeels < 7 cm lang) (SUMATRA, CELEBES). .
Ulmus.
Bladrand gaaf, en/of secundaire nerven niet eindigend in den
rand
2.
2.Bladrand zeer fijn en regelmatig klierachtig gezaagd. Secundaire
nerven niet of nauwelijks zwaarder dan het adernet; het laatste dicht en gestrekt in een richting, evenwijdig aan de secundaire nerven. Binnenrandnerven 2 of 3, onregelmatig en sterk
slingerend (SUMATRA, BORNEO, CELEBES)
Ouratea.
Bladrand gaaf, en/of secundaire nerven lus- of boogvormig.... 3.
3. Steunbladen in slippen verdeeld. Secundaire nerven dun, langen
tijd langs den bladrand loopend; die in de onderste helft
meerendeels > J bladlengte lang. Tertiaire nerven zeer dun,
dicht bijeen, ± loodrecht op de hoofdnerf. Bladrand gaaf
(SUMATRA, ?BORNEO)
Brackenridgea.
4
Niet aldus
...:.....
4. Secundaire nerven dun, niet of nauwelijks zwaarder dan de tertiaire nerven, sterk netvormig.Jonge twijgen plat. Steunbladen
vrij lang blijvend, binnen den bladoksel met elkaar vergroeid
en wel langs het midden, zoodat aan deze schub 4vrije randen
zijn. Geheel kaal (SUMATRA, BORNEO)
Erythroxylon.
Secundaire nerven veelzwaarder dan detertiaire nerven, o/regelmatig gebogen en dicht bijeen
....»•
o. Bladsteel aan den top of bladonderzijde, met groote of kleine
vlekvormige klieren (de laatste somsin zeer groot aantal), met
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scherp begrensden rand, en)ofbladonderzijde grijs viltig, en
vaten alle ofnagenoeg alle alleenstaand. Bladrand gaaf.. 6.
Niet aldus. Klieren, voor zoover aanwezig op bladsteel ofbladschijf (de rand uitgezonderd) niet scherp begrensd, ofin de
nerfoksels
7.
6. Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand
Parinarium.
Vaatgroepjes niet zeldzaam. Boomen met slijm. Schors soms naar
blauwzuur riekend
Primus.
7. Het uit den bladvoet ontspringende paar secundaire nerven veel
schuiner staand dan de hoogere. Boomen met wit of troebel
melksap. Bladeren ruw aanvoelend, soms alleen de bovenkant.
Ficus.
Het eventueel uit den bladvoet ontspringende paar secundaire
nerven niet veel schuiner staand dan dehoogere
8.
8. Bladvoet scheef afgerond, zwak hartvormig.Toppen der twijgen,
en vooral de steunbladen en de bladeren inden knop, dioht,
aanliggend, geel behaard. Boomen met veel wit (soms giftig)
melksa
P
Antiaris.
Niet aldus
.
9
9. Boomen zonder melksap. Houtgedeelte der vaatbundels in het
midden van den bladsteel een gave boog ofeen bijna gesloten
figuur vormend. Volwassen bladeren zeer ijl, niet ruw behaard.
Bladvoet wigvormig.Tertiaire nerven netvormig. Gironniera 1 ).
Boomen met overvloedig wit melksap. Vaatbundels inhet midden van den bladsteel verspreid, of er zijn vaatbundels binnen
„ ! " J u ^ e n s n t e n h °utring. Bladeren bij verscheidene soorten
ruw behaard
•
Artocarpus.
Prainea.
GROEP 36.

Vaticap.p.

(Lkpterocarpaceae) Sycopsis
{Euj}h0rbiace

vIZ
T*Tngonopleura
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Bistylium

J

^

„
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) TypeO. cuspidata KUBZ.

(Hamamelidaceae)

(Angelesia)
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(Eosaceae)
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™

^igoniaceae)
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1.Vaten duidelijk, alle of nagenoeg alle alleenstaand, enmeerendeels gerangschikt in radiale, scheeve of slingerende rijtjes.
Parenchym in tallooze zeer fijne bandjes, welke niet of weinig breeder zijn dan de mergstralen. Mergstralen in het hout
bij vele soorten voor een deel zeer breed. Bladrand bij enkele
soorten gezaagd
2.
Alleenstaande vaten, voor zoover aanwezig en duidelijk, niet
in rijtjes. Mergstralen in het hout steeds alle smal . . . . . 3.
2. Meerdere mergstralen zeer breed. (Nagaan aan de dikste twijgen)
Quercus.
Mergstralen alle smal, soms een enkele breede mergstraal.
Castanea.
Quercus.
3. Beharing geheel ofgrootendeels schub-, ster- of bundelvormig.4.
Beharing geheel of grootendeels onvertakt of 2-armig, of ontbrekend
7.
4. Bladstelen en jonge twijgen dicht bezet met typische schubben.
Bladonderzijde geheel of bijna geheel kaal. Secundaire nerven
ver van den rand ± lusvormig samenkomend (SUMATRA,
? BORNEO, ? CELEBES')
Sycopsis.
5
Beharing ster- of bundelvormig
5. Vaten meerendeels in radiale rijtjes. Bladeren dun leerachtig,
gewoon groen, in sicco bruin. Jonge deelen dicht behaard.
Beharing vrij lang blijvend, roestkleurig (SUMATRA, BORNEO).
Trigonopleura.
Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand, niet in radiale rijtjes,
soms zeer klein
"•
6.Merg met duidelijke harsgangen (JAVA, SUMATRA, BORNEO,
;
CELEBES)
Vatica.
Merg zonder gangen of daarop gelijkende gaatjes. Secundaire
nerven ver van den rand lusvormig samenkomend. Lenticellen op detwijg gewoonlijk in groot aantal (JAVA, SUMATRA).
Distylium.
7.Parenchym grootendeels in den vorm van oogjes om de vaten;
deze oogjes veelal gestrekt in tangentiale richting; daarnaast
vaak ook parenchym in bandjes, welke veel breeder zijn dan
de mergstralen. Bladonderzijde zeer kort, dicht grijs behaard.
Onduidelijke kliertjes aanwezig langs den bladrand. De spits
van den bladtop getiSfel klierachtig. Bladeren langwerpig,
< 15cm lang
Trigoniastrum.
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Parenchym grootendeels in regelmatige, zeer fijne, korte of
lange bandjes, welke niet of weinig breeder zijn dan'de mergstralen; daarnaast soms ook parenchym om de vaten of in
breede bandjes. Parenchym nu eensregelmatig verspreid over
hetgeheele kopsche vlak, dan weer opeengedrongen in bepaalde gedeelten
8.
8. De parenchymbandjes meerendeels zeer kort, tusschen de mergstralen,inbepaalde zonesechter dicht bijeen en dan schijnbaar
in lange bandjes. Vaten zeer klein. Hout niet rood. Bladeren
stijf leerachtig; gaafrandig, gekarteld of gezaagd. Drypetes.
De parenchymbandjes meerendeels zeer lang, vele mergstralen
kruisend. Vaten in den regelvrij groot of zeer groot. Hout van
de meeste soorten rood. Bladrand niet ingesneden; soms wel
met (veelal onduidelijke) klieren
9.
9. Secundaire nerven zeer schuin (hoek met de hoofdnerf ± 4 ^°
of minder),netvormig.Bladerenklein (met den steel gewoonlijk 8 cm lang),degrootste breedte meestal boven het midden.
Bladtop lang toegespitst, veelal scheef. Bladvoet zeer smal
wigvormig, met 2 onduidelijke kliertjes aan den onderkant
(SUMATRA, BORNEO)
Parastemon.
Niet aldus
10.
10. Steunbladen in werkelijkheid gezeten op den bladsteel, geheel
aan den voet (een blad voorzichtig afplukken). Bladeren kort
gesteeld; 2kliertjes op den rand van den bladvoet. (SUMATRA,
BORNEO)
Angelesia.
Steunbladen geheel of gedeeltelijk ingeplant op de twijg.
Parinarium.
GROEP 37,

Ilex p.p.
{Aquifoliaceae)
(Elaeocarpus) (Elaeocarpaceae)
Antidesma p.p (Euphorbiaceae)
Bridelia
Chaetocarpus
Gleistanthus
Drypetes p.p.
Phyllanthus p.p
Putranjiva

Sapium p.p.
Casaearia
(Flacourtia)
Homalium
Osmelia p.p.
Inocarpus
Alphitonia
Pygeum
Payena

(Euphorbiaceae)
(Flacourtiaceae)

(Leguminosae)
(Rhamnaceae)
(Rosaceae)
(Sapotaceae)
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1. Secundaire nerven recht of gebogen, en al of niet vertakt, eindigend in den rand.
2.
Secundaire nerven boog-, lus- of netvormig, soms wel tot dicht
bij den rand doorloopend, maar niet daarin eindigend . . . . 3.
2. Bladrand duidelijk klierachtig getand. Secundairenerven meerendeels vertakt. Bladonderzijde dicht, lang, wollig behaard
(JAVA, K L . SOENDA-EIL.)
Homalium x).
Bladrandgaaf ofzwakgekarteld, maarzonderklieren.Secundaire
nerven meerendeels onvertakt. Bladonderzijde dicht en zeer
kort behaard (bij de meeste soorten), of ± kaal... Bridelia.
3. Steunbladen bladachtig, eenige malen zoo breed als de twijg; in
den regel vrij lang blijvend
4.
Steunbladen niet bladachtig, hoogstens 2X zoo breed als de
twijg; bij de meeste soorten spoedig afvallend
5.
4. De 2 steunbladen van een blad zeer ongelijk van grootte; vinnervig. Het onderste.paar secundaire nerven uit den bladvoet
ontspringend en veel schuiner staand dan de hoogere(SUMATRA, BORNEO, CELEBES)
Osmelia.
De 2 steunbladen van een blad gelijk van grootte; handnervig.
Het onderste paar secundaire nerven niet uit den bladvoet
ontspringend of niet veel schuiner staand dan de hoogere.
Antidesma.
5. Bladvoet aan de onderzijde met vlekvormige klieren. Merg en
hout soms met een rij gomgangen. Versche bast met sterke
blauwzuurlucht
Pygeum.
Klieren, voor zoover aanwezig aan den bladvoet, gezeten op den
rand
6.
6. Parenchym overwegend in talloozezeerfijne bandjes, welke niet
of weinig breeder zijn dan de mergstralen
7.
Parenchym, voor zoover aanwezig, uitsluitend of voor het groot. ste gedeelte in (veelal onregelmatige) bandjes, welke veel
breeder zijn dan de mergstralen, of in den vorm van oogjes
omde vaten, of zeer spaarzaam
11.
7. Bladvoet op den rand vlak bij den steel met 2of meer duidelijke
kliertjes. Bladrand klierachtig gezaagd-getand. Jonge bladeren in den knop met de randen den eindknop insluitend.
Boomen met wit melksap
Sapium 2 ).
Bladrand geheel aan den voet niet met kliertjes
8.
*) Type H. tomentosum B E N T H .
2
) Type S. indicum W I L L D .
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8. Boomen met veel wit melksap. Secundaire nerven lusvormigT
of eindigend in een binnenrandnerf; dicht bijeen of regelmatig afwisselend met dunnere nerven in dezelfde richting,
welke ontspringen uit de lussen tusschen de secundaire nerven; bladeren daardoor in den regel meer of minder duidelijk
gestreept geaderd. Jonge deelen dicht behaard. Bladrand
steeds gaaf .
Payena*
Boomen zonder of zelden met zeer weinig melksap. Secundaire
nerven net-, boog- of ± lusvormig; adernet net- of tralievormig
. .•
.9,
9. Steunbladen ± sikkelvormig gekromd. Jonge deelen dicht
. roestkleurig behaard. Volwassen bladeren aan den onderkant
min of meer behaard, vooral op de hoofdnerf. Merg met een
. roode. stof (vooral na bevochtiging goed te zien). Tertiaire
nerven netvormig, roodbruin van kleur. Bladrand gaaf
(SUMATRA, BOBNEO)
Chaetocarpus.
M e t aldus. Jonge deelen bij de meeste soorten kaal of spoedig
kaal. -Bladrand bij de meeste soorten gekarteld of gezaagd en
met kliertjes
. . 10.
10. Bladrand gekroesd, duidelijk gezaagd. Jonge deelen ijl behaard.
Bladonderzijde papilleus (JAVA)
Putranjiva.
Niet aldus
Drypetes.
11. Bladonderzijde zeer dicht grijs behaard. Bladeren eivormig tot
ei-lancetvormig. Secundaire nerven doorloopend tot dicht
bij den rand. Tertiaire nerven tralievormig. Merg met groote
gomgangen (BORNEO, CELEBES)
Alphitonia.
Niet aldus
...
12.
12. Parenchym goed zichtbaar, overvloedig, in banden en om de
vaten
13
Parenchym beperkt tot een enkel, vaak'moeilij'k waarneembaar

TO r d j e PCr g r o e i P e r i o d e > of geheel ontbrekend

15.

13. Bladrand regelmatig klierachtig gezaagd; geheel aan den voet
. met 2of meer duidelijke kliertjes. Bladeren langwerpig of
lancetvormig. Jonge bladeren in den knop met de randen
den emdknop omhullend
, , . . Sapium x ).
Bladrand gaaf, aan den voet zonder klieren
.. 14.
M.Bladvoet hartvormig. Volwassen bladeren kaal.'Steunbladen
vandezelfde kleur als de twijg, lang blijvend, daardoor evenx

) Type S. indicum W I L L D .
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als hun litteekens zeer moeilijk te zien. Stam zeer diep gegleufd (CELEBES, K L . SOENDA-EIL.)
Inocarpus.
Niet aldus. Versche bast met sterke blauwzuurlucht. Pygeum.
15. Bladeren grof gezaagd
16.
Bladeren ondiep gezaagd, of alleen klierachtig getand, of gaafrandig
17.
16. De houtgedeelten der vaatbundels in net midden van denbladsteel vormen een van boven open figuur. Tertiaire nerven
± tralievormig
Flacourtia.
De houtgedeelten der vaatbundels in het midden vandenbladsteel vormen een geheel gesloten figuur. Tertiaire nerven
net- of 4; tralievormig.
Homalium 1 ).
17. Merg met gangen of daarop gelijkende gaatjes. Bladeren bij de
meeste soorten met doorschijnende stippels enstrepen. Jonge
twijgen aan den top gewoonlijk zigzag verloopend.
Casaearia.
Merg zonder gangen of daarop gelijkende gaatjes. Bladeren
zonder doorschijnende strepen, soms wel met doorschijnende
stippels
18.
2
18. Secundaire nerven langen tijd langs den rand verloopend )en
in dit gedeelte met sterk slingerend verloop. Secundaire
nerven aan den bladvoet dichter bijeen en daar divergeerend
naar den steel. Bladeren stevig leerachtig, bij de meeste
soorten duidelijk gekarteld
••
Homalium.
19
Niet aldus
•
19. Domatien aanwezig in de oksels der meeste secundaire nerven
en vaak ookin die der tertiaire nerven. Bladrand klierachtig
gezaagd
Elaeocarpus.
Domatien ontbrekend. Bladrand gaaf of ingesneden . .
20.
20. Grootere zijtakken dersecundaire nerven eindigend indenrand,
in aan den onderkant behaarde kliertjes. De vaatbundels in
het midden van den bladsteel vormen.een gesloten figuur.
Bladeren stijf leerachtig
Homalium.
2L
Niet aldus
...
•• •• •
no

21. Tertiaire nerven ± tralievormig
Tertiaire nerven.netvormig
x

•

—

) Type H. foetidum B B N T H .
) D e t o p v a n de middelste secundaire nerf, geprojecteerd op de hoofdnerf, valt voorbij de 3de nerf, gerekend vanaf de middelste.
2

GKOEP 38.

170

22. Bladrand duidelijk ingesneden
Flacourtia.
Bladrand gaaf
23.
23. Uit de bladbasis ontspringen 2 zijnerven, welke in den regel
veel schuiner gericht zijn dan de hoogere zijnerven (SUMATRA,
BORNEO, CELEBES)
Osmelia.
M e t aldus
.
Bridelia.
24. Twijgen eenigszins samengedrukt. Knopschubben aanwezig, de
2buitenste op gelijke hoogte ingeplant. Secundaire nerven ver
van den rand vertakt of lusvormig samenkomend.
Phyllanthus 1).
Niet aldus
25.
25. Secundaire nerven meerendeels duidelijk lusvormig. Steunbladen zeer klein, zeer spoedig afvallend; hun litteekens stipvormig. Vanaf den bladsteelvoet loopen 2 richels naar beneden, welke gewoonlijk over meer dan 1 stengellid zijn te
vervolgen
Hex.
Niet aldus
26.
26. Bloemen in kluwens; okselstandig; de restanten vaak lang blijvend
.
Cleistanthus.
Bloeiwijze tros-, aar- of min of meer pluimvormig; okselstandig
of aan het oudere hout
Antidesma.
GROEP 38.
Croton p.p.
(Euphorbiaceae)
Hentiera
(Sterculiaceae)
Tarrietia p.p.
,

Brownlowia
Pentace p p

(Tiliaceae)
"

l.Bladeren schildvormig, eirond, groot, vaak > 20 X 15 cm.
(^ 0 R N E 0 >
Brownlowia
iliaderenniet schildvormig, hoogstens met smal schildvormigen
voet
2
2. Bladsteel aan den top aan weerszijden met"e'en klier* '.'croton *)'.
• -Bladsteel aan den top zonder klieren...
.3.
3. Merg met gomgangen. Bladvoet niet of onduidelijk hartvormig. 4.
• Merg zonder gomgangen
6.
4. Parenchym grootendeels in lange,"voor e'en deel bre'ede'banden.'
Tarrietia.
*) Type Ph. indicus MTTELL. AKG.
2
) Type G. argyratus B L .
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Parenchym grootendeels in zeer fijne adertjes tusschen de mergstralen
'„....
5.
5. Jonge deelen uitsluitend bezet met groote (200—400fi breede),
bruine of witte, vrijwel niet gewimperde schubben. Bladrand
gaaf. Boomsoort der vlo'edbosschen
Heritiera.
Jonge deelen bezet met zeer kleine ( ± 100fxbreede), gewimperde
sterschubben of gedeeltelijk met afstaande haren. Bladrand
soms ingesneden. Boomsoorten der landbosschen.. .. Pentace.
6. Secundaire nerven recht, een hoek vormend met de hoofdnerf
van 45°of meer, meerendeels zich ver van den rand vertakkend.
Bladeren eivormig, met ± hartvormigen voet. Bladrand gaaf
(BORNEO)
Brownlowia1).
Secundaire nerven boogvormig, gewoonlijk onder een hoek van
± 45°.Bladvoet niet of nauwelijks hartvormig. Bladrand soms
ingesneden
Pentace.
GROEP 39.

Endospermum p.p. (EuphorbiaHomalanthus p.p.
„ [ceae)
Macaranga p.p.
„
Mallotus p.p.
„
Manihot
„.
Acacia p.p.
(Leguminosae)

Firmiana p.p. (Sterculiaceae)
Kleinhovia p.p.
„
Pterocymbium p.p.
„
Sterculia p.p.
„
(Brownlowia)
(Tiliaceae)
Laportea p.p. (Urticaceae)

1. Hoofdnerven eindigend in den top. Bladschijf 2) vertikaal gesteld, aan beide zijden gelijk van uiterlijk, dik leerachtig,
gaafrandig, ongedeeld. Bladsteel op den top met 1 of 2 onduidelijke klieren. Twijgen met overlangsche richels, de jonge
hoekig ( K L . SOENDA-EIL.)
Acacia.
Alleen de middennerf eindigend in den top. Bladschijf mm of
meer horizontaal
2. Bladonderzijde met witte, gele of roode schubvormige kliertjes.
Mergstralen in den bast naar buiten toe niet verbreed. De
meeste soorten met rood of rood oxydeerend sap. Bij verscheidene soorten bladrand ingesneden, en/of klieren aanwezig op den rand of op aan den bladvoet
3.
J

) Type B. lepidota W A E B .
. .
) In werkelijkheid is dit de sterk verbreede bladsteel, die alleen by jonge
planten gevinde onderdeelen draagt.
2
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Bladonderzijde niet met schubvormige kliertjes, en/of mergstralen in den bast voor een deelnaar buitentoeverbreed.. 4.
3. Bladeren handlobbig
Macaranga.
Bladeren niet handlobbig
Macaranga.
Mallotus.
4. Bladeren schildvormig of met duidelijkschildvormigen voet.. 5.
Niet aldus
....11.
5. Bladeren handlobbig
6.
Bladeren niet handlobbig
7.
6. Vaatbundels in het midden van den bladsteel alle in een ring
gerangschikt, dus zonder vaatbundels daar binnen. Bladrand
gaaf. Bladeren van onderen kaal, blauwgroen van kleur.
Boom met wit melksap. (Boomsoort uit BRAZILIE, vroeger als
caoutchoucplant ingevoerd, nu hier en daar verwilderd).
Manihot.
Bladsteel in het midden met 1of meer vaatbundels binnen den
vaatbundelring. Bladrand bij de meeste soorten ingesneden
of met klieren, en/of bladeren van onderen en/of van boven
stervormig behaard. Boomen met rood of rood oxydeerend
sa
P
•• ••
Macaranga.
7. De geheele bladonderzijde bezet met aaneengesloten, grijze
schubvormige haren, met donkerder hart. Klieren ontbrekend.
Boom met gom. Steunbladen lang blijvend, groot, priem- tot
lancetvormig (BORNEO)
Brownlowia.
Beharing der bladonderzijde niet schubvormig
8.
8. Top van den bladsteel aan derugzijde bij alle of enkele bladeren
met 1of 2groene of gelebolvormigeklieren. Dergelijke klieren
ook soms hoogerop in de oksels van enkele tertiaire nerven,
en klemere hier en daar langs den rand. Boomen met weinig
wit melksap (SUMATRA, BORNEO, CELEBES) . . Endospermum.
l o p van den bladsteel aan de rugzijde zonder klieren
9.
9. Beharing onvertakt
10.
Beharing geheel of gedeeltelijk ster-' of bundelvormjg.' Bij'Vele
soorten bladrand ingesneden, en/of klieren aanwezig op den
voet of den rand
Macaranga.
in Q+ io J
Mallotus.
10. Steunbladen voor een groot gedeelte binnen den bladoksel geP aatst. Secundaire nerven niet gaffelvormig vertakt. Geen
vlekvormige klieren op de bladschijf
. . . . Laportea.
steunbladen geheel buiten den bladoksel geplaatst. Secundaire
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nerven een- of nieermalen gaffelvormig vertakt, met veelal
vlekvormige klieren in de gaffels
Homalanthus 1).
11. Secundaire nerven eindigend in den rand; Bladeren met ingesneden rand, enjof klieren aan den voet, en/of kliertanden
langs den rand. Boomen met rood of rood oxydeerend sap.
Macaranga.
Secundaire nerven boog- of lusvormig. Bladrand gaaf of ± gaaf,
hoogstens met onduidelijke kliertjes. Boomen met gom. Duidelijke gomgangen in het merg
12.
12. Bladsteel in het midden met vaatbundels in een ring, waar
binnen nog weer 1 of meer vaatbundels
13.
Bladsteel in het midden zonder vaatbundels binnen den vaatbundelring
,
14.
13. Bladeren (zonder de lobben) eivormig, met hartvormigen voet,
meerendeels < 15cm lang, van onderen nagenoeg kaal.
Krachtige voetnerven 4. Bladsteel in het midden met slechts
1 vaatbundel binnen den vaatbundelring . . . . . . . . Firmiana.
Niet aldus . . .
Sterculia.
14. Beharing bladonderzijde overwegend ster- of bundelvormig met
lange armen, welke in het laatste geval uitstaan in denvorm
van een halven bol. Domatien aanwezigin deokselsdermeeste
tertiaire nerven. Tertiaire nerven ± tralievormig.
Pterocymbium 2 ).
Beharingbladonderzijdeonvertakt,ofbundelvormig, maarin het
laatste geval de armen uitstaand in een smallen bundel. In
de oksels der tertiaire nerven geen domatien, welin de oksels
van de meeste secundaire nerven. Tertiaire nerven fraai tralievormig
•
• Kleinhovia.
GROEP 40.

Aleurites
(Euphorbiaceae)
Coccoceras p.p.
.,,
Croton p.p.
„
Endospermum p.p.
„

Homalanthus p.p. (Euphorbiaceae)
Macaranga p.p.
„.
Mallotus p.p..
»
Scolopia
(Flacourtiaceae)

1.Bladonderzijde met witte, geleofroodeschubvormigekliertjes. 2.
Bladonderzijde zonder schubvormige kliertjes
3.
x

) Type H. giganteus Z. et M.
) Type P . javanicum It. BB.

2
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2. Bladeren meerendeels overstaand of paarsgewijs, vooral hooger
aan de twijg. De 2 bladeren en bladstelen van een bladpaar
ongelijk van grootte. Bladeren onvolkomen handnervig. klierachtig gekarteld. Bladvoet soms smal scbildvormig (SUMATRA,
BORNEO)
Coccoceras*
Bladeren alle verspreid. Bladrand zelden gaaf. Bladsteel aanden
top, ofbladvoet veelal metklieren. Demeeste soorten met rood
of rood oxydeerend sap
Macaranga.
Mallotus*
3. Klieren gezeten aanderugzijde vanbladsteel ofbladvoet
4.
Klieren gezeten aandebuikzijdevanbladsteel ofbladvoet
5.
4. Klieren schotelvormig. Bladonderzijde ijl bezet met schubvormige sterharen
Croton x ).
Klieren bolvormig. Soms ook dergelijke klieren hoogerop op de
bladschijf. Beharing bundelvormig of onvertakt. Bladonderzijde bij 1of meer soorten viltig behaard (SUMATRA, BORNEO,
CELEBES)
Endospermum*
5. Klieren gezeten op dentop van den bladsteel
6.
Klieren gezeten op den bladvoet. Tertiaire nerven ± tralievormig
7.
2
6. Bij de eene soort ) secundaire nerven eindigend in den rand,
tertiaire nerven tralievormig, lange witte hareninbosjes langs.
denerven enrood oxydeerend sap in de schors; bij de andere
soort 3) secundaire nerven boogvormig, tertiaire nerven netvormig en jonge deelen dicht bedekt met een min of meer
blijvende ster- of bundelvormige bruine beharing.. Aleurites..
Niet aldus. Klieren soms bij verscheidene bladeren ontbrekend.
Tertiaire nerven netvormig. Beharing ± ontbrekend. Scolopia.
7. De krachtige voetnerven ontspringen een eind boven den bladvoet .Volwassen bladeren kaal. Bladrand gaaf. Homalanthus.
De krachtige voetnerven ontspringen uit den bladvoet. Volwassen bladeren (? steeds) dicht behaard. Bladrand gaaf of ingesneden
Mallotus.
J

) Type G. Tiglium L.
) A. trisperma BLANCO.
3
) A. moluccana W I L L D .
a
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Endospermump.p. (EuphorbiaPterocymbiump.p. (SterculiaHomalanthus p.p.
„ [ceae) Scaphium
„ [ceae)
Macaranga p.p.
„
Sterculia p.p.
„
Firmiana p.p.
(Sterculiaceae) Tetradia
„
Kleinhovia p.p.
„
Berrya
(Tiliaceae)
Melochia
.„
Pentace p.p.
„
1. Secundaire nerven gaffelvormig vertakt, metvlekvormige klieren in de gaffels. Bladeren eivormig. Bladrand gaaf. Bladonderzijde zonder schubvormige kliertjes. Haren vrij dik,
maar zacht, onvertakt
Homalanthus.
Niet aldus
2.
2. Bladonderzijde kort, dicht, grijs behaard
3.
Bladonderzijde ijl of roodachtig behaard, of kaal, of dicht bezet
met lange haren
4.
3. Bladsteel naar dentoptoe duidelijk verdikt. Blijvende beharing
bladonderzijde overwegend schubvormig. Mergstralen in den
bast naar buiten toe voor een deel duidelijk verbreed. Bladrand soms gezaagd, vooral naar den top
Pentace.
Bladsteel naar dentoptoeniet of onduidelijk verdikt. Beharing
bladonderzijde zeer kort bundelvormig. Mergstralen in den
bast naar buiten toe niet verbreed (SUMATRA, BOBNEO,
CELEBES) . .
Endospermum.
4. Merg zonder, ofmet onduidelijke, onregelmatig verspreide gaatjes, die weinig grooter zijn dan de mergcellen en overgangsvormen naar de laatste vertoonen (bij 1 geslacht wel gonigangen in den bast). Bladeren eirond of met hartvormigen
voet. Bladrand gaaf of ingesneden
•• •5 Merg steeds met duidelijke gomgangen. Bladrand gaaf
6.
5. Secundaire nerven eindigend in den rand. Bladrand regelmatig
--grof gekarteld-gezaagd. Bladeren aan boven- en onderkant
gelijkmatig bezet met groote, veruiteenstaande bundelharen.
Melochia.
Secundaire nerven niet eindigend in den rand, net-, of min of
meer lusvormig. Bladrand gaaf, of onduidelijk en veelal onregelmatig gekarteld. Groote (bundel)haren bij de volwassen
bladeren nagenoeg uitsluitend voorkomend aan de onderzijde in de nerfoksels (JAVA, STTMATBA)
Berrya.

GROBP 41.
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6. Bladsteel in het midden .met vaatbundels in een ring, waarbinnen nog weer 1 of meervaatbundels
7.
Niet aldus; de houtgedeelten der vaatbundels in het midden van
den bladsteel vormen bij de meeste soorten geen aaneengesloten, maar een onderbroken
ring
9.
7. Mergstralen in den bast voor een deel van binnen naar buiten
sterk verbreed. Bladonderzijde niet met schubvormige kliertjes. Boomen^met slijia
8.
Mergstralen in den bast van binnen naar buiten niet verbreed.
Bladonderzijde bij de meeste soorten met gekleurde schubvormige kliertjes. De meeste soorten met rood of rood oxydeerend sap in den bast en gewoonlijk ook in het merg.
Macaranga.
8. Bladeren eivormig,met hartvormigen voet, meerendeels < 15cm
lang, van onderen nagenoeg kaal. Krachtige voetnerven 4.
Bladsteel in het midden met slechts 1 vaatbundel binnen den
vaatbundelring
Firmiana.
Niet aldus
Sterculia.
9. Krachtige voetnerven 2; vaak nog 2 fijne langs den rand. Bladeren in den regel met wigvormigen voet
10.
Krachtige voetnerven 4 of meer; vaak nog 2 fijne langs den
rand. Bladeren ei- of hartvormig
12.
10. Bladeren dik leerachtig. Bladstelen meerendeels > 5 cm lang.
Toppen der twijgen bedekt met van buiten kale of ijl behaarde knopschubben; twijg daar beneden zeer kort behaard. Bladsteel,enhoofdnerf aan den onderkant, min of meer
blijvend berijpt. Vowassenbladeren kaal (SUMATRA, BORNEO).
Scaphium.
Bladeren dun leerachtig. Bladstelen meerendeels < 4 cm lang.
Jonge deelen niet berijpt. Toppen der twijgen met een vlokkige, roestkleurige beharing van duidelijk zichtbare bundelharen. Volwassen bladeren aan boven- en onderkant min of
meer behaard
11.
#
11. Blijvende beharing voor een groot gedeelte onvertakt.
Pterocymbium.
Blyvende beharing bundelvormig. Bladvoet zwak hartvormig.
Tertiaire nerven ± tralievormig. Secundaire nerven ± 4-5
paar (OOST-JAVA. Zeer zeldzaam)
Tetradia.
12. Beharing bladonderzijde overwegend ster- of bundelvormig,
met lange armen, welke in het laatste geval uitstaan in den
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vorm van een halven bol. Tertiaire nerven ± tralievormig.
Domatien aanwezig in de oksels der meeste tertiaire nerven.
Pterocymbium x ).
Beharing bladonderzijde overwegend onvertakt, of bundelvormig, maar in het laatste geval de armen uitstaand in een
smallenbundel.Tertiairenervenfraaitralievormig. Indeoksels
der tertiaire nerven geendomatien, welindeokselsder meeste
secundaire nerven
Kleinhovia.
GROEP 42.

Acalypha
(Euphorbiaceae) (Kleinhovia) (Sterculiaceae)
Homalanthus p.p.
„
Laportea p.p. (Urticaceae)
Broussonetia p.p. (Moraceae)
Leucosyke
,,
Reus p.p.
„
Pipturus
„
1. Bladrand gaaf
2.
Bladrand ingesneden
5.
2. Steunbladen geheelbuiten den bladoksel geplaatst. Haren zacht,
niet jeukend
3.
Steunbladen gedeeltelijk binnen den bladoksel geplaatst, soms
met elkaar vergroeid
4.
3. Merg met gomgangen. Haren dun. Bladeren ei- of hartvormig.
Secundaire nerven niet gaffelvormig vertakt
Kleinhovia.
Merg zonder gomgangen. Haren vrij dik. Bladeren eivormig.
Secundaire nerven gaffelvormig vertakt, met vlekvormige
klieren in de gaffels
•
Homalanthus.
4. Bladeren kaal. Boomen met overvloedig, wit (zelden geelachtig
of troebel) melksap
• •• • F i c u s Bladeren, vooral in de jeugd, min of meer behaard, bij enkele
soorten met brandharen. Boomen zonder melksap. Laportea.
-5.Steunbladen geheelbuiten den bladoksel gezeten.Bladeren ei- of
hartvormig; dicht, helder doorschijnend gestippeld. Acalypha.
Steunbladen gedeeltelijk binnen den bladoksel gezeten, soms met
elkaar vergroeid
•
.«•Bladvoet wigvormig, ingeslotendoor de zijdelingsche voetnerven
Tertiaire nerven fraai tralievormig
Leucosyke.
Bladvoet niet ingesloten door de zijdelingsche voetnerven . . . 7.
J

12

) Type P. javanicum R. B R .
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7. Bladonderzijde aaneengeslaten grijs behaard, met langere
haren op de nerven. Bladvoet meestal hartvormig, entertiaire
nerven in den regel tralievormig
Pipturus.
Beharing aan de bladonderzijde niet aaneengesloten. Bladvoet
meestal hartvormig
8.
8. Bladeren met zeer groote, verspreid staande; helder doorschijnende stippels. Haren grof, stijf, jeukend (brandharen).
Boom zonder wit melksap
Laportea.
Bladeren niet helder doorscbijnend gestippeld. Bladbovenzijde
ruw behaard(kortekegelvormige haren), onderzijdedichtzachtharig- of viltig. Haren niet jeukend. Bladeren meestal hartvormig, of methartvormigen voet. Boom met wit melksap. Aan
eenige takken soms uitsluitend overstaande bladeren.
Broussonetia.
GROEP 43.

Neesia
(Bombacaceae) .
Pterocymbium (Sterculiaceae)
(Scaphium) [p.p.
, „ . . . .

Sterculia p.p. (Sterculiaceae)
(Tarrietia)

1. Bladsteel in het midden zonder vaatbundels binnen den vaatbundelring
2
Bladsteel in het midden metvaatbundels ineenring, waarbinnen
nog weer 1of meer vaatbundels
. . . 3,
2. Bladeren dik leerachtig. Bladstelen meerendeels' > 5cm lang.
Toppen der twijgen bedekt met van buiten kale of ijl
behaarde knopschubben; twijg daar beneden zeer kort behaard. Bladsteel, en hoofdnerf aan den onderkant, min of meer
Dhjvend benjpt. Volwassen bladeren kaal (STJMATBA, BOBKBO).
Bladeren dun leerachtig. Bladstelen meerendeels < 4 cm l a ^ '
Jonge cieelenniet berijpt. Toppen dertwijgen meteenvlokkige,
roestkleunge beharing van duidelijk zichtbare bundelharen.
n
beW?11
^ b ° V e n " e n o n d e r k a n t min of meer
3. Bladeren in werkelykheid*i-tam g .' ' N i e t te"o u d e ^ w l g e n
S
met eenaaneengesloten roestkleurige beharing. Bladonderzijde
met tallooze duidelijk geisoleerde,roodachtige, ± glinsterende,
kleme sterschubben. Secundaire nerven regelmatig, recht o£
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zwak gebogen, dicht bij den rand ± lusvormig samenkomend.
Tarrietia 1).
Bladeren enkelvoudig
4.
Secundaire nerven in groot aantal; bij de grootere bladeren
± 15 paar of meer; onderling nagenoeg evenwijdig; met een
boog eindigend in den rand, of recht naar den rand toeloopend
en dicht bij den rand plotseling omknikkend, om tenslotte
daar in te eindigen. Steunbladen groot, bij een paar soorten
bladachtig. Jonge deelen bij de meeste soorten bezet met ster*schubben
Neesia.
Secundaire nerven lus- of boogvormig, niet eindigend in den
rand. Steunbladen verschillend. Beharing bundelvormig. Bladeren bij vele soorten aan den voet 3 - n e r v i g . . . . . . Sterculia.
GROEP 44.

Kurrimia
(Celastraceae) Homalanthus p.p. (Euphorbiaceae)
Elaeocarpus p.p. (Elaeocarpa- Neoscortechinia
Sloanea
,, [ceae) Ostodes
Baccaurea
(EuphorbiaPimeleodendron
[ceae) Sapium p.p.
Cephalomappa
Wetria
Cheilosa
Sarcosperma p.p. (Sarcosperma- <
Cleidion
[ceae)
Elateriospermum
Excoecaria
• •• • Reevesia
(Sterculiaceae)
1,Bladsteel aan basis en top verdikt en vooral op deze plaatsen
dicht bezet met roestkleurige schubvormige sterharen. Bladrand gaaf of gezaagd. Bladvoet aan de onderzijde met 2 of
meer vlekvormige k l i e r e n . . . . . .
. . . . . . . . Cephalomappa.
Bladsteel niet met schubvormige sterharen
; . . . . 2.
2. Bladeren naar verhouding zeer kort gesteeld (lengte schijf
> 30 x de steel). Bladeren zeer groot (vaak > 30 cm lang),
spatelvormig, met toegespitsten top. Secundaire nerven
> 20 paar, regelmatig. Tertiaire nerven tralievormig (JAVA,
SUMATRA, BORNEO)
'
•••••• Wetria.
Bladeren naar verhouding veel langer gesteeld (lengte schijf
3.
< 15 X steel). Secundaire nerven < 20paar
:

)

Type T. symplicifolia

MAST.
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3. Bladonderzijde met eeh groot aantal gemakkelijk zichtbare sterof bundelharen
4.
Beharing anders of ontbrekend (soms wel bolvormig-bundelvormig, maar dan zoo klein, dat zij bij een 10 X vergrooting
niet als zoodanig is te herkennen, of met zeer enlcele verspreid
staande grootere bundelharen)..
6.
4. Steunbladen kliervormig, kort, breed en dik, vrij lang blijvend.
Bladerengrofklierachtiggezaagd,langgesteeld,bladstelenzeer
ongelijk van lengte (JAVA, ? SUMATRA, BORNEO). Ostodes r).
Steunbladen niet kliervormig
*. 5.
5. Hout met een zeer groot aantal zeer fijne, vaak moeilijk waarneembare parenchymbandjes tusschen de mergstralen. Mergstralen bij verscheidene soorten > 100 /n breed. Merg en hout
nooit met groote gomgangen; merg echter soms welmet onduidelijke of kleine gaatjes, en in den regel met veel steencellen (sterk brokkelig bij het aansnijden) . . . . Baccaurea.
Parenchym ± ontbrekend, althans in het oudere hout, of voorkomend in lange doorloopende banden op de zonegrenzen.
Mergstralen steeds < 100,/j, breed. Merg soms met een rij
groote gomgangen langs den omtrek; soms ook een rij dergelijke gomgangen in het hout. De meeste soorten met domatien
in de nerfoksels
Elaeocarpus.
6..Tertiaire nerven zeer dicht tralievormig, met inbegrip van de
kleinere, evenwijdig aan de tertiaire nerven loopende aderen,
± | m m of minder van elkaar. Secundaire nerven zeer regelmatig gebogen, zeergeleidelijk denrand naderend en tenslotte
daarin eindigend. Steunbladen deneindknopgeheel insluitend,
evenwijdignervig. Knoppen kaal, berijpt
Kurrimia.
Tertiaire nerven, indien tralievormig, veel verder van elkaar
7
7. Bladeren vliezig, geheel gaafrandig, van onderen Meek, met
zwarte vlekvormige klieren; de laatste gewoonlijk dicht bij
den voet of dicht bij den top nabij den rand (nakijken aan
meerdere bladeren)
8.
Bladeren en/of klieren anders
.......'......
9S.Grootste secundaire nerven ver beneden net midden van het
blad. Vlekvormige klieren alleen in de onderste bladhelft.
Bladeren eivormig
Homalanthus.
]

) Type O. macrophylla B. et H.
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Grootste secundairenerven ±"in het midden van het blad.Vlekvormige klieren zoowel in de onderste bladhelft, als dicht
bij den top. Bladeren eivormig tot langwerpig
Sapium.
9. Aan de buikzijde van bladsteeltop, of bladrand of bladvoet vlak
bij den steel, 1of 2 duidelijke klieren..
10.
Aan de buikzijde van bladsteeltop, of bladrand of bladvoet vlak
bij den steel, geen of stipvormige kliertjes; soms wel grootere
klieren aan de rugzijde van den bladvoet.
18.
10. De kliertjes even beneden den top van den bladsteel gezeten.
Bladeren vliezig, van onderen bleek, gaafrandig .. . Sapium.
De kliertjes op den top van den bladsteel gezeten of op den
bladrand vlak bij den steel
11.
11. Secundaire nerven ^ recht, ver van den rand ± lusvormig
samenkomend, dun. Bladeren gaafrandig of zwak gekarteldgezaagd. Adernet vaag, gestrekt in een richting, evenwijdig
aan de secundaire nerven. Boom met overvloedig wit melksap. Boomsoort der vloedbosschen
Excoecaria.
Secundaire nerven boog- of lusvormig. Tertiaire nerven net,
of tralievormig
12.
12. Steunbladen aan den top kliervormig. Bladeren eivormig of
eivormig-langwerpig, lang gesteeld; die van eenzelfde groeiperiode zeer ongelijk van lengte. Bladrand duidelijk ingesneden. De onderste groote secundaire nerven ontspringen
uit den bladvoet. Merg groot, met een zeer groot aantal
donkere stippen, vooral langs den omtrek. Schors met rood
oxydeerend sap (JAVA*, ? SUMATRA, BORKEO) . . Ostodes J ).
Niet aldus
•
• • ••
•1313. Bladvoet met eenige vlekvormige klieren; dergelijke klieren
ook hier en daar hooger op de bladschijf. Bladrand duidelijk
ingesneden. Bladeren (vaneenzelfdegroeiperiode)zeerongelijk
lang gesteeld. Secundaire nerven voor een deel in de oksels
met behaarde domatien. Beharing overigens ± afwezig.
Herbarium grijsgroen opdrogend (JAVA)
Cleidion.
U
Niet aldus
•
'
14.Bladeren langwerpig-lancetvormig; gaafrandig, maar met zeer
fijne kliertjes op den rand; zeer lang gesteeld, bladstelen van
eenzelfde groeiperiode zeer ongelijk lang. Adernet duidelijk,

*) Type 0. paniculata
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dicht netnervig. Boom met weinig wit melksap (JAVA, SUMATRA, BORNEO)
Elateriospermum.
Niet aldus. Bladeren nagenoeg steeds gekarteld
15.
15. Parenchym ± ontbrekend, althans in het oudere hout, of voorkomend in lange doorloopende banden op de zonegrenzen.
. Mergstralen inhet hout steeds < 100/j, breed. Merg somsmet
een rij groote gomgangen langs den omtrek; soms ook eenrij
dergelijke gomgangen in het hout. De meeste soorten met
domatien in de nerfoksels
Elaeocarpus.
Hout met een zeer groot aantal, zeer fijne, vaak moeilijk waarneembare, parenchymbandjes tusschen de mergstralen. Mergstralen in het hout bij verscheidene soorten > 100^ breed.
Merg enhout nooit metgroote gomgangen; merg echter soms
wel met onduidelijke of kleine gaatjes, en in den regel met
veel steencellen (sterk brokkelig bij het aansnijden)
16.
16. Bladeren voor een groot gedeelte overstaand of paarsgewijs.
Bladrand gaaf. Mergmetgangen of daarop gelijkende gaatjes.
Sarcosperma.
Niet aldus
. . . . . . 17.
17. Klieren op den top van den bladsteel opgericht, half- of platbolvormig. Beharing grijs (SUMATRA, BORNEO).
Neoscortechinia.
Klieren op den top van den bladsteel niet opgericht.
Baccaurea.
18. Bladvoetaan de onderzijde geheel beneden met 2tot 4 vlekyormige klieren. Bladrandgaafofingesneden.Bladstelen vaneenzelfde groeiperiode zeer ongelijk vanlengte. Volwassen deelen
kaal. Boomen met wit, geel oxydeerend melksap (SUMATRA,
^BORNEO)
Pimeleodendron.
JSxet aldus. Soms welstipvormige kliertjes op den rand vanden
bladvoet.
19
19- Mergstralen in den bast voor een'deel'van binnen naar buiten
sterk verbreed. Bladsteel in hetmidden met 1of meer vaatbundels bmnen den vaatbundelring. Beharing roestkleurig.
becundau-e nerven boogvormig. Tertiaire nerven netvormig. Geen kheren op den top van den bladsteel (JAVA,
° ™ S >
•
Reevesia.
-Niet aldus .
20.
20. Hout met een zeer groot aantal, zeer fijne', Vaak moeilijk waarneembare parenchymbandjes tusschen de mergstralen. Merg-
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stralen in het hout bij verscheidene soorten voor een deel
> 100fj,breed. Merg en hout nooit met groote gomgangen;
merg echter soms wel met onduidelijke gaatjes, en indenregel
met veel steencellen (sterk brokkelig bij hetaansnijden)..21.
Parenchym ± ontbrekend, althans in het oudere hout, of voorkomend in lange doorloopende banden op de zonegrenzen.
Mergstralen in het hout steeds < 100[i breed. Merg soms met
een rij groote gomgangen langs den omtrek;soms ook een rij
dergelijke gomgangen in het hout. De meeste soorten met
domatien in de nerfoksels
23.
21. Bladeren aan den voet 3-5-nervig. Bladsteel in het midden met
1 of meer vaatbundels binnen den houtring. Beharing grijs,
zeer spaarzaam (JAVA, ? SUMATRA, BORNEO)
Cheilosa.
Niet aldus
.22.
22. Steunbladen lang blijvend, klein, driehoekig, of secundaire
nerven lusvormig en tertiaire netvormig (SUMATRA, BORNEO).
Neoscortechinia.
Niet aldus
Baccaurea.
23. Bladrand duidelijk gekarteld of gezaagd, enjof bladonderzijde
der volwassen bladeren duidelijk behaard, ook buiten denerfoksels, enjof tertiaire nerven fraai tralievormig. Elaeocarpus.
Niet aldus
Sloanea.
GROEP 45.
Ilex p.p.
. (Aquifoliaceae)
Siphonodon p.p. (Celastraceae)
Elaeocarpus p.p. (Elaeocarpaceae)
Flacourtia
(Flacourtiaceae)
Barringtonia p.p. (Lecythidaceae)

Ixonanthes p.p. (Linaceae)
Artocarpus p.p. (Moraceae)
Parartocarpus
„
Rhamnus
(Rhamnaceae)
Laportea p.p. (Urticaceae)

1. Steunbladen gedeeltelijk binnen den bladoksel geplaatst, en -al
2
of niet met elkaar vergroeid, veelal groot
Steunbladen klein, stip-, lijn- of lancetvormig, geheel buiten den
bladoksel
'
2. Boomen zonder melksap. Bladeren met taUooze oystolithen onafhankelijk van de haren, welke zich in doorzicht voordoen
(veelal eerst na aansnijden) als groote of kleine, vage stippels,
en in opzicht vaak als uitstekende witte puntjes. Brandharen
.
. . . . Laportea.
soms aanwezig

GKOBP 45.
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Boomen met overvloedig wit melksap. Cystolithen, voor zoo ver
aanwezig, grootendeels in verbinding staande met de haren.
Brandharen steeds ontbrekend
Artocarpus.
Parartocarpus.
3. Secundaire nerven krachtig, tot vlak bij den rand doorloopend,
lusvormig. Tertiaire nerven tralievormig. Jonge deelen dicht
geelachtig behaard. Bladeren met sterke neiging tot een overstaanden bladstand (JAVA, K L . SOENDA-EIL.)
Rhamnus.
Secundaire nerven boogvormig, en/of tertiaire nerven netvormig
.
4.
4. Bladeren zittend, groot, met zwak uitgeranden top, geheel gaafrandig en zonder klieren. De grootste breedte boven net midden. Geheel onbehaard, ook de jonge deelen. Strandboom.
Barringtonia 1 )^
Met aldus
,
5_
5. Hout met meerdere doorloopende parenchymbanden. Bladrand
duidelijk gezaagd, of nagenoeg geheel gaafrandig, maar dan
zeeroppervlakkiggekarteldofmet klieren (somsalleenaanjonge
bladeren te zien). Jonge deelen kaal of ± kaal (SUMATRA,
BORNEO)
•
Ixonanthes.
Hout zonder, of met een enkel bandje parenchym alleen op de
zonegrenzen
.
6.
6. Domatien aanwezig in de oksels der meeste secundaire nerven en
vaak ook in die der tertiaire nerven, en/ofvertakking opvallend
sympodiaal. Bladrand klierachtig gekarteld of gezaagd. Jonge
bladeren dicht behaard of kaal
Elaeocarpus.
Domatien ontbrekend. Vertakking monopodiaal.Jonge deelen bij
de meeste soorten kaal of ± kaal
7.
7. Twijgen of stam gedoornd;in het laatste geval de tertiaire nerven
± tralievormig
Flacourtia.
Twijgen ongedoornd. Tertiaire nerven netvormig
8.
S.Merg met talrijke donkere stippen (? gom), verspreid over de
geheele oppervlakte. Hoofdnerf aan de bovenzijde. van het
bad wemig uitspringend. Bladrand wijd en soms zeer fijn
.klierachtig gezaagd (JAVA, CELEBES, K L . SOENDA-EIL.).
Merg zonder donkere stippen
^) Type B. asiatica K U B Z .
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Diploknema p.p. (Sapotaceae) Mimusops
(Sapotaceae)
Ganua
,,
Palaquium p.p.
„
Madhuca
,,
1. Secundaire nerven dicht bijeen, of afwisselend met hieraan ±
evenwijdig loopende kleinere secundaire nerven, of adernet
gestrekt in een richting, evenwijdig aan desecundaire nerven;
of secundaire nerven zeer dun en tertiaire nerven + onzichtbaar
2.
Secundaire nerven duidelijk, ver van elkaar; tertiaire nerven
tralie- of netvormig, niet evenwijdig aan de secundaire
nerven
5.
2. Hoofdnerf aan de onderzijde van het blad over de geheele lengte
(vaak scherp) 3-hoekig
Palaquium.
Hoofdnerf aan de onderzijde van het blad rond of afgerond.. 3 .
3. Volwassen bladeren van onderen, behalve soms langs de hoofdnerf, kaal. Eindknoppen roestkleurig, min of meer viltig (niet
zijdeachtig) behaard. Secundaire nerven dun. Uit de lussen
ontspringen 1 of meer, zich vooral dicht bij de hoofdnerf
sterker vertakkende neerdalende nerven, welke echter door
verscheidene krachtige aderen verbonden zijn, waardoor het
beeld der neerdalende nerven weinig duidelijk is. Mimusops.
4
Niet aldus
1. Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad uitspringend(SUMATRA, BORNEO)
•• —
Ganua.
Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad ingezonken.
Palaquium.
5. De beide bladhelften aan den voet elkaar niet naderend; de
bladsteel daardoor aan den top (bij den overgang van de
schijf in den steel) ± vlak of zeer zwak gootvormig
6.
Be beide bladhelften aan den voet elkaar naderend; de bladsteel
8
daardoor aan den top duidelijk gootvormig
6.Bladonderzijde aaneengesloten goudkleurig behaard. Hoofdnerf
aan debovenzijde van het bladvlak ofingezonken. Madhuca.
Niet a.ldus
•• ••
"
'
7. Twijgen hier en daar, vooral aan de toppen, met een lange atstaande vlokkige beharing. Bladstelen aan den voet verkurkt........
•
•GanUa'
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Niet aldus
•••••••
•
Palaquium.
8. Volwassen bladeren aan den onderkant over de geheele oppervlakte dicht fluweelig of viltig behaard
Palaquium.
Volwassen bladeren aan den onderkant kaal of ijl behaard, gewoonlijk alleen op de nerven
9.
9. Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad vlak of ingezonken.
10.
Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad uitspringend
11.
10. Bladsteel in de onderste helft sterk verdikt en aldaar verkurkt
en met dwarsbarsten. Tertiaire nerven netvormig (SUMATRA)
Diploknema.
Niet aldus . . .
... Palaquium.
11. Secundaire nerven eindigend in een binnenrandnerf. Tertiaire
en kwartaire nerven aan den onderkant van het blad uitspringend. Bladsteel aan de basis verdikt en verkurkt (SUMATRA, BORNEO)
....
,..
Ganua.
Secundaire nerven niet eindigend in een binnenrandnerf
12.
12. Bladonderzijde der niet te oude bladeren, vooral op de nerven,
met afstaande haren
Palaquium.
Bladonderzijde kaal of aanliggend behaard
Madhuca.
Palaquium.
GROEP 47.

Ilex p.p.
(Aquifoliaceae) Quercus p.p. .. (Fagaceae)
Gymnosporia (Celastraceae) Barringtonia p.p. (Lecythidaceae)
Endospermum (Euphorbiaceae) Chydenanthus
Sapiump.p.[p.p.
Planchonia
„
ff
Castaneap.p. (Fagaceae)
Ixonanthes p.p. (Linaceae)
1. Bladonderzijde grijs viltig behaard, dicht bezet met zeer korte
bundelharen. Vaten grootendeels in radiale groepjes. Boomen
met wemig wit melksap (SUMATRA, BORNEO, CELEBES).
T> , .
Endospermum.
Behanng anders
.2.
2. Bladeren vliezig, gaafrandig, van ondere'n Week van kleur, ge£eel kaal of met enkele melige (kort bundelvormige), lichtgele
NietTldu
g r o o t e n d e e l s in radiale g r o e p j e s . . . . Sapium.
3. Steunbladen niet stipvormig. Vaten aile'of nagenoeg alle alleen-
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staand, meerendeels gerangschikt in radiale, scheeve of slingerende rijtjes. Parenchymbandjes zeer smal
4.
Steunbladen stipvormig . . .
,
5.
4. Meerdere mergstralen in het hout zeer breed (nagaan aan de
dikste twijgen)
Quercus.
Mergstralen in het hout alle smal, bij uitzondering soms een
enkele breede mergstraal
..
Castanea.
Quercus.
5. Hoofdnerf aan den bovenkant van het blad ingezonken . . . . 6.
Hoofdnerf aan den bovenkant van het blad uitspringend . . . 7.
. 6. Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand. Parenchymbandjes
meerendeels doorloopend, vaak op onderling vrij groote afstanden (SUMATRA, BORNEO)
Ixonanthes.
Vaatgroepjes niet zeldzaam. Parenchym in zeer fijne adertjes
tusschen de mergstralen
Ilex.
7. Bladeren gedeeltelijk paarsgewijs of gedeeltelijk tot schijnkransen opeengedrongen, klein ( < 10cm lang). Bladonderzijde met donkere stippen. Vaten meerendeels in radiale
groepjes (SUMATRA, BORNEO)
Gymnosporia.
Bladeren alle verspreid, niet tot schijnkransen opeengedrongen,
maar wel vaak aan detoppen der twijgen dicht opeengehoopt.
8.
8. Bladrand gaaf. Bladeren zittend, met smal wigvormigen voet.
Strandboom
Barringtonia.
Bladrand gezaagd of gekarteld
9.
9. Bladmoes met tallooze fijne sclerenchymvezels buiten de nerven
(een blad doorscheuren)
• •• • Chydenanthus.
Bladmoes niet met fijne sclerenchymvezels. De enkele uitstekende vezels, welke men bij het doorscheuren van een blad
ziet, correspondeeren met nerven
1°10.Bladsteel tot aan den voet smal gevleugeld, aan de basis niet
verdikt. Bladeren dun leerachtig of vliezig, meestal < 20 cm
lang. Tertiaire,nerven ± tralievormig,.kwartaire nerven gewoonlijk onderling ± evenwijdig en dwars of schuin op de
tertiaire n e r v e n . .
. . Planchonia.
Niet aldus
•
Barringtonia.

GROEP48.
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Alangium p . p .
Octomeles
Tetrameles
Pangium
Gyrocarpus
Hernandia
Acacia p . p .

(Alangiaceae)
(Datiscaceae)
„
(Flacourtiaceae)
{Hernandiaceae)
„
(Leguminosae)

Bauhinia p . p .
(Leguminosae)
L e p t o s p e r m u m (Myrtaceae)
Melaleuca
Anisophyllea
(Bhizophoraceae)
E x o c a r p u s [p.p. (Santalaceae)
Celtis p . p .
(Ulmaceae)

1. Bladeren aan d e a f s t a a n d e twijgen 2-rijig afwisselend . . . . . . . 2.
Niet aldus
5.
2. Voetnerven eindigend in den t o p en v e r b o n d e n door een dicht
adernet. De buitenste groote voetnerven niet m e t krachtige
zijnerven, welke gericht zijn n a a r den r a n d
3.
Voetnerven niet eindigend in den t o p
4.
3. Steunbladen aanwezig, geheel binnen den bladoksel. Nooit
meerdere okselknoppen boven elkaar, wel soms n a a s t elkaar.
Mergstralen in h e t h o u t steeds < 100 JX breed
Celtis x ).
Steunbladen geheel ontbrekend. Steeds meerdere okselknoppen
boven elkaar. Mergstralen in bet h o u t bij de dikkere twijgen
voor een deel > 100 n breed (SUMATBA, B O R N E O ) .
Anisophyllea.
4. Tertiaire nerven netvormig. Voetnerven 3-4 p a a r , veel krachtiger d a n de hoogere secundaire nerven, of b l a d e r e n 2-lobbig.
•
Bauhinia.
, Tertiaire nerven tralievormig. Beharing o n v e r t a k t . Voetnerven
voor een deel veel krachtiger dan de hoogere secundaire
nerven. Bladvoet hartvormig, bij de meeste soorten scheef.
Alangium.
5. De krachtige voetnerven topnervig, soms zeer d u n . A d e r n e t gestrekt in een richting, evenwijdig aan de hoofdnerven, of onzichtbaar
6.
De krachtige voetnerven boog-, lus- of r a n d n e r v i g . A d e r n e t niet
gestrekt m een richting, evenwijdig a a n de secundaire nerven
...
9.
6. Bladsteel aan den t o p aan de buikzijde m e t 1 of 2 onduidelijke

x

) Type O. Wightii
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klieren; bladeren 1 ) vertikaal gesteld, dik leerachtig. (KL.
SOENDA-EIL.) . .
Acacia.
Bladsteel aan den top zonder klieren. Bladeren ± horizontaal
gesteld
7.
7. Bladeren niet doorschijnend gestippeld. Beharing der jonge
deelen stervormig. Bladeren dik leerachtig.... Exocarpus.
Bladeren helder doorschijnend gestippeld (oliecellen), aromatisch. Beharing, voor zoover aanwezig, onvertakt
8.
8. Bladeren zeer klein, meerendeels < 3 x \ cm, ± vliezig. Voetnerven, met inbegrip van de middennerf, 3-5. De middennerf veel krachtiger dan de overige voetnerven.
-'
Leptospermum.
Bladeren alle of meerendeels > 5 X 1cm, (dun) leerachtig.
Voetnerven 5of meer.Demiddennerf niet of weinig krachtiger
dan de grootste der zijdelingsche voetnerven (SUMATRA, BORNEO, CELEBES, K L . SOENDA-EIL.)
Melaleuca.
9. Bladeren schildvormig of met duidelijk schildvormigen voet.
Bladrand gaaf. Tertiaire nerven netvormig. Volwassen bladeren kaal of ± kaal
Hernandia.
Bladeren niet schildvormig, noch met schildvormigen voet.. 10.
10. Bladvoet bij de inplanting van den steel spits, maar in zijn geheel hartvormig. Bladtop spits. Bladeren al of niet met spitse
lobben. Bladonderzijde zachtharig (JAVA, K L . SOENDAEIL.)
•
Gyrocarpus.
Bladvoet bij de inplanting van den steel afgerond of hartvormig
• • ••
11. Bladsteel met 5 scherpe kanten of richels. Bladeren aan de
steriele takken 3-5-lobbig. Bladvoet diep hartvormig. Tertiaire nerven tralievormig (BORNEO, CELEBES). Octomeles.
Bladsteel rond
12. Bladonderzijde zachtharig; haren wit. Tertiaire nerven fraai
tralievormig. Bladeren ± kruidachtig, al of niet gelobd. De
houtgedeelten der vaatbundels in het midden van den bladsteel vormen geen aaneengesloten, maar een onderbroken
Tetrameles.
ri
Bladonderzijde kaal of ± kaal, of bruinrood behaard. De houtl

) In werkelijkheid zijn dit geen bladeren, maar bladachtig verbreede
bladstelen, die alleen bij jonge planten op den top dubbelgevinde onderdeelen dragen.
•
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gedeelten der vaatbundels in het midden van den bladsteel
vormen een niet onderbroken ring.
13.
13. Beharing bruinrood. Twijgtoppen dicht behaard. Volwassen
bladeren min of meer blijvend behaard, vooral langs de nerven. Bladvoet diep hartvormig.
Pangium.
Beharing grijs (geel- of bruingrijs). Volwassen bladeren alleen
behaard langs de nerven
Hernandia.
GROEP 49.

Alangium p.p. (Alangiaceae)
?Mangifera p.p. (i.Anacardiaceae)
Terminalia p.p. (Combretaceae)
Diospyros p.p. (Ebenaceae)
Vaccinium
(Ericaceae)
Blumeoden(Euphorbiaceae)
[dronp.p.
Daphniphyllum p.p. „
Podadenia p.p.
„
Eleutherandra (Flacourtiacaee)

Ryparosa
(Flacourtiaceae)
Scolopia p.p.
Altingia
(HamamelidaRhodoleia
„ [ceae)
Ochanostachys [Olacaceae)
Scorodocarpus [p.p. „
Strombosia p.p.
XanthophyUum (Polygalaceae)
Angelesia [p.p. (Rosaceae)

1.Vaten duidelijk, alle of nagenoeg alle alleenstaand. Parenchym
overvloedig, om de vaten, gedeeltelijk in tangentiale bandjes
uitgetrokken; bovendien nog veelparenchym in fijne bandjes.
Bladsteel aan den top niet verdikt. Klieren aanwezig aan de
bladonderzijde. Steunbladen geheel ontbrekend.
„.., ,,
XanthophyUum.
Niet aldus '...'.'
,.
. 2
2. Bladeren aan de afstaande zijtakken 2-rijig afwisselend,' gaafrandig
o
bladeren nooit 2-rijig afwisselend.. .. . ' . ' . . . . .
. . . . . ','. 8.
3. Steunbladen aanwezig, gezeten op den bladsteelvoet," 'vrij lang
bijjend. Aan weerszijden op den rand van den voet van de
Wadschijf een klier. Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand.
Parenchym overvloedig, infijne bandjes (STTMATEA, BORNEO).
• Steunbladen ontbrekend ..
.. ,y
. . 4.
4. Bladschijf aan den voet aan debuikzijde met'2'kUeren.'Bladsteel naar den top toe niet verdikt. Tertiaire nerven niet
tralievormig
^.
i\
8
x
x
.
•
Diospyros
).
) Type D. maritima B L .
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Bladschijf aan den voet zonder klieren. Bladsteel naar den top
toe verdikt. Tertiaire nerven tralievormig, maar vaak zeer
dun
g
5. Toppen der twijgen dicht, kort, roestkleurig behaard
6.
Toppen der twijgen kaal. Secundaire nerven lusvormig, of in de
bovenste helft door meerdere even krachtige tertiaire nerven
verbonden met de volgende nerf
7.
6. Vaatbundels in den top van den bladsteel duidelijk geisoleerd,
gerangschikt in een ring, waar.binnen nog weer eenige vaatbundels. Bast zonder melksap
Alangium.
Vaatbundels in den top van den bladsteel aaneengesloten in 1
of 2 bogen. Bast met druppelsgewijs uittredend wit melksap
(SUMATRA, BORNEO)
Ochanostachys.
7. In vivo: alle deelen sterk naar knoflook riekend, vooral de bast
en het zaad. In sicco: tertiaire nerven aan de bladonderzijde
steeds duidelijk, uitspringend, evenmin als de secundaire
donkerder dan de bladmazen. Bast op doorsnede donkerrood,
op zwart af. Twijgen met uitzondering van die, welke nog
niet volgroeide bladeren dragen, niet zwart opdrogend (SUMATRA, BORNEO)
Scorodocarpus.
Niet aldus
Strombosia.
8.Bladrand duidelijk en regelmatig klierachtig gezaagd of gekarteld. Bladsteel aan den top aan de buikzijde met 2
kliertjes
9.
Bladrand gaaf of met vage kliertjes
10.
9. Bladeren volkomen vinnervig. Eindknoppen opvallend door
het groote aantal groote, stompe, dicht opeengeplaatste knopschubben. Bladeren versch (gewreven) naar hars riekend
(JAVA, SUMATRA).
Altingia.
• Bladeren aan den voet 3- of meer-nervig. Knopschubben klein,
spits, weinig opvallend. Bladeren niet naar hars riekend.
Scolopia.
10. Twijgtoppen kaal of berijpt
HTwijgtoppen behaard (veelaldicht),in denregelroestkleurig..13.
11- Bladsteel aan den top aan weerszijden of aan de rugzijde met
een domatie. Merg met gangen. Tertiaire nerven netvormig.
?Mangifera.
Bladsteel aan den top zonder domatien
12!2. Tertiaire nerven tralievormig, soms ver uiteen en zeer vaag.
Secundaire nerven lus- of boogvormig. Bladeren dun- of soms
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zeer dik leerachtig, vaak gedeeltelijk overstaand of in kransen.
Vaak stipvormige ingezonken klieren op den bladvoet aan de
-onderzijde
Blumeodendron.
Tertiaire nerven netvormig. Adernet regelmatig netvormig.
Secundaire nerven boog- of netvormig. Bladeren vliezig,
steeds verspreid. Klieren o n t b r e k e n d . . . . . . Daphniphyllum.
.13. Merg met intraxylair phloeem, in den regel met groote gomgangen. Bij alle of verscheidene bladeren domatien aanwezig
op den bladsteel of op den rand van den bladvoet. Terminalia.
Merg zonder intraxylair phloeem
14.
14. Bladsteel aan den top niet verdikt, maar met een klier aan
weerszijden op den top of op den bladrand vlak bij den steel.
Bladeren dik leerachtig, soms zeer klein. Tertiaire nerven ±
onzichtbaar. Secundaire nerven zeer schuin (hoek met de
hoofdnerf < 45°). Hoofdnerf boven ingezonken. Vaccinium.
Bladsteel aan den top verdikt
15.
15. Bladschijf aan den voet met eenige kleine vlekvormige klieren.
Dergelijke klieren ookhoogerop op de bladschijf. Hout met
veel parenchym in iijne bandjes
Podadenia.
Bladschijf zonder klieren. Hout hoogstens met een enkel bandje
parenchym
.. 16.
16. Bladeren slap leerachtig, perkamentachtig indrogend, even
boven de basis zwak 3-nervig. In vivo aan den onderkant opvallend blauwgrijs van kleur, met zeer kleine verspreide
bruine sterschubben (in sicco moeilijk te zien). (SUMATRA).
Rhodoleia.
Met aldus
17.
#
17. Bladonderzijde papilleus, grijs, groengrijs, geelgrijs of bruingrijs
van.tint. Secundaire nerven langen tijd langs den rand verloopend. De langste secundaire nerven ontspringen in de
onderste bladhelft, vaak dicht bij den voet. Tertiaire nerven
bij eenige soorten tralievormig
Ryparosa.
Bladonderzijde.niet papilleus, gewoon van kleur. Secundaire
nerven min of meer lusvormig. De grootste secundaire nerven
ontspringen ongeveerin het midden van het blad. Tertiaire
nerven steedstralievormig (SUMATRA, BORNEO) Eleutherandra
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Saurauia
Alangium p.p.
Campnosperma
Diospyros p.p.
Maba p.p.
{Rhodoleia)
Platea
Myrica

(Actinidiaceae)
Gymnacranthe- (Myristicaceae)
(Alangiaceae)
[ra p.p.
(Anamrdiaceae) Horsfieldia p.p.
,,
Knema p.p.
„
(Ebenaceae)
Myristica p.p.
,,
35
Ardisia p.p.
(Myrsinaceae)
(Hamamelida[ceae) Combretocarpus (Rhizophoraceae)
Bruinsmia ' (Styracaceae)
(Icacinaceae)
Styrax
,,
(Myricaceae)
Callicarpa p.p. (Verbenaceae)

1.Bladeren met groote stippels, met in vivo geel- of roodachtigen,
in sicco veelal zwarten inhoud (in doorzicht bekijken, eventueel na aansnijden). Merg bij vele soorten met sclerenchymstaven. Hout zonder of ± zonder parenchym
Ardisia.
Bladeren hoogstens met fijne, helder doorschijnende stippels. 2.
2. Bladeren aan de afstaande twijgen 2-rijig afwisselend...... 3.
9
Niet aldusL;
3. Bladeren aan boven- en onderzijde dicht bezet met kleine
schubvormige kliertjes (aan oude bladeren moeilijker te zien
dan aan jonge juist volgroeide bladeren). Bladeren dik leerach'tig. Hoofdnerf aan den bovenkant van het blad ± vlak.
Houtparenchym overvloedig; om de vaten en gewoonlijk
tangentiaal uitgerekt tot breede banden, welkevaak meerdere
vaten insluiten. Mergstralen vrij breed, bij dikke twijgen gewoonlijk voor een deel ± 100(i breed of meer (SUMATRA,
BORNEO)...
Combretocarpus.
Niet aldus
••
4.
4. Parenchym in spaarzame, meest lange, doorloopende banden,
of ontbrekend. Boomen met rood of rood oxydeerend sap.
Bladeren in vivo vaak doorschijnend gestippeld en aromatisch
_
'
Parenchym in talrijke, gewoonlijk korte bandjes
b.
5. De door de fijnste nerven ingesloten veldjes klein, ± 1mm of
minder. Tertiaire nerven meestal ± tralievormig. Kwartaire
nerven meestal ± loodrecht op de tertiaire nerven en in groot
aantal, soms ook nog de fijnere aderen duidelijk (een blad in
doorzicht bekijken). Bladonderzijde vrijwel steeds sterk pa13
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pilleus; wit, blauwgrijs of violetgrijs van kleur, al of niet behaard. Be volgroeide bladeren nooit aaneengesloten behaard.
Beharing roestkleurig
Knema.
Tertiaire nerven, en/of kwartaire nerven onregelmatig, meestal
spaarzaam en de ingesloten veldjes daardoor meestal groot.
Horsfieldia.
Gymnacranthera.
Myristica.
6. Het jonge blad den eindknop niet insluitend 1). Bladrand gaaf
of ingesneden ..
Alangium.
;
2
Het jonge blad den eindknop min of meer insluitend )
7.
7. Bladrand klierachtig ingesneden, soms alleen met kliertandjes.
Bladonderzijde ± viltig, bezet met goed zichtbare bundelharen; bij de meeste soorten lichtgrijs van kleur
Styrax.
Bladrand gaaf
8.
8. Bladonderzijde geheel bedekt met schubvormige, vaak moeilijk
alszoodanig teherkennen haren; minof meer meteen metaalglans; donkergrauw of bruinachtig grauw van kleur. Platea.
Beharing bundelvormig. Bundelvormige haren duidelijk geisoleerd. Boomen met een zwarte stof, welke steeds voorkomt in den bast, maar vaak ookop de bladeren in den vorm
van zwarte stippen of zwarte vlekken, op wondplaatsen, en
m het hout (ebbenhout) . . .
Diospyros.
Maba.
9. Bladeren gerangschikt in 4 overlangsche rijen. Van elke 4 bladeren zijn er telkens 2 of 3 op dezelfde of nagenoeg dezelfde
hoogteingeplant.
Callicarpa.
Bladeren gerangschikt in minstens 5 overlangsche r i j e n . . . . 10.
10, Beharing onvertakt of ontbrekend. Jonge dcelen bezet met
schubvormige kliertjes. Bladrand gaaf of ingesneden. Merg
8
zondergangen
M
ica.
Niet aldus
xl
11. Bladrand gaaf. Bladsteel gevleugeldVbij'i of meer'soorten'aan
aenvoet geoord. Secundaire nerven zeerregelmatig, nagenoeg
recnt, dicht bij den rand plotseling omknikkend en al of niet
_ _ _ ^ n d e n rand eindigend. Merg met een groot aantal duidelijke
4

,
2

^

t
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^
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harsgangen. Hout zonder parenchym. Jonge deelen bij 1 of
meer soorten met zeer kleine (bij oude bladeren soms moeilijk
waarneembare) roode kliertjes (SUMATRA, BORNEO).
Campnosperma.
M e t aldus
12.
12. Bladeren slap leerachtig, perkamentachtig indrogend, even
boven de basis zwak 3-nervig. In vivo aan den onderkant opvallend blauwgrijs van kleur, met zeer kleine, verstrooide,
bruine sterschubben (in sicco moeilijk te zien). Bladsteeltop
bij geheel volgroeide bladeren zwak verdikt (in sicco zeer
moeilijk te zien) (SUMATRA)
Rhodoleia.
Niet aldus
13.
13. Bladeren in de jeugd geheel vrij van den eindknop 1). Haren bij
de meeste soorten min of meer kurkachtig, wratachtig of dik.
Bladrand bij nagenoeg alle soorten ingesneden.... Saurauia.
Bladeren in de jeugd min of meer om den eindknop gevouwen
14.
14. Bladonderzijde zeer dicht wit of grijs behaard, waar tusschen
verspreid oranjekleurige of bruine schubvormige haren. Bladrand gaaf
Styrax.
Bladonderzijde bezet met verspreid staande grove haren. Bladrand regelmatig gezaagd
Bruinsmia.
GROEP 51.
Cananga
(Anonacede)
Cyathocalyx
„
Goniothalamus
Mezzettia
Mitrephora
Orophea

Platymitra
(Anonaceae)
Polyalthia
Saccopetalum
Stelechocarpus
Xylopia

1. Eindknoppen en okselknoppen geheel kaal, bedekt door typische, maar zeer kleine knopschubben. Secundaire nerven
± recht, ver van den rand onderling netvormig verbonden.
Tertiaire nerven netvormig (SUMATRA, BORNEO). Mezzett,a.
x

) De twijg eindigt hier in een eindknop met daar omheen gerangscWkt,
maar niet gevouwen, jonge bladeren in verschillende stadia van ontwxkkeHng.
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Eindknoppen en okselknoppen duidelijk behaard, maar soms
zeer kort of ijl . . . . . . . .
2.
2. Bladsteel zeer kort, hoogstens £ cm lang. Secundaire nerven zeer
onregelmatig, sterk slingerend, boogvormig. Tertiaire nerven netvormig. Tusschen de meeste secundaire nerven in
den regel 1 of meer kleinere secundaire nerven. De beide
bladhelften ongelijk hoog ingeplant; de voet vaak zeer weinig
hartvormig. Knoppen en jonge deelen dicht, ± wollig, geelbruin of bruin behaard
Saccopetalum.
Niet aldus
3.
3. Secundaire nerven dun, gewoonlijk niet of weinig zwaarder dan
de tertiaire nerven, op onderling kleine afstanden of regelmatig afwisselend met kortere secundaire nerven
4.
Secundaire nerven krachtig, steeds veel zwaarder dan de tertiaire nerven
. .
8.
4. Bladonderzijde sterk papilleus, opvallend (geel-, blauw- of
violet-) grijs van tint
Polyalthia.
Bladonderzijde in vivo gewoon groen of loodkleurig; in sicco
bruin
.. 5.
5. Bladonderzijde der volgroeide, niet te oude bladeren, dicht, aanliggend goudglanzend behaard, of hoofdnerf boven uitspringend en dicht behaard (SUMATRA, BORNEO) . . Xylopia.
Bladonderzijde kaal of ijl behaard
6.
6. Bladsteel dwars gerimpeld, kort, ± J - f cm lang. Hoofdnerf
aandebovenzijdekaal,somsweinig uitspringend. De grootere
secundaire nerven onregelmatig, ver van elkaar, boogvormig,
slingerend. Tertiaire nerven netvormig (jAVA)...Platymitra.
Nietaldus
.7.
7. Bladeren meerendeels > 15cm lang.'Secundaire nerven bpog™rmi§-•
Goniothalamus.
Bladeren meerendeels < 10cm lang (SUMATRA, BORNEO).
Xylopia.
8. Hoofdnerf aan debovenzijde van het blad uitspringend . . . . . . 9Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad vlak of ingezonken
;
21
9. Eind- en zijknoppen kort, niet wollig behaard.' Overige'deelen
geheel kaal. Bladeren dun leerachtig, stijf. Secundaire nerven
lusvormig.Twijgen van meer dan 1 groeiperiode oud ± bruinzwart tot zwart
„,•, ,
Nietaidus..^;;;;;;;;;;;;;;;;
•• • s ^ c h o c a ^ 0 s ;
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10.Bladvoet breed afgerond of zwak hartvormig
Cananga.
Bladvoet wigvormig
Pyathocalyx.
11. Bast zonder zijdelingsehe vaatbundels beneden het bladmerk.
Polyalthia.
Bast met zijdelingsehe vaatbundels benedenhet bladmerk. .12.
12.Zijdelingsehe vaatbundels 4-6.Jonge deelen en bladonderzijde,
vooral op de nerven, zacht bruingrijs behaard. Bast zwart.
Mitrephora.
Zijdelingsehe vaatbundels 2
13.
13. Bladonderzijde violetgrijs (SUMATRA, BORNEO)
Xylopia.
Niet aldus
14.
14.Bladeren klein, meerendeels < 10cm lang. Bast zwart.
Orophea.
Bladeren meerendeels > 10cm lang
Cyathocalyx.
Mitrephora.
Polyalthia.
GROEP 52.

Alangium p.p.
Diospyros p.p.
Maba p.p.
Stemonurus p.p.
Anacolosa

(Alangiaceae)
(Ebenaceae)
„
(Icacinaceae)
{Olacaceae)

Ochanostachys p.p. (Olacaceae)
Strombosia p.p.
.„
Chrysophyllum
(Sapotaceae)
Symplocos p.p. . . (Symploca[ceae)

1.Bladeren aan den voet 3-nervig; de voetnerven krachtiger en
schuiner dan de hoogere secundaire nerven. Domatien in de
oksels van secundaire nerven aanwezig
Alangium
.' Niet aldus
2.
2.Tertiaire nerven mm of meer, soms zeer fraai, tralievormig (bij
eenige soorten echter alleen plaatselijk zichtbaar)
3.
Tertiaire nerven netvormig, ofgestrektineenrichting, evenwijdig
aan de secundaire nerven
••
••
63. Secundaire nerven vaag. Tertiaire nerven ± onzichtbaar. Bladeren perkamentachtig indrogend
Strombosia.
Secundaire nerven krachtig. Bladeren niet perkamentachtig in4
drogend
4
- Volwassen bladeren min of meer behaard, enjofsecundaire nerven
> 10paar
Alangium.
Volwassen bladeren kaal. Secundaire nerven < 10 paar. Blad5
rand gaaf
•
-
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5. Toppen der twijgen dicht, kort, roestkleurig behaard. Secundaire
nerven zeer regelmatig in dikte afnemend en doodloopend vlak
bij den rand; niet door krachtige tertiaire nerven verbonden
met de hoogere nerf. Bast met druppelsgewijs uittredend wit
melksap (SUMATRA, BORNEO)
Ochanostachys.
Toppen der twijgen kaal. Secundaire nerven lusvormig, ofinde
bovenste helft door meerdere even krachtige tertiaire nerven
verbonden metdevolgende nerf. Boomen zonder melksap.
Strombosia.
6. Mergstralen in het hout voor een deel > 100n breed. Bladeren
stevig leerachtig of ± vleezig, met grootendeels in het bladmoes weggezonken nerven en met tertiaire nerven, gestrekt
in een richting, evenwijdig aan de secundaire nerven, ofbladeren dun leerachtig, tertiaire nerven netvormig en secundaire
nerven zeer schuin
Stemonurus x ).
Mergstralen in het hout alle < 100n breed
7.
7. Secundaire nerven dun, op onderling korten afstand, eindigend
in eenbinnenrandnerf. Twijgen enbladonderzijde (vooral langs
de hoofdnerf) langen tijd bruinrood behaard. Bladeren ± vliezig. Nerven aan boven- en onderkant van het blad uitspringend. Boomen met wit melksap
Chrysophyllum.
Niet aldus
_ 8.
8. Bast steeds meteenzwarte stof, hetgeen in denregel van buiten
reeds is te zien, maar anders in elk geval, als men debast wat
afkrabt met een mes. Dezelfde zwarte stof ook vaak in den
vorm van stippen op het blad, op voormalige wonden, enin
het hout (ebbenhout)
_
Diospyros.
Mabai
Bast zonder zwarte stof
*
9.
9. Secundaire nerven zeer schuin, boogvormig,' zeerYangzaam den
rand naderend, geen duidelijke lussen vormend. Bladrand
steeds gaaf. De jongste deelen hoogstens met zeer korte
( ± strpvormige)haren. Bladbovenzijde metputjes. Anacolosa.
becundaire nerven ver van den rand netvormig of lusvormig
samenkomend. Bladrand soms ingesneden en beharing soms
duidelijk, niet stipvormig
_ Symplocos.
Umndra
se
rtorlxRr* i X l b w P ^
™n<Hnora O. K. = Stemonurus
para B L . , en het voormalige geslacht Gomphandra.

secundi-
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Ulexp.p.
(Aquifoliaceae) Anisophyllea
(RhizophoraSiphonodon p.p. (Gelastraceae) Adinandra [p.p. (Theaceae) [ceae)
(Flacourtia)
(Flacourtiaceae) Eurya
„
Stemonurus p.p. (Icacinaceae) Thea p.p.
„
Ardisiap.p.
(Myrsinaceae)
1.Mergstralen in het hout voor een deel > 100/J, breed, en bladrand
gaaf
2.
Met aldus
4.
2. Uit den bladvoet ontspringen 2 dunne voetnerven, die eindigen
in den top, maar niet fungeeren als binnenrandnerf. In de bladoksels steeds meerdere knoppen boven elkaar (SUMATRA,
BORNEO)
..
Anisophyllea.
Wanneer uit den bladvoet 2 nerven ontspringen, die eindigen
in den top, fungeeren zij als binnenrandnerf
3.
3. Bladeren met (veelalgroote) stippels, met in vivo gelen of rooden,
in sicco meestal zwarten inhoud (in doorzicht bekijken, eventueel na aansnijden)
Ardisia.
Bladeren niet met dergelijke stippels. Bladeren vleezig leerachtig,
gestreept geaderd, met onduidelijke nerven
Stemonurus.
4. Merg met talrijke donkere stippen, verspreid over de geheele
oppervlakte. Jonge deelen kaal. Secundaire nerven boogvormig Tertiaire nerven netvormig. Bladrand oppervlakkig
gekarteld of gezaagd (JAVA, ?SUMATRA, K L . SOENDA-EIL.)
Siphonodon.
Mergzonderdonkere stippels,en/ofjongedeelendicht behaard.. 5.
5. Tertiaire nerven tralievormig
Flacourtia.
Tertiaire nerven netvormig, al of niet gestrekt in een richting,
6
evenwijdig aan de secundaire nerven
x
6.Jonge bladeren niet om den eindknop gevouwen ). Secundaire
nerven ver van den rand lusvormig samenkomend
Ilex.
Jonge bladeren om den eindknop gevouwen of gerold. Bladrand
ingesneden of geklierd, in den regel fijn klierachtig gezaagd
of gekarteld. Bladonderzijde met donkere stippen (kurkstippels),in doorzicht vaak helderdoorschijnend gestippeld.. 7.
T l a n den top der twijgen, behalve de eindknop, meerdere jonge bladeren in diverse stadia van ontwikkeling, los van den eindknop, en met
naar dezen toegebogen toppen.
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7. Eindknoppen en okselknoppen ingesloten door typische, kale,
hoogstens gewimperde knopschubben. Bladeren duidelijk gezaagd, kaal ..
Thea.
Eindknoppen en okselknoppen duidelijk (gewoonlijk zeer dicht)
behaard
8.
8. Bladeren lancetvormig tot omgekeerd eirond met (veelal lang)
toegespitsten top. Bladvoet spits met zeergeleidelijkenovergang
in den veelal gootvormigen steel. Bladeren duidelijk gesteeld.
Jonge deelen grijs of geelgrijs behaard of kaal. Beharing vrij
lang blijvend. Bladoriderzijde hoogstens met weinig opvallende
donkere stippen. Bladeren steeds dun, nooit vleezig-leerachtig.
Eurya.
Met aldus
Adinandra.
GROEP 54.

(Ilex)
Gonystylus
Urandra
Eusideroxylon
(Inoearpus)
Gymnacranthera
[P-P-

(Aquifoliaceae)
(Gonystylaceae)
(Icacinaceae)
(Lauraceae)
(Leguminosde)
(Myristicaceae)

Horsfieldia p.p.
Knema p.p.
Myristica p.p.
Ardisia p.p.
Xantophyllum
Aquilaria [p.p.

(Myristicaceae)
„
(Myrsinaceae)
(Polygalaceae)
(Thymelaeaceae)

1.Hout met interxylair phloeem. Bladeren niet met groote doorschijnende stippels. Secundaire nerven eindigend in den rand.
Tertiaire nerven onderling evenwijdig en ± loodrecht op de
hooidnerf. Nerven met tallooze fijne, zijdeachtig glanzende'
sclerenchymvezelsi) (SUMATRA, BORNEO, ? CELEBES, K L .
SOENDA-ElL.)

A

M

„ , . • ;
•••
Aquilaria.
Hout met met interxylair phloeem . . .
. 2.
.2. Mergmet intraxylair phloeem. Bladeren met groote", helder doorscnijnende stippels (gomholten). Secundaire nerven net- of
lusvormig,.of eindigend in een binnenrandnerf. Tertiaire nervennetvormig, ofevenwijdig aan de secundaire nerven. Nerven
soms met fyne.sclerenchymvezels (een blad doorscheuren).
Merg zonder intraxylair phloeem

.'.v

^.T.^'

: •>} Bij het doorscheuren doet het blad denkeu San vloeipapierJ

•„
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3. Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand
4.
Niet aldus
5
4. Bladeren vliezig tot dun leerachtig. Secundaire nerven zeer dun,
lusvormig samenkomend, veelal bijna onzichtbaar. Adernet ±
geheel onzichtbaar. Bladtop lang toegespitst. Eindknoppen
kort grijs behaard. Hout aromatisch (SUMATRA, BORNEO).
Urandra.
Niet aldus. Bladeren leerachtig, bij de meeste soorten zeer stijf
en met kliertjes (of domatien) aan den voet. Xanthophyllum.
5. Bladvoet hartvormig. Secundaire nerven met veelal slingerend
verloop, vooral in de bovenste helft, boog- tot zwak lusvormig.
Tertiaire nerven netvormig. Klieren ontbrekend. Steunbladen
aanwezig, maar tegen detwijg aanliggend en van dezelfde kleur
als deze en lang blijvend en daardoor, vooral in sicco, moeilijk
zichtbaar. Stam zeer diep en onregelmatig gegleufd (CELEBES,
K L . SOENDA-EIL.)
Inocarpus.
Niet aldus
6.
6.Jonge bladeren in de jeugd vrij van den eindknop 1 ) . . . . . . Ilex.
Jonge bladeren in de jeugd om den eindknop gevouwen . . . . . 7.
7. Bladeren met (veelalgroote) stippels, met in vivo gelen of rooden,
in sicco meestal zwarten inhoud (een bladin doorzicht bekijken,
T
eventueel na aansnijden).
Ardisia.
Bladeren hoogstens met zeer fijne, helder doorschijnende stippels
8
(slijmcellen) . . . . . - . . . ,
•
•
8. Bast duidelijk gelaagd, reeds aan twijgen van 1groeiperiode oud
afschilferend in dunne, bruinroode vliezen. Secundaire nerven
duidelijk, regelmatig boog-, of, in de bovenste helft van het
blad, lusvormig. Beharing jonge deelen, en hoofdnerf (en zijnerven) aan den onderkant, lichtbruin. Hout hard. Boom niet
met rood of rood oxydeerend sap. Bladeren fijn helder door-,
schijnend gestippeld (SUMATRA, BORNEO) . . . . Eusideroxylon.
Niet aldus. Bast met rood of rood oxydeerend sap. Bladeren in
vivo vaak doorschijnend gestippeld en aromatisch
9.
2
9.De door de fijnste nerven ingesloten veldjes klein, 1 mm of
minder-. Tertiaire nerven meestal ± tralievormig. Kwartaire
nerven meestal ± loodrecht op de tertiaire nerven en in groot
aantal, spms ook nog de fijnere aderen duidelijk (een blad
^ T A a n den top der twijgen, behalve de eindknop, meerdere jonge bladeren in diverse stadia van ontwikkeling, loa van den eindknop,enmet naar
dezen toe gebogen toppen.
\
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in doorzicht bekijken). Bladonderzijde vrijwel steeds sterk
papilleus, wit, blauwgrijs of violetgrijs van kleur, al of niet
behaard. Be volgroeide bladeren nooit aaneengesloten behaard.
Beharing roestkleurig
Knema.
Tertiaire nerven, en/of kwartaire nerven onregelmatig, meestal
spaarzaam en de ingesloten veldjes daardoor meestal groot.
Horsfieldia.
Gymnacranthera.
Myristica.
GROEP 55.

Cerbera
(Apocynaceae) Eucalyptus p.p. (Myrtaceae)
Pteleocarpa
(Borraginaceae) Tristania
Lumnitzera p.p. (Combretaceae) Gen. nov.
"„
Terminalia p.p.
.,,-..
Pisoniap.p.
(Nyctaginaceae)
1. Merg groot, evenals het hout met een groot aantal groote vaatbundels, die zich voordoen als complexen van groote vaten.
Hout in sicco door het sterke krimpen van het phloeem ± gelaagd. Bladeren kruidachtig
Pisonia.
Merg zonder vaatbundels. Hout zonder phloeembundels.... 2.
2. Steunbladen aanwezig, klein, Uijvend, grootendeels binnen den
bladoksel geplaatst en op de twijg ingeplant; aan de binnenzijde met een groot aantal kleine kliertjes (SUMATRA, BORNEO).
•_. ' . ,
Pteleocarpa.
bteunbladen ontbrekend
3.
3. Bladeren spatelvormig, met uitgeranden'top,"dik leerachtig,
perkamentachtig indrogend. Secundaire nerven ± onzichtbaar met eindigend in een binnenrandnerf; die in de onderste
bladhelft zeer schuin (hoek met de hoofdnerf ± 30°). Jonge
dee en kaal. Bladrand gaaf of zwak gekarteld, maar duidelijk
gekherd, vooral in de onderste helft (de rand van op zij bekijken). Boomsoorten der vloedbosschen
Lumnitzera.
Niet aldus
.
4
4. Secundaire nerven boog- of lusvormig,' 'kracMg. Bij vele soorten
bladrand kherachtig gekarteld, domatien in de oksels van
secundairenerven, en eindknoppen roestkleurig behaard. Merg
vrywel steeds met gomgangen. Vertakking meestal sympoTerminalia.
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Secundaire nerven eindigend in een binnenrandnerf, of dun. Bij
de meeste soorten bladeren (helder) doorschijnend gestippeld
(oliecellen) en eindknoppen kaal. Bladrand steeds gaaf en
zonder klieren
5.
5. Bladeren niet doorschijnend gestippeld. Bladsteelvoet aan" de
buikzijde met een groot aantal klieren. Boom met veel wit
melksap. Voorkomend langs net strand en langs getijrivieren.
Cerbera,
Bladeren (helder) doorschijnend gestippeld (oliecellen). Boomen
zonder melksap. Bast bij verscheidene soorten opvallend glad
en afschilferend in grooteplaten
6.
6. Eindknoppen duidelijk wit of bruinrood zijdeachtig behaard. Volwassen bladeren kaal of ± kaal,ofbijeenige soorten zeer dicht,
fraai bruinrood behaard (SUMATRA, BORNEO, CELEBES, K L .
SOEKDA-EIL.)
Tristania.
Eindknoppen kaal, de jongste bladeren hoogstens kort gewim7
perd
7. Binnenrandnerven 2of meer. Bladeren gerangschikt in > 4 overlangsche rijen. Twijgen onregelmatig afgerond. Merg rond met
groote holten met donkeren inhoud (CELEBES).
Myrtaceae gen. nov.
Binnenrandnerf 1 of er is geen doorloopende binnenrandnerf.
Bladeren aan de niet verdraaide twijgen gerangschikt in 4
overlangsche rijen. Twijgen bij de meeste soorten scherp vierkant. Merg bij niet te oude twijgen vierhoekig. Merg zonder
holten met donkeren inhoud ( K L . SOENDA-EIL.). Eucalyptus.
GROEP 56. *)

Buchanania
Gluta
Mangifera p.p.
Melanochyla
Melanorrhoea
Semecarpus
Swintonia
Mastixia p.p.
Wormia p.p.
Ardisia p.p.
x

) In deze groep

(Anacardiaceae)

(Cornaceae)
(Dilleniaceae)
(Myrsinaceae)

(Myrsinaceae)
Bapanea
(Proteaceae)
Helicia p.p
Meliosmap.p. (Sabiaceae)
Lucuma p.p. {Sapotaceae)
Manilkara
,,
(Mimusops)
„
Palaquium p.p.
„
Planchonella
„
Ternstroemia (Theaceae)
LP-P'

behooren waarschijnlijk ook eenige Lauraceae.
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1. Bladeren met groote stippels, met in vivo veelal geel- of roodachtigen, in sicco veelal zwarten inhoud (een blad, eventueel
na aansnijden, in doorzicht bekijken). Mergstralen in het hout
bij de meeste soorten voor een deel± 100fibreed of meer.. 2.
- Bladeren niet met dergelijke stippels
3.
2. Bladeren klein, meerendeels < 15cm, meestal < 10 cm lang;
de grootste breedte gewoonlijk even boven het midden; langwerpig tot lancetvormig; kaal; perkamentachtig indrogend.
Jonge deelen± geheelkaal.Secundairenerven onder een hoek
van ± 45°-60°, eerst vrij dicht bijden rand gebogen; ±
lusvormig samenkomend, ofeindigend in eenveelal onregelmatige dubbele binnenrandnerf; dun, geheel of nagenoeg geheel onzichtbaar. Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad
mgezonken. Bladeren met roode stippels. Bloeiwijze okselstandig, zeer gedrongen; inden knop bedekt door tallooze
schutbladen endaardoor eenigszins gelijkend opeen zeer
k erne pijnappel
Rapanea.
-Niet aldus . . . .
. ,. .
„ -D, ,
••••••
Ardisia.
d.iiiaderen t o t schijnkransen opeengedrongen, bij de meeste
soorten afwisselend met een serie verspreid staande schubvormige, eerder afvallende bladeren. Vaatbundels in het midden van den bladsteel in een zwakke boog. Bladeren geheel
kaal, evenals de jonge deelen; bij de meeste soorten dik leer•^achtig, enperkamentachtig indrogend . . . . . . . . Ternstroemia.
JNiet aldus . . . .
4

Ut V 0 r een

••..,

" M Z r i " ^ u° °
deel*±100^'brVed'ofmeer.'.' 5.'
m
h U t h g S t e n S 50
8
5S
^ ° °°
± ft**»* ••••
P nge
n lndeVerbreedebasis
Ad!r /
f?
^ n hetbovensteblad.

Adernet gestrekt in een richting, evenwijdig aan de tertiaire
Niet a T u s n
° P * S e c u n d a i r e nerven. _ . . . . . Wormia.
6
11 ±
'^ v a n t r ^
' ^ i e V o r m i maarVaak zeer dun.Biadsteel
o Z u T g e g r ° ? d - B i j V e r s c h e i d e n e soorten domatien in de
T e r w e n ? SeCUndaire ^ ^
•
Mastixia.
7 De h 7 T T n e t v o r m i g - Bladsteel lang . . . .
. . . .7.
atppl
" O Lmidden
" u u u e nvan
v a nden
a e nbladuiau^ l -I™T.™„
l 6 ! 1 ^ d !, r - ^ u n d e l s in het
ee breede
Be h o u Z X r u "
— e n g e s l o t e n ring . . . . . Meliosma.
s t T Z t T n ^ V a a t b u n d e l « ^ het midden van den blads
Helicia
Q ™ vormen geen aaneengesloten ring
8-S e c u r e nerven op onderling kleine^standen \< ! m m ^ S

4-
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of nauwelijks zwaarder dan de tertiaire nerven; eindigend in
een binnenrandnerf. Jonge deelen met hars bedekt. Boomen
met wit melksap (CELEBES)
Manilkara.
Niet aldus
9
#g
9. Boomen met wit melksap. Haren voor een groot deel naar 2
kanten spits toeloopend; vaak in het dikkere gedeelte met een
korten, loodrecht daaropstaanden voet. Parenchym bij niet te
dunne twijgen in tallooze dunne bandjes, welke niet of weinig
breeder zijn dan de mergstralen
10.
Boomen met hars of gom. Haren onvertakt, aan de basis vastgehecht. Parenchym bij nagenoeg allesoorten anders
13.
10. Bladonderzijde kort dicht grijs behaard. Bladeren dik leerachtig,
elliptisch of omgekeerd eivormig. Uit de lus tusschen elke
2 secundaire nerven ontspringt een afdalende nerf, welke zich
naar beneden vertakt; adernet overigens dicht netvormig 1 ).
Manilkara.
Met aldus
11.
11. Volwassen bladeren van onderen, behalve soms langs de hoofdnerf, kaal. Eindknoppen roestkleurig, min of meer viltig (niet
zijdeachtig) behaard. Secundaire nerven dun. Uit de lussen
ontspringen 1 of meer, zich vooral dicht bij de hoofdnerf
sterker vertakkende neerdalende nerven, welke echter door
verscheidene krachtige aderen verbonden zijn, waardoor het
beeld der neerdalende nerven weinig duidelijk is. Mimusops.
Niet aldus
1212.Hoofdnerf aande bovenzijde (vaak scherp) driehoekig.
CAV^'
Palaquium.
Hoofdnerf aan de bovenzijde rond of vlak
Lucuma.
f-w"'/
Planchonella.
13. Bladsteel ± gootvormig, aan den voet niet of weinig verdikt.
Vaatbundels in het midden vandenbladsteelgerangschiktin
een enkelvoudigen boog, onderling vrij.Bij verscheidene soorten tertiaire nerven tralievormig, maar vaak zeer dun, en
domatien in de oksels van secundaire nerven. . . . Mastixia.
14
Niet aldus
•
!4. Typische knopschubben aanwezig, dicht bijeen en in zeer groot
aantal (eenige tientallen), twijgen daardoor aan het begin
eener nieuwe groeiperiode dicht geringd
Mangifera.
~ T v ^ T ^ n blad aan den onderkant voorzichtig zooveel afsnijden, tot het
adernet duidelijk zichtbaar is.
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Niet aldus
15.
15.Parenchym voor een deel in lange banden, onafhankelijk van
dezonegrenzen (nagaan aan de dikste twijgen)
16.
Lange parenchymbanden, voor zoover aanwezig, beperkt tot
de zonegrenzen
21.
16. De houtgedeelten van alle of de meeste vaatbundels in het
midden van den bladsteel vormen een aaneengesloten figuur,
waarbuiten al of geen vaatbundels
17.
De vaatbundels in het midden van den bladsteel staan verstrooid. Kernhout bloedrood of geelrood.
20.
17. Bladonderzijde niet grijs. Jonge deelen kaal of ijl behaard. Volwassen bladeren steeds kaal
Mangifera.
Bladonderzijde geelgrijs of violetgrijs (papilleus), enjof jonge
deelen dicht behaard. Volwassen bladeren kaal of behaard. 18.
18. Kernhout bloedrood. Bladonderzijde niet grijs (door papillen).
Eindknoppen steeds dicht behaard
Melanorrhoea.
Kernhout grauw, bruinachtig of ± zwart, of ontbrekend... 19.
19.Bladonderzijde kaal
Swintonia.
Bladonderzijde behaard
Semecarpus.
20. Volwassen bladeren geheel kaal
Gluta.
Volwassen bladeren behaard
. . . . . . . . . Melanorrhoea.
21. Bladonderzijde geelgrijs of violetgrijs (eventueel met de loupe
bekijken), al of niet behaard, of bladonderzijde viltig behaard.
.
22.
Niet aldus
24.
22. Bladonderzijde viltig behaard. Bladsteel over de ge'heele lengte
sterk afgeplat
Melanochyla.
JNiet aldus
23
23. Bladonderzijde geelgrijs, met tallooze zeer fijne, roo'dachtige
stippen. Bladeren dik leerachtig
Melanochyla.
Niet aldus.
' . «
TJ,
,
,
•
Semecarpus.
OA
24. Bladonderzijde behaard, of secundaire nerven onregelmatig of
shngerend of gaffelvormig vertakt
Buchanania.
Bladonderzijde kaal. Secundaire nerven regelmatig, krachtig,
boogvormig, doorloopend tot vlak bij den rand of ± lns^
Mangifera.
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Ilex p.p.
(Aquifoliaceae)
Cordiap.p.
(Borraginaceae)
Vernonia p.p. (Compositae)
Dillenia
(Dilleniaceae)
Wormiap.p.
„
Gonocaryum (Icacinaceae)
(Barringtonia) (Lecythidaceae)

Ardisia p.p.
(Myrsinaceae)
Nyssa p.p.
(Nyssaceae)
Pittosporum p.p. (Pittosporaceae)
Helicia p.p.
(Proteaceae)
Meliosma p.p. (Sabiaceae)
Ternstroemiap.p.^Aeaceae)
Tetramerista p.p.
,,

1.Secundaire nerven krachtig. Bladeren gezaagd of getand. Tertiaire nerven tralievormig. Bladsteelvoet bijdemeeste soorten
scheedevormig. Merg met een groot aantal slijm bevattende
gangen ofop gangen gelijkende holten
2.
Met aldus
,.:
3.
2. Secundaire nerven ± recht of zwak gebogen eindigend in den
rand
Dillenia.
Secundaire nerven niet eindigend in den rand, wel een krachtige zijtak ervan
•
•• •Wormia 1 ).
3. Bladeren met groote stippels, met in vivo veelal geel- of roodachtigen, in sicco meestal zwarten inhoud (eventueel een blad
in doorzicht bekijken). Merg en mergstralen vaak met dezelfde stof. Bladrand gaaf enzonder klieren
Ardisia.
Bladeren niet met dergelijke stippels
•
4.
4.Parenchym voorkomend in langebandjes, onafhankelijk vande
zonegrenzen, of in korte adertjes tusschendemergstralen.. 5.
Parenchymbanden, voor zoover aanwezig, beperkt tot de zone10
grenzen
5.De mergstralen verbonden door regelmatig over het geheele
kopsche vlak verspreide parenchymbandjes, welke grootendeels aan de nagenoeg alleenstaande vaten aansluiten, waardoor een zeer regelmatige teekening ontstaat
, Helicia.
Parenchymbandjes, voor zoover aanwezig, anders, era/o/ vaatgroepjes niet zeldzaam
•••
6.Bladvoet zeer smal wigvormig. Bladeren ± ongesteeld, leerachtig. Secundaire nerven dun;hiermede afwisselend kleinere
secundaire nerven, waarvan degrootste echter doorloopen tot
dicht bij den rand. Bladrand gaaf, maar met (vaak moeilyk
x

) Type W. excelsa J A C K .
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waarneembare) kliertjes. Hoofdnerf aan de bovenzijde van
het blad ingezonken. Jonge deelen kaal (SUMATRA, BORNEO).
Tetramerista.
Niet aldus
7
7. Hoofdnerf aan de bovenzijde van bet blad uitspringend. Bladeren kaal. Primaire bast met een groot aantal vaatbundels.
Bij de meeste soorten bladrand ingesneden, of bladeren ±
ongesteeld
.
Barringtonia.
Niet aldus
g
8. Bladeren in doorzicht met heldere punten en streepjes (eystolythen), aan de bovenzijde in opzicht met witte punten
of vlekjes; in den regel behaard en ruw aanvoelend. Jonge
deelen steeds behaard. De grootste secundaire nerven bij de
meeste soorten in de onderste helft, vaak dicht bij den voet.
Bladrand gaaf of ingesneden
Cordia.
Niet aldus. Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad vlak of
ingezonken
o
9. De houtgedeelten der vaatbundels in het midden van den bladsteelvormen eengeheelgeslotenfiguur. De grootste secundaire
nerven m de onderste helft van het blad (CELEBES).
Niet a l d u s . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gonocaryum.

10. De houtgedeelten der vaatbundels'in h e t m i d d e n "van d^n
bladsteel vormen een geheel gesloten figuur, of een dubbele
n
J
11.
De vaatbundels in het midden van den bladsteel gerangschikt
m een enkele rij .. i
12
ll.Beharingroestkleurig.Blaiand'al'ofnieVingesnedenlMeHosma:
Behanng grys, kort. Bladrand gaaf
NysSa.
1^. Bladeren tot schijnkransen opeengedrongen, bij de meeste
soorten a wisselend met niet in kransen geplaatste schubvornugebladeren. Geheel kaal, ook de jonge deelen. Bladeren

droge'nr

80 rten

°

^

leerachti

g' e n perkamentachtigin-

Niet aldus ^].'.'.['.[.[[].
18

-^basl^^11^

IUW S

' ° m S Zee*

. . Ternstroemia.
k0rt

'

vaak met

Bterk'ver'dikte

Haren aanliggend, zaeht,' basis niet sterk verdiktVpit^poruml
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GROEP 58.

GROEP 58.

Ehretiap.p. (Borraginaceae)
Vernoniap.p. (Compositae)
(Flacourtia) (Flacourtiaceae)
Xylosma
„
{Barringtonia) {Lecythidaceae)

(Chydenanthus) (Lecythidaceae)
(Planchonia)
(Pittosporum) (Pittosporaceae)
Helicia p.p.
(Proteaceae)
Photinia p.p. (Rosaceae)

1. Secundaire nerven recht of zwak gebogen en al of niet vertakt,
eindigend in de zaagtanden. Tertiaire nerven ± tralievormig.
Beharing roestkleurig. Steunbladen aanwezig, ingeplant op den
bladsteel, spoedig afvallend
Photinia.
Secundaire nerven niet rechtstreeks eindigend in de tanden,
wel soms zijtakken hiervan
2.
2. Parenchym overvloedig; voorkomend in fijne adertjes tusschen
de mergstralen, of in vlekken, of in breede of smalle, korte
of lange banden, onafhankelijk van de zonegrenzen
3.
Parenchym, voor zoover aanwezig, stipvormig, of beperkt tot
de zonegrenzen
6.
3. Mergstralen in het hout voor een groot gedeelte > 50ju breed,
verbonden door regelmatig over het geheele kopsche vlak verspreide, vaak vrij breede parenchymbandjes, waarin of waarlangs de alleenstaande vaten zijn gerangschikt. Helicia.
Niet aldus. Primaire bast met een groot aantal vaatbundels.
Volwassen bladeren kaal, de jonge deelen in den regel ook.
Bladrand steeds duidelijkingesneden, ew/o/metklieren.Bij verscheidene soorten bladeren aan de toppen der twijgen dicht
opeengedrongen
•
*•
4. Bladmoes met tallooze fijne sclerenchymvezels buiten de nerven
(een blad doorscheuren)
;...•
Chydenanthus.
Bladmoes niet met fijne sclerenchymvezels. Deenkele uitstekende
vezels, welke men bij het doorscheuren van een blad ziet, correspondeeren met nerven
°*
5. Bladsteel tot aan den voet smal gevleugeld, aan de basis niet
verdikt. Bladeren dun leerachtig of ± vliezig, meestal < 20
cm lang. Tertiaire nerven ± tralievormig, kwartaire nerven
gewoonlijk onderling ± evenwijdig en dwars of schuin op de
tertiaire nerven..
•Planchonia.
Niet aldus
• •Barringtonia.
6
- D e vaatbundels in het midden van den bladsteel vormen een
14
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geheel gesloten figuur. Haren (soms alleen die aan den bovenkant van het blad) dik ( > 50p), aan debasisniet blaasvormig
verdikt (JAVA, K L . SOENDA-EIL.)
Ehretia.
Vaatbundels in het midden van den bladsteel verspreid of gerangschiktin een openfiguur . . . .
,
7.
7. Volwassen bladeren kaal of ± kaal en in het laatste geval bezet
met zeer korte fijne haartjes. Tertiaire nerven dun, ± tralievormig • ••
Flacourtia.
Niet aldus
. . . 8.
8.Jonge deelen kaal. Secundaire nerven dun, boogvormig,
zeer schuin. Bladeren gekarteld-gezaagd ( K L . SOENDA E I L . ) .
Xylosma.
M e t aldus
9
9. Bladeren voor het grootste gedeelte aan de toppen der takken
geplaatst; bij het begin eener nieuwe groeiperiode gevolgd door
meerdere, bruin of bruinzwart (soms ijl) behaarde, rudimentair
blijvendebladeren.Randnerf krachtig.Bladrandzonder klieren,
gegolfd-gekarteld
Pittosporum.
Niet aldus. Haren in den regel stijf, bij enkele vormen aan den
voet blaasvormig gezwollen
. Vernonia.
;
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Lumnitzera p.p. (Combretaceae)
Apodytes p.p.
{Icacinaceae)
(Pittosporum)
(Pittosporaceae)
Xantophyllum p.p. (Polygalaceae)
Photxniap.p.
(Rosaceae)
bymplocos p.p.
(Symplocaceae)
Gordonia
(Theaceae)

Laplacea p'.p.
(Theaceae)
Pyrenaria
Schima p p
Ternstroemia p.p.
Tetramerista p.p.
',.
Thea p p

1. Typische knopschubben aanwezig, in groot aantal en dicht
bijeen Z1 jtakken daardoor aan den voet dicht geringd. Knopschubben kaal, hoogstens gewimperd. Volwassen bladeren
kaal,met tot schijnkransen opeengedrongen
2.
Niet aldus
'' '
„
2. Tertiaire nerven ± tralievormig''..'.'.'.'.'.'.".'."
' "' photinia!
^ r t i a i r e nerven netvormig, adernet met grove mazen. Thea.
rf. -Bladeren spatelvormig met uitgeranden top, dik leerachtig, perkamentachtig indrogend. Secundaire nerven in de onderste
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bladhelft zeer schuin (hoek met de hoofdnerf ± 30°), ± onzichtbaar. Bladeren zwak gekarteld of gaafrandig, maar van
op zij gezien, met duidelijke kliertjes, vooral in de onderste
helft. Boomsoorten der vloedbosschen
Lumnitzera.
Niet aldus. Boomsoorten der landbosschen
4.
4. Parenchym overvloedig, voorkomend in tallooze korte en lange
bandjes en gedeeltelijk ook om de vaten. Vaten duidelijk, alle
alleenstaand, ver uit elkaar
Xantophyllum.
Parenchym voorkomend in stippen of korte adertjes tusschen de
mergstralen, of onzichtbaar. Vaten bij de meeste soorten zeer
klein
5.
5. Bladvoet zeer smal wigvormig,bladeren ± ongesteeld. Bladeren
leerachtig. Secundaire nerven dun; hiermede afwisselend kleinere secundaire nerven, waarvan de grootste echter doorloopen tot dicht bij den rand. Bladrand gaaf, maar met (vaak
moeilijk waarneembare) kliertjes. Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad ingezonken. Jonge deelen kaal (SUMATRA,
BORNEO)
Tetramerista.
Met aldus
6.
6.Jonge deelen kaal. Bladeren bij de meeste soorten tot schijnkransen opeengedrongen, afwisselend met verder uiteengeplaatste rudimentaire, veeleerder afvallende bladeren. Bladeren dik leerachtig, perkamentachtig indrogend. Secundaire
nerven vaak onduidelijk. Adernet vaak onzichtbaar. Bladonderzijde vaak met donkere stippen enbladeren in sicco vaak
met roodachtige verkleuring
Ternstroemia.
7
Niet aldus
7.Bladeren voor het grootste gedeelte aan de toppen der takken
geplaatst; bij het begin eener nieuwe groeiperiode gevolgd
door meerdere, bruin of bruinzwart (somsijl) behaarde, rudimentair blijvende bladeren. Randnerf krachtig. Bladrand
zonder klieren, gegolfd-gekarteld
Pittosporum.
8
Niet aldus
'•
8
- Kjnste aderen grootendeels vrij eindigend in het bladmoes *).
Jonge deelen bruingeel behaard. Bladrand hoogstens met
enkele onduidelijke tandjes. Bladtop zeer spits, eindigend in
een nerfspitsje. Herbarium ± zwart indrogend (JAVA, SUMATRA, K L . SOENDA-EIL.)
• • •• •
Apodytes.
" ~ ^ B i i ^ de mazen vindt men dus meerdere vrije toppen van de fijnste
nerven.
'
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Niet aldus . . . .
9.
9. Eindknoppen kaal, ofbruin ofrood behaard. Bladeren niet doorschijnend gestippeld. Parenchym overvloedig, in zeer fijne
adertjes tusschen de mergstralen. Herbarium in den regel
grijsgroen of geelgroen indrogend
Symplocos.
Eindknoppen wit of geelachtig behaard; de jonge bladeren zeer
dicht en lang zijdeachtig behaard. Bladeren bij de meeste
soorten in doorzicht met tallooze heldere stippels. Parenchym bij de meeste soorten stipvormig of onzichtbaar. 10.
10. Bladtop bij de meeste bladeren spits of zeer spits (de uiterste
top van ± l c m lengte een hoek vormend van ± 45° of
minder), en eindigend in een nerfspitsje
11Bladtop bij de meeste bladeren uitgerand of zeer stomp, al of
niet voorzien van een nerfspitsje. Bladschijf naar den voet
smaller wordend en bij de meeste soorten met een plotselingen
overgang in den korten steel
.Laplacea.
Gordonia.
ll.Bladsteel bij de meeste bladeren over de geheele lengte diep
gootvormig
Pyrenaria.
Bladsteel bij de meeste bladeren in de bovenste helft verbreed
(overgang van de schijf in den steel) en aan de buikzijde ±
vlak
Schima.
GROEP 60.

*

Actinodaphne
(Lauraceae)
Bedschmiedia p.p.
„
Cmnamomump.p.
„
Cryptocarya
„
^aasia
»
J^ndiandra p.p.

Lindera
(Lauraceae)
Litsea p.p.
Machilus
Notaphoebe
Phoebe

1. Bladeren onvolkomen handnervig of triplinerf
2.
Bladeren vinnervig
4.
2.Vertakking sympodiaal, waarbij de hoofdtak,' zonder' af te
sterven, in groei achterblijft bij de zijtakken (nagaan aan de
langste takken). Bladeren kaal. Knopschubben kaal of ijl
benaard ..
^.
i\
'.'
Cinnamomum ;•
x

) Type C. Parthenoxylon MBISSN. U .

2 1 3
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Vertakking monopodiaal, of sympodiaal door het afsterven van
den eindknop
_
3
3. Zijtakken aan den voet zonder litteekens van afgevallen knopschubben. Twijgen kaal of roestkleurig behaard.
Cryptocarya x ).
Zijtakken aan den voet dicht geringd door het groote aantal
afgevallen knopschubben
Actinodaphne 2 ).
Lindera 3 ).
Litsea 4 ).
4. Bladeren voor een groot gedeelte overstaand of paarsgewijs.
Tertiaire nerven netvormig
Beilschmiedia.
Endiandra.
Niet aldus
.5.
5. Vertakking sympodiaal, waarbij de hoofdtak, zonder af te sterven, in groei achterblijft bij 1of meer der zijtakken (nagaan
aan de langste takken)
6.
Vertakking monopodiaal, of sympodiaal door het afsterven van
den eindknop
•.
13.
6.Twijgen dicht bruin of rood behaard
.. 7.
Twijgen kaal of ^ kaal; alleen de jongste deelen behaard.. 9.
7. Hout zonder parenchymbanden 5 ). Beharing lang. Bladeren
dicht bijeenstaand
•
Phoebe.
Hout geregeld met lange parenchymbanden op de zonegrenzen
(nagaan aan meerdere van de dikste twijgen) .;.
'....
8.
8-Zijtakken aan of even boven den voet met litteekens van afgevallen knopschubben
Beilschmiedia.
Niet aldus
••••••• Cryptocarya.
Beilschmiedia.
9. Hout geregeld metlangeparenchymbanden opdezonegrenzen 5)
(nagaan aan meerdere van de dikste twijgen)
10.
n
Niet aldus. . .
••••
!0. Tertiaire nerven netvormig. Adernet zeer dicht. Endiandra.
Niet aldus
•
Cryptocarya.
11. Beharing der ejndknoppen bruin of roestkleurig. Bladonderzijde
x

) Type O.densiflora B L .
) Type A. sphaerocarpa N B E S .
) Type L. lucida B O B E L .
4
) Type L. latijolia B L .
5
) Dit k e n m e r k g a a t voor het hout der eerste groeiperioden met steeds op.
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in sicco niet blauwgrijs, noch met violetten tint. Notaphoebe.
Niet aldus
12.
12. Domatien aanwezig in de oksels van secundaire nerven,enjof
zijtakken aan den voet met een groot aantal litteekens van
afgevallen knopschubben
Cinnamomum.
Niet aldus . . .
.. .
Dehaasia,
Machilus.
Phoebe.
13. Hout geregeld met lange parenchymbanden op de zonegrenzen i);
Cryptocarya.
Litsea.
Niet aldus
. . . . 14.
14. Zijtakken aan den voet met litteekens van afgevallen knopschubben
Actinodaphne.
Litsea.
Niet aldus
Lindera.
Litsea.
GROEP 61.
Ilex p.p.
(Aquifoliaceae)
Pittosporum p.p. (Pittosporaceae)
Ehretiap.p.
(Borraginaceae) Xantophyllum p.p.(Polygalaceae)
Tournefortia
„
Lucuma p.p.
(Sapotaceae)
Vernonia p.p.
(Compositae)
Symplocos p.p.
(Symplocaceae)
Daphmphyllum (Euphorbiaceae) Laplacea p.p.
(Theaceae)
(Rhodoleia) (p.p.{Hamamelidaceae) Schima p.p.
Apodytesp.p.
(Icacinaceae)
Ternstroemia p.p. "„ •
(Barrmgtonia)
(Lecythidaceae)
Gen. nov.
Nyssap.p.
(Nyssaceae)
1.Vaten duidelijk, alle of nagenoeg alle alleenstaand, ver uit elkaar. Parenchym overvloedig, voorkomend in tallooze dunne
bandjes en daarnaast om de vaten, tangentiaal uitloopend
m iyne bandjes. Bladeren stevig leerachtig. Bii verscheidene
^

^

^

:

:

:

:

;

;

;

:

:

:

*

^

o

2. De houtgedeelten der vaatbundels *in den fop van denbjadsteeLvormen een geheel gesloten, soms zeer platte figuur,of
een boog met naar binnen gebogen toppen
3.
ve houtgedeelten der vaatbundels in den top van den bladsteel
_ J ^ r m e n een open boog, of staan verstrooid
7.
,

x

) Dit kenmerk gaat voorhet hout der eerstegroeiperioden niet steeds op.

^
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3. Be houtgedeelten der vaatbundels in den top van den bladsteel
vormen een boog met naar binnen gebogen t o p p e n . . . . Ilex.
Be houtgedeelten der vaatbundels in den top van den bladsteel
vormen een geheel gesloten figuur..
4,
4. Knopschubben aanwezig in groot aantal aan den voet der
hoofdtakken bij bet begin eener nieuwe groeiperiode.. . . 5 .
Knopschubben ontbrekend. Boomen met wit melksap. Haren
voor een groot gedeelte naar 2 kanten spits toeloopend,
vaak schijnbaar onvertakt
Lucuma.
5. Volwassen bladeren ijl, kort behaard, vooral langs de hoofdnerf.
Bladbovenzijde met opgeheven puntjes. Bladeren ± vliezig
of dun leerachtig, niet perkamentachtig- indrogend, niet
glanzend. Tertiaire nerven duidelijk, vaak ± tralievormig.
Nyssa.
Volwassen bladeren geheel kaal.Jonge deelen kaal of ± kaal..6.
6. Bladeren slap leerachtig, perkamentachtig indrogend, glanzend.
Adernet in sicco ± geheel onzichtbaar. Bladonderzijde in
vivo opvallend blauwgrijs van kleur, met zeer kleine, verspreide bruine sterschubben (in sicco moeilijk te zien). Bladsteeltop bij geheel volgroeide bladeren zwak verdikt (in sicco
zeer moeilijk te zien). Bladeren even boven den voet zwak
3-nervig (SUMATRA)
• • • • • Rhodoleia.
Bladeren ± vliezig of dun leerachtig, niet perkamentachtig indrogend. Adernet duidelijk, regelmatig netvormig.
Daphniphyllum.
1 Bladeren slap, aan boven- en onderzijde dicht bezet met dikke
haren, zacht aanvoelend. Bladtop afgerond. Hoofdnerf aan
de bovenzijde van het blad breed, vlak. Bladsteel plat.
Tournefortia.
8
Niet aldus
•'••••'
8. Bladeren groot, leerachtig, zittend, de grootste breedte boven
het midden. Geheel kaal. Vaatbundels in den top van den
bladsteel verspreid; die in het midden veel grooter dan de
overige
Barringtonia.
9
Niet aldus
;
9.Jonge deelen behaard. Haren voor een deel 2-armig, hoewel
schijnbaar onvertakt. Jonge deelen met slijm. Randneri
stevig
'..
Pittosporum.
Haren, voor zoover aanwezig, onvertakt
•
.10. Bladeren alle of meerendeels tot schijnkransen opeengedrongen,
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leerachtig, geheel kaal, evenals de jonge deelen; perkamentachtig indrogend, met vaag of soms onzichtbaar adernet.
Ternstroemia.
Bladeren niet tot schijnkransen opeengedrongen
11.
l l . V a t e n duidelijk, althans aan niet te jonge twijgen; voor een
groot gedeelte in groepjes. Hoofdnerf aan de bovenzijde van
het blad uitspringend en/ofbehaard, en/of bladbovenzijde met
opgeheven stippen, en/of haren aan de basis blaasvormig gezwollen
Vernonia.
Vaten alle of nagenoeg alle alleenstaand; vaak zeer klein en
moeilijk zichtbaar. Hoofdnerf aan de bovenzijde van het blad
ingezonken. Haren aan den voet niet blaasvormig gezwollen
12_
12. Eindknoppen kaal of ± kaal; de okselknoppen echter soms be. haard
,
23
Eindknoppen dicht behaard
14.
13. Eindknoppen ± rond, kaal; okselknoppen als de eindknoppen.
Knopschubben kort en breed. Bladeren klein, stijf leerachtig
(SUMATRA)
Theaceae gen. nov.
Eindknoppen lang kegelvormig, kaal of ± kaal; okselknoppen
veel korter en naar verhouding veel breeder, kort grijs behaard
, „ ii
T
Laplacea *).
14.Jonge deelen dicht wit of lichtgeel zijdeachtig lang behaard.
Bladerenin vivodichtfijn doorschijnend gestippeld.. Schima.
Behanngderjongedeelenroestkleurigof bruinrood, of k o r t . . 15.
15. Beharmg der jonge deelen roodachtig, dicht. Twijgen niet zwart
indrogend. Secundaire nerven ver van den rand lusvormig
samenkomend ..
i—,„«,
e

Nietaidus

:::::::::::::;:;;;;;

s w ^ -

16.Bladeren en twijgen zwart indrogend. De fijnste nerven' eindigen voor een groot gedeelte vrij; m e n vindt dus in de meeste
mazen vnje uiteinden der kleinste aderen *) (JAVA, SUMATRA,
& L . SOENDA-EIL.)

«

A i»=

T,, ,
^^.)
,....
Apodytesisiaaeren en twijgen niet zwart indrogend. De fijnste nerven
_ _ _ eindigen met vrij in het bladmoes
Pittosporum.
*) Type L. integerrima M I Q .
2
) Een blad in doorzicht bekijken.

VI.
OVERZICHT DER FAMILIES EN GESLACHTEN MET
B I J B E H O O R E N D E GROEPSNUMMERS.*)
Actinidiaceae.
Saurauia W I L L D

50.

Aceraceae.
Acer L

28.

Alangiaceae.
Alangium LAM.

Anonaceae.
Cananga HOOK.F. et THOMS.51.
Cyathocalyx CHAMP
51.
Goniothalamus HOOK.F. et
THOMS

Mezzettia BECC
Mitrephora HOOK.F. et
THOMS

48, 49, 50, 52.

Anacardiaceae.
Bouea MEISSN.
27.
Buchanania SPRENG.
56.
Campnosperma THWAIT. . . . 50.
Dracontomelum B L . .. 11, (12).
GlutaL
..."
56.
Koordersiodendron ENGL. ... 11.
Mangifera L
16, ?49, 56.
Melanochyla H O O K . F
56.
Melanorrhoea W A L L .
56.
Parishia H O O K . F
11.
Pentaspadon H O O K . F . . . . . . 12.
RhusL.
11.
Semecarpus L . F
56.
SpondiasL
..11,12.
Swintonia G R I F F .
.56.

51.

51.
51.

Orophea B L
51.
Platymitra BOERL
51.
Polyalthia B L
51.
Saccopetalum BENN
51.
Stelechocarpus HOOK.F. et
THOMS. . . . . : . . .
51.
Xylopia L
51.
Apocynaceae.
Alstonia R. BR
. . . . ! . . 16.
Cerbera L
55.
Dyera HOOK.F
16.
KickxiaBL
23.
Kopsia B L
23.
Rauwolfia L
16.
Tabernaemontana L. . . . . . . 23.
Voacanga THOT;
23.
Wrightia R. BR.
23.

" T E ^ a a g t e e k e n wijst op een onzekere determinatie van het grondslagmateriaal.
. ,.
Door boogjes is aangegeven, dat het geslacht eigenlijk met m die groep
thuis behoort.
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Aquifoliaceae.
IlexL.37,45,47, ?53,(54),57,61.

Capparidaceae.
Crataeva L

4.

Araliaceae.
ArthrophyllumBL. . , . 3,(5),(8).
Macropanax MIQ
. . 4.Polyscias FOEST
8.
Schefflera FOEST.
4.

Casuarinaceae.
Casuarina L

16.

Araucariaceae.
Agathis SALISB.

2.

Celastraceae.
Elaeodendron JACQ
27.
Euonymus L
27,28.
Gymnosporia B E N T H . et
HOOK

47.

Kokoona THWAIT
27.
Kurrimia W A L L
44.
Lophopetalum W I G H T . . 24,27.
Siphonodon G E I P F
45, 53.

Bignoniaceae.
Deplarichea VIEILL. . . . . . . . 16.
Dolichandrone FBNZL
5.
Heterophragma D. C
5.
Millingtonia L.i\
3.
Chloranthaceae.
Radermachera ZOLL. et MOE. 3.
Ascarina F O E S T .
Stereospermum.CHAMr-r-^r-i-^-5.-Bombacaceae.
Coelostegia BENTH.
.32.
Durio ADANS.
32.
Gossampinus BITCH, et H A M . . 4.
Neesia B L
. . . 43.
Borraginaceae.
Cordia L
EhretiaL.
Pteleocarpa OLIV.
Tournefortia L
Burseraceae.
Canarium L
Garuga ROXB
Protium BTJRM.F. ,
Santiria BL.
Scutinanthe THWAIT
Triomma HOOK.P

25, 57.
58,61.
55.
61.

8
9
12
8
9, 11
11,12

20,25.

Combretaceae.
Lumnitzera W I L L D
55,59.
Terminalia L
2.4,26,49,55.
Compositae.
Vernonia SCHEEB. . . . 57, 58,61.
Connaraceae.
Ellipanth^s H O O K . F
Cornaceae.
Mastixia B L . .
Crypteroniaceae.
Crypteronia B L

15.

24,56.

(17), 23.

Cunoniaceae.
Spiraeopsis MIQ.
5.
Weinmannia L. . . . . . . . . . . 4, 5.

219
Datiscaceae.
Octomeles MIQ
Tetrameles R. B R

48.
48.

Dilleniaceae.
Dillenia L. . * . . . . .
Wormia ROTTB

57.
56,57.

Dipterocarpaceae.
Anisoptera K O R T H .
32.
Balanocarpus B E D D
32.
Cotylelobium P I E R R E
32.
Dipterocarpus GAERTN
29.
Dryobalanops G-AERTN.F. . . . 32.
Hopea ROXB
32.
Isoptera SCHEET
.32.
Parashorea K U R Z . . . . . . . 29,32.
Shorea R O X B .
29,32.
Vatica L
32,36.
Ebenaceae.
Diospyros L
Maba FORST.

49, 50,52.
50,52.

Elaeocarpaceae.
Elaeocarpus L. . . . (37), 44, 45i
Sloanea L. ... . . . . . . . . . . . . . 44.
Ericaceae.
Vaccinium L.
49.
Rhododendron L. . . . . . . . . . 16.
Erythroxylaceae.
Erythroxylon L

35.

Euphorbiaceae.
AcalypbaL
42.
Aleurites FORST. . . . . . . . . . . . 40.
Antidesma L
33,37.
AporosaBL
. . . . . 33.
Baccaurea LOUR
44.

Bischoffia BL.
4.
Blumeodendron KURZ. .. 16, 49.
Bridelia WILLD
37.
Cephalomappa.BAiLL.
44.
Chaetocarpus THWAIT
37.
Cheilosa BL
44.
Choriophyllum BENTH.
28.
Cleidion BL.
44.
Cleistanthus HOOK.F
37.
Coccoceras MIQ
24,40.
Coelodepas HASSK
33.
Croton L
38, 40.
Daphniphyllum B L
49, 61.
Drypetes VAHL
36,37.
Elateriospermum B L
44.
Endospermum BENTH. .. 39,40,
[41,47.
Excoecaria L
44.
Galearia ZOLL. et MOR
34.
Glochidion FORST
34.
Hevea AUBL
4.
Homalanthus A.Juss. 39,40,
[41,42,44.
Macarang'a THOU. . . . 39,40,41.
MalLotusLOUR
24,39,40.
Manihot ADANS
39.
Neoscortecbinia PAX
44.
Ostodes B L
44.
Phyllanthus L
34,37.
Pimeleodendron HASSK
44.
Podadenia THWAIT
33, 49.
Putranjiva WALL.
37.
Sapium JACQ.
37,44,47.
24
TrewiaL
Trigonopleura HOOK.F.
36.
Wetria BAILL
44.
Fagaceae.
Castanea ADANS
Quercus L

. . . . 36,47.
36,47.
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Flacourtiaceae.
Casearia JACQ
37.
Eleutherandra v. SL. . .
49.
Elacourtia COMM. (37), 45, (53),
[(58).
Homalium JACQ
37.
Hydnocarpus GAERTN
33.
Osmelia THWAIT
31, 33, 37.
Pangium R E I N W . . . . . . . . . . 48.
x
Mesaulosperma v. SL
).
Ryparosa B L
49.
Scolopia SCHBEB.
40,49.
Taraktogenos HASSK
33.
Xylosma FOEST
58.
Gnetaceae.
Gnetum L

25.

Gonystylaceae.
Gonystylus TBIJSM. et B I N N . 54.
Guttiferae.
Galophyllum L
Cratoiylon B L
Garcinia L
Kayea WALL
MesuaL.

27.
'..,... 27.
23,27.
23,27.
27.

Hamamelidaceae.
Altingia NOB
49.
Bucklandia R. B E .
29.
Distylium SIEB. et Ztrcc. . . . 36.
Rhodoleia CHAMP. 49,(50), (61).
Sycopsis OLIV.
36.
Hernandiaceae.
Gyrocarpus JACQ. . . . . . . . . . 48.
Hernandia L
48.

Icacinaceae.
Apodytes E. M E Y
Gonocaryum MiQ
Platea B L
Stemonurus B L
Urandra THWAIT. .*.

59,61.
57.
50.
52,53.
54.

Juglandaceae.
Engelhardtia LBSOH.

10, (13).

Lauraceae.
Actinodaphne N E E S . (16),.60.
Beilschmiedia N E E S . . . 28, 60.
Cinnamomum B L . .. 21, 28,60.
Cryptocarya R. B R .
60.
Dehaasia B L
60.
Endiandra R. B R .
28,60.
EusideroXylon T E I J S M . et
BINN.

54.

Lindera T H U N B .
60.
Litsea LAM
24, 28, 60.
Machilus N E E S . ; . . . . . . . . . . 60.
Notaphoebe B L .
60.
Phoebe N E E S
60.
Lecythidaceae.
Barringtohia EORST. 45,47, (57)J
[(58), (61).
Chydenanthus M I E R S . 47, (58).
PlanchoniaBL
47, (58).
Leguminosae.
Acacia W I L L D
3,39, 48.
Acrocarpus W. et ARN
3.
Adenanthera L. .
.3.
Albizzia DURAZZINI . . . . . . . . . . 3.
Bauhinia L.
31,48.
Butea K O E N I G
8.

x
) Verzuimd is, dit geslacht, dat ontbreekt in de collectie van het Boschproefstation, in de tabellen op te nemen (CELEBES).
,
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Cassia L
7,9,
Crudia SCHREB. .-....7,13,
Cynometra L. . .
(4), 7.
Dalbergia L.F
6.
Derris LOUR
6.
Dialium L
6.
Erythrina L
9.
Gleditschia SCOP.
9, (13).
Inocarpus FORST. . . . . 37, (54).
Intsia T H O U
7.
Kingiodendron HARMS
7.
Koompassia MAING.
6, 7.
Millettia W I G H T et ARN
9.
Ormosia JACK.
9.
Pahudia MIQ
7.
ParkiaR. B R
3.
Peltophorum W A L P . ..
3.
Pericopsis THWAIT. . . . . . (6), 9.
Pithecolobium MART
3.
Pongamia VENT
6,9.
Pterocarpus L
6.
Rhynchoearpa BACKER msc. 15.
Saraca L
. . 7.13.
Serianthes B E N T H
3.
SindoraMiQ. ...'.
7.
Tamarindus L
7.
Wallaceodendron KOORD. . . . 3.
Gen. nov. 1
3.
Gen. nov. 2
7.
Linaceae.
Ctenolophon OLIV
Ixonanthes J A C K

17.
. . 45,47.

Loganiaceae.
Couthovia A. G R A Y . . . . . . . . 23.
Fagraea T H U N B
23.
Norrisia GARDN
22.
Gen. nov
23,

Lythraceae.
Lagerstroemia L.

24,26.

Magnoliaceae.
MagnoKaL.
Michelia L
Talauma Juss

29.
29.
29.

Malvaceae.
Hibiscus L . . .

•29.

Melastomataceae.
Astronia NOR. »
Axinandra THWAIT
Dactylocladus OLIV
Kibessia D. C
Memecylon L
Pternandra JACK

21.
26.
26.
21.
22.
21.

Meliaceae.
Aglaia LOUR
10.
Amoora ROXB
10.
Aphanamixis B L
12.
Azadirachta A.Juss
13.
Chisocheton BL.
12.
Dysoxylum BL. .5,9,12,13, 14.
Lansium JACK
11.
Melia L
3.
Reinwardtiodendron KOORD. 15.
Sandoricum CAV
(4), 11.
Swietenia JACQ
14.
Toona M. ROEM
14.
Walsura ROXB
8.
Xylocarpus KOEN
14.
Gen.nov
14.
Moraceae.
Antiaris LESCH
35.
Artocarpus FORST. . (9), 29,31.
[35,45.
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Broussonetia L ' H E R I T . .. 24,42.
Castilloa CERV
29.
Ficus L
15,29, 31, 35,42.
Moras L
31.
Parartocarpus BAILL.
45.
Prainea K I N G .
35, 36.
Sloetia TEIJSM. et B I N N . . . . . 29.
Myricaceae.
Myrica L

Rapanea ATTBL

50, 54.
50,54.
50,54.
50,54.

50,53,54.
[56, 57.
56.

Myrtaceae.
Decaspermum FORST
23.
Eucalyptus L ' H E R I T . . . . 26,55.
Eugenia L. 1 ) . . . '
26.
Leptospermum FORST.
48.
Melaleuca L
48.
Metrosideros BANKS
26.
Rhodamnia JACK . .
21.
Tristania R. BR.
55.
Gen. nov.
55.
Nyctaginaceae.
Pisonia L.
....
Nyssaceae.
NyssaL.

Olacaceae.
Anacolosa B L
52.
Ochanostachys MAST. . . . 49,52.
Scorodocarpus B E C C
49.
Strombosia B L
49,52.

50.

Myristicaceae.
Gymnacranthera WABB.
Horsfieldia WILLD
Knema LOUR.
Myristica L
• Myrsinaceae.
Ardisia SWARTZ

Ochnaceae.
Brackenridgea A. GRAY . . . . 35.
Ouratea AUBL.
35.

22,55.

.....57,61.

Oleaceae.
Fraxinus L
Ligustrum L
Linociera Sw

5.
.28.
28.

Oxalidaceae.
Averrhoa L
Sarcotheca B L
Palmae.
Arenga LABILL.
Borassus L
Caryota L
Cocos L
Corypha L.
Eugeissonia GRIFF..
Livistonja R. B R
Metroxylon R O T T B .
Oncosperma B L . . .
Pholidocarpus B L
Pigafettia BECC
Pinaceae.
PinusL
Pittosporaceae.
Pittosporum BANKS

>) Met inbegrip v a Q J a m b o s a D . C. en S y z y g i u m

GAEBTK.

6.
6.

{

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.

. 57, (58),
[(59), 61.
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Podocarpaceae.
Dacrydium SOLAND
.. 2.
Phyllocladus L. C. R I C H
2.
Podocarpus L ' H E B I T . . . . . . . . 2.
Polygalaceae.
Xanthophyllum R O X B . . 49,54,
[59,61.
Proteaceae.
Helicia LOUR
Rhamnaceae.
Alphitonia R E I S S E K
Rhamnus L
Zizyphus ADANS
Gen. dub

56,57,58.

37.
45.
31.
27.

Rhizophoraceae.
Anisophyllea R. B R
48,53.
Bruguiera LAM.
19.
Carallia ROXB
19.
Combretocarpus H O O K . F . . . . 50.
Gynotroches B L
19.
Pellacalyx K O R T H . . .
17.
Rhizophora L
19.
Rosaceae.
Angelesia K O R T H
Parastemon A. DC
Parinarium A U B L
Photinia L I N D L
Prunus L
Pygeum GAERTN

Hymenodictyon WALL
17.
Jackia WALL
20.
Mitragyna KORTH.
18.
Mussaendopsis BAILL. . . . . . 1 8 .
Nauclea KORTH
18,20.
Plectronia L
20.
Sarcocephalus AFZEL. . . . 18,19.
Tarenna GAERTN
19,20.
Timonius DC
19,20.
Wendlandia BARTL. . . . . 19,20.

(36), 49.
36.
29,35,36.
58,59.
,
35.
37.

Rubiaceae.
AdinaSALiSB.
17,18,19.
Anthocephalus A. R I C H . . . . 19Cinchona L.
...18.
Gardenia E L L I S
..
20.

Rutaceae.
Acronychia FORST
Aegle CORREA
Evodia EORST
Fagara L
Melicope FORST
Micromelum BL
Sabiaceae.
MeliosmaBL
Santalaceae.
Exocarpus LABILL
Santalum L
Sapindaceae.
Allophylus L.
Arytera BL.
CubiliaBL
Elattostachys RADLK
Euphoria .COJMM
Ganophyllum BL.
Harpullia ROXB
Mischocarpus B L
Nephelium L
Paranephelium MIQ
Pometia FORST
SapindusL
Schleichera WILLD.

15.
4.
4,5.
12.
15.
11.

12,56,57.

48.
28.

4.
••• 14 14.
10
10.
1°i4
13,14.
12
9
jj.
• • • 14 14
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Tristira R A D L K
. . 13.
Tristiropsis RADLK
3.
Xerospermum B L . . . . . . . . . . 13.
Gen. dub.
5, 13.
Sapotaceae.
Chrysophyllum L
52.
Diploknema P I E R R E . . . . . . . 46.
Ganua P I E R R E
46.
x
Isonandra W I G H T
)
Lucuma A. DC
56,61.
Madhuca J . F . GMEL
46.
Manilkara R H E E D E
56.
Mimusops L
46, (56).
Palaquium BLANCO
46,56.
P a y e n a A . DC
37.
Planchonella P I E R R E
56.
Sarcospermaceae.
garcosperma HOOK.F. . . . 24,44.
Saxifragaceae.
Polyosma B L
Simarubaceae.
Ailantus D E S P
Irvingia HOOK.F.
Picrasma B L

28.

8.
29.
6.

Sonneratiaceae.
Duabanga BUCK, et H A M . . . 23.
Sonneratia L . F
23.
Staphyleaceae.
Turpinia VENT
x

.5.

Sterculiaceae.
Commersonia FORST
30.
Firmiana MARSILI
39, 41.
Guazuma ADANS
30.
Heritiera AIT
38.
Kleinhovia L
39, 41, (42).
MelochiaL. . .
..41.
Pterocymbium R. B R . 39,41, 43.
Pterospermum SCHREB
30.
Reevesia L I N D L
44.
Scaphium SCHOTT et E N D L .
[41, (43).
Sterculia L
4, 39, 41, 43.
Tarrietia B L . . . . 4, 15, 38, (43).
Tetradia B E N N
41.
Styracaceae.
Bruinsmia BOERL. et K D S . .. 50.
Styrax L
50.
Symplocaceae.
Symplocos JAOQ

52,59, 61.

Taxaceae.
TaxusL

2.

Theaceae.
Adinandra J A C K
53.
53
Eurya THTTNB.
Gordonia E L L I S
59.
Laplacea H. B. et K. . . . 59, 61.
Pyrenaria B L
. . . . • • 59.
Schima R E I N W
59,61.
Ternstroemia MUTIS .57, 59, 61.
Tetramerista MIQ. . . . . . . 57,59.
TheaL.
53,59.
Gen. nov
61-

) Verzuimd is, dit geslacht, dat ontbreekt in de collectie v a n h e t Boschproefstation, in de tabellen op t e nemen ( B O B N E O ) .
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ERRATA.
Dr. F. H. ENDERT: Geslachtstabellen voor Ned. Indische
boomsoorten naar vegetatieve kenmerken. Wageningen 1928.
Mededeeling van het Proefstation voor het Boschwezen No. 20,
tevens proefschrift. '
pag. 11 r. 6 v.o. Staat: is, bewerkt; lees: bewerkt is,
36 r. 5 v.o. „ Lantana; lees: vaak bij Lantana.
36 r. 3 v.o. „ hun; lees: hun grootte,
66 r. 8 v.o. „ overtreft; lees: overtreft en deze voortzet.
66 r. 6 en 5 v.o. Staat: In, enz. tot pleiochasium; vervalt.
71 r. 3 v.o. Staat: < ; lees: >
98 r. 18 t/m 20 v.b. Staat: steunbladparen enz. tot zjjn; vervalt.
98 r. 24 „ 26 „
„
„
„ „ „
„
99 r. 12 v.b. Staat: nagenoeg even; lees: zeer
99 r. 4 v.o. „ schijnbaar meerjukkig gevind; lees: diep vindeelig
• .
105 hoofd
„ Livistonia; lees: Livistona
105 hoofd
„ Eugeisonia; lees: Eugeissona
105 punt 4
„ Livistonia; lees: Livistona.
106 punt 8
„ Eugeisonia; lees: Eugeissona.
114 hoofd
„ Stereospermum „ ; vervalt.
115 punt 7
„ Bladeren in werkelijkheid enkelvoudig; vervalt.
116 punt 10 Vervalt.
116 punt 11 Lees: punt 10.
116 noot *) Vervalt.
121 hoofd Staat: Cleditschia; lees: Gleditschia.
130 punt 5 „ bladeren; lees: blaadjes
131 hoofd
„ Ellipanthes; lees: Ellipanthus.
132 punt 5 „ Ellipanthes;lees: Ellipanthus.
147 punt 1 Regel 1 en 2 aldus wijzigen: Bladeren diep vindeelig
(In werkelijkheid onevengevind, maar de geleding der
bladsteeltjes aan herbariummateriaal in den regel niet
te zien. Algemeene bladspil smal gevleugeld).
156 hoofd Staat: Zyziphus; lees: Zizyphus.
156 punt 2 „ Zyziphus; lees: Zizyphus.
157 punt 5 „
»
» '• "
162 hoofd
„ Galaearia; lees: Galearia.
162 punt 2 „ Galaearia; lees: Galearia.
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pag. 166 hoofd S t a a t : Casaearia; lees: Casearia.
169 punt 17 „ Casaearia; lees: Casearia.
192 r. 3 v.b. „
onderzijde; lees: bovenzijde.
192 r. 1 v.o. „
steeds; lees: niet
193 hoofd
„
(Anamrdiaceae); lees: (Anacardiaceae)
205 punt 12 „
bovenzijde (2 m a a l ) ; lees: onderzijde
212 noot
„
MEISSN.; lees: MEISSN., voor een deel.
218 1. kolom, r. 16 v.b. Staat: Stereospermum enz.; vervalt.
218 r. „ , r. 8 v.o.
„
Ellipanthes; lees: Ellipanthus.
222 r. „ , r. 11 v.o.
„
Eugeissonia; lees: Eugeissona.
222 r. „ , r. 10 v.o.
„
Livistonia; lees: Livistona.
233 Staat: Eugeissonia; lees: Eugeissona.
234 „
Livistonia; lees: Livistona.
235 „
Pentaeme enz.; vervalt.
236 „
Stereospermum enz.; vervalt.
237 „
Gen. nov.— Logamiaceae; lees: Gen. nov.— Loganiaceae.
238 „
Cynomet racauliflora; lees Cynometra
cauliflora
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Thymelaeaceae.
Aquilaria LAM

54.

Tiliaceae.
Actinophora WALL
30.
Berrya R O X B .
41.
Brownlowia ROXB. . . . 38, (39).
Columbia P E E S
.30.
Diplophractum D E S E
30.
Grewia L
30.
Pentace HASSK. .
30,38, 41.
Trigoniaceae.
Trigoniastrum MiQ
Ulmaceae.
CeltisL.
Gironniera GAUD

15

36.

31,48.
29,35.

Parasponia MIQ
Trema LOUR
UlmusL

31.
31.
35.

Uriicaceae.
Laportea GAUD. . . . . 39,42,45.
Leucosyke( ZOLL. et) MOK.. . 42.
Pipturus W E D D
42.
Verbenaceae.
Avicennia L
22.
Callicarpa L
24,50.
Peronema JACK
(5), 27.
Premna L
24.
Tectona L.E.
.24.
Teysmanniodendron KDS.
4,23,28.
VitexL.
4,15.

VII.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES.
Het doel van het onderzoek was, in de eerste plaats in het belang
van het Boschwezen in Ned. Indie, een determinatiesleutel te geven
van de boomgeslachten van Ned. Indie, uitsluitend gebaseerd ot>
vegetatieve kenmerken. Van welke beteekenis dit kan zijn voor het
boschboomflora onderzoek in de Buitengewesten, zal een ieder beseffen, die bekend is met de groote moeilijkheden, verbonden aan de
inzame mg van bloeiend of vruchtdragend materiaal van boomen
in een tropisch oerwoud. Om practische redenen zouden alleen die
soorten in aanmerking komen, welkein dit gebied wild of verwilderd
voorkomen, en onder gunstige omstandigheden op borsthoogte een
diameter kunnen bereiken van 40 cm, bij een takvrijen stam van
Van 10 m We
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doend systematisch is bewerkt, zelfs nog verre van volledig is ingezameld en bijgevolg niet voldoende bekend kan zijn.
Ook zullen deze tabellen in eenvoud enbetrouwbaarheid achterstaan bij dergelijke Europeesche en Amerikaansche sleutels. Dit is,
behalve aan boven reeds genoemde reden, te wijten aan het groote
aantal soorten en geslachten en de, althans voor een dergelijk omvangrijk werk, onvoldoende tijd van onderzoek. Zoolang niet het
meerendeel der Ned. Indische boomsoorten ingezameld en in de
tabellen ingewerkt is en deze getoetst zijn aan ettelijke duizenden
boomeXemplaren, liefst door verschillende personen, zal het einddoel niet bereikt kunnen worden. Het groote aantal soorten en
geslachten maakt het gebruik van een groot aantal kenmerken
noodzakelijk, ook van minder eerivoudige en minder waardevolle
kenmerken. De eenvoudigste en meest waardevolle kenmerken
werden natuurlijk het eerst gebruikt, vandaar dat delaatste groepen
het moeilijkst zijn. Zoo is bv. de D-groep moeilijker dan de A, B of
C-groep. Maar ook in deze hoofdgroepen en hare onderverdeelingen,
zijn de laatste groepen over het algemeen moeilijker en mindergoed.
Enkele tabellen dragen zelfs nog een zeer voorloopig karakter, zooals die op de Anonaceae (Groep 51), Sapotaceae (Groep 46, 56),
Anacardiaceae (Groep 56) en Lauraceae (Groep 6^). Voor een deel is
dit een gevolg van de groote onderlinge overeenkomst der vegetatieve deelen in deze families, voor een ander deel van onzekere
determinaties of het te geringe aantal onderzochte exemplaren.
Deze zeer voorloopige tabellen zijn echter toch opgenomen met de
overweging, dat het beter is, voorloopig het minder goede te geven,
dan in het geheel niets.
In enkele gevallen is het mij in het geheel niet gelukt, de geslachten van elkaar te onderscheiden. Dit is o.a. het geval geweest
bij de Ebenaceae, Myristicaceae, Magnoliaceae en bij Intsia - Pahudia, Canarium - Santiria, Aglaia-Amoora, Dysoxylum - Aphanamixis, Kibessia - Pternandra, Hydnocarpus - Taraktogenos, Artocarpus - Prainea - Parartocarpus, Castanea- Quercus, Macaranga
- Mallotus en Laplacm - Gordonia. Hierbij dient echter te worden
opgemerkt, dat de begrenzing der geslachten in veel van deze gevallen weinig overtuigend is.
Hoewel er dus aan de tabellen nog vele gebreken kleven,
brengt deze studie ons toch, als eerste stap in die richting, een
heel eind nader tot het doel. Ongetwijfeld zal zijer toe bijdragen,
de studie der Ned. Indische boomflora te vergemakkelijken en zal
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zij belanghebbenden en belangstellenden bewegen aan hekverdere
onderzoek mede te wefken.
Als eenheid voor den sleutel werd het geslacht gekozen, omdat
het geslacht in net algemeen een betere eenheid vormt dan de fa-;
milie, d.w.z. de soorten van een geslacht onderling meer punteii van
overeenkomst vertoonen dan de : geslachten van een familie. Getracht is nu, om, - in verband met de eischen van de practijk, eenvoudige kenmerken het eerst gebruikend - , de geslachten zoo veel
mogelijk alseenheid te bewaren en groepen van verwante geslachten
of zoo mogelijk geheele families bijeen te houden. In hdeverre zulkg
gelukt is, moge blijken uit Hoofdstuk V en VI. In 75 % van de
gevallen komen de geslachten slechts in 1- groep voor (de groepsriummers tusschen haakjes en die met een vraagteeken zijn buiten
beschouwing gelaten), in 171 O/Q, v a n d e g e v a l l e n i n 2 groepen, in
5 % in 3 groepen en in 1\ %in meerdan 3groepen. Beschouwt men
de hoofden der groepen, dan blijkt, dat in den.regel in eenzelfde
groep meerderegeslachten van eenfamilie voorkomen, somszelfs geheele families. Hier staat echter tegenover, dat meermalen in eenzelfde groep bepaalde geslachten meer dan eens voorkomen. Bit
is in hoofdzaak een gevolg van het feit, dat de tabellen gebaseerd
zijn op een dichotomische indeeling naar een enkel of een combinatie van slechts enkele kenmerken. Ook in dichotomische sleutels.
gebaseerd op bloem- en vruchtkenmerken, komt het voor, dat
dezelfde familie of soms obk hetzelfde geslacht op meerdere plaatsen in de tabellen genoemd worden.
Neemt men het groote aantal geslachten en soorten in aanmerkmg, dan kan dit gunstige resultaat alleen worden toegeschreven
aan het gebruik van kenmerken van voldoend groote systematische
waarde. Hiermede is eigenlijk reeds voldoende aangetoond, van
welk belang voor de systematiek de vegetatieve deelen kunnen zijn,
ook voor de beschrijving van geslachten en nog grootere eenheden.
• By het doorlezen van Hoofdstuk IV zal de lezer echter misschien
tot een andere gevolgtrekking komen. Hij leest toch, dat hij geen
matenaal mag gebruiken van jonge boomen, stengel- of waterloten;
en van groote boomen uitsluitend afstaande zijtakken, aangezien
ae bladeren van de eerste, o.a. wat stand en vorm betreft, sterk
kunnen afwijken van de laatste.
Verder leest hij herhaaldelijk, dat een bepaald kenmerk nu eens
een zeer groote, dan weer een geringe systematische waarde heeft,
3a vaak zelfs met eens constant is voor dezelfde soort. Hieruit
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zouhij de conclusie kunnen trekken, dat het steriele materiaal onbetrouwbaar is en dat hij heel voorzichtig moet zijn met het gebruik
ervan. Hetlaatsteisinderdaadjuist;men moet voorzichtig zijn met
hetgebruikvansterielmateriaalvoorsystematischedoeleinden,maar
dit is niet in de eerste plaats een gevolg van het materiaal zelf, doch
vooralvan de onvoldoende studieder vegetatieve deelenin verband
met desystematiek. Ookbijdebloemendevruchtkomen groote verschillen voor, analoog aan die, welke men bij de vegetatieve deelen
aantreft. Doordat de bloem en vrucht echter beter zijn bestudeerd,
en men zich voor het bepalen der verwantschap in hoofdzaak heeft
gebaseerd op bloem- en vruchtkenmerken, accepteert men deze verschillen als iets van zelf sprekends. Men denke maar eens aan het
voorkomen van verschillende bloemvormen bij dezelfde plantensoort, soms bij eenzelfde individu, zooals mannelijke, vrouwelijke
entweeslachtige bloemen; cleistogame engewonebloemen; bloemen
met verschillend lange vruchtbeginsels en stampers; bloemen met
verschillend aantal bloembekleedsels, enz. Men denke verder aan
de schitterende producten van de bloemkweekers, die er op wijzen,
dat ook de bloemkenmerken zeer plastisch kunnen zijn. Immers de
kweeker kan niets anders doen dan vasthouden, wat de plantensoort
uit zichzelf voortbracht, al of niet uitgelokt door bei'nvloeding van
buiten af.
Ook de waarde van de bloem- en vruchtkenmerken is in de verschillende plantengroepen niet dezelfde. Dit zal een ieder opvallen,
wanneer hij een natuurlijk systeem kritisch beschouwt en eenige
familie- en geslachtsbeschrijvingen met elkaar vergelijkt.
De verschillen in bloem en vrucht loopen in eenzelfde familie
vaak niet parallel. Dit voor oogen houdende, behoeft het niet te
verbazen, dat de verschillen in de vegetatieve deelen dit evenmin
behoeven te doen ten opzichte van die van de bloem of de vrucht.
In de meeste gevallen is er in verwante groepen tusschen de bloem
en/of de vrucht een grootere mate van overeenstemming, dan tusschen de vegetatieve deelen onderling. In bepaalde families echter
vertoonen de vegetatieve deelen een grootere onderlinge overeenkomst dan de bloem of de vrucht, zooals b.v. bij de Anonaceae,
Menaceae, Rubiaceae e.a. Ditzelfde geldt ook voor verscheidene
geslachten.
Ongetwijfeld heeft de overeenkomst der vegetatieve deelen
reeds in vele gevallen zijn invloed doen gelden bij de groepeering tot families en geslachten, zooals wij die nu kennen.
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De reeds verkregen kennis van de morphologie der vegetatieve
deelen behoorde dan ook in de systematiek veel meer toegepast te
worden, dan nu in den regel het geval is. Ben nauwkeuriger
bestudeering van de uitwendige kenmerken der vegetatieve deelen
zalvoor de systematiek zondertwijfel vanveel belangblijkentezijn,
evenals ook de systematische anatomie reeds veel vruchten heeft
afgeworpen. Voordepractijk zullen de resultaten natuurlijk grooter
en sprekender zijn, omdat men dan in vele gevallen een plant zal
kunnen thuisbrengen, onafhankelijk van bloemen of vruchten.

BlJLAGE I .

A L P H A B E T I S C H R E G I S T E R D E R GESLACHTSNAMEN *).
A b a u r i a B E C C . = Koompassia.
Acacia W I L L D . - Leguminosae.
Acalypha L. - Euphorbiaceae.
Acer L. — Aceraceae.
Acrocarpus W. et A B N . - Legumino[sae.
Acronychia F O B S T . — Rutaceae.
Actinodaphne N E E S . — Lauraceae.
Actinophora W A L L . - Tiliaceae.
A d e n a n t h e r a L. — Leguminosae.
Adina SALISB. - Rubiaceae.
Adinandra JACK. - Theaceae.
Aegle COBBEA — Rutaceae.
Af z e l i a SM. = Intsia.
Agathis SALISB. —Araucariaceae.
Aglaia LOTJE. - Meliaceae.
Ailantus D E S F . — Simarubaceae.
Alangium L A M . - Alangiaceae.
Albizzia DUBAZZINI. - Leguminosae.
Aleurites FOBST. - Euphorbiaceae.
Allophylus L. - Sapindaceae.
Alphitonia R E I S S E K — Rhamnaceae.
Alphonsea H O O K . F . et T H O M S . -

[Anonaceae.
Alstonia R. B E . - Apocynaceae.
Altingia N O B . - Hamamelidaceae.
Amoora R O X B . - Meliaceae.
Anacolosa B L . - Olacaceae.
Angelesia K O B T H . - Rosaceae.
Anisophyllea R. B B . - Rhizophora[ceae.
Anisoptera K O B T H . - Dipterocarpa[ceae.
1

Anthocephalus A. R I C H . - Rubia[ceae.
Antiaris LESCH. - Moraceae.
Antidesma L. —Euphorbiaceae.
Aphanamixis B L . — Meliaceae.
Apodytes E . MeY. - Icacinaceae.
Aporosa B L . - Euphorbiaceae.
Aquilaria LAM. - Thymelaeaceae.
Ardisia SWABTZ. - Myrsinaceae. '
Arenga LABILL. —
' Palmae.
Arthrophyllum B L . - Araliaceae.
Artocarpus FOBST. - Moraceae.
Arytera B L . - Sapindaceae.
Ascarina FOBST. - Chloranthaceae.
Astronia N O B . — Melastomataceae.
Averrhoa L. - Oxalidaceae.
Avicennia L. - Verbenaceae.
Axinandra T H W A I T . - Melastomata[ceae.
Azadirachta A. J u s s . — Meliaceae.
Baccaurea L O U B . - Euphorbiaceae.
Balanocarpus B E D D . - Dipterocar[paceae.
B a l a n o s t r e b l u s KTJBZ. = Arto[carpus.
Barringtonia F O E S T . — LecythidaBauhinia L. - Leguminosae. [ceae.
Beilschmiedia N E E S . — Lauraceae.
B e r g s m i a B L . = Ryparosa.
Berrya R O X B . - Tiliaceae.
Bischoffia B L . - Euphorbiaceae.
Blumeodendron KTTBZ. - Euphorbia[ceae.

) Behalve de geldende geslachtsnamen zijn ook opgenomen de verouderde, welke in BOEBLAGE zijn genoemd. De laatst bedoelde zijn gespatieerd.
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B o m b a x L. = Gossampinus.
Borassus L. - Palmae.
B o s c h i a KOBTH. = Durio.
Bouea MBISSN. - Anacardiaceae.
Brackenridgea A. GBAY. - Ochna[ceae.
BrassaiaENDL. = Schefflera.
Bridelia WILLD. - Euphorbiaceae.
Broussonetia L ' H E B I T . - Moraceae.
Brownlowia ROXB. - Tiliaceae.
Bruguiera LAM. — Rhizophoraceae.
Bruinsmia BOBBL. et KDS. - Styra[caeeae.
Buchanania SPBENG. — Anacardia[ceae.
Bucklandia R. B E .- Hamamelida[ceae.
Butea KOENIG - Leguminosae.
Callicarpa L. - Verbenaceae.
CalophyllumL. - Guttiferae.
C a m e l l i a L.•=; Thea.
Campnosperma THWAIT. - Anacar[diaceae.
Cananga HOOK.F. et THOMS. -

[Anonaceae.
Canarium L. — Burseraceae.
Carallia ROXB. - Rhizophoraceae.
C a r a p a AUBL. — Xylocarpus.
Caryota L. - Palmae.
'
Casearia JACQ. - Flacourtiaceae.
Cassia L. —Leguminosae.
Castanea ADANS. - Fagaceae.
C a s t a n o p s i s D. DEN. = Castanea.
Castilloa CEBV. - Moraceae.
Casuarina L. - Casuarinaceae.
C e d r e l a L. = Toona.
Celtis L. - Ulmaceae.
Cephalomappa BAILL. - Euphorbia[ceae.
Cerbera L. - Apocynaeeae.
Chaetocarpus THWAIT. - Euphorbia[ceae.
Cheilosa BL. - Euphorbiaceae.
C h i o n a n t h u s L. = Linociera.
Chisocheton BL. - Meliaceae.
Choriophyllum BENTH. - Euphorbi[aceae.
Chrysophyllum L. - Sapotaceae.

Chydenanthus MIEBS. - Lecythida[ceae.
Cinchona L. - Rubiaceae.
Cinnamomum BL. - Lauraceae.
Cleidion B L .- Euphorbiaceae.
Cleistanthus HOOK.F. - Euphorbia[ceae.
C l e y e r a D.C. = Eurya.
C l i m a c a n d r a MIQ. = Ardisia.
Coccoceras MIQ. - Euphorbiaceae.
Cocos L. - Palmae.
Coelodepas HASSK. -Euphorbiaceae.
Coelostegia BENTH. - Bombacaceae.
Columbia PEES. - Tiliaceae.
Combretocarpus HOOK.F. - Rhizo[phoraceae.
Commersonia FOBST. - Sterculia[ceae.
C o n n a r o p s i s PLANCH = Sarco[theca.
Cordia L. - Borraginaceae.
Corypha L. - Palmae.
Cotylelobium P I E E B E . - Diptero[carpaceae.
Couthovia A. GEAY. - Loganiaceae.
Crataeva L. - Capparidaceae.
Cratoxylon B L .- Guttiferae.
C r e a g h i a SCOBTECH= Mussaendop[sis.
Croton L. - Euphorbiaceae.
C r u d i a SCHBEB. - Leguminosae.
Crypteronia BL. - Crypteroniaceae.
Cryptocarya R. B B . - Lauraceae.
Ctenolophon OLIV. - Linaceae.
Cubilia B L .- Sapindaceae.
Cyathocalyx CHAMP. - Anonaceae.
C y c l o s t e m o n B L .= Drypetes.
Cynometra L. - Leguminosae.
Dacrydium SOLAND. - Podocarpa[ceae.
Dactylocladus OLIV. - Melastomata[ceae.
Balbergia L . F . - Leguminosae.
Daphniphyllum BL. - Euphorbia[ceae.
D a s y c o l e u m TTJECZ. = Chisoche[ton.
Decaspermum FOBST. - Myrtaceae.
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Dehaasia BL.- Lauraceae.
Deplanchea VIEILL. - Bignoniaceae.
Derris LOUB. - Leguminosae.
Dialium L.- Leguminosae.
D i a l y c a r p a MAST. = Brownlowia.
D i e m e n i a KOBTH. = Angelesia.
Dillenia L.- Dilleniaceae.
Diospyros L.- Ebenaceae.
D i p l a n t h e r a BANKS et SOLANDEB
[= Deplanchea.
Diploknema PIEBBE - Sapotaceae.
Diplophractum BEST. - Tiliaceae.
Dipterocarpus GAEBTN. - Diptero[carpaceae.
Distylmm SIEB. et Zucc. - Hama[melidaceae.
D i t t e l a s m a HOOK.F, = Sapindus.
Dolichandrone FENZL. - Bignonia[ceae.
Dracontomelum BL. - Anacardia[ceae.
Dryobalanops GAEBTN.F. - Diptero[carpaceae.
Drypetes VAHL. - Euphorbiaceae.
Duabanga BUCK, et HAM. - Sonne[ratiaceae.
Durio ADANS. — Bombacaceae.
Dyera HOOK.F. - Apocynaceae.
Dysoxylum BL.- Meliaceae.
E c h i n o c a r p u s BL.= Sloaneal
Ehretia L.— Borraginaceae.
Elaeocarpus L.- Elaeocarpaceae.
Elaeodendron JACQ. - Celastraeeae.
Elateriospermum BL.- Euphorbia[ceae.
Elattostachys BADLK. - Sapinda[ceae.
Eleutherandra v. SL.- Flacourtia[ceae.
Ellipanthus HooK.r. - Connaraceae.
Endiandra B.B E .- Lauraceae.
Endospermum BENTH. - Euphor[biaceae.
Engelhardtia LESCH. - Juglanda[ceae.
Erythrina L.- Leguminosae.
Erythroxylon L.- Erythroxylaceae.
Eucalyptus L ' H E B I T . - Myrtaceae.

Eugeissonp GaiFr.- Palmae.
Eugenia L.- Myrtaceae.
Euonymus L.- Celastraeeae.
Euphoria COMM.- Sapindaceae.
Eurya THUNB. - Theaceae.
Eusideroxylon TEIJSM. et BINN.
[Lauraceae.
Evodia FOEST. - Butaceae.
Excoecaria L.—Euphorbiaceae.
Exocarpus LABILL. - Santalaceae.
Fagara L.- Butaceae.
Fagraea THUNB. - Loganiaceae.
Ficus L.- Moraceae.
Firmiana MAESILI- Sterculiaceae.
Flacourtia COMM. - Flacourtiaceae.
Fraxinus L.— Oleaceae.
Galearia ZOLL. et MOB. - Euphor[biaceae.
Ganophyllum BL.- Sapindaceae.
Ganua P I E E B E - Sapotaceae.
Garcinia L.- Guttiferae.
Gardenia ELLIS. - Bubiaceae.
Garuga BOXB. - Burseraceae.
G e u n s i a BL.= Callicarpa.
Gironniera GAUD. - Ulmaceae.
Gleditschia SCOP.- Leguminosae.
Glochidion FOBST. - Euphorbiaceae.
Gluta L.- Anacardiaceae.
Gnetum L. - Gnetaceae.
G o m p h a n d r a WALL. = Stemo[nurus.
G o m p h i a SCHEEB. = Ouratea.
Goniothalamus HOOK.F. et THOMS. [Anonaceae.
Gonocaryum MIQ. - Icacinaceae.
Gonystylus TEIJSM. et BINN. - Go[nystylaceae.
Gordonia ELLIS. - Theaceae.
Gossampinus BUCH. et HAM. -

[Bombacaceae.
Grewia L.- Tiliaceae.
Guazuma ADANS. - Sterculiaceae.
Gymnacranthera WAEB. - Myristi[caceae.
G y m n a r t o c a r p u s BOEEL. = Pa-

Gymnosporia

[rartocarpus.
[Celastraeeae.

BENTH. et HOOK.
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Gynotroches BL. - Rhizophoraceae.
Gyrocarpus JACQ. - Hernandiaceae.
H a e r a o c h a r i s SALISB. = Laplacea.
Harpullia BOXB. - Sapindaceae.
H e a r n i a F . MUELL. = Aglaia.
Helicia LOUB. — Proteaceae.
H e m i c y c l i a W. et A. = Drypetes.
H e p t a p l e u r u m GAEBTN. = Schef[flera.
Heritiera AIT. — Sterculiaceae.
Hernandia L. - Hernandiaceae.
Heterophragma D.C. - Bignoniaceae
Hevea AUBL. — Euphorbiaeeae.
H e y n e a ROXB. = Walsura.
Hibiscus L. — Malvaceae.
Homalanthus A. Juss. - Euphorbia[ceae.
Homalium JACQ. —Flacourtiaceae.
Hopea ROXB. —Dipterocarpaceae.
Horsfieldia WILLD. — Myristicaceae.
Hydnocarpus GAEBTN. -Flacourtia[ceae.
Hymenodictyon WALL. - Rubiaceae.
Ilex L. - Aquifoliaceae.
I l l i p e KOENIG = Madhuca.
Inocarpus FOBST. - Leguminosae.
Intsia THOU. - Leguminosae.
Irvingia HOOK.F. - Simarubaceae.
Isonandra WIGHT. - Sapotaceae.
Isoptera SCHEFF. - Dipterocarpaceae.
Ixonanthes JACK. - Linaceae.
Jackia WALL. - Rubiaceae.
J a m b o s a D . C . = Eugenia.
Kayea WALL. - Guttiferae.
Kibessia D.C. - Melastomataceae.
Kickxia BL. - Apocynaceae.
Kingiodendron HABMS. - Legumi[nosae.
Kleinhovia L. - Sterculiaceae.
Knema LOTTB. - Myristicaceae.
Kokoona THWAIT. - Celastraceae.
Koompassia MAING. - Leguminosae.
Koordersiodendron ENGL. - Anacar[diaceae.
Kopsia BL. - Apocynaceae.
Kurrimia WALL. - Celastraceae.
Lagerstroemia L. - Lythraceae.

LahiaHASSK. = Durio.
Lansium JACK. - Meliaceae.
Laplacea H., B. et K. - Theaceae.
Laportea GAUD. - Urticaceae.
Leptospermum FOBST. — Myrtaceae.
Leucosyke (ZOLL. et) MOB. - Urtica[ceae.
Ligustrum L. - Oleaceae.
Lindera THUNB. - Lauraceae.
Linociera Sw. - Oleaceae.
Litsea LAM. — Lauraceae.
Livistonja R. BR. - Palmae.
Lophopetalum WIGHT. - Celastra[ceae.
Lucuma A. DC.- Sapotaceae.
Lumnitzera WILLD. - Combreta[ceae.
Maba FOBST. - Ebenaceae.
Macaranga THOU. - Euphorbiaeeae.
Machilus NEES. - Lauraceae.
Macropanax MIQ. - Araliaceae.
Madhuca J. F. GMEL. - Sapotaceae.
Magnolia L. -Magnoliaceae.
Mallotus LOUB. - Euphorbiaeeae.
Mangifera L. - Anacardiaceae.
M a n g l i e t i a B L . a Magnolia.
Manihot ADANS. - Euphorbiaeeae.
Manilkara R H E E D E - Sapotaceae.
M a r l e a ROXB. = Alangium.
Mastixia BL. - Cornaceae.
Melaleuca L. - Myrtaceae.
Melanochyla HOOK.F. - Anacardia[ceae.
Melanorrhoea WALL. - Anacardia[ceae.
Melia L. - Meliaceae.
Melicope FOBST. - Rutaceae.
Meliosma BL. - Sabiaceae.
Melochia L. - Sterculiaceae.
Memecylon'L. - Melastomataceae.
Mesaulosperma v. SL. - Flacourtia[ceae.
Mesua L. - Guttiferae.
Metrosideros BANKS. - Myrtaceae.
Metroxylon ROTTB. - Palmae.
Mezzettia BECC. - Anonaceae.
Miehelia L. - Magnoliaceae.
Micromelum BL. - Rutaceae.
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Millettia W I G H T , et A B N . - Legu[mionsae.
Millingtonia L . F . - Bignoniaceae.
Mimusops L. - Sapotaceae.
Misehocarpus B L . - Sapindaceae.
Mitragyna K O B T H . - Rubiaceae.
Mitrephora H o o K . r . e t THOMS, [Anonaceae.
Morus L. - Moraceae.
Mussaendopsis B A I L L . - Rubiaceae.
Myrica L. - Myrieaceae.
Myristioa L. - Myristicaceae.
Nauclea K O B T H . - Rubiaceae.
• Neesia B L . — Bombacaceae.
Neoscortechinia P A X . - Euphorbia[ceae.
Nephelium L. — Sapindaceae.
Norrisia GABDN. — Loganiaceae.
Notaphoebe B L . — Lauraceae.
N o t h o c n e s t i s M I Q . = Kurrimia.
Nyssa L. - Nyssaceae.
Ochanostachys MAST. - Olacaceae.
Octomeles M I Q . - Datiscaceae.
Oncosperma B L . — Palmae.
Ormosia J A C K . - Leguminosae.
Orophea B L . — Anonaceae.
Osmelia T H W A I T . - Flacourtiaceae.
Ostodes B L . — Euphorbiaceae.
Ouratea A U B L . — Ochnaceae.
P a h u d i a M I Q . - Leguminosae.
P a l a q u i u m BLANCO - Sapotaceae.
P a n g i u m R E I N W . - Flacourtiaceae.
Paranephelium M I Q . - Sapindaceae.
P a r a r t o c a r p u s B A I L L . - Moraceae.
Parashorea K U B Z . - Dipterocarpa[ceae.
P a r a s p o n i a M I Q . - Ulmaceae.
P a r a s t e m o n A. DC. - Rosaceae.
P a r i n a r i u m AXJBL. - Rosaceae.
Parishia H O O K . T . - Anacardiaceae.
P a r k i a R. B B . - Leguminosae.
P a y e n a A. DC. - Sapotaceae.
Pellacalyx K O B T H . - Rhizophora[ceae,
P e l t o p h o r u m W A L P . - Leguminosae
Pentace H A S S K . - Tiliaceae.
rPwjtacme ; A--D©r---Dipterocarpa-[ceae.

Pentaspadon H O O K . F . - Anacardia[ceae.
Pericopsis THWAIT. - Leguminosae.
Peronema JACK. - Verbenaceae.
Phoebe N E E S . - Lauraceae.
Pholidocarpus B L . - Palmae.
Photinia L I N D L . - Rosaceae.
Phyllanthus L. - Euphorbiaceae.
Phyllocladus L. C. R I C H . - Podocar[paceae.
Picrasma B L . - Simarubaceae.
Pigafettia BECC. - Palmae.
P i m e l a n d r a A. DC. = Ardisia.
Pimeleodendron H A S S K . - Euphorbi[aceae.
Pinus L. - Pinaceae.
Pipturus-WEDD. - Urticaceae.
Pisonia L. - Nyctaginaceae.
Pithecolobium MABT. - Legumino[sae.
Pittosporum B A N K S . - Pittospora[ceae.
P l a e s i a n t h a E O O K . F . = Pellaca[lyx.
Planchonella P I E B B E . - Sapotaceae.
Planchonia B L . — Lecythidaceae.
P l a t e a B L . - Icacinaceae.
P l a t y m i t r a B O E B L . — Anonaceae.
Plectronia L. — Rubiaceae.
Podadenia T H W A I T . - Euphorbia[ceae.
Podocarpus L ' H E B I T . - Podocarpa[ceae.
Polyalthia B L . - Anonaceae.
Polyosma B L . - Saxifragaceae.
Polyscias FOBST. - Araliaceae.
Pometia F O B S T . - Sapindaceae.
Pongamia V E N T . - Leguminosae.
Prainea K I N G . - Moraceae.
P r e m n a L. - Verbenaceae.
Protium B U K M . F . - Burseraceae.
P r u n u s L. - Rosaceae.
Pteleocarpa OLIV. - Borraginaceae.
P t e r n a n d r a J A C K . - Melastomata[ceae.
Pterocarpus L. — Leguminosae.
Pterocymbium R. B E . - Sterculia[ceae.
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Pterospermum SCHBEB. — Sterculia[ceae.
Putranjiva WALL. - Euphorbiaceae.
Pygeum GAEETN. - Rosaceae.
Pyrenaria BL. - Theaceae.
Quercus L.- Fagaceae.
Radermachera ZOLL. et MOB. -

[Bignpniaceae.
Rapanea ATJBL.- Myrsinaceae.
Rauwolfia L.- Apocynaceae.
Reevesia LINDL. — Sterculiaceae.
Reinwardtiodendron KOOBD. [Meliceae.
Rhamnus L.- Rhamnaceae.
Rhizophora L.- Rhizophoraceae.
Rhodamnia JACK. - Myrtaceae.
Rhododendron L.- Ericaceae.
Rhodoleia CHAMP.- Hamamelida[ceae.
Rhus L.—Anacardiaceae.
Rhynchocarpa BACKEB msc.- Legu[minosae.
Ryparosa BL.- Flacourtiaceae.
Saccopetalum BENN. - Anonaceae.
Sandoricum CAV. - Meliaceae.
Santalum L.- Santalaceae.
Santiria BL. — Burseraceae.
Sapindus L.- Sapindaceae.
Sapium JACQ.- Euphorbiaceae.
Saraca L.— Leguminosae.
Sarcocephalus AFZEL. - Rubiaceae.
Sarcosperma HOOK.F. - Sarcosper[maceae.
Sarcotheca BL. - Oxalidaceae.
Saurauia WILLD. - Actinidiaceae.
Scaphium SCHOTT. et ENDL. - Ster[culiaceae.
Schefflera FOBST. - Araliaceae.
Schima REINW. - Theaceae.
Schleichera WILLD. - Sapindaceae.
S c h m i d e l i a L.= Allophylus.
S c h o u t e n i a KOBTH. = Actino[phora.
Scolopia SCHBEB. - Flacourtiaceae.
Scorodocarpus BECC.— Olacaceae.
S c o r t e c h i n i a HOOK.!-. = Neoscor[techinia.
Scutinanthe THWAIT. - Burseraceae.

Semecarpus L.F. — Anacardiaceae.
Serianthes BENTH. — Leguminosae.
Shorea ROXB. - Dipterocarpaceae.
S i d e r o x y l o n L.= Planchonella.
Sindora MIQ. - Leguminosae.
Siphonodon GBIFF. — Celastraceae.
Sloanea L.- Elaeocarpaceae.
Sloetia TEIJSM. et BiNN.-Moraceae.
Sonneratia L.r. — Sonneratiaceae.
Spiraeopsis MIQ. - Cunoniaceae.
Spondias L.—Anacardiaceae.
Stelechocarpus HOOK.F. et THOMS.

[—Anonaceae.
Stemonurus BL. — Icacinaceae.
S t e p h e g y n e KOBTH. = Mitragyna.
Sterculia L.— Sterculiaceae.
Stereosperjiiunx_CHAMr---Bign0niafceaeStrombosia BL. — Olacaceae.
Styrax L.— Styracaceae.
Swietenia JACQ. - Meliaceae.
Swintonia GBIFF. - Anacardiaceae.
Sycopsis OLIV. - Hamamelidaceae.
Symplocos JACQ. - Symplocaceae.
Syzygium GAEETN., onder Eugenia.
Tabernaemontana L.- Apocyna[ceae.
Talauma Jtrss. - Magnoliaceae.
Tamarindus L.- Leguminosae.
Taraktogenos HASSK. - Flacourtia[ceae.
Tarenna GAEETN. - Rubiaceae.
Tarrietia BL. - Sterculiaceae.
Taxus L.- Taxaceae.
Tectona L.F. - Verbenaceae.
Terminalia L.- Combretaceae.
Ternstroemia MUTIS - Theaceae.
T e t r a c t o m i a H O O K . F . = Melicope.
Tetradia BENN. - Sterculiaceae.
Tetrameles R. B E .- Datiscaceae.
Tetramerista MIQ. - Theaceae.
Teysmanniodendron K D S . - Verbe[naceae.
Thea L.- Theaceae.
Timonius D.C.- Rubiaceae.
Toona M. ROEM. - Meliaceae.
Tournefortia L.- Borraginaceae.
Trema Lous. - Ulmaceae.
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Trewia L. - Euphorbiaoeae.
Trigoniastrum M I Q . — Trigoniaceae.
Trigonopleura H O O K . F . —Euphorbia[ceae.
Triomma H O O K . F . - Burseraceae.
Tristania R. B E . - Myrtaceae.
Tristira K A D L K . - Sapindaceae.
Tristiropsis R A D L K . - Sapindaceae.
Turpinia V E N T . - Staphyleaceae.
Ulmus L. - Ulmaceae.
U r a n d r a T H W A I T . — Icacinaceae.
Vaocinium L. - Ericaceae.
Vatica L. — Dipterocarpaceae.
Vemonia,ScHREB. — Compositae.
Vitex L. - Verbenaceae.
Voacanga T H O U . - Apocynaceae.
Wallaceodendron K O O E D . - Legu[minosae.
Walsura R O X B . - Meliaceae.
" W e b e r a SOHEEB. = Tarenna.
Weinmannia L. - Cunoniaceae.

Wendlandia BABTL. - Rubiaceae.
Wetria BAILL. - Euphorbiaceae.
Wormia R O T T B . - Dilleniaceae.
Wrightia R. B E . - Apocynaceae.
Xanthophyllum R O X B . - Polygala[ceae.
X a n t h o x y l u m L. = Fagara.
X e r o c a r p a H . J. L. = Vitex.
Xerospermum B L . - Sapindaceae.
Xylocarpus K O E N . - Meliaceae.
Xylopia L. - Anonaceae.
Xylosma F O E S T . - Flacourtiaceae.
Z a n t h o x y l u m L . = Fagara.
Zizyphus ADANS. — Rhamnaceae.
Gen. nov. - Leguminosae.
Gen. nov. - Logamiaceae.
Gen. nov. - Meliaceae.
Gen. nov. - Myrtaceae.
Gen. dub. - Rhamnaceae.
Gen. d u b . - Sapindaceae.
Gen. nov. - Theaceae.

BlJLAGE I I .

L U S T VAN TUIN- EN CULTUURPLANTEN.
Achras Zapota L. - S a w o .

Cofjeaspec. div. - Kof fie.

Aglaia odorataLOUB. - P a tj ar

Cynometracauliflora L.- N a m - n a m .

[tji n a .
Aleurites moluccana WILLD. [Kemiri.
Anona muricata L. — Z u u r z a k .
Anona reticulata L.- B o e w a h n o n a
Artocarpus communis FOBST. —
[Broodboom.
Artocarpus integra MBEB. —
[Nangka.
Baccaurea racemosa MITELL. ABG. [Menteng.
Bauhinia spec. div. — D a o e n koe[poe-koepoe.
Bixa OrellanaL. —K a s o e m b a
[keling.
Bouea macrophylla GBIFJ". — Gan[daria.
Bougainvillea spectabilis WILLD.

Durio zibethinus MUBB. - D o e r i a n .
Enterolobium Saman PBAIN. —
[Regenboom.
Eugenia aqueaBtrBM.r. - D j a m b o e
[ajer.
Ficus elastica ROXB. - K a r e t .
Ficus Benjaminali. - W a r i n g i n .
Oarciniadulcis KUBZ. - M o e n d o e .
Garcinia mangostana L. — M a n g g i s .
Gardenia augusta MEBB. — K a t j a [piring.
GnetumGnemonlL.— B e l i n d j o h .
Hevea brasiliensis MUELL.ABG.

Ganangium odoratum BAILL. - Ke[nanga.
Canarium communeL. - K e n a r i .

Hibiscus Bosa-sinensis L. — Kerri[bang sepatoe.
Hibiscus tiliaceus L. — W a r o e .

OaricaPapaya L. - P a p aj a.

Jasminum Sambac AIT. - M e l a t i .

CassiasiameaLAMK. - D j o e w a r .

Lagerstroemia speciosa PEBS. [Bpengoer.
Lansium domesticum COBB.— Doe[koe.
Lantana CamaraL. - T e m b e l e h a n .

Oasuarinaspec. div. - T j e m a r a .
Geiba pentandra GAEBTN. - K a p o k .
Citrus Aurantium L. - D j o r o e k ni[pis.

Mangifera indica L. - M a n g g a .
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Manihot utilissima POHL. - K e t e l a
[pohon.
Melia sempervirens ROXB. - T j i k r a [tjikri.
Michelia Champaca L. - T j e m p a k a
Mimusops Elengi L. - T a n d j o n g .

Phyllanthus Niruri L. - Daoen
[meniran.
Piper BetleJj. — Sirih.
Pithecolobiumlobatum BENTH. [Djengkol.
Psidium Ouajava L. - D j a m b o e
[bidji.
Ricinus communis L. - D j a r a k .

Mirdbilis Jalapa L. - K e m b a n g
[poekoel a m p a t .
Murraya paniculata JACQ. — Ke[moening.
Myristica fragrans HOUTT. —P a la,
[nootmuskaat.
Nephelium lappaceum L. - R a m [boetan.
Nephelium mutabile BL. — K a p o e [lasan.
Nerium OleanderL.- O l e a n d e r .

Spondias dulcis FOKST. - Kedong[dong.
Swietenia spec.div. — Mahonie.

ParMa speciosa HASSK. - P e t e .

Tectonagrandis L.F. — D j a t i .

Phyllanthus acidus SKEELS. [Tjerm6.

Terminalia Catappa L.- K e t a [pang.

Rosaspec.div. ~Roos.
Sandoricum Koetjape MERE. —
[Ketjapi.
Solanum indicum L. - Terong.
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